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ساخت خانه روی گسل، سودای دالالن تبریز

تحقق اقتصاد مقاومتی در پشت بام یک خانه

خوانندگان دیجیتالی گم شدند

چابهار،40 کیلومتر مانده به مریخ

صنعت پولساز گلستان اسیر واردات شد
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یادداشـــتها

ــراث  ــورمان، می ــاله کش ــزار س ــد ه ــدن چن تم
ــادگار گذاشــته کــه  ــه ی ــا ب ــرای م ــی ب گرانبهای
هویــت ملــی مــا محســوب مــی شــود. رنگیــن 
ــف کــه  ــوام مختل ــن هــا و رســوم اق کمــان آیی
ــاکن  ــاور س ــور پهن ــن کش ــای ای ــای ج در ج
ــوه  ــر و جل ــه مظاه ــد از جمل ــی توان ــتند م هس
ــا  ــور م ــرای کش ــراث ب ــن می ــدد ای ــای متع ه
ــن  ــرش دی ــا پذی ــه ب ــی ک ــن های ــد. آیی باش
مقــدس اســام از ســوی ایرانیــان در اواخــر قرن 
هفتــم میــادی رنــگ و بــوی ارزشــهای واالی 

ــت.  ــود گرف ــه خ ــامی ب اس
ــم  ــی، مراس ــنتی زندگ ــای س ــیوه ه آداب و ش
ــی،  ــای بوم ــا، غذاه ــاس ه ــا، لب ــن ه ــا، آیی ه
بــازی هــای محلــی و... اقــوام مختلــف ایــران از 
ــر  ــا عــرب و ل ــه ت ــرک گرفت ــرد و ت ــارس و ک ف
ــد  ــی توان ــک م ــر ی ــاری و ... ه ــوچ و بختی و بل
منبــع ارزشــمندی بــرای جــذب گردشــگر داخلی 
و خارجــی و رونــق صنعــت گردشــگری کشــور 
ــه از  ــت ک ــی اس ــن در صورت ــه ای ــد. البت باش
تهدیــد یکســان ســازی هــای فرهنگــی در امان 

ــد. بمانن
ظرفیــت هایــی کــه در ســایه کــم توجهــی هــا 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــه بای ــوز آن طــور ک هن
ــود  ــا وج ــا ب ــت. ام ــده اس ــوه مان ــه و بالق نگرفت
ــتند  ــوز هس ــوزه هن ــن ح ــه ای ــی ب ــم توجه ک
ــاص  ــه خ ــل عاق ــه دلی ــه ب ــگرانی ک گردش
ــیاحت در  ــد و س ــش، بازدی ــن بخ ــه ای ــود ب خ
ــه  ــه هــر نحــوی شــده در برنام ــوام را ب ــن اق بی
ــگران  ــن گردش ــد. ای ــی دهن ــرار م ــان ق سفرش
ــی  ــرم زندگ ــز در ف ــود نی ــواردی خ ــی در م حت
ــای  ــه ه ــده و تجرب ــریک ش ــود ش ــان خ میزبان

ــد. ــی کنن ــب م ــی کس ــا و خوب زیب
ــی کــه در حــال  برگــزاری جشــنواره اقــوام ایران
ــف  ــش در مناطــق مختل ــم و بی ــم ک حاضــر ه
ــن  ــی ای ــد در معرف ــی توان ــی شــود م ــزار م برگ
ــد  ــه من ــگران و عاق ــه گردش ــا  ب ــه ه جاذب

ــد.  ــر باش ــی مؤث ــی و خارج داخل
ایجــاد امکانــات و زیرســاخت هــای رفاهــی الزم 
و پذیرایــی از گرشــگران در مناطقــی کــه قابلیت 
ــن  ــه در برگرفت ــی از جمل ــاص فرهنگ ــای خ ه
ــه  ــا توج ــا را دارد ب ــای آنه ــته ه ــوام و وابس اق
ــر  ــد نظ ــی توان ــم م ــی ه ــرایط محیط ــه ش ب
مســافران را بــرای ســفر بــه چنیــن مناطقــی بــه 

ــد.  خــود جلــب کن
ــوع ســفر هــا  ــن ن ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ای
ــد  ــی توان ــزی مناســب م ــه ری در صــورت برنام
ســود اقتصــادی قابــل توجهــی را بــرای مناطــق 

ــان آورد. ــه ارمغ ــف کشــور ب مختل
بــدون شــک همــکاری بیــن بخشــی و تعامــل 
دســتگاه های دولتــی و مــردم نهــاد مــی 
ــاندن  ــت رس ــه فعلی ــژه ای در ب ــر وی ــد تأثی توان
ظرفیت هــای مغفــول مانــده حــوزه گردشــگری 
اقــوام داشــته باشــد و زمینــه ســاز ارائــه 
راهکارهــای نویــن بــرای معرفــی داشــته هــای 
اقــوام ایرانــی بــه گردشــگران داخلــی و خارجــی 

ــود. ش

انصاری
دبیر استان ها

ظرفیت مغفول مانده 
گردشگری اقوام

دوران دانشــجویی بعــد از خوانــدن هــر کتابــی، چنــد 
ــد تجربیاتــی  ــادم بمان ــا ی ــاره اش می نوشــتم ت ــه ای درب جمل
کــه میــان صفحاتــش بــه دســت آورده ام... »زندگــی، جنــگ 
و دیگــر هیــِچ« اوریانــا فاالچــی را کــه خوانــدم فقــط یــک 

ــم رســید... »عصیانگــر«... ــه ذهن ــه ب کلم
ــت.  ــری اس ــور عصیانگ ــک ج ــی ی ــک گزارش نویس بی ش
همانطــور کــه فاالچــی عصیانگــر بــود. فقــط عصیانگــران 
ــدر  ــا آنق ــط آنه ــد. فق ــان دارن ــر ایم ــه تغیی ــه ب ــتند ک هس
ــا کلماتشــان  ــد ب ــد کــه گمــان می کنن ــاور کرده ان ــردا را ب ف
ــر از  ــه اگ ــد ک ــد دارن ــا امی ــازند... آنه ــد آن را بس می توانن
ــند  ــگاه بنویس ــه آسایش ــای گوش ــای مادربزرگ ه غصه ه
ــا مشــکات بچه هــای پشــت خــط، کســی هســت کــه  ی
جماتشــان را بخوانــد و دســتی بجنبانــد تــا مشــکلی حــل 

ــاد.  ــی ش شــود و دل
ــاره  ــاده روی روی ریــل پ فرقــی نمی کنــد کفش هایــت از پی
ــیه شــهر  ــای حاش ــه چوله ه ــت در چال ــا پای ــند ی ــده باش ش
پیــچ بخــورد... مهــم نیســت مســئول روابــط عمومی پشــت 
ــا آقــای مدیــر چطــور  ــد و بیــراه می گویــد ی تلفــن چقــدر ب
وقتــی تــو را می بینــد، راهــش را کــج می کنــد... مهــم ایــن 
اســت کــه آن منطقــه فرامــوش شــده مســکن مهــر باالخره 
گازکشــی بشــود یــا کــودک یتیــم بتوانــد ســال جدیــد هــم 
مدرســه بــرود... حتــی اگر بــا پــای شکســته الزم باشــد، باید 
ــی  ــت. گاه ــهر رف ــی ش ــای عمران ــد از پروژه ه ــرای بازدی ب
بایــد روی ســقِف سســت یــک بنــای تاریخــی راه بــروی یــا 

در بیابــان رِد دود کــوره ذوب ســرب را دنبــال کنــی... 
ــی  ــی، یعن ــی زندگ ــت، یعن ــی حرک ــی یعن ــزارش نویس گ
ــرف زدن  ــط ح ــتن و فق ــا نشس ــک ج ــزارش ی ــد... گ امی
نیســت. گــزارش نویســی پویاتریــن قالــب روزنامــه نــگاری 
ــواد  ــم س ــون ه ــت. چ ــم هس ــان ه ــت. کامل ترینش اس
می خواهــد هــم دغدغــه هــم مهــارت... گاهــی بایــد ســمج 
ــی  ــاد الزم اســت و گاه ــی فری ــور... گاه ــی صب ــود و گاه ب

ــکوت...  س
ــزد،  ــی می ری ــا پل ــوزد ی ــش  می س ــاختمانی در آت ــی س وقت
ــه  ــور رایان ــه مانیت ــوی صفح ــد جل ــس نمی توان گزارش نوی
شــخصی اش در حال چــرت زدن باشــد. وقتی کودکــی در یکی 
از میدان هــای شــهر بــه خاطــر بــازی دور یــک تیــر چــراغ برق 
می میــرد، تــو هــم بایــد اشــک بریــزی و هــم ایــن در و آن در 
دنبــال علــت بگــردی... نوشــتن راجــع اتوبوســی که تابــوت 44 
نفر شــد، بــرای هیچکــس راحــت نیســت امــا درد وقتی اســت 
کــه کلماتــت بایــد طــوری پشــت ســر هــم چیــده شــوند کــه 

ــد.  ــان ندهن ــک هایت را نش اش
ــف  ــزارش را کش ــی گ ــرد اصل ــا کارک ــم خیلی ه ــوز ه هن
حقیقــت می داننــد؛ گزارش گــر نبایــد و نمی توانــد در 
ــی  ــد حت ــود؛ نبای ــدار ب ــود جانب ــد. نمی ش ــزل کن ــن من یقی
دمــی راحــت نشســت... هــر  روز بــرای خــودش یــک قصــه 
ــرای  ــته ها... ماج ــته ها و نداش ــتان داش ــت... داس ــازه اس ت

دلتنگی هــا... و  دغدغه هــا 
ــه  ــزی را ب ــد چی ــت. بای ــه اس ــم جامع ــس چش گزارش نوی
ــه  ــه ای ب ــا از زاوی ــد ی ــه او نمی دان مخاطــب نشــان دهــد ک
زندگــی نــگاه کنــد کــه او تــا بــه حــال ندیــده اســت. پــس 
ــر  ــد بهت ــم بای ــش ه ــد. گوش های ــه ببنی ــر از هم ــد بهت بای
بشــنود... امــا همه اینهــا بــدون روحیــه مبــارزه و عصیانگری 
بــه یــک روزمرگــی مــال آور می رســد. بایــد عصیانگــر بــود 

ــت...  ــم پذیرف ــه اش را ه و هزین
 

دریاچــه ارومیــه بزرگتریــن دریاچــه داخلــی ایــران و دومیــن دریاچــه 
شــور دنیاســت کــه روزگاری بــه عنــوان نگیــن فیــروزه ای خودنمایی 
مــی کــرد، امــروز در ســایه بــی تدبیــری هــا و غفلــت چندیــن ســاله 
مســئوالن تبدیــل بــه غــول نمکی شــده اســت کــه تبعــات ناشــی از 
خشــک شــدن آن نه تنهــا شــمالغرب بلکــه کل کشــور بــه خصوص 

تهــران را بــه دلیــل بادهــای نمکــی تهدیــد مــی کنــد.
ــت  ــن زیس ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــته ب ــه درگذش ــن دریاچ ای
 بوم هــای جهــان مطــرح بــوده کــه از آن بــه عنوان«دومیــن دریاچــه 
شــور جهــان«، »بزرگتریــن زیســتگاه طبیعــی آرتمیــا«، »بیســتمین 
دریاچــه بــزرگ دنیــا«، »شــورترین دریاچــه جهــان کــه حیــات در آن 
جریــان دارد« یــاد مــی شــد نزدیــک دو دهــه اســت در حــال خشــک 
شــدن اســت و هــم اکنــون بیــش از 90 درصــد مســاحت آن از بیــن 

رفتــه اســت.
هــر چندخشکســالی، کاهــش نــزوالت آســمانی، اســتفاده بــی  رویــه 
از آب هــای زیرزمینــی، نبــود طــرح آمایــش ســرزمین، ســد ســازی، 
ــتفاده از  ــدم اس ــت و کشــاورزی و ع ــه شــهر، صنع ــی  روی ــعه ب توس
ــه از  ــه ارومی ــوزه دریاچ ــاورزی در ح ــدرن کش ــت م ــای کش روش ه
ســال 76 تاکنــون را عمــده دلیــل بحرانــی شــدن ایــن تــاالب بیــن 
المللــی عنــوان مــی کننــد امــا نکتــه ای کــه نبایــد فرامــوش کــرد 
اینکــه نبــود برنامــه ریــزی اصولــی، بــی تدبیــری و غفلــت عوامــل 

انســانی ایــن علــل را مســبب شــده اســت.
ــن  ــن رفت ــوص از بی ــدارها در خص ــن هش ــه از اولی ــش از دو ده بی
دومیــن دریاچــه شــور جهــان مــی گــذرد در ایــن مــدت همایــش ها، 
طــرح هــا، برنامه هــای بیــن المللــی، ملــی، اســتانی و محلــی زیادی 
بــرای بــرون رفــت از ایــن معضــل برگــزار شــده امــا ایــن اقدامــات 
نــه تنهــا گــره ای از مشــکل ایــن زیســت بــوم را حــل نکــرده بلکــه 

هــر ســال بــر پیچیدگــی آن افــزوده اســت.
وقــوع بادهــای نمکــی، خطــر مهاجرت اســتانهای شــمالغرب کشــور، 
ــوی،  ــی و ری ــای تنفس ــکاری، بیماریه ــتغال، بی ــن اش ــن رفت از بی
ــم و شــرایط  ــر اقلی ــای ژنتیکــی ناشــی از تغیی مشــکات و بیماریه
آب و هوایــی منطقــه و... تنهــا گوشــه ای از دههــا تبعــات منفــی از 
بیــن رفتــن دریاچــه ارومیــه اســت تبعــات کــه تنهــا در مواقــع لــزوم 
از جملــه شــعارهای تبلیغاتــی و فعالیــت هــای انتخاباتــی مــورد توجه 

مســئوالن و یــا بــه اصطــاح دیگــر بــه کار مســئوالن مــی آیــد.
بــا وجــود عمــق ایــن فجایــع زیســت محیطــی و انســانی اقدامــات، 
ــی  ــرف باق ــد ح ــئوالن در ح ــای مس ــزی ه ــه ری ــها، برنام همایش
مانــده و یــک وعــده از هــزاران وعــده دولــت هــای گذشــته و دولــت 
یازدهــم کــه احیــای دریاچــه ارومیــه شــعار اصلــی رئیــس جمهــوری 

بــود تحقــق نیافتــه اســت.
ــه  ــد مصــوب و ب ــه کارش 10 طــرح جدی ــا آغــاز ب ــت یازدهــم ب دول
مصوبــات قبلــی اضافــه کــرد 10 طرحــی کــه مشــخص نیســت وارد 
فــاز اجرایــی مــی شــوند یــا نه؟حــاال مســئوالن بــا تصویــب ایــن 10 
ــد 10  ــی مــی گوین ــه همــراه 14 طــرح مصــوب قبل ــد ب طــرح جدی
تــا 15 ســال زمــان الزم اســت تــا دریاچــه احیــا شــود یعنــی مــردم 
منطقــه بایــد 10 تــا 15 ســال دیگــر خــون دل بخورنــد و نظــاره گــر 
مــرگ دریاچــه ارومیــه باشــند تــا شــاید روزی روزگاری ایــن دریاچــه 

احیــا شــود.
ــن  ــی و از بی ــم آب ــتاب بحــران ک فصــل تابســتان در راه اســت و ش
رفتــن دریاچــه ارومیــه تبدیــل بــه هشــدارهای جــدی در خصــوص 
تبعــات منفــی و فجایــع انســانی ناشــی از خشــک شــدن ایــن تاالب 
بیــن المللــی داده اســت امــا ایــن هشــدارها نیــز مســئوالن را قانــع 
نکــرده کــه بــه جــای شــعار وحــرف کمــی بــه طــرح هــای مصــوب 

عمــل کننــد.

زینب آخوندی
خبرنگار استان قم سکینه اسمی

سرپرست استان آذربایجان غربی

عصیانگری در دنیای کلمات   احیای دومین دریاچه شور جهان؛
از حرف تا عمل
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دهمیــن نشســت نماینــدگان اســتانی خبرگزاری 
مهــر روزهــای هشــتم، نهــم و دهــم اردیبهشــت 
ــر  ــتانی و 4 دبی ــده اس ــا حضــور  31 نماین ــاه ب م
ســتادی و بقیــه اعضــای ســتاد در مشــهد 
مقــدس و در محــل مجتمــع اقامتــی نــور 
گلســتان وابســته بــه ســازمان تبلیغــات اســامی 

ــد.  ــزار ش برگ
اســتانها در  بــه کار گــروه  آغــاز  از زمــان 
خبرگــزاری مهــر در ســال 82 تاکنون 9 نشســت 
در تهــران، مشــهد مقــدس، تبریــز و قشــم 
ــن  ــن دومی ــع ای ــت و در واق ــده اس ــزار ش برگ
نشســتی بــود کــه بــه میزبانــی همــکاران مــا در 
ــد. ــی ش ــزار م ــوی برگ ــان رض ــتان خراس اس

در ایــن نشســتها عــاوه بــر تــازه شــدن 
دیدارهــای همــکاران و بررســی مشــکات 
آنهــا از نزدیــک در ســطح اســتان کــه خــود بــه 
ــن  ــزاری ای ــرای برگ ــل محکمــی ب ــی دلی تنهای
نشستهاســت، کاســهای آموزشــی بــه فراخــور 
ــن  ــود همچنی ــی ش ــزار م ــکاران برگ ــاز هم نی
ــزاری  ــد خبرگ ــای جدی ــه ه ــا و برنام رویکرده

ــود. ــی ش ــام م اع
ــترک  ــور مش ــه ط ــات، ب ــت و جلس ــل اقام مح
در یکــی از مجتمــع هــای اقامتــی تبلیغــات 
اســامی در مشــهد بــود و آالچیــق هــای 
حیــات ایــن مجتمــع، فضــای دلنشــینی را بــرای 
همــکاران فراهــم کــرده بــود تــا در انــدک زمانی 
کــه بــرای اســتراحت آنهــا در نظــر گرفتــه مــی 

ــد. ــتفاده کنن ــن فضــا اس ــد از ای شــد، بتوانن
 پیــش از شــروع رســمی جلســات، دبیــران 
ــار،  اســتانها گــرد هــم آمدنــد تــا بــرای اولیــن ب
برتریــن هــای نشســت بــا حضــور جمعــی 
ــدم  ــم ع ــاز ه ــه ب ــود البت ــاب ش ــران انتخ دبی
ــر  ــت ب ــن نشس ــتادی در ای ــر س ــور دو دبی حض
تصمیــم گیــری هــا را بــا مشــکل مواجــه کــرد. 
در ایــن جلســه ضمــن بررســی شــاخص هــای 
انتخــاب برتــر، افــراد دارای صاحیــت در آن 

ــدند. ــی ش ــی و معرف ــا ارزیاب ــش ه بخ

ایــن نشســت عصــر روز ســه شــنبه بــا ســخنان 
معــاون خبــر آغــاز شــد.

سیدامیرحســن دهقانــی در ســخنان خــود ضمن 
اشــاره بــه اینکــه خبرگــزاری مهــر بــا مدیریــت 
ــه  ــت ب ــا کیفی ــی ب ــته محتوای ــادی توانس جه
ــوص  ــد، در خص ــه کن ــان ارائ ــه و مخاطب جامع
ــوان یکــی  ــه عن ــتانی ب ــدات اس ــه تولی ــه ب توج
ــال  ــی س ــزاری ط ــن خبرگ ــای ای از رویکرده
گذشــته یــاد کــرد و افــزود: بنــا داریــم تولیــدات 
ــزاری وارد  ــن خبرگ ــه مت ــیه ب ــتانی را از حاش اس
کنیــم و بــه ایــن منظــور در طراحــی کــه در نــرم 
افــزار و ســایت خبرگــزاری ایجــاد شــده امــکان 
انتشــار اخبــار اســتانی در گــروه هــای تخصصــی 

فراهــم شــده اســت.
 وی در خصــوص گرایــش بــه ســمت خبرنــگار 
چنــد رســانه ای بــه عنــوان یکــی از رویکردهای 
جدیــد خبرگــزاری مهــر در ســال جــاری 
ــای  ــت ه ــریح سیاس ــه تش ــی داد و ب توضیحات

ــت. ــد پرداخ ــال جدی ــانه در س ــن رس کاری ای

ــاع  ــای اط ــاخص ه ــای ش l ارتق
ــه  ــورد توج ــا م ــتان ه ــانی دراس رس

ــت ــر اس ــزاری مه خبرگ
ســخنرانی و جلســه مدیــرکل اخبــار اســتان های 
ــاز  ــس از آغ ــه پ ــن برنام ــر دومی ــزاری مه خبرگ

رســمی برنامــه هــای ایــن نشســت بــود.
ــداف  ــی از اه ــز وی یک ــان نی ــیدنوید برکچی س
ــدات و  ــی تولی ــاالنه را ارزیاب ــای س ــت ه نشس

واکاوی خــاء هــای موجــود در عرصــه اطــاع 
ــبکه  ــت ش ــعه و تقوی ــت و از توس ــانی دانس رس

ــر داد. ــور خب ــگاری در کش خبرن
ــاع  ــای اط ــاخص ه ــای ش ــه ارتق ــه ب •توج

رســانی در اســتان هــا
ــف فرهنگــی،  ــه ظرفیــت هــای مختل •توجــه ب

ــا ــتان ه ــی در اس ــی، اقتصــادی و قوم اجتماع
ــه  ــانی صــرف ب ــتانها از اطــاع رس ــل اس •تبدی
پایگاهــی بــرای رصــد و پایــش جریانات اســتان

•ارتقــای شــاخص هــای اطــاع رســانی در 
ــتانها اس

•برگــزاری دوره هــای آموزشــی و تقویت شــبکه 
خبــری

از مــواردی بــود کــه وی در ایــن جلســه بــه آنهــا 
اشــاره کــرد. 

آخریــن برنامه روز اول نشســت، کارگاه آموزشــی 
اصــول اولیــه تهیــه و تدویــن فیلــم خبــری بــود 
کــه این جلســه بــه بررســی تولیــدات اســتانها در 

چنــد مــاه آغــاز بــه کار ایــن ســرویس گذشــت.
ــا  ــی از آنج ــن کارگاه ــزاری چنی ــرورت برگ ض
ــتانها در  ــم اس ــش فیل ــه بخ ــت ک ــکل گرف ش
صفحــه فیلــم راه انــدازی شــد. ظرفیــت اســتانها 
ــه  ــرورت ارائ ــر ض ــز ب ــز نی ــودن از مرک و دور ب
اطاعــات اولیــه تهیــه فیلــم خبــری و گزارشــی 
ــا در  ــزود ت ــی اف ــتانی م ــتان اس ــرای سرپرس ب
شــرایط ضــروری دســت بــه ســاخت فیلــم های 

ــد. ــا کیفیــت بزنن ب
ــتانی در  ــت اس ــن روز نشس ــای اولی ــه ه  برنام
ــان  ــران همچن ــا دبی ــد ام ــام ش ــاعت 20 تم س
بــر ســر میــز تعییــن برتریــن هــا و البتــه تبییــن 
ــد و  ــی بودن ــه زن ــال چان ــران در ح ــه دبی برنام
البتــه در تــب و تــاب زیــارت حــرم مطهــر ثامــن 
ــه  ــد. البت ــره ماندن ــی به ــه از آن ب ــج ک الحج
ــاعات  ــا س ــب ی ــی ش ــاعات نهای ــی در س برخ

ــد. ــور یافتن ــق حض ــداد توفی ــه بام اولی
 البتــه جلســات داخلــی آقایــان سرپرســت 
ــا 3 بامــداد در اتــاق 303  ــا مدیــرکل ت اســتانها ب
ــه طــرح مســائل و  ــگاران ب ــزار شــد و خبرن برگ
ــد. ــود پرداختن ــای خ ــت ه ــکات و ظرفی مش

ــن کارگاه  ــا دومی ــن روز نشســت مجــددا ب دومی
ــه  ــه ب ــن جلس ــد و ای ــاز ش ــازی آغ ــم س فیل
ــی  ــت نهای ــا ادی ــط ب ــزار مرتب ــرم اف ــی ن معرف

ــت. ــاص یاف ــم اختص فیل
ایــن  از  خبرگــزاری  سرپرســتان  اســتقبال 

ــی  ــزه مضاعف ــه انگی ــود ک ــه نحــوی ب کارگاه ب
در حاضــران و برگــزار کننــده ایجــاد کــرد و 
ــزاری کارگاه  ــرای برگ ــرری ب ــتهای مک درخواس
شــماره 3 وجــود داشــت کــه البتــه زمــان کافــی 

ــود. ــرای آن نب ب
البتــه در همیــن حــال دبیران پشــت درهای بســته 

بــه جلســات داخلــی خــود ادامــه مــی دادند.
ــی  ــی تیترنویس ــن کارگاه آموزش ــس از آن اولی پ

ــدار برگــزار شــد. توســط علیرضــا کتاب
کارگاه هــا و جلســات صبــح روز دوم هم ســاعت 
ــاعت 14 و 30  ــه س ــید و البت ــان رس ــه پای 13 ب
نیز جلســه سرپرســتان اســتانی بــا نماینــده ای از 
معاونــت فنــاوری و اطاعــات خبرگــزاری برگزار 
شــد تــا در ایــن جلســه مشــکات فنــی ســایت 

مهــر در اســتانها رصــد شــود.
ــع انســانی و  ــر امــور اداری و مناب ــا مدی جلســه ب
تبییــن قراردادهــای ســال جــاری از دیگــر برنامه 

هــای عصــر روز دوم نشســت بــود.
ســاعت 18 قــراری داشــتیم بــا مدیــران موسســه 
فرهنگــی هنــری خراســان کــه در ایــن بازدیــد 
از روزنامــه، موسســه فرهنگــی و چاپخانــه 
بازدیــد کردیــم و نیــم ســاعتی نیــز آقــای ســعید 
احدیــان مدیــر عامــل ایــن موسســه بــه معرفــی 
ــت. ــه پرداخ ــن موسس ــی ای ــای فرهنگ فعالیته

ــد  ــروع ش ــا ش ــرا از اینج ــیرین ماج ــمت ش قس
ــد و برپایــی نمــاز  ــن بازدی کــه پــس از اتمــام ای
در مســجدی روبــروی ایــن موسســه، همــکاران 
ــدند و فضــای  ــه ش ــی طرقب ــر، راه ــتانی مه اس
ــت و کارگاه و  ــه و نشس ــارغ از جلس ــی را ف خوب
.... دور هــم تجربــه کردنــد. از ایــن قســمت بــود 
ــا  ــه جمــع اســتانی ه ــز ب ــر نی ــران مه ــه مدی ک
پیوســتند و فضــای مناســبی بــرای گــپ و گفــت 

فراهــم شــد.
 روز دوم نشســت هــم پــس از صــرف شــام در یکی 

از رســتوران هــای طرقبــه به پایان رســید.
برنامــه روز ســوم نشســت به رغــم برنامــه ریزی 
قبلــی بــرای دیــدار کلیــه مهمانــان با امــام جمعه 
ــا،  ــدی تنه ــم اله ــت اهلل عل ــدس، آی مشــهد مق
مدیرعامــل، معــاون اجرایــی و مدیــر اتــاق خبــر 
ــن از  ــه ت ــتانها و س ــرکل اس ــزاری، مدی خبرگ
ــر و ســه نفــر از سرپرســتان اســتانی  ــان دبی آقای
بــه ایــن دیــدار اعــزام شــدند و دیگــر همــکاران 
در دومیــن کارگاه آموزشــی تیترنویســی شــرکت 

ــد. کردن

گزارش دهمین 
نشست نمایندگان 
استانی خبرگزاری 

مهر در مشهد 
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ــت اهلل  ــخنان آی ــهایی از س l بخش
علم الهدی با مدیران مهر 

امــام جمعــه مشــهد مقــدس در ایــن دیــدار  ضمــن 
ــا در  ــانه ه ــر رس ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب اش
پیشــگیری از آســیب هــا و تهاجــم دشــمنان حــرف 
نخســت را مــی زننــد و نقــش بــی بدیلــی در توســعه 
معــارف دینــی و ســبک زندگــی مــردم دارنــد، از بــی 
توجهــی و کمرنگ ظاهر شــدن رســانه هــا در تببین 

و ترویــج شایســته مســائل انقــاب انتقــاد کــرد.
ــگاه  ــه جای ــری ب ــرگان رهب ــس خب  عضــو مجل
قابــل توجــه رســانه هــای کشــورهای مســلمان 
ــا رســانه هــای غــرب پرداخــت. و مقایســه آن ب

ــه  ــا ب ــزاری ه ــی از خبرگ ــودن برخ ــوت ب فرت
نحــوی کــه مرجــع مناســبی بــرای دیگر رســانه 
ــرات  ــد، تغیی ــی گیرن ــرار نم ــی ق ــای خارج ه
ــاد  ــرورت ایج ــانه ای، ض ــران رس ــداوم مدی م
شــبکه اجتماعــی داخلــی و اســامی، عــدم 
موفقیــت دولــت در ایجاد شــبکه هــای اجتماعی 
داخلــی، بهــره گیــری از نســخه هــای ضعیــف و 
کپــی بــرداری شــده در شــبکه هــای مجــازی در 
داخــل کشــور، عــدم بهــره گیــری از متخصصان 
ــعه  ــرای توس ــا ب ــوان آنه ــتفاده از ت ــی و اس داخل
ــم  ــت اهلل عل ــاره آی ــورد اش ــکات م ــور از ن کش

ــود. ــدار ب ــن دی ــدی در ای اله
ــر  ــد ب ــا تاکی ــن ب ــهد همچنی ــه مش ــام جمع  ام
رقابــت ســالم و همچنیــن تحقــق شــعار امســال 
مبنــی بــر همدلــی و همزبانــی بــه مدیــران ایــن 
ــانه  ــن رس ــت بی ــرد: رقاب ــه ک ــزاری توصی خبرگ
هــا در حــال حرکــت بــه ســمت تقابــل اســت 
ــوی  ــوان الگ ــه عن ــر ب ــزاری مه ــذا خبرگ و ل
ــا  ــانه ه ــایر رس ــن س ــد در بی ــق و کارآم موف
ــی  ــاد همدل ــتا و ایج ــن راس ــد در ای ــی توان م

ــود. ــقدم ش پیش
آیــت اهلل علــم الهــدی در خصــوص مشــی 
خبرگــزاری مهــر بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از فتنه 
ــاده  ــوق الع ــانی ف ــاع رس ــه اط ــاز ب ــال 88 نی س
احســاس شــد، بیــان کــرد: در طیــف متدیــن ترین 
ــه  ــی ب ــزاری های ــی خبرگ ــزب الله ــای ح نیروه
وجــود آمــد کــه خــط مشــی خبرگــزاری مهــر در 

ــود. آنهــا بســیار تاثیرگــذار ب
ــرداری از  ــری و الگوب ــرد: تاثیرپذی ــان ک وی بی
خبرگــزاری مهــر بــرای برخــی از خبرگــزاری هــا 
ــه  ــوان از رســانه مهــر ب ــذا مــی ت ــود و ل مهــم ب
ــوان یکــی ار الگوهــا و پیشکســوتان در ایــن  عن

ــاد کــرد. عرصــه ی

l شــبکه اطــاع رســانی خبرگــزاری 
ــی یابد مهــر توســعه م

مدیرعامــل خبرگــزاری مهــر و روزنامــه تهــران 
تایمــز نیــز در ایــن دیــدار بــه تشــریح سیاســت 

هــا و خــط مشــی ایــن رســانه پرداخــت.

 وی در تشــریح برنامــه های توســعه ای این رســانه 
در داخــل و خــارج از کشــور گفــت: خبرگــزاری مهر 
عــاوه بــر 13 ســرویس فعــال 31 نمایندگــی فعال 
ــان  ــته و دارای رابط ــور داش ــای کش ــتان ه در اس
ــان و  ــری مســتقر در کشــور هــای عــراق، لبن خب
افغانســتان اســت کــه توســعه ایــن شــبکه اطــاع 

رســانی در دســتور کار قــرار دارد و....
ســاعت 11 و بعــد از اتمــام کارگاه آموزشــی، مدیران 
ــهد  ــر در مش ــزاری مه ــر خبرگ ــد از دفت ــه بازدی ب
مقــدس رفتنــد و سرپرســتان اســتانی نیز بــه برنامه 
بازدیــد از مــوزه حــرم مطهــر اعــزام شــدند و البتــه 
بــه کلیــه بازدیــد کننــدگان از مــوزه فیــش غــذای 
حضــرت اهــدا شــد کــه بنــا بــه برنامــه ریزیهــای 
انجــام شــده غــذا از مهمان خانــه حضــرت به هتل 
انتقــال یافــت تــا کلیــه مهمانــان مــا در نشســت از 

ایــن غــذای متبــرک بهــره ببرنــد.
ــه  ــز ب ــده ای نی ــد و ع ــذا را خوردن ــده ای غ ع
ــواده  ــای خان ــرای اعض ــرک آن را ب ــوان تب عن

ــد. ــه بردن ــود هدی خ
ــا  ــاق خبــر ب ســاعت 15.30  نشســت عوامــل ات
سرپرســتان برگــزار شــد و مهمــان ویــژه آخریــن 
روز نشســت وحیــد جلیلــی، معــاون فرهنگــی و 

اجتماعــی شــهردار مشــهد بــود.
جلیلــی نیــز در خصــوص اســتراتژی غلــط 
برخــی مســئوالن کشــوری ســخنانی بیــان 
کــرد و گفــت: بعضــی اســتراتژی هــا در دســتگاه 
ــای  ــت ه ــت ظرفی ــدر رف ــث ه ــی باع فرهنگ
ــه  ــی ک ــا اتفاقات ــه بس ــود  و چ ــی ش ــه م جامع
ــا  در کشــور در ســطح گســترده رخ مــی دهــد ی
ــطح  ــوان از آن در س ــی ت ــه م ــت ک رخ داده اس

ــور داد. ــرد و روی آن مان ــتفاده ک ــی اس جهان
ــرش  ــط در نگ ــراط و تفری ــوص اف  وی در خص
رســانه هــا و جامعــه نســبت بــه غــرب را عواملی 
ــه  ــران جامع ــه خس ــت ب ــه در نهای ــت ک دانس

ــی شــود. ــران منجــر م فرهنگــی ای
ــاعت  ــی و در س ــد جلیل ــخنرانی وحی ــس از س پ
ــمی  ــورت رس ــه ص ــه ب ــم اختتامی 17.30، مراس

ــرد. ــه کار ک ــاز ب آغ
ــخنران  ــن س ــر اولی ــزاری مه ــل خبرگ مدیرعام

ــود. ــه ب اختتامی
دکتــر علی عســگری بــا بیــان اینکه خبرگــزاری 
مهــر بــه عنــوان یــک رســانه اصولگــرا فعالیــت 
ــث  ــه بح ــی ک ــرد: در جای ــان ک ــد، بی ــی کن م
ــا  ــردم ب ــگ م ــا فرهن ــد و ی ــام باش ــاع از نظ دف
خدشــه و تهدیــد مواجــه شــود بــه عنــوان جریان 

اصولگــرا وارد صحنــه مــی شــویم.
ــا بیــان  مدیرعامــل خبرگــزاری مهــر همچنیــن ب
ــعی در  ــادات س ــان انتق ــا بی ــا ب ــانه ه ــه رس اینک
انتقــال واقعیــت هــا بــه مســئوالن دارنــد، گفــت: 
نقــد عملکــرد مســئوالن بایــد بــا منطــق و ادبیات 
مهــر و بــه صــورت دقیــق و دلســوزانه انجام شــود.

ــه معنــای  ــا بیــان ایــن کــه انتقــاد کــردن ب وی ب
نادیــده گرفتــن زحمــات مســئوالن نیســت، تاکید 
کــرد: نقد کــردن یعنــی دیــدن واقعیــت هــا و بیان 
کــردن خواســته هــای مــردم بــه مســئوالن و لــذا 
ــه همــواره توجــه داشــت کــه  ــن نکت ــه ای ــد ب بای

انتقــاد ظرفــی بــرای انتقــام نیســت.

ــاز  ــی نی ــازی فرهنگ ــان س l جری
ــروز ام

مدیرعامــل خبرگــزاری مهــر همچنیــن در 
دهمیــن نشســت نماینــدگان خبــر گــزاری مهــر 
بــه نقــش رســانه هــا در جریــان ســازی فرهنگی 
اشــاره کــرد و گفــت: توجــه بــه نیروهــای خوش 
فکــر، خــدوم و حــزب اللهــی از الزامــات جریــان 
ــای  ــأ ه ــد خ ــت و بای ــی اس ــازی فرهنگ س

ــم. ــر کنی ــن حــوزه را پ موجــود در ای
ــک  ــر ی ــزاری مه ــه خبرگ ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــت  ــراز داشــت: اولوی رســانه فرهنگــی اســت، اب
اصلــی مهــر توجــه بــه فضــای فرهنگــی 
اجتماعــی و هنــری کشــور اســت و بایــد بــه این 

ــود. ــه ش ــتر توج ــائل بیش مس
ــه  عســگری برخــی از اســتان هــای کشــور را ب
لحــاظ فرهنگــی آســیب پذیرتــر دانســت و افزود: 
ــا وجــود اهمیتــی کــه مســائل فرهنگــی دارد،  ب
ــت از مســائل  ــن موضــوع موجــب غفل ــد ای نبای

سیاســی شــود.
ــی  ــکات اصل ــر مش ــز ب ــزوم تمرک ــر ل وی ب
مــردم در ســوژه هــای خبــر تأکید کــرد و افــزود: 
مزیــت خبرگــزاری مهــر نســبت به ســایر رســانه 
ــا  ــد ب ــت و بای ــی اس ــوژه یاب ــابه س ــای مش ه
نگاهــی خیرخواهانــه و آســیب شناســانه مســائل 

ــم. ــردم را مطــرح کنی ــی م و مشــکات اصل
مدیــرکل اخبــار اســتان هــای خبرگــزاری مهــر 

ــراد ســخن پرداخــت. ــه ای در ادامــه ب
ــر  ــط دبی ــت توس ــی نشس ــه پایان ــه بیانی در ادام
ارشــد اداره کل اســتانها قرائــت شــد که مشــروح 

ــد. ــی مــی آی آن در پ

l انتقاد برای انتقام نیست
دهمیــن نشســت سرپرســتان اســتانی خبرگزاری 
ــا و فرایندهــای  ــن برنامه ه ــا هــدف تبیی مهــر ب
جدیــد ســال 1394 در ســایه ســار آســتان ملــک 
پاســبان رضــوی، فرصــت مغتنمــی فراهــم آورد 
ــا  ــر ب ــأت داوران انتخــاب اســتان های برت ــا هی ت
رویکــردی متفــاوت نســبت بــه دوره هــای قبــل 
ــتان ها  ــردی اس ــای عملک ــا و فراینده فعالیت ه

را مــورد بررســی قــرار دهنــد.
ــه طــور معمــول آنچــه در  ــادآور مــی شــویم ب ی
ــرف  ــود مع ــی ش ــته م ــه داوری گذاش ــت ب نهای
همــه آثــار، تاشــها، ابتــکارات، خاقیت هــا و در 

مجمــوع عملکــرد دفاتــر اســتانی نیســت.

ــر  ــی داوری ب ــیوه کنون ــت ش ــلم اس ــه مس  آنچ
اســاس بضاعــت موجــود اســت و وضــع مطلوب 
نیســت، بنابــر ایــن تاکیــد مــی شــود کــه مطابق 
ــتانهای  ــار اس ــرم اخب ــرکل محت ــدات مدی تاکی
خبرگــزاری مهــر کمیتــه و یــا دبیرخانــه ای بــه 
منظــور تدویــن شــاخص هــا و ابــاغ آئیــن نامــه 
ارزیابــی تولیــدات دفاتــر خبــری اســتانی و رصــد 
مســتمر تولیــدات تشــکیل و بــا اســتفاده از 
نظرات سرپرســتان اســتانی شــیوه درســت ارزیابی،  
ارســال آثــار، داوری و برگزیــدن آثــار احصــا و فرآیند 

مطلــوب پیــش بینــی خواهــد شــد. 
ــه  ــق ب ــن لحظــات و دقای در مجمــوع آنچــه در ای
ــر و نتیجــه داوری اعــام مــی  عنــوان نفــرات برت
ــی دبیــران در انتخــاب  شــود برآینــد دیــدگاه کنون
بهترین هــا اســت، هرچنــد بــر ایــن باوریــم بهترین 
هــا کســانی هســتند کــه همــواره در مســیر تعالــی 
رونــد رو بــه رشــد خــود را طــی کــرده و بــه قولــی 
»رهــرو آن نیســت گهــی تنــد و گهــی خســته رود؛ 

رهــرو آن اســت کــه آهســته و پیوســته رود.«
ــه  ــا هم ــنواره ب ــن جش ــه ای ــه کام اینک خاص
ــده از  ــی گزی ــد آلبوم ــر ش ــای ذک ــر ه ــا و اگ ام
ــات  ــر و صفح ــب دفات ــما در قال ــدی ش هنرمن
ــه  ــد ک ــت، باش ــر اس ــزاری مه ــتانی خبرگ اس
کاســتی هــا در دوره هــای آتــی جشــنواره در حــد 
بضاعــت جبــران شــود. ســپاس بــه خاطــر همــه 
ــا... ــه خطاه ــر هم ــوزش به خاط ــا و پ اعتماده

بــر ایــن اســاس هیــات داوران بــا برگــزاری چندین 
نشســت تخصصــی شــاخص های ارزیابــی را 
مطالعــه کرد و ســرفصل هــای انتخاب اســتان های 
برتــر ایــن دوره را بر اســاس شــعار دهمین نشســت 
سرپرســتان اســتانی » تغییــر، تحــول، تعالــی« بــه 

ایــن شــرح تبییــن کــرد:
• تعامــل مطلــوب، بــه هنــگام و ســازنده با ســتاد 

اداره کل اســتان های خبرگــزاری و اتــاق خبــر
• عملکــرد مطلــوب در تولیــد خبــر یــک صفحــه 

اصلــی کشــوری
• نفــوذ اثــر دفتــر خبــری، ایجاد و توســعه شــبکه 
منابــع جمــع آوری خبــر  و خبرنــگاران و رابطــان 

خبری شهرســتانی
ــوروزی و  ــده ن ــب پرون ــژه در قال ــت وی • فّعالّی
تولیــد اخبــار و گــزارش هــای برتــر گردشــگری 

در 15 روز نخســت ســال 1394
ــترک  ــای مش ــوژه ه ــوب در س ــرد مطل • عملک

ــری ــای خب ــده ه ــوری و پرون کش
• تهیه و تولید محتوای تصویری

• توسعه حوزه درآمدی و جذب آگهی
• خاقیــت هــا و ابتــکار عمــل سرپرســتان 
ــری  ــه ای و خب ــای حرف ــت ه ــتانی در فعالی اس
ــر  ــزاری مه ــگاه خبرگ ــای جای ــتای ارتق در راس

در اســتانها
ــا  ــتانی ب ــت اس ــی سرپرس ــایی و معرف • شناس
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ــازمانی و  ــی س ــر و همدل ــق خاط ــاخصه تعل ش
تشــکیاتی

ــه  ــورت گرفت ــای ص ــی ه * در بررس
هیــات داوران بیــان چنــد نکتــه را 

ــد: ــی دان ــروری م ض
1. ارتبــاط مســتمر اســتان هــا بــا دبیــران، 
ــتی  ــار برگش ــل اخب ــه ای در مقاب ــش حرف واکن
از ســوی دبیــران، پیگیــری و انجــام ســریع 
همچنیــن  و  خبــری  و  اداری  اباغیه هــای 
ــأت داوران  ــه هی ــورد توّج ــکیات پذیری م تش
ــد  ــه تأکی ــن روی ــتمرار ای ــر اس ــت و ب ــوده اس ب

. د می شــو
ــاپ نیوزهــای  ــد ت 2. عملکــرد اســتان ها در تولی
کشــوری اگرچــه افزایــش داشــته امــا هنــوز بــه 
نقطــه مطلــوب نرســیده اســت و همــه اســتان ها 
بــرای تحقــق ایــن مهــم بایــد تــاش مضاعفی 

داشــته باشــند.
3. توســعه شــبکه منابــع جمــع آوری خبــر بایــد 
از شــیوه هــای ســنتی قائــم بــه فــرد خــارج و بــه 
فرایندهــای جدیــد مبتنی بــر نیروهــای توانمند و 

نظــام هــای نویــن رســانه ای تبدیــل شــود.
4. گــزارش هــای گردشــگری نــوروز 94 بایــد بــا 
ــال  ــه در طــول س ــد و خاقان ــای جدی رویکرده

ادامــه پیــدا کنــد.
ــزو  ــد ج ــوری بای ــترک کش ــوژه های مش 5.  س
اولوّیت هــای نخســت ســال 94 در تقویــم تولیــد 

محتــوای اســتان هــا قــرار گیــرد.
6. تهیــه و تولیــد محتــوای تصویــری بــه دلیــل 
جذابیــت و اقبــال مخاطبــان از اهمیــت بســیاری 
ــای  ــوژه  ه ــه س ــد ب ــه بای ــت ک ــوردار اس برخ
خاقانــه و جنبه هــای فنــی در تولیــد ایــن 

ــود. ــه ش ــته ها توج بس
ــه  7. توســعه حــوزه درآمــدی و جــذب آگهــی ب
عنــوان رکــن مهــم توســعه ســازمانی بایــد بیش 
از گذشــته مــورد توجــه سرپرســتان اســتان هــا 

قــرار گیــرد.
8. خاقیــت و ابتــکارات عمــل اســتانی در 
ــا و  ــن بق ــری ضام ــه ای و خب ــای حرف فعالیت ه
موفقیــت یــک رســانه اســت کــه در دوره هــای 
ــه عنــوان شــاخص ارزیابــی و داوری  بعــد نیــز ب

ــت. ــد گرف ــرار خواه ق
9. شناســایی و معرفــی مدیــر اســتانی بــا 
شــاخصه تعلق و همدلی ســازمانی و تشــکیاتی 
ــم انتخــاب  ــوان بخــش مه ــه عن ــن دوره ب از ای
ــاش  ــا ت ــد ت ــد ش ــتانی لحــاظ خواه ــای اس ه
ــه  ــرد ب ــق ف ــه در تعل ــه ریش ــردی ک ــای ف ه
ــاد  ــرد در ابع ــود عملک ــر و بهب ــزاری مه خبرگ

ــد. ــول نمان ــف دارد مغف مختل
ــام  ــا اع ــی ب ــای آت ــا دردوره ه ــت ت ــد اس امی
ــه اســتان هــا شــاهد  ــی ب شــاخص هــای ارزیاب

ــیم. ــری باش ــای هدفمندت ــاش ه ت
   هیــات داوران پــس از بررســی عملکــرد 
ــگاران و سرپرســتان  ســازمانی و محتوایــی خبرن
ــایی و  ــن دروه را شناس ــدگان ای ــتانی برگزی اس
بــه احتــرام ســاحت قدســی حضــرت علــی بــن 
موســی الرضــا )ع( 8 اســتان را حائــز رتبــه برتــر 
ــت. ــتانی دانس ــای اس ــت ه ــن دوره از نشس ای

* در بخــش تعامــل مطلــوب، بــه هنــگام و 
ــزاری  ــای خبرگ ــتان ه ــا اداره کل اس ــازنده ب س
مهــر و اتــاق خبــر ضمــن تقدیــر از اســتانهای » 
قزویــن و خراســان شــمالی« 4 اســتان بــه عنوان 

ــر معرفــی مــی شــوند. اســتان هــای برت
ــتی  ــه سرپرس ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج  • اس

ــی ــد بابای ــای اس آق
ــد  ــای محم ــتی آق ــه سرپرس ــم ب ــتان ق •  اس

مهــدی ســلیمانی
ــماء  ــم اس ــتی خان ــه سرپرس ــان ب ــتان کرم • اس

ــودی محم
• استان بوشهر به سرپرستی سعید رضایی

* در بخــش عملکرد مطلــوب در تولید گزارشــها 
و اخبــار تــاپ کشــوری بــا توجــه بــه عــدم احصا 
ــرد  ــودن عملک ــترس نب ــا و در دس ــاخص ه ش
دقیــق دفاتــر اســتانی برگزیــده ای معرفــی نمــی 
شــود امــا در دوره هــای آتــی ایــن شــاخص بــه 
ــورد  ــای جشــنواره م ــوان یکــی از بخــش ه عن

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی و داوری ق ارزیاب
ــع جمــع آوری  * در بخــش توســعه شــبکه مناب
خبــر بــه دلیــل فراوانــی متغییرهــای احصا شــده 
هیــچ اســتانی بــه عنــوان برتــر شــناخته نشــد و 
ــل  ــرای دوره هــای بعــدی شــاخص هــای قاب ب
ــد  ــات داوران باش ــل هی ــاک عم ــه م احصــا ک

بــه اســتان هــا اعــام خواهــد شــد.
ــوروزی و گــزارش  ــژه ن ــت وی * در بخــش فعالی
ــد 1394  ــام عی ــگری در ای ــر گردش ــای برت ه
رضــوی،  خراســان  مازنــدران   « اســتانهای 
لرســتان، خراســان شــمالی و زنجــان« بــه عنوان 

ــی: ــدی نهای ــع بن ــی و در جم ــدا معرف کاندی
- اســتان خراســان رضــوی بــه سرپرســتی آقای 

بابــک رحیمیــان حائــز عنــوان برتر شــد.
 * در بخــش عملکــرد مطلــوب در ســوژه 
ــودن ایــن  ــازه ب ــه دلیــل ت مشــترک کشــوری ب
فراینــد معّرفــی اســتان برتــر بــه دوره آتــی 

ــد. ــول ش موک
*  در بخــش تهیــه و تولیــد محتــوای تصویــری 

)چنــد رســانه ای( اســتانهای » اصفهــان، فــارس، 
ایام،کرمــان، آذربایجــان شــرقی، بوشــهر« بــه 

عنــوان کاندیــدا معرفــی و در ارزیابــی نهایــی :
- اســتان اصفهــان بــه سرپرســتی آقــای محمــد 

قاســمی بــه عنــوان اســتان برتــر معرفــی شــد.
ــذب  ــدی و ج ــوزه درآم ــعه ح ــش توس * در بخ
آگهــی ضمــن تقدیــر از فعالیــت اســتانهای 

»کرمــان و اصفهــان«
ــادی  ــای ه ــه سرپرســتی آق ــارس ب - اســتان ف

ــده شــد. فتحــی برگزی
ــتانی در  ــل اس ــکارات عم ــت و ابت *  در خاقی
فعالیــت هــای حرفــه ای و خبــری هیــات داوران 
ــر  ــای مبتک ــتان ه ــوان اس ــه عن ــتان را ب 5 اس
ــا در  ــتان ه ــن اس ــز ای ــه جوای ــرد ک ــام ک اع
ــص  ــتانی تخصی ــارات اس ــش اعتب ــب افزای قال
ــن  ــه ای ــاق ب ــای خ ــتان ه ــت. اس ــد یاف خواه

ــتند. ــرح هس ش
- اســتان لرســتان بــه سرپرســتی خانــم فاطمــه 
حســینی) بــه خاطــر برگزاری نشســت مشــترک 
اســتانی با مســئوالن ارشــد لرســتان در مناســبت 
هــای مختلــف از جملــه ســالروز تاســیس 
خبرگــزاری مهر،دعــوت از اســتاندار لرســتان 
ــا  ــد از خبرگــزاری مهــر و آشــنایی ب ــرای بازدی ب
فرآینــد فعالیــت هــای ایــن رســانه، مشــارکت در 
برگــزاری همایــش هــای فرهنگــی بــه عنــوان 

ــانی و ....( ــاع رس ــه اط کمیت
- اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه سرپرســتی 
وقــِت آقــای بابــک رحیمیــان )مشــارکت 
مطلــوب در امــور فرهنگــی و اجتماعــی اســتان، 
ــتانی،  ــد اس ــئوالن ارش ــا مس ــب ب ــل مناس تعام
ــا  ــر ب ــزاری مه ــر اســتانی خبرگ ســاماندهی دفت

ــخصی و....( ــای ش ــه ه ــتفاده از هزین اس
ــادی  ــای ه ــه سرپرســتی آق ــارس ب - اســتان ف
ــای  ــش ه ــزاری همای ــارکت در برگ فتحی)مش
ملــی از جملــه جشــنواره شــعر پریشــان و 

ــدا( ــب یل ــنواره ش جش
آقــای  سرپرســتی  بــه  قزویــن  اســتان   -
محمدرضــا جبــاری) ایجــاد ســازو کارهــای 
مشــارکت در اطــاع رســانی برنامــه هــای 
ــه ســفر مســئوالن  ــی از جمل ــن الملل ــری بی خب
ــور  ــا در کش ــتان کرب ــه اس ــی ب ــاق بازرگان ات

عــراق(
 - اســتان گلســتان بــه سرپرســتی آقــای محمــد 
ــا  ــزاری میزگرده ــارکت در برگ ــی) مش چراغعل
ــت  ــه نشس ــی از جمل ــای تخصص ــت ه و نشس
بررســی مســائل و مشــکات گردشــگری 

ــتان( اس

* در بخــش شناســایی و معرفــی مدیــر اســتانی 
بــا شــاخصه احســاس تعلــق و همدلــی ســازمانی 

و تشــکیاتی
- استان زنجان به سرپرستی رحیم مقدمی

پــس از قرائــت بیانیــه و اهــدای جویــز بــه 
ــه  برگزیــدگان، دهمیــن نشســت اســتانی نیــز ب

ــید. ــان رس پای
در ایــن نشســت همچنیــن سرپرســتان اســتانها 
بــرای عقــد قراردادهــا، یــک بــه یــک فراخوانــده 
شــدند و پــس از تبییــن شــرایط قــرارداد توســط 
ــع انســانی خبرگــزاری  ــی و مناب ــور مال ــر ام مدی

بــه امضــای قــرارداد پرداختنــد.
توزیــع کارت خبرنــگاری همــکاران، توزیــع 
کارتهــای شناســایی سرپرســتان و چــاپ و توزیع 
پیــش نویــس خبــری بــا لوگــوی اختصاصــی هر 
ــای  ــار از دیگــر ویژگی ه ــن ب ــرای اولی اســتان ب

ــود. ــن نشســت ب ای
 

l حاشیه های نشست
یکــی از تفاوتهــای ایــن نشســت حضــور مدیــر 
و دبیــر اتــاق خبــر در بیــن همــکاران اســتانی و 

ــود. برگــزاری جلســات خبــری ب
مدیــر امــور مالــی و امــور اداری و مدیر پشــتیبانی 

نیــز گــروه اســتانها را همراهــی مــی کردند.
عــاوه بــر همــکاران نامبــرده، دو مهمــان ویــژه 
)فرزنــدان همــکاران خانــم( نیــز در ایــن نشســت 

مــا را همراهــی مــی کردنــد.
ــر  ــورد تقدی ــن نشســت م ــه در ای بخشــهایی ک
ــا  ــنواره ه ــر جش ــه دیگ ــبت ب ــت نس ــرار گرف ق
ــه  ــتر ب ــود بیش ــده ب ــعی ش ــود و س ــاوت ب متف
امــور اجرایــی و مدیریتــی توجــه شــود تــا 

برجســتگیهای خبــری.
ــهم  ــز س ــی نی ــط عموم ــا در رواب ــکاران م هم
عمــده ای در برگــزاری ایــن نشســت ایفــا 
کردنــد و همراهــی و همــکاری آقایــان محســن 
محمــدی و خانجانــی در بســیاری از مــوارد 
ــود. ــن نشســت ب ــدگان ای راهگشــای برگزارکنن

 همزمانــی ســفر رییــس جمهــور بــه شــیراز بــا 
نشســت اســتانی مهــر شــرایط ســختی را بــرای 
ــود  ــرده ب ــم ک ــارس فراه ــتان ف ــت اس سرپرس
ــه رغــم شــرکت در جلســات  ــه نحــوی کــه ب ب
ــرایط  ــش ش ــال رصــد و پای ــم در ح ــتانی دائ اس
خبــری اســتان و ارســال و انتشــار اخبــار مربــوط 
بــه ســفر بــود و البتــه گاهــی هــم نظم جلســات 

ــرار مــی داد. را تحــت الشــعاع ق
بــا ایــن حــال مدیریــت از راه دور ایــن همــکار ما 

نیــز نیازمنــد تقدیــر بود.
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جامعـه ایـــران

در این شماره مجله و در بخش جامعه ایران 19 گزارش 
است  هایی  گزارش  همیشه  مانند  که  خوانید  می 
رنگارنگ از اختراع یک شهروند ایرانی تا ماجراهای 
محیط زیستی و سر زدن به قلیان سراها و حتی ماجرای 
پارک خودروها در کالن شهرها. حتی در این شماره می 
توانید یک بار دیگر مروری داشته باشید به رویدادی 
جنجال برانگیز که هنوز در ذهن فوتبال دوست ها 
مانده و آن هم واکاوی جعبه سیاه ورزشگاه تبریز در 

فینال لیگ برتر فوتبالمان است.
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ونوس بهنود

سال 1387 وقتی کلنگ بیمارستان 120 تختخوابی پارس آباد به زمین زده 
شد، اصلی ترین دلیل احداث آن پاسخ به نیاز مبرم و جدی مردم این شهر به 

استقرار مرکز درمانی جدید بود.

جامعــه ایـــران

بیماری هفت ساله بیمارستان پارس آباد اردبیل

 چهار استاندار و یک پروژه

شــهری کــه بعــد از مرکــز اســتان اردبیــل 
پرجمعیــت تریــن شــهر ایــن اســتان محســوب 
مــی شــود و بــه دلیــل نزدیکــی بــه نــوار مــرزی 
ــخگوی  ــهروندان آن، پاس ــر ش ــاوه ب ــور ع کش
ــتان  ــافرانی از اس ــی مس ــاع آذری و حت ــاز اتب نی

ــت. ــز هس ــایه نی ــای همس ه
عــاوه بــر ایــن کمبــود تخت هــای بیمارســتانی 
موجــب شــده اســت اهالــی ایــن شــهر بــا طــی 
مســافت چنــد ســاعته بــرای اســتفاده از امکانات 
درمانــی بــه مرکــز اســتان و حتــی اســتان هــای 

دیگــر ســفر کننــد.
ــه  ــک مطالب ــوان ی ــه عن ــرح ب ــن ط ــداث ای اح
جــدی تاکنــون طــی ناکامــی هــای خــود 
ــدار را  ــار اســتاندار و ســه فرمان ــده هــای چه وع
ــر روی  ــان ب ــده و در نهایــت همچن ــه خــود دی ب
زمیــن مانــده و بــه نظــر مــی رســد برنامــه هــای 
تاخیــر در بهــره بــرداری از آن بــه عــادت گفتاری 
تبدیــل شــده و پاســخی بــه خواســت مــردم ایــن 

ــه داده نمــی شــود. منطق

مانــدگاری  بــه  کــه  ای  lپــروژه 
شــد کشــانده 

ــر 72  ــغ ب ــار بال ــا اعتب ــروژه ب ــن پ ــال 87 ای س
میلیــارد ریــال کلنــگ زنــی شــد کــه در مقایســه 
بــا حجــم اجرایی پــروژه در آن ســال متناســب اما 

در ســال هــای بعــد رقــم اندکــی بــود و همیــن 
ــد  ــای بع ــال ه ــی س ــروژه را ط ــا پ ــری ه کس

ــه تعطیلــی کشــاند. بارهــا ب
وقتــی در ســال 90 بــر اســاس وعــده مســئوالن 
ــره  ــه به ــت ب ــتان نتوانس ــن بیمارس ــت ای وق
ــدگار« ضمیمــه  ــام »مهــر مان ــرداری برســد، ن ب
آن شــد و مجــددا وعــده هــا از ســر گرفتــه شــد 
ــد در  ــرده ان ــاز ک ــه دیگــران آغ ــروژه ای ک ــا پ ت
ــوان  ــه عن ــران ب ــی مدی ــای تبلیغات ــت ه رقاب
ــه  ــت ب ــرار اس ــه ق ــود ک ــرح ش ــروژه ای ط پ

ــد. ــام برس ــه اتم ــا ب ــت آن ه دس
ــا ایــن وجــود یــا مســئوالن وقــت نســبت بــه  ب
ــه  ــا اینک ــتند و ی ــاع نداش ــه اط ــرآورد هزین ب
اعتبــارات بــر خــاف وعــده هــا قطــره چکانــی 
ــه آجــر طــرح تزریــق مــی شــد  ــرای آجــر ب و ب
و کافــی نبــود چــرا کــه بــا اتمــام ســال 92 کــه 
وعــده طایــی مســئوالن دولــت دهــم از جملــه 
اســتاندار اردبیــل، معاون راه و شهرســازی اســتان 
و وزیــر راه و شهرســازی وقــت بــرای افتتــاح این 
پــروژه بــود، شــهروندان بیمارســتان پــارس آبــاد 

ــد. را همچنــان بســتری و ناخــوش دیدن

lکمبــود تخــت و نالــه هــای روی 
ــده ــن مان زمی

ــی روی  ــم در حال ــت ده ــتانداران دول ــده اس وع

ــاد  ــارس آب ــت پ ــدار وق ــه فرمان ــد ک ــن مان زمی
ــر  ــای تاخی ــی ه ــه جوی ــال 1391 از بهان در س
ــه شــدت  در اجــرای ایــن طــرح در رســانه هــا ب

ــرد. ــه ک گای
ــل  ــه تکمی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی کریم ول
بیمارســتان 120 تختخوابــی پــارس آبــاد نیازمند 
100 میلیــارد ریــال اعتبــار اســت، تاکیــد کــرد کــه 
بــا ایــن وجــود پــس از ســه ســال فقــط 17 میلیارد 

ریــال بــه ایــن پــروژه تخصیــص یافتــه اســت.
اینکــه بــر اســاس اظهــارات فرمانــدار پــارس آباد 
ــر  ــده داده شــده وزی ــص 100 درصــد وع تخصی
در کنــار اعتبــار اولیــه طــرح کجــا هزینــه شــده 
و آیــا اصــا تخصیــص صــورت گرفتــه از نــکات 

مبهــم ایــن پــروژه اســت.
تخــت   68 کمبــود  از  همچنیــن  کریمــی 
بیمارســتانی در ایــن شهرســتان خبــر داد و 
گفــت: پــارس آبــاد بــه 188 تخــت بیمارســتانی 
نیــاز دارد کــه هــم اکنــون 120 تخــت موجــود و 
یــا در حــال بهــره بــرداری اســت و بایــد در ســه 
ــاد  ــارس آب ــاز پ ــده 68 تخــت مــورد نی ســال آین
بــا پیگیــری هــای علــوم پزشــکی اســتان بهــره 
بــرداری و آمــاده خدمــات رســانی بــه شــهروندان 

ــود. ش
ــم  ــه پنج ــداف برنام ــه اه ــاره ب ــا اش ــی ب کریم
ــزود:  ــرای تخــت هــای بیمارســتان اف توســعه ب
ــزار  ــر ه ــرای ه ــعه ب ــه پنجــم توس ــق برنام طب
نفــر جمعیــت 1.6 تخــت مــورد نیــاز اســت کــه 
ــان ســال 1394 بیــش از 68 تخــت  ــا پای ــد ت بای
ــن شهرســتان  ــی و بهداشــتی ای در مراکــز درمان

ــود. ایجــاد ش
ــتانی  ــای بیمارس ــت ه ــه تخ ــان اینک ــا بی وی ب
ــاد در مرکــز شهرســتان  ــارس آب در شهرســتان پ

ــه  ــرد: در برنام ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــز ش متمرک
ــداث در  ــرای اح ــی ب ــچ تخت ــعه هی ــم توس پنج
ــد  ــازه کن ــدوز و ت ــاد، اصان شــهرهای اســام آب

ــی نشــده اســت. ــش بین پی
تاکیــدات فرمانــدار اســبق پــارس آبــاد در حالــی 
ــوم پزشــکی  ــن روزهــا عل محقــق نشــد کــه ای
ــت  ــی 120 تخ ــل حت ــود را در تکمی ــت خ دس

ــد. ــی مــی بین هفــت ســاله خال

lنگرانــی از اتمــام بیمارســتان در 
ــرر ــد مق موع

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اردبیــل 
ــا  ــانه ه ــه رس ــخ ب ــار در پاس ــن ب ــرای چندمی ب
ــه پیشــرفت  ــروژه ب ــن پ ــت ای ــر وضعی ــی ب مبن
ــرای اتمــام  فیزیکــی آن اشــاره نکــرد و گفــت ب

ــم. ــرر نگرانی ــد مق آن در موع
ــروژه  ــان اینکــه ســه پ ــا بی فرهــاد پورفرضــی ب
بیمارســتان ترومــا، 32 تختخوابــی کوثــر و 

پارس آباد به ۱۸۸ تخت 
بیمارستانی نیاز دارد که 

هم اکنون ۱۲0 تخت 
موجود و یا در حال بهره 

برداری است و باید در سه 
سال آینده ۶۸ تخت مورد 

نیاز پارس آباد با پیگیری 
های علوم پزشکی 

استان بهره برداری و 
آماده خدمات رسانی به 

شهروندان شود|
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بیمارســتان پــارس آبــاد توســط راه و شهرســازی 
ــورد اول  ــرد: دو م ــه ک ــود، اضاف ــی ش ــرا م اج
ــی  ــر م ــه نظ ــا ب ــد ام ــوب دارن ــرفت مطل پیش
ــاد  ــارس آب ــرداری از بیمارســتان پ رســد بهــره ب

ــود. ــول ش ــال موک ــر امس ــه فج ــه ده ب
در حالــی کــه طــی ســال هــای اخیــر پیشــرفت 
فیزیکــی ایــن پــروژه حتــی در یــک ســال واحــد 
ــا 92 درصــد اعــام شــده اســت  از 40 درصــد ت
ــرای  ــراری ب ــان اص ــد متولی ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــارات  ــه اظه ــه ب ــا توج ــته و ب ــام آن نداش اتم
ــرای توســعه تخــت  ــه خاصــی ب ــدار برنام فرمان
هــای بیمارســتان شهرســتان پــارس آبــاد در نظر 

ــد. ندارن

ــش  ــارات روی فل ــرد اعتب ــه ک lهزین
ــودی صع

در ایــن حــال پــروژه بهداشــتی و درمانــی ناتمــام 
ــد ایــن  ــدار جدی ــه فرمان ــی ب ــاد در حال ــارس آب پ
ــری  ــر نصی ــه ناص ــده ک ــذار ش ــتان واگ شهرس
ــود  ــه کمب ــتان ب ــن شهرس ــابق ای ــدار س فرمان
اعتبــارات آن در ســال جــاری نیــز تاکیــد کــرده 

ــود. ب
ــدگان  ــه ش ــاالی بیم ــار ب ــه آم ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت:  آبــاد  پــارس  در  اجتماعــی  تامیــن 
مراجعــه کننــدگان بیمارســتان تامیــن اجتماعــی 
ــتان،  ــت شهرس ــر جمعی ــاوه ب ــاد ع ــارس آب پ
ــکیل  ــز تش ــوار را نی ــق همج ــهروندان مناط ش
مــی دهنــد کــه بــرای خدمــات رســانی مطلــوب 
تــر در حــوزه پزشــکی و درمانــی بایــد مشــکات 
ــه  ــه ارائ ــتان برطــرف شــده و زمین ــن بیمارس ای

ــود. ــم ش ــی فراه ــریع و کیف ــات س خدم
ــا طــرح ایــن موضــوع در رســانه هــا  نصیــری ب

ــن  ــرای ای ــال ب ــارد ری ــون 130 میلی ــه تاکن ک
بیمارســتان هزینــه شــده اســت، گفتــه بــود برای 
ــر  ــال دیگ ــارد ری ــن طــرح 100 میلی ــل ای تکمی

ــت. ــز الزم اس نی
ــداری  ــه فرمان ــری ب ــه نصی ــن وجــود تکی ــا ای ب
ــن بیمارســتان  ــل ای ــه تکمی ــز ب ــاد نی ــارس آب پ
فعلــی  وضعیــت  در  و  نبخشــید  ســرعت 
شــهروندان پــارس آبــادی تاکیــد دارنــد بــا 
توجــه بــه رونــد احــداث ایــن پــروژه هیــچ یــک 
ــل در  ــتان اردبی ــئوالن اس ــداران و مس از فرمان
دولــت یازدهــم اقــدام امیــدوار کننــده ای برای 
تکمیــل آن ارائــه نــداده انــد کــه بــا ایــن رونــد 
ــوم  ــی دانشــگاه عل ــی رســد نگران ــه نظــر م ب
ــتان  ــن بیمارس ــل ای ــان تحوی ــکی در زم پزش

ــت. ــورد نیس ــی م ب

ــده و  آب در  ــن مان ــه روی زمی lمطالب
ــدن ــاون کوبی ه

ــگ  ــش کمرن ــه نق ــد ب ــوص بای ــن خص در ای
ایــن  اتمــام  در  مجلــس  نماینــدگان 
ــن  ــردم ای ــه م ــه مطالب ــخ ب ــه پاس ــرح ک ط
ــه  ــود. س ــه نب ــی توج ــت، ب ــتان اس شهرس
ــتانهای  ــردم شهرس ــده م ــل نماین ــال قب س
ــا  ــس ب ــوار در مجل ــه س ــاد و بیل ــارس آب پ
اشــاره بــه فصــل کاری محــدود و نیــز 
تکمیــل  نشــده  بینــی  پیــش  مشــکات 
ــاد را  ــارس آب ــی پ ــتان 120 تختخواب بیمارس
ــی  ــوار ارزیاب ــم دش ــت ده ــان دول ــرای پای ب
ــه  ــا هزین ــه ب ــود ک ــده ب ــادآور ش ــرده و ی ک
ــون  ــار هــم اکن ــال اعتب ــارد ری ــرد 60 میلی ک
ــرح  ــن ط ــدی ای ــرفت 65 درص ــاهد پیش ش

درمانــی هســتیم.

ــد  ــب برومن ــام حبی ــت االس ــه حج ــه گفت ب
احــداث بیمارســتان 120 تختخوابــی از مصوبــات 
ســفرهای اســتانی هیئــت دولــت در ایــن 
شهرســتان اســت و بایــد بــا تخصیص اعتبــارات 
ــتاب  ــرح ش ــن ط ــی ای ــد اجرای ــه رون ــی ب کاف

ــید. بخش

ــش  ــعه بخ ــرورت توس ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
کمبــود  منطقــه،  در  درمــان  و  بهداشــت 
امکانــات و تجهیــزات در حــوزه بهداشــت 
بــا  شــد:  متذکــر  و  یــادآور  را  درمــان  و 
ــی  ــل توجه ــش قاب ــرح، بخ ــن ط ــل ای تکمی
از کمبودهــای بهداشــتی و درمانــی پــارس 
ــی  ــوار و حت ــهرهای همج ــرف و ش ــاد برط آب
بیمــاران جمهــوری آذربایجــان تحــت پوشــش 

ــد. ــی گیرن ــرار م ــی ق درمان
اگــر تنهــا مشــکل ایــن پــروژه حیاتــی 
ــئوالن  ــوده و مس ــارات ب ــود اعتب ــث کمب بح
و نماینــدگان نگرانــی عمــده ای بــرای آن 
ــن  ــار ای ــرای جــذب اعتب ــا تــاش ب ــد، آی دارن
ــام  ــرا تم ــت؟ چ ــوده اس ــی ب ــتان کاف بیمارس
ــر  ــتانهای دیگ ــف در اس ــای مختل ــروژه ه پ
ــه  ــا ب ــود ام ــی ش ــص داده م ــار تخصی اعتب

ــه راه  ــتان از جمل ــن اس ــم ای ــای مه ــرح ه ط
آهــن، پتروشــیمی، بحــث حــوزه آب و... چنیــن 

ــود. ــی ش ــی داده نم اعتبارات
ــری  ــال 93 خب ــاه س ــود در مهرم ــن وج با ای
اســتاندار  خدابخــش  مجیــد  از  نقــل  بــه 
ــی از  ــی یک ــل در خروج ــتان اردبی ــی اس کنون
خبرگــزاری هــا رفــت کــه بــه تکمیــل پــروژه 
120 تختخوابــی پــارس آبــاد و بیمارســتان 
ــا  ــل ت ــوانح اردبی ــوختگی و س ــا س ــا ی تروم
پایــان ســال اشــاره داشــته اســت، ایــن اعــام 
ــگاه  ــس دانش ــه رئی ــت ک ــی اس ــر در حال نظ
تریــن  تــازه  در  اســتان  پزشــکی  علــوم 
ــروژه را  ــن پ ــام ای ــان اتم ــر زم ــار نظ اظه
بــه صــورت احتمالــی در دهــه فجــر امســال 

ــت. ــرده اس ــوان ک عن
ــی  ــگ زن ــان کلن ــه از زم ــتان ک ــن بیمارس ای
تاکنــون مســئولیت چهــار اســتاندار و دو دولــت 
را تجربــه کــرده شــامل بخــش هــای جراحــی، 
ــش  ــودکان، بخ ــان و ک ــان و زایم ــی، زن داخل
ــی  ــو و آی س ــی ی ــی س ــی س ــای مراقبت ه
یــو، بخــش تشــخیصی، اورژانــس و درمانــگاه 
ــتان  ــار اس ــای بیم ــروژه ه ــه پ ــوده و از جمل ب
ــام شــده  ــای نافرج ــده ه ــه اســیر وع ــوده ک ب

ــت. اس
نبایــد فرامــوش کــرد پــروژه ای که می توانســت 
بــا صــرف هزینــه بــه مراتــب انــدک چهار ســال 
ــف از  ــل مختل ــه دالی ــام برســد، ب ــه اتم ــل ب قب
جملــه بــی تدبیــری، عــدم جــذب اعتبــار و... بــا 
هــر آجــر وعــده ای را بــه بدنــه خــود پیونــد زده 
اســت. وعــده هایــی کــه تمامــی نــدارد و در ایــن 
ــای  ــول ه ــه الی ق ــردم الب ــت م ــان خواس می

مســاعد پنهــان مانــده اســت.

طبق برنامه پنجم توسعه 
برای هر هزار نفر جمعیت 
۱.۶ تخت مورد نیاز است 

که باید تا پایان سال ۱۳۹4 
بیش از ۶۸ تخت در مراکز 

درمانی و بهداشتی این 
شهرستان ایجاد شود|
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گسل تبریز را یکی از گسل های قدیمی ایران می دانند که از فرو 
افتادگی زنجان- ابهر، شمال تبریز، شمال باختر آذربایجان گذشته و تا 
قفقاز ادامه می یابد، گسل تبریز یکی از ساختارهای خطی ایران است 
که درطول ۱۰۰ کیلومتری از کوههای میشو )در غرب( تا بستان آباد 
)در شرق( قابل ردیابی است. بهترین اثر آن در شمال تبریز دیده می 

شود به همین دلیل گسل تبریز نامگذاری شده است.
محمدرضا

 علی اشرفی

ساخت خانه روی گسل، سودای دالالن تبریز

زندگی در باالشهر به هر قیمتی

جامعــه ایـــران

قــرار گرفتن تبریــز در مجاورت دو خط گســل شــمال 
ــا فعــال  ــز و گســل آذرشــهر باعــث می شــود ب تبری
شــدن هرکــدام از این گســل ها، شــهر تبریــز و اطراف 

آن در معــرض زلزلــه مهیبــی قــرار گیرد.
ایــن در حالــی اســت کــه طــی ســال اخیــر، بــه 
ــرای  ــود محدودیت هــای شهرســازی ب ــل نب دلی
ــز،  ســاخت و ســاز در حریــم گســل  شــمال تبری
شــهرک های زیــادی در حریــم ایــن گســل 
ســاخته شــده و هــر روز نیــز شــهرک های 
جدیــدی در حوالــی گســل تبریــز در شــمال ایــن 

ــود. ــاخته می ش ــهر س ش
ــش  ــال پی ــا چندس ــزارش، ت ــن گ ــاس ای براس
وقتــی بــه ایــن طــرف و آن طــرف تبریــز 
ــاز روی  ــاخت و س ــری از س ــد خب ــی زدی ــر م س
ارتفاعــات و در حریــم گســل قدیمــی و خطرناک 
تبریــز نبود ولــی اکنــون شــهرک های جدیــدی در 
محــدوده گســل تبریــز ســاخته مــی شــود و جالب 
ــال  ــا اقب ــای مســکونی ب ــن واحده ــه ای اســت ک
خوبــی از طــرف مــردم بــه جهــت قیمــت مناســب 
ــه  ــی ب ــهر یعن ــران ش ــق گ ــا مناط ــاورت ب و مج

ــداری مــی شــود. ــاال شــهر خری اصطــاح ب
ــن  ــی روی ای ــارت کاف ــد نظ ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــکن  ــاز دالالن مس ــازهای غیرمج ــاخت و س س
وجــود نــدارد و آنهــا به راحتــی و بواســطه پرداخت 
ــه  ــدام ب ــهرداری اق ــاده صــد در ش ــای م ــه ه جریم

گرفتــن مجوزهــای الزم مــی کننــد.
البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه قیمــت هــای نجومی 
ــدان  ــردم چن ــا م ــده ت ــث ش ــز باع ــکن در تبری مس
اهمیتــی بــه هشــدارهای ســاخت منــازل مســکونی 
روی گســل قدیمــی تبریز نــداده و هــر روز ســاخت و 

ســاز مســکن روی ایــن گســل رونــق مــی گیــرد.

lتبریزی هــا از زندگــی روی گســل 
ــد ــه ای ندارن واهم

یکــی از بنــگاه داران شــهرک باغمیشــه تبریــز در 
ــل  ــاز روی گس ــاخت و س ــق س ــوص رون در خص
تبریــز و اینکــه مــردم ترســی از زندگی روی گســل 
ــا از زندگــی روی گســل  ــد، گفــت: تبریزی ه ندارن
واهمــه ای نزدیکــی ایــن مســکن ها به مرکز شــهر 
و قیمــت های مناســب نســبت به شــهرک ولیعصر 
باعــث می شــود هــر فــردی وسوســه شــود و اقدام 

بــه خریــد و ســکونت در ایــن واحدهــا کنــد.
ــا  ــت واحده ــی قیم ــزود: وقت ــور اف ــی علیپ عل
ــی اســت  ــی همچــون ولیعصــر نجوم در مناطق
ــه خاطــر اینکــه هــم  ــازه دامادهــا ب ــان و ت جوان
ــه مرکــز شــهر نزدیــک باشــند و هــم قیمــت  ب
مناســب تــر باشــد چــاره ای جــز خریــد مســکن 

ــد. ــز ندارن ــل تبری ــدوده گس ــق و مح در مناط
وی بــا تاییــد ورود دالالن بــه ســاخت و ســاز در 
حــوزه گســل تبریــز اظهــار داشــت: متاســفانه از 
ــگاه هــای  ــه در بن ــش شــاهدیم ک چندســال پی

ــچ  ــدون هی ــی و ب ــه راحت ــکن ب ــی مس معامات
ــای  ــد واحده ــه خری ــدام ب ــردم اق ــه ای م دغدغ

ــد. مســکن در محــدوده گســل مــی کنن

lخیلــی هــا فکــر مــی کننــد پرونــده 
گســل تبریــز بســته شــده اســت

یکــی دیگــر از شــهروندان تبریــزی کــه در 
یکــی از شــهرک هــای واقــع در محــدوده گســل 
تبریــز زندگــی مــی کنــد گفــت: شــهرک هــای 
جدیــدی در شــمال تبریــز و اطــراف گســل 
ــی  ــوه جمعیت ــز ســاخته شــده و انب قدیمــی تبری

ــد. ــی کنن ــی م ــا زندگ ــز در آنه نی
ــه  ــز ب ــه تبری ــر اینک ــد ب ــا تاکی رضــا اســدزاده ب
ســمت گســل شــمالی ایــن شــهر درحــال 
حرکــت اســت، افــزود: بســیاری از ســاخت 
و ســازها بــه جهــت قیمــت مناســب در آن 
محــدوده انجــام مــی شــود و باعــث مــی شــود 
ــد  ــای جدی ــهرک ه ــکونی و ش ــای مس واحده

ــود. ــاخته ش ــل س ــدوده گس ــز در مح تبری
وی ســپس بــا اشــاره بــه اینکــه خیلــی هــا فکــر 
ــده  ــته ش ــز بس ــده گســل تبری ــد پرون ــی کنن م
اســت و زلزلــه ای قــرار نیســت در تبریــز اتفــاق 
بیفتــد، ادامــه داد: متاســفانه یادمــان نرفتــه کــه 
زلزلــه تلــخ ارســباران در تابســتان 91 و نیــز زلزله 
هــای بــزرگ کشــور ترکیــه کــه در امتداد گســل 
تبریــز قــرار دارنــد، در تبریــز نیز احســاس شــدند.

lحاشــیه نشــینان بــا آلونک هایشــان 
نیز روی گســل ســاکن هســتند

البتــه نگاهــی بــه مناطــق حاشــیه نشــین تبریــز 
ــای  ــود ج ــر را در خ ــزار نف ــش از 450 ه ــه بی ک
داده اســت نشــان مــی دهــد که حاشــیه نشــینان 
ــا  ــتند و آنه ــز هس ــز در محــدوده گســل تبری نی
ــدون  ــای ب ــه ه ــل در خان ــن گس ــی ای در حوال
ــد و  ــده ان ــتقر ش ــد مس ــک مانن ــت و آلون مقاوم
کوچکتریــن زلزلــه ای مــی توانــد جــان هــزاران 

ــدازد. ــه خطــر بیان نفــر را ب
بــی شــک نادیــده گرفتــن حریــم گســل  هــا در 
ــروز خســارات   ــث ب ــاز، باع ــاخت و س ــد س فرآین
جانــی و مالــی بــی  شــماری مــی شــود، درحالــی 
ــا تدویــن نقشــه دقیــق گســل  هــا و نیــز  کــه ب
ــوص  ــن خص ــد در ای ــه بای ــی ک ــت الزامات رعای
مــورد توجــه قــرار گیــرد، مــی تــوان در صــورت 
وقــوع زلزلــه از خطــرات و خســارات زیــاد آن تــا 

ــرد. ــری ک حــدودی جلوگی

lهیــچ آییــن نامــه ای ســاخت و 
ــن  ــز را تضمی ــل تبری ــاز روی گس س

ــد ــی کن نم
ــاختمان  ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
ــاخت و  ــردم از س ــت: م ــرقی گف ــان ش آذربایج

ــد. ــودداری کنن ــز خ ــل تبری ــاز روی گس س
ایــرج شــهین باهــر بــا تاکید بــر ضــرورت رعایت 
مقــررات ســاخت و ســاز گفــت: هیــچ آییــن نامه 
ای ایــن ســاخت و ســازها روی گســل قدیمــی و 
بــزرگ تبریــز را تاییــد نمــی کنــد و ممکن اســت 
بــا بــروز زمیــن لــرزه ای نــه چنــدان بــزرگ جان 

عــده زیــادی از مــردم بــه خطــر بیفتــد.
ــه گســترش ســاخت و ســاز در روی  ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ــز اظهــار داشــت: در ســال هــای اخی گســل تبری
شــاهد بودیم که ســاخت و ســاز روی گســل تبریــز در 
حــال افزایــش اســت و باید ممنوعیــت هایــی در این 
خصــوص ایجــاد شــده و خــود مــردم نیــز بــه عواقب 
ســکونت در خانــه هایــی کــه مقــاوم نیســتند و روی 

گســل تبریــز قــرار دارنــد توجــه کنند.
ــورای  ــعه ش ــران و توس ــیون عم ــس کمیس رئی
ــز همیشــه در  ــه تبری ــان اینک ــا بی ــز ب ــهر تبری ش
طــول تاریــخ چندین زلزلــه خطرنــاک و ویرانگــر را 
تجربــه کــرده اســت، افــزود: ایــن نشــان مــی دهد 
کــه گســل تبریــز یکــی از بزرگتریــن گســل های 
کشــور اســت کــه بایــد محدودیــت های ســاخت و 

ســاز در اطــراف آن را در نظــر گرفــت.
شــهین باهر بــا تاکید بــر اینکه مــردم هشــدارهای 
زلزلــه را جــدی بگیرند، ابراز داشــت: ســاخت و ســاز 
در مناطــق دیگــر و بــه غیــراز محــدوده گســل نیز 
ــا اولویــت در نظــر گرفتــن حریــم و نقشــه  بایــد ب

دقیــق گســل انجــام شــود.
وی ادامــه داد: گســل شــمالی تبریــز کــه زمانــی 
از ســه کیلومتــری شــهر تبریــز عبــور مــی  کــرد 
ــز  ــه  هــای تبری هــم  اکنــون جــزو یکــی از محل

ــد. ــاب می آی ــه حس ب
شــهین باهــر همچنین افــزود: مــردم بایــد بدانند 
ــر  ــان ناظ ــه مهندس ــی ک ــری های ــخت گی س
ســاختمان هــا انجــام مــی دهنــد بــه نفــع خــود 
آنهــا اســت، آنهــا وقتی خانــه ای مــی خرنــد باید 
بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه چــه کســی این 

خانــه را ســاخته و آیــا مهنــدس ناظــر بر ســاخت 
آن نظــارت داشــته اســت.

lفرهنــگ ســاخت و ســاز مقــاوم در 
بیــن مــردم گســترش یابــد

شــهردار کانشــهر تبریــز نیــز در خصــوص 
خطــرات ســاخت و ســاز روی گســل گفــت: باید 
مــردم بــه ایــن نکتــه اهمیــت دهنــد که ســقفی 
کــه شــب زیــرآن مــی خوابنــد آیــا ایمــن اســت 
ــه ای اتفــاق بیفتــد مــی توانــد جــان  و اگــر زلزل

آنهــا را حفــظ کنــد.
صــادق نجفــی بــا اشــاره بــه گســترش ســاخت 
و ســاز روی گســل تبریــز افــزود: بایــد فرهنــگ 
ســاخت و ســاز مقــاوم در بیــن مــردم گســترش 
ــه ایمنــی منطقــه ای کــه در آن  ــد و مــردم ب یاب

ــد حســاس باشــند. ســکونت دارن
شــهردار تبریــز ادامــه داد: بایــد مهندســین ناظــر 
ســاختمان هــا بــه مســکن هــای ایمــن و اصولی 

مجــوز دهنــد.
نجفــی اظهــار داشــت: همچنیــن در کنــار 
ارتباطــات علمی بــا مراکــز دانشــگاهی، بازنگری 
ــق  ــول در مناط ــاد تح ــوده و ایج ــت فرس در باف
حاشــیه  نشــین، ضــرورت مهمی اســت کــه برای 
ــه، مــورد توجــه شــهرداری  کاهــش تلفــات زلزل

ــرار دارد. ــز ق تبری
متاســفانه دخالــت هــای انســانی مانند راه ســازی 
و ایجــاد ســد و دیگــر اقدامــات بــر روی گســل، 
ــد و ســرمایه گذاریهــای  آن را تحریــک مــی کن
ــی  ــاق م ــل اتف ــن گس ــه در روی ای ــی ک کان
ــی  ــی را در پ ــرات بزرگ ــد خط ــی توان ــد م افت
داشــته باشــد کــه امیدواریــم مســئوالن امــر بــه 
شــکل جــدی بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کــرده 
ــن خصــوص  ــز در ای ــا نی ــانه ه ــن رس و همچنی
ــه  ــردم ارائ ــه م ــای الزم را ب ــانی ه ــاع رس اط

ــد. دهن
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عالیه نخعی

اقتصاد  واژه  که  بود   ۸۹ سال  شهریور  در  بار  نخستین  برای 
مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. واژه ای که به 
دنبال شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیر انسانی غرب علیه 
ایران در چند سال اخیر وارد ادبیات اقتصادی کشور شده و به 

فراخور حال و روز کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.

گفتگو با فعال اقتصادی نمونه در خراسان جنوبی

تحقق اقتصاد مقاومتی در پشت بام 
یک خانه

ــاه ســال  ــری در 29 بهمــن م ــام معظــم رهب مق
92 سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی را 
ــت  ــرورت و هش ــار ض ــی، چه ــامل10 ویژگ ش
الــزام تحقــق اقتصــاد مقاومتــی را مطــرح کردند 
کــه عدالــت اجتماعــی، تکیــه بــر ظرفیــت هــای 
داخلــی، رویکــرد جهــادی، مــردم محــوری، 
ــه  ــان از جمل ــره وری، اقتصــاد دانش بنی رشــد به

ــد. ــن شــعار بودن ــن محورهــای ای مهمتری
در ایــن مــدت دســتگاه هــای مختلــف از جملــه 
بســیج ســازندگی تــاش کردنــد کــه بــه روش 
هــای مختلــف گامــی در جهــت تحقــق اقتصــاد 

مقاومتــی بردارنــد.
رمضــان رســتمی نیــز یکــی از فعــاالن اقتصــاد 
ــازمان  ــهیات س ــا تس ــه ب ــت ک ــی اس مقاومت
ــام و  ــا اســتفاده از پشــت ب بســیج ســازندگی و ب
حیــاط منزل خــود گلخانــه ای احــداث کــرده که 
ــاز  ــواده خــود بلکــه نی ــاز خان ــه تنهــا نی امــروز ن
مــردم شهرســتان خــود را تــا حــدودی برطــرف 

ــد. ــی کن م
او کــه در ســال 59 در یــک خانــواده کشــاورز بــه 
ــه کار کشــاورزی  ــه ب ــه دلیــل عاق ــا آمــد ب دنی
تحصیــات خــود را در ایــن رشــته ادامــه داد، بعد 
از اتمــام تحصیــات دو ســال بــه عنــوان ســرباز 
امریــه در جهــاد کشــاورزی خدمــت کــرد و بعد از 
دو ســال کار در ســازمان ملــی جوانــان در عرصــه 
ــال  ــت س ــون هف ــه ای و اکن ــاورزی گلخان کش

اســت کــه مســئول گلخانــه در بنیاد مســتضعفان 
خراســان جنوبــی اســت.

عاقــه شــدید او بــه کار کشــاورزی بــا کار 
ــه  ــی ک ــا جای ــید ت ــان نرس ــه پای ــه ب در گلخان
ــرای  ــزل خــود ب ــات و من ــم گرفــت از حی تصمی

کار کشــاورزی اســتفاده کنــد.

ــت  ــی کش ــاد مقاومت ــه اقتص ــال عرص ــن فع ای
گلخانــه ای را از ســال 92 بــا یــک گلخانــه یــک 
متــری در حیــات خانــه خــود آغــاز کــرد و امــروز 
ــاحت  ــام مس ــتفاده از تم ــا اس ــه را ب ــن گلخان ای
حیــاط و پشــت بــام خانــه بــه 160 متــر افزایــش 

ــت. داده اس
رســتمی ســال گذشــته توانســت یک تــن و 300 

کیلــو خیــار ارگانیــک از گلخانــه خــود برداشــت 
کنــد و عــاوه بــر ســودی کــه از ایــن طریــق به 
دســت آورد، بــرای چهــار نفــر نیــز شــغل ایجــاد 

کــرد.
 امــروز نــه تنهــا رمضــان رســتمی بلکــه تمامــی 
ــواده از جملــه همســر او کــه در شــهر  افــراد خان
ــد  ــه من ــاورزی عاق ــه کار کش ــده ب ــد ش متول
ــود او  ــی در نب ــای او حت ــه پ ــا ب ــد و پ ــده ان ش
ــان و دل راه  ــا ج ــه او ب ــه ای ک ــه کار در گلخان ب

ــغولند. ــرده، مش ــدازی ک ان
 رمضــان ایــن روزهــا بــه دلیــل اینکه مســئولیت 
مزرعــه ای را در سربیشــه برعهــده دارد از گلخانه 
ــر  ــه دیگ ــود دور شــده و همســر او ک ــه خ و خان
ــه دســت آورده  ــه کافــی را ب در کشــاورزی تجرب

کارهــای گلخانــه او را برعهــده گرفتــه اســت.

ــک  ــت ی ــه؛ برداش ــتی در خان lبهش
ــام  ــت ب ــک از پش ــار ارگانی ــن خی ت

ــه خان
ــا  ــی ب ــوی اختصاص ــتمی در گفتگ ــان رس رمض
ــا بیــان اینکــه کار خــود  خبرنــگار ایــران مهــر ب
ــری  ــک مت ــه ی ــک گلخان ــا ی ــال 92 ب را از س
در حیــات خانــه آغــاز کــردم، گفــت: بــه خاطــر 
ــم  ــتم، تصمی ــه داش ــه گلخان ــه ب ــه ای ک عاق
گرفتــم بســته بــه شــرایط گل و گیــاه، حیــات و 
پشــت بــام خانــه خــود را نیــز بــه گلخانــه تبدیل 

کنــم و امــروز 160 متــر گلخانــه در خانــه ام دارم.
وی بــا بیــان اینکــه کشــت اول مــن گل و گیــاه 
ــا  ــه داد: ب ــت، ادام ــز داش ــی نی ــازار خوب ــود و ب ب
ــی  ــن صیف ــی م ــته اصل ــه رش ــه اینک ــه ب توج
جــات بــود در  9 کشــت خیــار گلخانــه ای را آغاز 

ــی نیــز داد. کــردم کــه ثمــره خوب
ایــن فعــال اقتصــاد مقاومتــی بیــان کــرد: ســال 
گذشــته توانســتم از هــر بوتــه حــدود یــک کیلــو 
خیــار برداشــت کــرده و در مجمــوع حــدود یــک 
تــن و 300 کیلــو خیــار ارگانیــک از گلخانــه 160 
متــری خــود برداشــت کــردم کــه چهــار تــا پنــج 

میلیــون بــرای مــن ســود داشــت.
رســتمی اضافــه کــرد: عــاوه بــر ایــن در ســال 
ــه  ــه ب ــرای کارهــای گلخان گذشــته دو کارگــر ب
ــرای آن  ــد و زمینــه اشــتغال ب مــن کمــک کردن

هــا نیــز فراهــم شــد.
ــه  ــواع گون ــان اینکــه در حــال حاضــر ان ــا بی وی ب
هــای گل در حیــات خانــه ام پــرورش یافتــه و قصد 
دارم از آن هــا قلمــه بگیــرم، مــی گویــد: عــاوه بــر 
گل در حیــات، پرتقــال و نارنگــی کاشــته ام و واقعــا 

یــک بهشــت در حیــات خانــه خــود دارم.
ــرد:  ــه ک ــی اضاف ــاد مقاومت ــال اقتص ــن فع ای
امســال تصمیــم گرفتــه ام بــه جــای خیــار، توت 
ــرورش دهــم و االن  ــه خــود پ فرنگــی در گلخان
ــا حــدودی کار کشــت آن را انجــام داده ام  نیــز ت

ــه ثمــر نرســیده اســت. ــوز ب ــی هن ول

سال گذشته توانستم از 
هر بوته حدود یک کیلو 
خیار برداشت کرده و در 
مجموع حدود یک تن و 
۳00 کیلو خیار ارگانیک 

از گلخانه ۱۶0 متری خود 
برداشت کردم که چهار تا 
پنج میلیون برای من سود 

داشت|
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lبــه خاطــر عاقــه، کارم را ادامــه می 
دهــم

ــن  ــداث ای ــرای اح ــه ب ــان اینک ــا بی ــتمی ب رس
ــهیات  ــان تس ــون توم ــغ 20 میلی ــه مبل گلخان
بــا نــرخ 16 درصــد از ســازمان بســیج ســازندگی 
گرفتــه ام، گفــت: ســازمان بســیج ســازندگی بــه 
ــی کار  ــاد مقاومت ــه اقتص ــی در عرص ــور واقع ط
مــی کنــد و در ایــن مــدت نیــز از مــن بــه طــور 

ــت کــرده اســت. کامــل حمای
تســهیات  ســود  نــرخ  باالبــودن  از  وی 
مــن  گویــد:  مــی  و  کنــد  مــی  گایــه 
ماهیانــه بایــد حــدود 500 هــزار تومــان 
قســط تســهیات را پرداخــت کنــم کــه 
ــد  ــرای مــن باقــی نمــی مان ــادی ب درمــد زی
ولــی دنبــال ســود زیــاد نیســتم و بــه خاطــر 

عاقــه آن را ادامــه مــی دهــم.
رســتمی در پاســخ ایــن ســوال کــه آیــا 
ــاختمان  ــه س ــه ب ــام خان ــه در پشــت ب گلخان
ــد و نحــوه کشــت  ــزل او آســیب نمــی زن من
ــه  ــد:  کشــتی ک ــی گوی ــه اســت؟ م او چگون
ــود  ــی ش ــام م ــه انج ــن گلخان ــون در ای اکن
ــه ای  ــه گون ــت و ب ــک اس ــت هدروفونی کش
نیســت کــه بــرای پشــت بــام ســنگینی 

ــد. ــته باش داش
ــاری  ــتم آبی ــام سیس ــه تم ــان اینک ــا بی وی ب
ــه بــه صــورت قطــره ای اتوماتیــک  ایــن گلخان
انجــام مــی شــود، اضافــه کــرد: سیســتم آبیــاری 
خــودش روی تایمــر تنظیــم بــوده و بــه صــورت 

ــد. ــی کن خــودکار کار م
ــد  ــی تاکی ــاد مقاومت ــه اقتص ــال عرص ــن فع ای
ــزد  ــی ری ــا م ــه ه ــدر آب روی بوت ــرد: هرچق ک
ــاه اســتفاده شــده و میــزان آبــی  ــرای گل و گی ب
ــت و  ــم اس ــزد ک ــی ری ــاختمان م ــه روی س ک
بــدون آســیب رســاندن بــه بنــا بخــار مــی شــود.

lعلــت ایجــاد گلخانــه در حیــات خانه 
نداشــتن زمین اســت

ــی  ــت دارد و م ــار حمای ــت انتظ ــتمی از دول رس
ــه  ــه دلیــل نداشــتن زمیــن در خان گویــد: مــن ب
ایــن گلخانــه را احــداث کــردم و اگــر هــزار متــر 
زمیــن در بیرجنــد داشــتم خیلــی بیشــتر از ایــن 
ــد  ــم و درآم ــام ده ــتم کار انج ــی توانس ــا م ه
ــه دنبــال گرفتــن  داشــته باشــم و اکنــون نیــز ب

ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــاد کش ــن از جه زمی
ــتم. هس

وی بــا بیــان اینکــه دانشــجویی کــه فــارغ 
ــرای  ــرمایه ای ب ــچ س ــود هی ــی ش ــل م التحص
ــدارد، بیــان کــرد: کســانی کــه  ــه کار ن شــروع ب
ــه کار  ــادی ب ــه زی ــتند عاق ــرمایه هس دارای س
ندارنــد امــا مــن بــه کار کشــاورزی عاقــه دارم 
و در ایــن عرصــه برنامــه هــای زیــادی دارم کــه 

ــم. ــم انجــام ده ــی خواه م
ایــن فعــال عرصــه اقتصــاد مقاومتــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه پــرورش گل و گیــاه در بیرجنــد ســود 
خوبــی دارد، ادامــه داد: تنهــا مشــکل مــن بــرای 
ــر  ــط هــزار مت ــن فق ــر م ــن اســت و  اگ کار زمی
ــتم  ــی توانس ــتم م ــد داش ــراف بیرجن ــن اط زمی
ــد  ــی چن ــم و حت ــام ده ــادی انج ــای زی کاره

ــم. ــه کار کن ــوان دیگــر را مشــغول ب ج

ــده  ــی و ای ــش میلیون ــرمایه ش lس
ــد ــت دارن ــه حمای ــاز ب ــه نی ــی ک های

رســتمی در مــورد برنامــه هــا و آرزوهــای خــود 
در آینــده مــی گویــد: االن حــدود شــش میلیــون 

ــد  ــرده ام و قص ــع آوری ک ــرمایه جم ــان س توم
ــه در  ــان ک ــای خودم ــن ه ــی از زمی دارم در یک
شهرســتان قایــن اســت ســدی احــداث کنــم و 

ــه کار کشــت زرشــک مشــغول شــوم. ب
وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان قایــن چند ســال 
اســت کــه بــا خشکســالی دســت و پنجــه نــرم 
مــی کنــد، بیــان داشــت: ایــن ســد کــه حــدود 
ــت، در  ــد داش ــت خواه ــر ظرفی ــزار لیت 480 ه
مســیر رودخانــه ای کــه از آن زمیــن مــی گــذرد، 
ــک  ــره ای زرش ــاری قط ــا آبی ــده و ب ــداث ش اح
کــه در منطقــه قایــن خــوب جــواب مــی دهــد 

ــم کاشــت. را خواه
ایــن فعــال عرصــه اقتصــاد مقاومتــی بــا انتقــاد 
از قوانیــن دســت و پــا گیــر بــرای گرفتــن 
تســهیات اجرای آبیــاری قطــره ای، مــی گوید: 
اگــر بخواهیــم از جهــاد کشــاورزی در ایــن زمینه 
ــته آن  ــه خواس ــا ب ــد بن ــم بای ــهیات بگیری تس
ــکاران خودشــان کار انجــام  ــا و  توســط پیمان ه
ــن رشــته  ــرای مــن کــه خــودم در ای ــم و ب دهی
تخصــص دارم ســودی نــدارد کــه بخواهــم 
ــم.  ــه کن ــردار هزین ــرای کارشــناس و نقشــه ب ب

 lموســیقی و نقاشــی در کنــار کار 
کشــاورزی

ــراد  ــورد اف ــوه برخ ــا نح ــاط ب ــتمی در ارتب رس
ــا  ــرم ب ــد: همس ــی گوی ــا کارش م ــواده ب خان
ــت  ــی دانس ــت م ــن داش ــه از م ــناختی ک ش
ــم 100  ــام ده ــم کاری انج ــر بخواه ــه اگ ک
ــل  ــن دلی ــه همی ــتکار دارم ب درصــد در آن پش
ــا وجــود اینکــه  ــع کارم نشــد و ب هیچــگاه مان
ــن  ــار م ــروز در کن ــده ام ــد ش ــهر متول در ش
ســبزی جــات کشــت مــی کنــد و اکنــون کــه 
مــن در بیرجنــد نیســتم او کارهــای گلخانــه را 

ــت. ــه اس ــده گرفت برعه
رســتمی در ارتبــاط بــا فعالیت هــای جانبــی خود 
در کنــار کار کشــاورزی مــی گویــد: زمانــی کــه 
در دانشــکده کشــاورزی تحصیــل مــی کــردم به 
نقاشــی عاقــه داشــتم و موســیقی هــم کار مــی 
کنــم امــا نــه بــه صــورت حرفــه ای فقــط چنــد 

ــده ام. دوره از آن را گذران

ــر  ــه ه ــد ک ــی کن ــه م ــان توصی ــه جوان وی ب
کــس عاقــه ای بــه کشــاورزی دارد اگــر 
ــد کاری در  ــی توان ــد م ــته باش ــتکار داش پش
ــد  ــدا بای ــی ابت ــد ول ــام ده ــوزه انج ــن ح ای
ــد  ــع باش ــد و قان ــروع کن ــم ش ــد ک ــا درآم ب
ــوق  ــیر مش ــن مس ــد در ای ــز بای ــت نی و دول

جوانــان باشــد.
ــه  ــی اضاف ــاد مقاومت ــه اقتص ــال عرص ــن فع ای
کــرد: مــن ابتــدای کارم هیچ چیــزی نداشــتم در 
ــا  ــه ام ام ــاد نگرفت ــادی ی ــز زی ــز چی دانشــگاه نی
چــون بچــه کشــاورز بــودم و پشــت کار داشــتم 
توانســتم در ایــن کار موفــق شــوم و حتــی ادعــا 
مــی کنــم در جایــی کــه آب وجود نداشــته باشــد 

مــی توانــم از ســنگ آب دربیــاورم.

زمانی که در دانشکده 
کشاورزی تحصیل می 

کردم به نقاشی عالقه 
داشتم و موسیقی هم کار 
می کنم اما نه به صورت 

حرفه ای فقط چند دوره 
از آن را گذرانده ام|
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شــرکت الیــت کــه تاکنــون ســه بــار بــه مزایــده 
ــهرداری  ــط ش ــت توس ــده در نهای ــته ش گذاش
ــه  ــود اینک ــا وج ــا ب ــد ام ــداری ش ــهد خری مش
ــاه  ــن طــرح کوت دســت بخــش خصوصــی از ای
مانــد همچنــان نحــوه دریافــت هــا بــه گونــه ای 
ــار  ــک خــودرو در کن ــف ی ــغ توق اســت کــه مبل
خیابــان از بهــای ماهیانــه اجــاره بهــای مســکن 

ــه اســت. در مشــهد ســبقت گرفت
زیــان مالــی انباشــته 5 میلیــاردی شــرکت الیــت 
و تشــکیل پرونــده تخلــف این شــرکت در ســال 
92 در ســازمان تعزیــرات حکومتــی در حالــی که 
ــه شــهرداری  ــن شــرکت ب 41 درصــد ســهام ای
مشــهد تعلــق داشــت موجــب شــده تــا در ســال 
ــهر  ــرح در ش ــن ط ــاد از ای ــته اعتم ــای گذش ه
مشــهد از ذهــن مــردم رخــت ببنــدد و بســیاری 
از شــهروندان ایــن کانشــهر همچنان خواســتار 
ــت  ــوه دریاف ــوص نح ــازی در خص ــفاف س ش

عــوارض باشــند.

lقوانین غیر شفاف
ــی  ــهروندان و حت ــیاری از ش ــتا بس ــن راس در ای
ــفر  ــدس س ــهد مق ــه مش ــه ب ــگرانی ک گردش
کــرده و در حاشــیه خیابــان هــای این کانشــهر 
توقــف داشــته انــد ضمــن بــی اطاعــی از 
قوانیــن ایــن طــرح هوشــمند از نحــوه دریافــت 
و میــزان بهــای تعرفــه هــا ابــراز نارضایتــی مــی 

ــد. کنن
علــی شــاه میرزایــی از جملــه گردشــگران 
ــوروز  ــام ن ــد: ای ــی گوی ــه م ــت ک ــی اس تهران
امســال میهمــان امــام رضــا)ع( در مشــهد بودیم 
و در مراجعــه بــه یکــی از مجتمــع هــای تجــاری 
شــهر، مامــور پارکینــگ تقاضــای 35 هــزار ریال 

ــرد. ــف ک ــه توق وج
وی افــزود: ایــن مامــور پارکینــگ علــت صــدور 
ایــن قبــض را بدهــکار بــودن پــاک خــودروی 

مــن در مشــهد عنــوان کــرد.
وی ادامــه داد: بــرای مــن و همراهانــم مشــخص 
ــه  ــاس چ ــر اس ــرا و ب ــه و چ ــه چگون ــود ک نب
ــذا  ــدم و ل ــکار ش ــهد بده ــن در مش ــاری م معی
روشــن نبــودن ایــن قوانیــن بــرای گردشــگران 

ــد. ــی کن ــائبه م ــاد ش ایج
ــان اینکــه ســال  ــا بی ــز ب ــور نی ــدا رحیــم پ یل
ــرح در  ــن ط ــازی ای ــاده س ــت از پی ــا اس ه
ــوز  ــت: هن ــذرد، گف ــی گ ــدس م ــهد مق مش
ــردم  ــال م ــه س ــن هم ــت ای ــود گذش ــا وج ب
ــارک  ــت پ ــه در نهای ــد ک ــی دانن ــهد نم مش
نیــم ســاعت نخســت در حاشــیه خیابــان 

ــر؟ ــا خی ــت ی ــگان اس رای

ــام  ــا اع ــه باره ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
شــده کــه نیــم ســاعت نخســت توقــف رایــگان 
اســت امــا درعمــل ثابــت شــده کــه ایــن وعــده 

صحــت نداشــته یــا اعمــال نشــده اســت.
ــتگاه  ــته دس ــای گذش ــان ه ــت: در زم وی گف
ــا  ــان ه ــار خیاب ــر در کن ــام پارکومت ــه ن ــی ب های
ــه ازای  ــدگان ب ــردم و رانن ــه م ــت ک ــود داش وج
زمانــی کــه نیــاز بــه توقــف داشــتند درون 
ــچ شــک و  ــد و هی ــی انداختن ــکه م ــتگاه س دس
تردیــدی بــرای مــردم بــه وجــود نمــی آمــد، لــذا 
ــا کارکــرد  بهتــر اســت کــه ایــن دســتگاه هــا ب
دیجیتــال در شــهر دوبــاره نصــب شــود تــا 
ضمــن بــی نیــازی از ایــن تعــداد پارکبــان، 
درگیــری هــای زبانــی و فکــری مــردم بــا 

ــود. ــع ش ــز رف ــهرداری نی ش

l زیر ساخت ها آماده نیست
ــز  ــهدی نی ــهروندان مش ــی از ش ــینی یک حس
ــوز  ــه هن ــهری ک ــت: در ش ــتا گف ــن راس در ای
ــر ســاخت هــای حمــل و نقــل آن از  تمامــی زی
جملــه متــرو آمــاده نیســت نبایــد هــر روز تعرفــه 
پــارک خــودرو را افزایــش داد و فشــار را بــر روی 

ــت. ــخصی گذاش ــای ش خودروه
وی بــا ناعادالنــه خوانــدن نحــوه دریافــت میزان 
پــارک بهــاء گفــت: اگــر متــرو بــه تمامــی نقــاط 
ــتاندارد  ــی اس ــود و تمام ــده ب ــیده ش ــهر کش ش
هــای الزم در اتوبوســرانی بــرای شــهروندان 
ــردد  ــه ت ــد ک ــی ش ــت م ــود آن وق ــم ب فراه
بــا خــودرو را لوکــس دانســت و بــرای آن 
ــی  ــا در زمان ــرد ام ــن ک ــوارض بیشــتری تعیی ع
ــت  ــام ظرفی ــد از تم ــی گوین ــئوالن م ــه مس ک
اتوبوســرانی در ســال گذشــته اســتفاده نشــده و 
ــد  ــده بودن ــوس در پارکینــگ هــا خوابی 700 اتوب

ــرد. ــردم وارد ک ــر روی م ــار را ب ــد فش نبای

ــر  ــا غی ــودرو ه ــارک خ ــه پ lنرخنام
ــت ــی اس کارشناس

ــهر  ــورای اســامی ش ــت رئیســه ش عضــو هیئ
مشــهد در ارتبــاط بــا وضعیــت مدیریــت شــرکت 
ترافیــک هوشــمند الیــت اظهــار کــرد: تشــکیل 
ــه  ــهام آن ب ــام س ــال تم ــت و انتق ــرکت الی ش
ــهر  ــورای ش ــب ش ــه تصوی ــد ب ــهرداری بای ش

ــداده اســت. ــم رخ ن ــن مه ــه ای ــد ک برس
محمدرضــا دیمــه کار بیــان کــرد: در حــال 
حاضــر مشــخص نیســت شــرکت الیــت بــر چــه 
ــا را  ــیه خیابان ه ــارک در حاش ــای پ ــی، به مبنای
ــه در  ــد و الزم اســت ک ــت می کن ــردم دریاف از م
تصمیمــات شــهری پارلمان هــای محلــی بــرای 

ــد. شــهر تصمیــم بگیرن
ــنهادی  ــای پیش ــه ه ــه تعرف ــاره ب ــا اش وی ب
شــهرداری مشــهد بــرای پارکینــگ هــای 
حاشــیه ای عنــوان کــرد: در بحــث پــارک 
ــر شــهر مشــهد را تقســیم  هوشــمند الیــت معاب
بــه ســه گــروه کردنــد کــه متاســفانه هیــچ گونه 

کار کارشناســی در آن دیــده نمــی شــود.
ــت رییســه شــورای اســامی شــهر  عضــو هیئ
ــوار  ــر بل ــه معاب ــرای نمون ــه داد: ب ــهد ادام مش
الهیــه را کــه از معابــر کــم ترافیک شــهر مشــهد 
اســت در گــروه »الــف« قــرار دادنــد و معابــر پــر 
ــطین  ــون فلس ــی همچ ــر ترافیک ــد و پ رفت وآم
ــه  ــد ک ــرار دادن ــروه »ب« ق ــاد را در گ و احمدآب
نشــان از عــدم کار کارشناســی در ایــن موضــوع 

دارد.
وی تأکیــد کــرد: هــر چــه بتوانیــم از مشــکات 
ــه شــهروندان  ــع ب ــم در واق ــه بکاهی ــن مصوب ای
کمــک کــرده ایــم در همیــن راســتا بایــد 
ــارک در  ــای پ ــه ه ــبی در تعرف ــری مناس بازنگ
مقابــل بیمارســتان هــا کــه محلــی بــرای پــارک 

ــود. ــه ش ــدارد، گرفت ــود ن وج

ــوع  ــن موض ــت ای ــر اس ــرد: بهت ــه ک وی اضاف
توســط کمیســیون حمــل و نقــل مجــددا مــورد 

ــرد. ــرار گی ــی ق بررس
ــهد در  ــهرداری مش ــرد: ش ــح ک ــه کار تصری دیم
ــی  ــای رقم های ــر مبن ــد ب ــا بای ــه ه ــن تعرف تعیی
ــم  ــورد جرائ ــاده صــد در م ــه در کمیســیون م ک
پارکینــگ در نظــر گرفتــه شــده عمل کــرده و در 
پارکینــگ هــای عمومــی شــهر مشــهد هزینــه 

ــد. کن
ــهری  ــت ش ــه مدیری ــرد: چنانچ ــوان ک وی عن
در کنــار هــر بیمارســتان پارکینگ هــای الزم 
ــد جرائــم تعییــن شــده  را ایجــاد کنــد، مــی توان
ــن  ــد از ای ــت کن ــا را دریاف ــدی ه ــروه بن در گ
ــار  ــر کن ــه در معاب ــر ک ــال حاض ــت، در ح جه
بیمارســتان پارکینگــی وجــود نــدارد نمــی توانــد 

ــد. ــت کن ــه ای دریاف ــهروندان جریم از ش

lفضــای حاشــیه خیابــان هــا متعلــق 
ــت ــردم اس به م

رئیــس کمیســیون خدمــات شــهری، بهداشــت و 
محیــط زیســت شــورای اســامی شــهر مشــهد 
ــای  ــروه ه ــد گ ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــز گف نی
ــرای دریافــت بهــای  قیمتــی مشــخص شــده ب
ــی  ــا کار کارشناس ــراه ب ــیه ای هم ــارک حاش پ

ــت. ــوده اس نب
ــه  ــه اســت ک ــت: چگون ــی گف غامرضــا صاحب
ــع در محــدوده  ــوار شــاهد واق ــی بول گــروه قیمت
قاســم آبــاد، »الــف« تعییــن شــده امــا ایــن گروه 
ــادی دارد  ــک زی ــه ترافی ــتور ک ــان پاس در خیاب

ــت. ــی »ب« اس ــروه قیمت دارای گ
 وی گفــت: فضــای پــارک در حاشــیه خیابان هــا 
ــد  ــت و نبای ــهروندان اس ــه ش ــه هم ــق ب متعل
ــه  ــرد بلک ــرار گی ــتفاده کســبه ق ــورد اس ــا م تنه
بایــد بــا اتخــاذ تدابیــری، امــکان اســتفاده همــه 
شــهروندان از فضــای پارکینگ هــای حاشــیه ای 

فراهــم شــود.

lنــرخ پارکینــگ از اجــاره بهــا منــزل 
مســکونی بیشــتر اســت 

ــهد  ــهر مش ــامی ش ــورای اس ــر ش ــو دیگ عض
ــهر  ــر ش ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــز ب نی
بســیار گــران اداره مــی شــود اظهــار کــرد: بــرای 
ــع  ــر مرب ــان 10 مت ــارک یــک ماشــین در خیاب پ
فضــا نیــاز اســت، اگــر قــرار باشــد یــک ماشــین 
در طــی روز در یــک فضــای پــارک حاشــیه 
ــزار  ــه 25 ه ــد روزان ــف داشــته باشــد بای ای توق
تومــان هزینــه پرداخــت کنــد کــه ایــن میــزان 
هزینــه در مــاه بــه 750 هــزار تومــان مــی رســد.

جــواد ســتاری افــزود: یــک آپارتمــان 60 متــری 
در یکــی از مناطــق متوســط شــهر مشــهد 
ــاز  ــا نی ــاره به ــان اج ــزار توم ــه 750 ه ماهیان
ــغال 10  ــرای اش ــد ب ــر بای ــی دیگ دارد و در طرف
ــان  ــان 750 هــزار توم ــار خیاب ــع در کن ــر مرب مت

ــرد. ــت ک پرداخ

ــه 25  ــودرو روزان ــارک خ ــقف پ lس
هــزار تومــان اســت

ترافیــک  نقــل  و  ســازمان حمــل  رئیــس 
شــهرداری مشــهد اظهــار داشــت: از زمانــی کــه 
شــرکت الیــت در اختیــار شــهرداری مشــهد قرار 
ــودرو در 30  ــزار و 614 خ ــت، 70 ه ــه اس گرفت

ــده اند. ــون ش ــال قان ــر اعم معب
ســید مهــدی امامــی میبــدی بــا بیــان اینکــه در 

با وجود گذشت چندین سال از پیاده سازی طرح هوشمند ترافیک 
و پارک خودرو با عنوان »الیت« هنوز این طرح و قوانین آن برای 
بسیاری از شهروندان روشن و شفاف نیست و حتی تعدادی از 
اعضای شورای شهر با این موضوع که این شرکت باید توسط بخش 

خصوصی یا شهرداری اداره شود اختالف نظر دارند.  فاطمه بیرجندی

هزینه پارک خودرو در مشهد از 
اجاره بهای مسکن سبقت گرفت

یک آپارتمان ۶0 متری 
در یکی از مناطق متوسط 

شهر مشهد ماهیانه ۷۵0 
هزار تومان اجاره بها
 نیاز دارد و در طرفی 

دیگر باید برای
 اشغال ۱0 متر مربع در 
کنار خیابان ۷۵0 هزار 
تومان پرداخت کرد|
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ــر از  ســال گذشــته 71 درصــد خودروهــا در کمت
ــا  ــیه خیابان ه ــودرو حاش ــارک خ ــه از پ 30 دقیق
ــوان کــرد: تنهــا 29 درصــد  ــد عن اســتفاده کردن
ایــن  از  دقیقــه  از 30  بیــش  خوردروهــا  از 

پارکینگ هــا اســتفاده کردنــد.
ــر  ــف در ه ــای توق ــه ه ــوص تعرف وی در خص
یــک از معابــر 118 گانــه پارکینــگ هــای 
حاشــیه ای شــهر مشــهد، تصریــح کــرد: توقــف 
در هــر معبــر طــرح پارکینــگ حاشــیه ای تــا 30 
ــب  ــا تصوی ــت و ب ــگان اس ــت رای ــه نخس دقیق
ــر  ــه ب ــد از 30 دقیق ــهد بع ــهر مش ــورای ش ش
اســاس جــدول بیــن 600 تــا 800 تومــان بــرای 

ــود. ــور می ش ــه منظ ــودرو هزین خ
امامــی میبــدی اضافــه کــرد: بــه ازای هــر یــک 
ــد  ــه 15 درص ــای مربوط ــه تعرفه ه ــاعت ب س
ــی هــر روز بیــش از  ــه شــده و ســقف نهای اضاف

ــان محاســبه نخواهــد شــد. 25 هــزار توم

lتعرفه ها نیاز به بازبینی دارد
رئیــس کمیســیون مشــارکت های شــورای 

ــا  ــت ب ــز در مخالف ــهد نی ــهر مش ــامی ش اس
تعرفــه پارکینــگ هــای حاشــیه ای ســطح 
شــهر، اظهــار کــرد: متاســفانه در تقســیم بنــدی 
ــا کار کارشناســی  ــه ه ــن تعرف ــا و تعیی خیابان ه

ــت. ــده اس ــام نش انج
 ســیدعبدالکریم جــوادی گفــت: در همین راســتا 
ضــروری اســت الیحــه مذکــور بــه کمیســیون 
بازگــردد تــا ایــن تقســیم بندی ها اصــاح شــود، 
ــای  ــورا در خصــوص به ــی ش ــه قبل ــر مصوب اگ
پارکینگ هــای حاشــیه ای اجرایــی نشــده، نبایــد 
ــارم  ــورای چه ــه ش ــه نظــر برســد ک ــه ب اینگون

ــت. ــش داده اس ــا را افزای نرخ ه
وی ادامــه داد: ایــن افزایــش بــرای برخــی از 
ــز  ــه مراک ــی ب ــور درمان ــرای ام ــه ب شــهروندان ک
درمانــی مراجعــه می کننــد ایجــاد مشــکل خواهد 
کــرد زیــرا آنــان بایــد بــه ازای چنــد ســاعت توقف، 

مبلــغ قابــل توجهــی را پرداخــت کننــد.

ــتای  ــمند در اس ــارک هوش ــرح پ lط
ــت ــهری اس ــت ش ــق عدال تحق

ــهرداری  ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم مع
ــت  ــت مدیری ــا وضعی ــاط ب ــز در ارتب ــهد نی مش
شــرکت ترافیــک هوشــمند الیــت، اظهار داشــت: 
شــرکت خصوصــی الیــت کــه مجــری اجــرای 
ــود با  ــیه ای در مشــهد ب ــگ حاش ــرح پارکین ط
تاکید شــورای شــهر کنار گذاشــته  شــد و مقررشــد 
ــا شفاف ســازی وضعیــت کاری و درآمدهــا، ایــن  ت

شــرکت توســط شــهرداری اداره شــود.
هوشــنگ غامــزاده بیــان کــرد: در حــال حاضــر 
تمــام ســهام شــرکت ترافیک هوشــمند الیــت در 
اختیــار شــهرداری مشــهد اســت، ایــن شــرکت 
ــاب و  ــویه حس ــود تس ــای خ ــام نیروه ــا تم ب
ــذار  ــهد واگ ــهرداری مش ــه ش ــود را ب ــهام خ س

ــرده اســت. ک
 وی هــدف از اجــرای طــرح پارکینــگ در 
ــر شــهر مشــهد را رعایــت عدالــت  حاشــیه معاب
اجتماعــی و مهیــا شــدن امــکان توقــف وســایل 
نقلیــه بــرای همــه شــهروندان دانســت و ادامــه 
داد: بعــد از مطالعــات اولیــه بــه دنبــال تصویــب 
ــرا ایــن  و اجرایــی کــردن ایــن طــرح بودیــم زی

ــارک را  ــات پ ــه خدم ــد ارائ ــد رون ــرح می توان ط
ــود بخشــد. بهب

ــی  ــورای عال ــد ش ــق تایی ــرد: مطاب ــان ک  وی بی
ترافیــک کشــور، طــرح پــارک حاشــیه ای در 
ــزار و 328  ــت 28 ه ــا ظرفی ــهد ب ــر مش 118معب
فضــای توقف وســایل نقلیــه اجرایی خواهدشــد که 
ایــن تعــداد پیــش از ایــن، 7 هــزار و 325 مــورد بود.

غــام زاده ادامــه داد: شــرکت ترافیــک هوشــمند 
ــا  ــه ب ــاخت ها را در رابط ــر س ــی زی ــت تمام الی
پــارک حاشــیه ای فراهــم کــرده از ایــن رو، 
شــهرداری مشــهد نیــز بــا ایــن امکانــات بــه کار 
ــه صــورت  ــد ب ــا مــردم بتوانن ادامــه می دهیــم ت

ــد. ــات اســتفاده کنن ــن خدم ــه از ای عادالن
وی بــا اشــاره بــه مزایــده ایــن شــرکت در 
گذشــته خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت تاکنون 
ــه  ــود ک ــده ب ــته ش ــده گذاش ــه مزای ــار ب ــه ب س
ســرانجام پــس از عــدم عاقــه ســرمایه گــذاران 
بخــش خصوصــی، شــهرداری تمــام ســهام ایــن 
ــان  ــارد توم ــت میلی ــت هش ــه قیم ــرکت را ب ش

ــرد. ــداری ک خری

مســئول روابط عمومی بازرســی شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 
شــوش در ایــن بــاره گفــت: بــا نمونــه بــرداری هایــی کــه انجــام مــی 
دهیــم نمــی توانیم بــه وجــود کــرم و انــگل در شــبکه آب پــی ببریم.

ــده  ــاره دی ــی درب ــای مختلف ــل قوله ــزود: نق ــر شــیرزاد اف  مظف
ــا یکــی از  ــرم در آب شــهر صرخــه شــنیده شــد. مث شــدن ک
ــه مــا توضیــح داد آبــی کــه در لیــوان  شــهروندان ایــن شــهر ب

ــرم زد. ــک روز ک ــد از ی ــود بع نگــه داشــته ب
ــود دارد.  ــال وج ــد احتم ــاره چن ــن ب ــح داد: در ای ــیرزاد توضی  ش
ابتــدا احتمــال دارد شکســتگی در شــبکه لولــه کشــی منزلــی که 
در آبشــان کــرم دیــده شــد ایجــاد شــده باشــد. اگــر مخــزن آب 
خانگــی دچــار رســوب شــود نیــز احتمــال کــرم زدگــی در ایــن 

مخــزن هــا وجــود دارد.
 وی یــادآور شــد: پــس از انتشــار عکــس آبــی کــه در آن کــرم 
وجــود دارد، بافاصلــه کارشــناس مربوطــه را بــه محــل اعــزام 
ــتان، 17  ــد. در شهرس ــزارش نش ــی گ ــورد خاص ــا م ــم ام کردی
مرکــز شــهری و روســتایی داریــم کــه در تمــام آنهــا کارشــناس 
بیمــاری هــای واگیــردار، کارشــناس بهداشــت خانــواده و 
کارشــناس مامایــی و بهداشــت محیــط مشــغول به کار هســتند.

ــان  ــط عمومــی بازرســی شــبکه بهداشــت و درم  مســئول رواب
شهرســتان شــوش همچنین توضیــح داد: در گزارش کارشــناس 
ــی  ــه هــای خیابان ــه یکــی از لول ــر شــده اســت ک از محــل ذک
در شــهر صرخــه شکســته شــده اســت کــه بــا مســئوالن بهــره 

بــرداری آب شــهری صرخــه نیــز درمیــان گذاشــتیم.
شــیرزاد توضیــح داد: مــا روزانه آب شــرب شــهرها را کلرســنجی 
مــی کنیــم. در ایــام تعطیــات ابتــدای ســال هفــت هــزار مــورد 

نمونــه بــرداری از آب انجــام دادیــم.
وی گفــت: آب صرخــه هــم اکنــون شــفاف و قابل شــرب اســت 

امــا چــون در یکــی از خیابــان هــا شکســتگی لولــه وجود داشــته 
ــود  ــز وج ــری نی ــده دیگ ــه آالین ــا هرگون ــرم ی ــال ورود ک احتم

داشــته اســت و مــا ایــن موضــوع را رد نمــی کنیــم.
ــادآور شــد: در شهرســتان شــوش حــدود 167 بهــورز  شــیرزاد ی
ــی از  ــم و یک ــتان داری ــطح شهرس ــت در س ــه بهداش در 68 خان

ــه آب شــرب اســت. ــف آنهــا چــک کــردن روزان وظای

l شکستگی لوله از دالیل ورود آالینده به آب شرب
ــن  ــز در ای ــوش نی ــتان ش ــی شهرس ــت محیط ــس بهداش  رئی
بــاره گفــت: شهرســتان شــوش بــه دلیــل وســعت و پراکندگــی 

ــت. ــوزه آب اس ــکاتی در ح ــتاها دارای مش روس
 فیــض اهلل دینارونــد افــزود: شکســتگی در مســیر لوله هــای آب 
در مناطــق مختلفــی وجــود دارد. ایــن شکســتگی هــا بایــد بــه 
ســرعت ترمیــم باینــد، در غیــر ایــن صــورت مــی توانــد ناقــل 

آالینــده بــه شــبکه آب شــرب شــهرها باشــد.
دینارونــد گفــت: بــرای نمونــه بخــش شــاوور بــا مشــکات عدیده 
ای در زمینــه شکســتگی لولــه هــا دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد. 
منبــع آب شــاوور ســطحی اســت کــه از آب رودخانــه ها که شــامل 

پــس آب هــای کشــاورزی و صنعتــی اســت تغذیــه مــی شــود.
وی اظهــار کــرد: فاصلــه زیــاد بیــن خطــوط لولــه نیــز باعــث ایجاد 

نوعــی ســختی در کار شــده اســت کــه بایــد رفع شــود.
 یکــی از ایــن شــهروندان صرخــه نیز گفــت: وضعیــت نامطلــوب  آب 
شــرب ایــن منطقــه شــهروندان صرخــه ای را کافه کــرده اســت. آنها 
طــی تجمعــی در مســجد ایــن شــهر بــا نشــان دادن پاکاردهایــی با 
عنــوان »فرمانــدار حمایــت، حمایــت« فرمانــدار را مــورد خطــاب قــرار 

دادنــد و خواســتار حمایــت شــخص فرمانــدار  از این شــهر شــدند.
 بــه نظــر مــی رســد کــه بررســی هــای اخیــر کارشــناس بهداشــت، 

رضایــت شــهروندان صرخــه ای را بــه ارمغان نیاورده باشــد. کارشــناس 
بهداشــت مســتقر در شــهر صرخه طــی گزارشــی که پیــش از ایــن، از 
طریــق روابط عمومی بهداشــت منتشــر شــد اعام کــرده بود کــه آب 
آشــامیدنی شــهر صرخه از کیفیت مناســبی برخوردار بــوده و هیچ گونه 

کرمی در آن مشــاهده نشــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه شــهروندان صرخــه ای معتقدنــد کــه 
کارشناســی صــورت گرفتــه نمــی توانــد بــا واقعیــت آب شــرب 
ــه ای  ــهروندان صرخ ــد. ش ــته باش ــت داش ــه مطابق ــن منطق ای
بــرای نشــان دادن اعتــراض خــود طومــاری را بــه امضــا 
رســاندند کــه گویــای نارضایتــی آنهــا از وضعیــت نامطلــوب  آب 

ــت.   ــرب اس ش
 برخــی فعــاالن اجتماعــی طــی روزهــای اخیر بــا انتشــار تصاویری 
از آب شــرب شــهر صرخــه، از مدیــران مربوطه، خواســتار رســیدگی 
ــه  ــای آن اســت ک ــر گوی ــن تصاوی ــدند، ای ــت ش ــن وضعی ــه ای ب
کرم هایــی در آب شــرب منطقــه صرخــه دیــده شــده کــه باعــث 

ایجــاد نگرانــی میــان شــهروندان منطقــه شــده اســت.

l لوله شکسته شده ترمیم شد
 در نهایــت پــس از پیگیــری هــای کارشناســان بهداشــت 
و درمــان شهرســتان شــوش و واحــد شــهر فتــح المبیــن 
شکســتگی ایجــاد شــده در یکــی از خیابــان هــای شــهر صرخه 

ــد. ــهر ش ــن ش ــهرندان ای ــت ش ــب رضای ــم و موج ترمی
 در مــاه هــای اخیــر مســائل مختلفــی از جملــه افزایــش چشــم 
ــت و  ــتم بهداش ــالک و ... سیس ــاری س ــه بیم ــان ب ــر مبتای گی
ــرار داد. شــهروندان  ــد ق ــورد نق ــان شهرســتان شــوش را م درم
بخصــوص ســاکنان روســتاها بــر کهنــه بــودن سیســتم آموزش 

ــد. ــد می کنن ــان تاکی ــت و درم ــط بهداش توس

دیده شدن نوعی »کرم« در آب شرب شهر فتح المبین »صرخه« از توابع شهرستان 
شوش باعث نارضایتی شهروندان از مسئوالن بهداشتی این شهرستان شده است. 
اهالی صرخه با نوشتن طومار و تجمع در یکی از مساجد شهر خواستار بهبود وضعیت 

شدند. شهرشان  بهداشت  قاسم منصور 
آل کثیر

در خوزستان

مسئوالن احتمال وجود کرم در آب شرب 
ماهشهر صرخه را رد نکردند

شت 
دیبه

ار رتر 
ب ش 
گزار
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ایــن محــدوده از ســال 1351 بــا عنــوان منطقــه 
حفاظــت شــده »بهــرام گــور« تحــت مدیریــت 
ــرار  اداره کل حفاظــت محیــط زیســت فــارس ق
گرفتــه اســت. منطقــه حفاظــت شــده بهــرام گور 
ــی رود  ــه شــمار م ــه ای در کشــور ب ــا منطق تنه
کــه جمعیــت قابــل ماحظــه و پویایــی از گورخر 

ــی را در خــود جــای داده اســت. ایران
ــر کاراکال، زاغ  ــای نظی ــه ه ــر گون ــور دیگ حض
ــن  ــر و... ارزش اکولوژیکــی ای ــره، جبی ــور، هوب ب

ــد. ــی کن ــدان م ــاور را دو چن زیســتگاه پهن
طــی ســالهای اخیــر طــرح هــای مختلــف معدن 
کاوی بــرای ایــن منطقــه در نظــر گرفتــه شــده 
ــام  ــت اع ــط زیس ــدت محی ــن م ــی ای ــه ط ک
ــرات  ــا خط ــته از فعالیته ــن دس ــه ای ــرده ک ک

ــه دارد. ــتمندان منطق ــرای زیس ــدی ب ج
ــدن کاوی در  ــث مع ــر بح ــدت اخی ــی م ــا ط ام
ایــن منطقــه ارزشــمند زیســت محیطــی دوبــاره 

مطــرح شــده اســت.
یــک کارشــناس حــوزه محیط زیســت در اســتان 
فــارس بــه خبرنــگار مهــر در ایــن رابطــه گفــت: 
ــه هــای بســیار مهــم گورخــر آســیایی، زاغ  گون
بــور، هوبــره و... در منطقــه حفاظــت شــده وجــود 
دارد کــه بهــره بــرداری از معــدن ســنگ آهــک 
مــی توانــد حیــات ایــن گونــه هــا را بــا مشــکل 

مواجــه کنــد.

l ایجــاد معــدن ســنگ آهــک حیات 
گورخــر آســیایی و زاغ بــور را در بهــرام 

گــور مشــکل مــی کند
علمــدار علمــداری افــزود: ارزش زیســت محیطی 
ــای آن  ــه گورخره ــا ب ــور تنه ــرام گ ــه به منطق
نیســت بلکه جانــوران در خطــر انقــراض دیگری 
ماننــد هوبــره و زاغ بــور هــم آنجــا زندگــی مــی 
کننــد ضمــن اینکــه ایــن منطقــه از نظر پوشــش 
گیاهــی ارزشــمند اســت و پتانســیل گردشــگری 

ــی دارد. باالی
ــرداری از معــدن در  ــان اینکــه بهــره ب ــا بی وی ب
آن منطقــه تاثیــر منفــی بــر زیســتگاه می گــذارد 
ــر  ــن تاثی ــرداری ای ــه شــرایط بهــره ب و بســته ب
مــی توانــد متفــاوت باشــد، اظهــار داشــت: ایــن 
منطقــه حفاظــت شــده از پتانســیل هــای زیادی 
در حــوزه هــای مختلــف برخــودار اســت و نبایــد 
بــا ایــن گونــه اقدامــات منطقــه را از بیــن بــرد.

ــه  ــت ب ــط زیس ــوزه محی ــناس ح ــن کارش ای
ــرد  ــاره ک ــه اش ــن منطق ــد ای ــه ای از فوای گوش
ــل توجهــی  ــداد قاب ــزود: در حــال حاضــر تع و اف
گورخــر کــه از گونــه هــای مهــم بــه شــمار مــی 
ــن  ــد از ای ــی کنن ــه زندگــی م ــن منطق رود در ای
رو بــا فعالیــت معــدن بــه طــور حتــم منطقــه بــا 

ــود. ــی ش ــه رو م ــادی رو ب ــکات زی مش
وی معتقــد اســت کــه آســیبهای بهــره بــرداری 
از معــدن در منطقــه حفاظــت شــده بهــرام گــور 
ــود  ــی ش ــوط نم ــش مرب ــات وح ــه حی ــط ب فق
ــکل و  ــا مش ــز ب ــی نی ــای گیاه ــه ه ــه گون بلک

ــود. ــد ب ــه رو خواهن ــی روب ــیب های آس
ــه  ــر منطق ــال حاض ــه داد: در ح ــداری ادام علم
حفاظــت شــده بهــرام گــور بــه عنــوان یک ســد 
ــارس  ــه اســتان ف ــر ب ــم کوی ــل ورود اقلی در مقاب
ــا اســتان  ــر ســیرجان ب ــرز کوی ــرا در م اســت زی
ــن  ــن رفت ــا از بی ــم ب ــور حت ــه ط ــرار دارد و ب ق
ــد  ــد ش ــتان وارد خواه ــه اس ــر ب ــه کوی منطق
ــن  ــا در ای ــه کــه خشــک شــدن تاالبه همانگون

ــت. ــوده اس ــر ب ــز موث ــوص نی خص

ــت:  ــط زیســت گف ــن کارشــناس حــوزه محی ای
ــر  ــد ب ــه بای ــن منطق ــت در ای ــه فعالی ــر گون ه
همچنیــن  و  ضوابــط  و  مطالعــات  اســاس 
ــه  ــا ب ــد ت ــی باش ــت محیط ــتانداردهای زیس اس

مناطــق حســاس آســیبی وارد نشــود.

دارای  منطقــه  ایــن  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــت  ــیاری اس ــگری بس ــای گردش ــیل ه پتاس
ــا  ــه ب ــه اینک ــرد ن ــتفاده ک ــد از آن اس و بای
ــردن آن  ــن ب ــرای از بی ــات ب ــه اقدام اینگون

برداشــت. گام 

ــرداری  ــره ب ــه به ــه اینک ــاره ب ــا اش ــداری ب علم
ــرای  ــن شــدن زیســتگاه ب ــدن باعــث ناام از مع
حیــات وحــش مــی شــود، گفــت: یکــی از 
ــه  ــق چهارگان ــا در مناط ــش ه ــن چال مهمتری
ــای  ــاده ه ــادن و ج ــرداری از مع ــره ب کشــور به
ــث  ــه باع ــت ک ــادن اس ــن مع ــه ای ــی ب دسترس
تخریــب زیســتگاه هــا و شــکنندگی اکوسیســتم 
مــی شــود و ایــن ناپایــداری اکوسیســتم از بیــن 
رفتــن گونــه هــای گیاهــی و جانــوری را در پــی 

دارد.
ــت در  ــای دخال ــوص پیامده ــداری در خص علم
زیســتگاه هــا گفــت: اولیــن پیامــد ایــن مســئله 
تاثیــر بــر روی رفتارهــای مختلــف جانــوران بــه 
ــت و  ــی آنهاس ــد مثل ــای تولی ــوص رفتاره خص
ایــن بزرگتریــن ضربــه بــه جمعیــت گونــه هــا و 

ــد کاهــش آنهــا محســوب مــی شــود. رون
وی بــا بیــان اینکــه مهاجــرت حیــات وحــش از 
ــرای  ــی را ب ــد مخاطرات ــی توان ــه م ــن منطق ای
ــار داشــت:  ــراه داشــته باشــد، اظه ــه هم ــا ب آنه
ایــن مهاجــرت حیــات وحــش مــی توانــد آنهــا را 
دســتخوش حــوادث از جملــه تصــادف یــا حتــی 

ــد. ــی کن شــکار م
دبیــر موسســه زیســت محیطــی 13 فروردیــن 
گفــت: در حالــی کــه گونــه هــای بســیار 
ــره و...  ــور، هوب ــیایی، زاغ ب ــر آس ــم گورخ مه
ــل  ــه دلی ــرام ب ــده به ــت ش ــه حفاظ در منطق
دخالتهــای انســانی در اکوسیســتم و عــدم 
ــر  ــرض خط ــوژی در مع ــول اکول ــت اص رعای

ــی  ــق نم ــور دقی ــه ط ــوز ب ــد هن ــرار دارن ق
شــود گفــت کــه آیــا یوزپلنــگ در ایــن 
ــه  ــه ب ــن منطق ــه و ای ــن رفت ــه از بی منطق
عنــوان یــک زیســتگاه بــرای یــوز بــه شــمار 

نمــی رود.
علــی اکبــر کاظمینــی ادامــه داد: بــدون 
شــک بــا دوری جســتن و عــدم دخالــت 
انســان مــی تــوان بهــرام گــور را بــه عنــوان 
یــک زیســتگاه خــوب و ایــده آل بــرای یــوز 

ــرد. ــل ک ــی تبدی ایران
ــر  ــت ه ــا تح ــت ه ــه دخال ــان اینک ــا بی وی ب
ــک  ــا ت ــه در دنی ــه ای ک ــرای گون ــرایطی ب ش
اســت، محکــوم اســت، اظهــار داشــت: شــرایط 
منطقــه بهــرام گــور بــه ســمتی در حــال پیــش 
ــور  ــی و زاغ ب ــر ایران ــه گورخ ــت ک ــن اس رفت
ــرض  ــانی در مع ــای انس ــت ه ــت دخال ــه عل ب

ــرار دارد. ــراض ق ــدی انق ج
ــی از  ــت: یک ــت گف ــط زیس ــال محی ــن فع ای
ــه  ــق چهارگان ــا در مناط ــش ه ــن چال مهمتری
کشــور بهــره بــرداری از معــادن و جــاده 
ــه  ــادن اســت ک ــن مع ــه ای ــای دسترســی ب ه
ــکنندگی  ــا و ش ــتگاه ه ــب زیس ــث تخری باع
اکوسیســتم مــی شــود و ایــن ناپایــداری 
اکوسیســتم از بیــن رفتــن گونــه هــای گیاهــی 

و جانــوری را در پــی دارد.
در  دخالــت  پیامدهــای  پیرامــون  وی 
زیســتگاه هــا گفــت: اولیــن پیامــد ایــن 
ــف  ــای مختل ــر روی رفتاره ــر ب ــئله تاثی مس
ــی  ــای جنس ــوص رفتاره ــه خص ــوران ب جان
بــه  بزرگتریــن ضربــه  ایــن  و  آنهاســت 
ــا  ــش آنه ــد کاه ــا و رون ــه ه ــت گون جمعی

محســوب مــی شــود.
ــز  ــت نی ــط زیس ــازمان محی ــتا س ــن راس در ای
در  کاوی  معــدن  فعالیتهــای  خصــوص  در 
منطقــه حفاظــت شــده بهــرام گــور نیــز اعــام 
ــر  ــا نظ ــد ب ــی بای ــه اقدام ــه هرگون ــرده ک ک
ــت  ــط زیس ــوزه محی ــر در ح ــان ام کارشناس

ــد. باش
معصومــه ابتــکار در ســفر اخیــر خــود بــه 
ــت  ــتانی هیئ ــفر اس ــب س ــه در قال ــیراز ک ش
ــود در  ــه ب ــورت گرفت ــارس ص ــه ف ــت ب دول
مراســمی گفــت کــه بــا توجــه  بــه طرحهــای 
ــدن، مقررشــده  ــداث مع ــرای اح ــه شــده ب ارائ
ــت  ــه حفاظ ــدن در منطق ــای مع ــدوده ه مح
شــده بهــرام گــور بــا نظــر کارشناســان 

ــود. ــخص ش مش
وی گفــت: ایجــاد معــادن در مناطــق حفاظــت 
ــای  ــن در دول ته ــو قوانی ــل لغ ــه دلی ــده ب ش
ــت  ــد زیس ــک تهدی ــوان ی ــه عن ــین،  ب پیش
محیطــی اســت، از ایــن رو بــه دنبــال آن 
هســتیم کــه ایــن دغدغــه هــا را کاهــش 

دهیــم.
بــه هــر حــال محــدوده بهــرام گــور 
یکــی از داشــته هــای عظیــم زیســت 
کــه  اســت  فــارس  اســتان  محیطــی 
بــه خــودی خــود نــه تنهــا در حــوزه 
هــای زیســت محیطــی بلکــه فرصــت 
و  گــردی  طبیعــت  بــرای  مناســبی 
حســاب  بــه  آن  از  ناشــی  درآمدزایــی 
مــی آیــد و نبایــد کاری کــرد احــداث 
ایــن  ز  ا گــور  جدایــی  باعــث  معــدن 
نقــراض نســل ایــن  منطقــه و تهدیــد ا

شــود. ارزشــمند  گونــه 

خطرمعدن کاوی برای زیستمندان  فارس

معدنی که »گور« را از »بهرام« 
می گیرد

منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و شمال 
شرقی شهرستان نی ریز قرار دارد. وسعت این منطقه ۴۸۰ 
هزار هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و ۷۸۷ متر 
بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود ۲۰۰ 

میلی متر است. هژیر فتحی

 در حالی که گونه های 
بسیار مهم گورخر آسیایی، 

زاغ بور، هوبره و... در 
منطقه حفاظت شده بهرام 
به دلیل دخالتهای انسانی 

در اکوسیستم و عدم 
رعایت اصول اکولوژی 

در معرض خطر قرار 
دارند هنوز به طور دقیق 

نمی شود گفت که آیا 
یوزپلنگ در این منطقه 

از بین رفته و این منطقه به 
عنوان یک زیستگاه برای 

یوز به شمار نمی رود|
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در شــرایطی کــه هــر روز در گوشــه ای از کشــور 
بحرانــی از جنــس محیــط زیســت قــد علــم می 
ــوزه  ــه ح ــعاری ب ــی و ش ــر واقع ــگاه غی ــد، ن کن
ــد  ــدارد و بای ــی ن ــرد چندان ــط زیســت کارب محی
ــد بســیاری از  ــز مانن ــن نی پیــش از آن کــه قزوی
ــش  ــت را بی ــط زیس ــران محی ــر بح ــاط دیگ نق
از هــر بحــران دیگــر احســاس کنــد، اقدامهــای 

ــت. ــش گرف ــی را در پی عمل
ایــن در حالــی اســت کــه مرتضــی روزبــه 
اســتاندار قزویــن، در ســال گذشــته و در روزهــای 
ــه صراحــت اعــام  ــز ب ــد نی آغازیــن ســال جدی
کــرده کــه حــوزه محیــط زیســت فضایــی بــرای 
شــعار دادن نیســت، زیــرا معضــات مــا دیگــر از 
ــرز بحــران رســیده  ــه م حــد شــعار گذشــته و ب

ــد چــاره اندیشــی شــود. اســت و بای
ــه  ــماند ب ــوان ورود پس ــی ت ــر م ــوی دیگ از س
عرصــه محیــط زیســت را جــدی تریــن عامــل 
ــرد، در  ــی ک ــتان تلق ــل در اس ــن معض ــروز ای ب

ــا  ــه بعض ــی ک ــماندهای خانگ ــهم پس ــار س کن
بــه صــورت غیــر اصولــی مدیریــت مــی شــوند، 
ــام  ــا تم ــودن ب ــاورزی ب ــودن و کش ــی ب صنعت
دســتاوردهایی کــه بــرای اســتان داشــته اســت، 
در بحــث مدیریــت پســماند درمــان موثــری ارائه 
ــا در  ــد م ــای رش ــت به ــوان گف ــی ت ــداده و م ن
ــط زیســت و در درجــه  ــد محی ــن حــوزه تهدی ای

ــت. ــی اس ــای کنون ــیب ه ــدی آس بع

l هر نوع توسعه ای پایدار نیست
یکــی از کارشناســان محیــط زیســت اســتان، در 
تشــریح عوامــل آالینــده در اســتان و بــه طــور 
ــا  ــد: ســال ه ــی گوی ــن، م خــاص شــهر قزوی
ــهری،  ــعه ش ــدن، توس ــی ش ــل صنعت ــر طب ب
ــن  ــل از ای ــیدیم غاف ــاورزی کوش ــعه کش توس
ــرفتی را  ــوع پیش ــر ن ــدار، ه ــعه پای ــه توس ک
کــه بــا لطمــه زدن بــه محیــط زیســت همــراه 

ــد. ــی دان ــردود م باشــد، م

ــان  ــی در می ــه ی زندگ ــن هزین l تامی
ــه انبوهــی از زبال

ــط زیســت  ــم محی ــت: عل ــوری گف ــه صب فاطم
ورود انســان بــه عرصــه هــای طبیعــی را اجتناب 
ناپذیــر مــی دانــد و از ســوی دیگــر انســان بــرای 
حیــات خــود مجبــور بــه تأمیــن نیازهایــی اســت 
کــه بــرای محیــط زیســت هزینــه دارد کــه یکی 
از ایــن هزینــه هــا تولیــد پســماند اســت کــه در 
ــارج  ــی اش خ ــر از روال قدیم ــای اخی ــال ه س
شــده و حجــم مصنوعــات آن نســبت بــه بخــش 
ــه اش افزایــش چشــمگیری  ــل تجزی ــی و قاب آل

داشــته اســت.
بدیهــی اســت خاصیــت خــود ترمیمــی طبیعــت 
در ایــن برهــه جوابگــو نبــوده و نیــاز اســت کــه 
ــار متناســبی در آن ورود  ــش و رفت ــا دان انســان ب

پیــدا کنــد.

l تفکیــک از مبــدأ؛ موفــق تریــن 
الگــوی مدیریــت پســماند

وی در خصــوص بهتریــن شــیوه مدیریــت 
پســماند توســط پدیدآورنــدگان، بیــان مــی 
کند:رهــا کــردن، دفــن کــردن، ســوزاندن نــازل 
تریــن و آســیب زا تریــن شــیوه هــای مدیریــت 
ــوم زیســت  ــه عل ــی ک پســماند هســتند، در حال
محیطــی معتقدنــد کــه بایــد هــر پســماندی بــه 
ماهیــت خــود بازگــردد تــا بتوانــد بــا قــرار گرفتن 
ــت  در چرخــه مصــرف، آســیب خــود را در طبیع
ــل  ــع عم ــت در واق ــاند و بازیاف ــل برس ــه حداق ب
بــه همیــن ایــده اســت و مــا بــا تفکیــک انــواع 
پســماند، هریــک از آن هــا را در مســیر اســتفاده 

ــم. ــرار مــی دهی ــاره ق ــد ب ــا چن دو ی
صبــوری تصریــح مــی کنــد: تنهــا زمانــی مــی 

توانیــم ادعــا کنیــم کاری بــرای محیــط زیســت 
انجــام مــی دهیــم، کــه بتوانیــم مانــع از ورود هر 
نــوع آالینــده بــه طبیعــت شــویم، بــرای محیــط 
زیســت فرقــی نمــی کنــد ایــن مــاده نایلــون یــا 
شیشــه یــا فلــز باشــد، چــون بــه هــر شــکل مــا 

تعــادل را بــر هــم زده ایــم.
ایــن کارشــناس محیــط زیســت معتقــد 
زیســت  راه حفــظ محیــط  تنهــا  اســت، 
از گزنــد آالینــده هــا مدیریــت صحیــح 
بازیافــت  و  تفکیــک  طریــق  از  پســماند 
ــد  ــرو تأکی ــد: پی ــی ده ــح م ــت و توضی اس
ســایر  موفــق  تجربــه  و  کشــور  وزارت 
ــک  ــا تفکی ــماند ب ــت پس ــورها در مدیری کش
و بازیافــت، همــه دســتگاه هــای شــهر اعــم 
ــماند،  ــت پس ــازمان مدیری ــهرداری، س از ش
ــه  ــد ب ــره بای ــت و غی ــط زیس ــازمان محی س
دنبــال اجــرای شــیوه هــای نویــن مدیریــت 
پســماند مبنــی بربهــره وری و مدیریــت منابــع 
باشــند کــه ایــن امــر تنهــا در ســایه جداســازی 
ــای  ــه واحده ــت آن ب پســماند خشــک و هدای

ــت. ــن اس ــت ممک ــل و بازیاف تبدی

l چرا تاکید بر تفکیک!؟
ــتان و  ــی اس ــت محیط ــاالن زیس ــی از فع یک
مدیرعامــل شــرکت پرچــم داران آتیــه زاگــرس 
کــه طــرح مدیریــت پســماند خشــک شــهرداری 
هــای قزویــن و محمدیــه را بــه صــورات 
ــه ســوالی  ــد، در پاســخ ب جــدی اجــرا مــی کن
ــی  ــح م ــک توضی ــت تفکی ــر اهمی ــی ب مبن
ــه اگــر نگوییــم  بزرگتریــن، الاقــل  دهــد: زبال
یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای زیســت 

ــت. ــدرن اس ــر م ــی بش محیط

تفکیک زباله از مبدأ؛ 

چاره رهایی استان قزوین از معضالت 
زیست محیطی

سال ۹۴ در حالی آغاز شد که استانداری قزوین در نخستین 
روزهای سال دو موضوع محیط زیست و بحران آب را به 

عنوان اولویت های اصلی خود معرفی کرد.
شیما شاهین فر
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تغییــر الگــوی مصــرف بــه تبــع تغییــر در الگوی 
ــرب  ــش ض ــی از افزای ــود ناش ــه خ ــی ک زندگ
اهنــگ زندگــی مــدرن اســت و ســرانه مصــرف 
ــد  ــش تولی ــش داده و افزای ــی را افزای ــر کنون بش
زبالــه نیــز خــود پیامــد ناخواســته افزایش ســرانه 
ــماند و  ــت پس ــن رو مدیری ــت از ای ــرف اس مص
کاهــش مخاطــرات زیســت محیطــی آن از یــک 
ــد  ــع تجدی ــت مناب ــدر رف ــری از ه ســو و جلوگی
ناپذیرضرورتــی اســت کــه در مدیریــت شــهری 
و زیســت محیطــی قابــل چشــم پوشــی نیســت.

ــه  ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــرد ب ــی ف ــورش کرم ک
ــد  ــک مســیر هــزار فرســنگی بای ــرای طــی ی ب
گام اول را برداشــت اضافــه مــی کنــد:  مــی 
ــا  ــج  ت ــار ک ــد معم ــو نه ــد "خشــت اول چ گوین
ــک  ــن تفکی ــج "  بنابرای ــوار ک ــی رود دی ــا م ثری
ــه  ــرای ورود ب ــت ب ــروعی اس ــدا ش ــه در مب زبال
یــک مســیر ســبز و اگــر زیــر ســاخت و تمرکــز 
مدیریــت شــهری و زیســت محیطــی بــه تعمیق 
و اشــاعه فرهنــگ تفکیــک از مبــدا مبتنی باشــد 
هزینــه هــای مــادی و معنــوی مدیریت پســماند 
ــه حداقــل مــی رســد. ــه هــای بعــدی ب در حلق

وی اضافــه مــی کنــد: بدیهــی اســت اگــر 
ــی و اساســی  ــه شــکل اصول ــدا ب ــک از مب تفکی
ــات  ــه شــود عملی ــادی جــدی گرفت ــه مب در کلی
ــن  ــه بهتری ــن ب ــای دف ــایت ه ــردازش در س پ
ــد کمپوســت  ــد ش ــن انجــام خواه شــکل ممک
ــت و  ــد داش ــت را خواه ــن کیفی ــدی بهتری تولی
میــزان مــواد دفــن شــده در لنــد فیــل بــه حداقل 

ــید. خواهدرس
در کنــار همــه اینهــا بایــد بــه ظرفیــت اقتصادی 
نهفتــه در طــرح تفکیــک هــم اشــاره کــرد 
ــام  ــق انج ــای دقی ــی ه ــاس بررس ــر اس ــه ب ک
ــع آوری  ــه ازای جم ــود ب ــی ش ــا م ــده ادع ش
ــل بازیافــت در روش  300 کیلوگــرم پســماند قاب

ــغلی  ــت ش ــوان فرص ــی ت ــدا م ــک از مب تفکی
ــرد. ــاد ک ــد ایج مول

ایــن عــدد زمانــی قابــل توجــه اســت کــه بدانیم 
ــغ  ــران بال ــدی در ای ــه تولی ــن زبال ــزار ت از50 ه
ــل بازیافــت اســت یعنــی  ــر 22 در صــد آن قاب ب
ــدی  ــن از پســماندهای تولی بیــش از 10 هــزار ت
ــه در  ــند ک ــی باش ــت م ــل بازیاف ــتقیما قاب مس
ــح  ــت صحی ــذاری و مدیری ــرمایه گ ــورت س ص
ــرای ایجــاد اشــتغال  ــی ب پتانســیل بســیار باالی

ــت.   ــه اس ــد در آن نهفت مول
ــی  ــد: بدیه ــی افزای ــن م ــرد همچنی ــی ف کرم
ــک  ــه از روش تفکی ــزان ک ــر می ــه ه ــت ب اس
فاصلــه بگیریــم بــه همــان میــزان ارزش 
اقتصــادی اقــام قابــل بازیافــت کاهــش یافتــه 
و همچنیــن مخاطــرات زیســت محیطــی و 
بهداشــتی و هزینــه هــای مدیریــت شــهری نیــز 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای
بنابرایــن تاکیــد بــر اشــاعه فرهنــگ تفکیــک از 
مبــدا  تاکیــد بــر حفــظ محیــط زیســت برابــر بــا 
جلوگیــری از هــدر رفــت منابــع اقتصادی کشــور 
ــهری و  ــت ش ــای مدیری ــه ه ــش هزین و کاه

توســعه اشــتغال اســت.

lروند مدیریت پسماند در قزوین
فــرج اهلل فصیحــی رامنــدی رئیــس کمیســیون 
خدمــات شــهری شــورای اســامی شــهر 
قزوین، اظهارداشــت: پروســه پســماند از گذشــته 
ــون فرازونشــیب هــای بســیاری را ســپری  تاکن

ــت. ــرده اس ک
ــی  ــکار قبل ــود پیمان ــن ب ــر ای ــرار ب ــزود: ق وی اف
موضــوع تفکیــک را دنبــال کنــد و پســماند 
حاصلــه بــا کمتریــن آســیب در ســایت محمدآباد 
دفــن شــود امــا ایــن اتفــاق بــه دلیــل مشــکات 
موجــود در اجــرا محقــق نشــد و پــس از آن هــم 

پیمانــکار دیگــر در بحــث تفکیــک از مبــدأ 
وجمــع آوری پســماند ورود پیــدا کــرد کــه ایــن 
ــوزش، تفکیــک  ــکار هــم در موضــوع آم پیمکان
ــه تعهداتــش عمــل  ــع مخــازن ب ــدأ و توزی از مب

ــکاری شــد. نکــرد و موجــب قطــع هم

ــته و  ــال گذش ــت: در س ــدی گف ــی رامن فصیح
ــه مســئله محیــط زیســت  ــا ورود اســتانداری ب ب
ــترکی  ــرکت مش ــیس ش ــن تاس ــتان ضم در اس
بــرای همــه شــهرداری هــا ی اســتان در بحــث 
ــاد،  ــایت محمدآب ــر در س ــماند ت ــت پس مدیری
ــرکت  ــه ش ــز ب ــک نی ــماند خش ــت پس مدیری

ــد. ــذار ش ــرس" واگ ــه زاگ ــم داران آتی "پرچ
ــد:  ــی ده ــه م ــهر ادام ــورای ش ــو ش ــن عض ای
ــماند از  ــک پس ــوع تفکی ــر موض ــال حاض در ح
ــود  ــی ش ــام م ــرکت انج ــن ش ــط ای ــدأ توس مب
ــازل  ــه درب من ــه ب ــا مراجع ــژه ب ــوران وی و مام
پســماند تفکیــک شــده را جمــع آوری مــی کنند 
و در ایــن راســتا تــاش هایــی هــم بــه منظــور 
تشــویق شــهروندان و نهادینــه شــدن فرهنــگ 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــک ص تفکی

ــدا  ــک از مب ــج تفکی ــر تروی l پیگی
ــتیم هس

وی بــا اشــاره بــه ســاماندهی فعــاالن غیرقانونی 
پســماند خشــک بــا عنــوان زبالــه گردهــا، بیــان 
مــی کنــد:  مهــار ایــن افــراد و نظــم بخشــیدن 
بــه امــر جمــع آوری پســماند خشــک کــه عــده 
ای هــم از راه آن امــرار معــاش مــی کنند، دشــوار 
اســت امــا ایــن شــرکت در حــال حاضــر بــه صــورت 
ــدام را انجــام مــی دهــد و  ــن اق ســاماندهی شــده ای
نــاوگان شــرکت بــا لوگــو و یونیفــرم مشــخص بــه 
صــورت وانــت بــار، چــرخ دســتی یــا موتورهای ســه 
چرخ پســماند خشــک منــازل و معابر شــهر را زیرنظر 

شــرکت جمــع آوری مــی کنند.
ــات  ــت: کمیســیون خدم ــدی گف فصیحــی رامن
ــم  ــوع مه ــج موض ــت تروی ــم سیاس ــهری ه ش
تفکیــک پســمانداز مبــدأ را دنبــال کــرده و آن را 
در دســتور کار خــود قــرار مــی دهــد تــا بتوانیــم 
از هزینــه هــای ســنگین مدیریــت پســماند 

ــم. بکاهی
ــان و مســئوالن  ــای کارشناس ــه ه آنچــه از گفت
ــام  ــه ن ــر ب ــکار ناپذی ــی ان ــد ضرورت ــی آی ــر م ب
ــت  ــط زیســت در مســیر مدیری ــت از محی مراقب
ــا از  ــیر تنه ــن مس ــت و ای ــماند اس ــح پس صحی
ــت  ــدأ و بازیاف ــک از مب ــق تفکی ــوی موف راه الگ

ــود. ــی ش ــق م محق
ــرورت  ــوان ض ــی ت ــه م ــن گفت ــه ای ــم ب ــا عل ب
حمایــت از طــرح هایــی که موضــوع تفکیــک از 
مبــدأ و بهــره وری از زبالــه را بــه بهتریــن شــکل 

دنبــال مــی کنــد، توجیــه کــرد.
امیــد اســت بــا جــدی گرفتــن موضــوع محیــط 
زیســت و فرهنــگ ســازی در بخــش هــای 
ــرای  ــط را ب ــه ســالم ســازی محی ــف زمین مختل
ــا  ــم ت ــم کنی ــان فراه ــود و فرزندانم ــی خ زندگ
توســعه صنعتــی، کشــاورزی عاملــی بــرای آلوده 
ــادن  ــر افت ــه خط ــدادادی و ب ــع خ ــدن مناب ش

ــود. ــردم نش ــامت م س

از۵0 هزار تن زباله 
تولیدی در ایران بالغ 
بر ۲۲ در صد آن قابل 

بازیافت است یعنی 
بیش از ۱0 هزار تن از 
پسماندهای تولیدی 
مستقیما قابل بازیافت 
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پارک ملی بمو یکی از 
قدیمی ترین پارک های 
کشور با بیش از ۵۰ سال 
است.وسعت  قدمت 
کنونی پارک ۴۸ هزار 
هکتار است که عمال ۱۲ 
هزار هکتار سمت غربی جاده شیراز اصفهان 
از ۳۶ هزار هکتار دیگر جدا شده و به علت 
تجاوز و شهرک سازی، ارزش اکولوژیکی 
آن به شدت کاهش پیدا کرده و در حقیقت 
تمرکز حفاظت از ۳۶ هزار هکتار سمت 

شرقی جاده صورت می گیرد.

خطوط نفت پشت پرچین 
»بمو«ی فارس

بازهم خطر برای 
پلنگ ایرانی

ت ماه
ش برتر اردیبهش

گزار

ایــن نمونــه برجســته اکوسیســتم طبیعــی نســبتا 
ــرق  ــیراز و در ش ــهر ش ــمال ش ــه در ش ــر ک بک
شــهر زرقــان قــرار دارد شــامل 620 گونــه 
گیاهــی بــا 30 گونــه بومــی و دههــا گونــه 
جانوری شــامل پرنــدگان، پســتانداران و خزندگان 
ــر در  ــم نظی ــی ک ــره گاه ژن ــک ذخی ــت و ی اس
منطقــه محســوب مــی شــود.آهو، پلنگ، قــوچ و 
میــش از جملــه پســتانداران معــروف ایــن پــارک 
ــئوالن  ــر مس ــدت اخی ــی م ــت.اما ط ــی اس مل
ــگاه دوم  ــد پاالیش ــد دارن ــتان قص ــی اس عمران
شــیراز را نیــز در محــل پاالیشــگاه شــماره یــک 
ــد  ــداث کنن ــو اح ــی بم ــارک مل ــی پ آن در حوال
ــط  ــان محی ــوی کارشناس ــدت از س ــه ش ــه ب ک

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد مخالف ــت م زیس
ــز بارهــا  ــط زیســت نی مســئوالن ســازمان محی
ــات  ــروژه لطم ــن پ ــه ای ــد ک ــرده ان ــد ک تاکی
ســنگینی بــه پــارک ملــی بمــو وارد خواهــد کرد 
ــز از  ــه انتقــال نفــت نی ــه خصــوص اینکــه لول ب

ــذرد. ــی گ ــارک م ــان پ می
دبیــر موسســه زیســت محیطــی 13 فروردیــن در 
خصــوص احــداث پاالیشــگاه در اطــراف پــارک 
ــگاه  ــیس پاالیش ــوز تاس ــت: مج ــو گف ــی بم مل
ــوع  ــه بخــش خصوصــی و ن ــق ب ــه متعل دوم ک
محصــوالت و میــزان آن بــا پاالیشــگاه اول کــه 
ــت  ــت در دول ــاوت اس ــا متف ــوده کام ــی ب دولت
ــط زیســت  ــازمان محی ــس س ــط رئی ــل توس قب
کــه بــه شــیراز ســفر کــرده بــود در جلســه ای به 
طــور شــفاهی بــه مســئوالن اســتانی داده شــد.

علــی اکبــر کاظمینــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
ــی اســت، افــزود:  منطقــه زیســتگاه پلنــگ ایران
متاســفانه از ســمت شــرق شــهر زرقــان و غــرب 
پــارک ملــی بمــو از تنگــه آب بــز خط لولــه نفت 
ــه پشــت  ــا ب ــب آنه ــات و تخری ــور از باغ ــا عب ب
فنــس پــارک ملــی بمــو رســیده، در جایــی کــه 
ــازن و  ــوچ، پ ــخور ق ــل آبش ــز مح ــمه آب ب چش
میــش شــیرازی اســت و در بدتریــن شــرایط کــم 

ــمه آب دارد و در  ــن چش ــالی، ای ــی و خشکس آب
ــد  ــه بعی ــط لول ــن خ ــور ای ــا عب ــه ب ــن گردن ای
نیســت کــه ایــن چشــمه دچار مشــکات ناشــی 

ــت شــود. ــور نف از عب
ــرق  ــمت ش ــن از س ــت: همچنی ــار داش وی اظه
ــط  ــر خ ــد امی ــول بن ــه ش ــو در منطق ــارک بم پ
نفــت بــه پشــت فنــس پــارک ملــی بمو رســیده 
و آمــاده اســت کــه بــا توجیــه اینکــه ایــن چنــد 
ــری و  ــرمایه جلوگی ــت س ــدر رف ــر از ه کیلومت
باعــث ایجــاد شــغل مــی شــود مجــوز ورود بــه 
ــن  ــاهد از بی ــد و ش ــو را بگیرن ــی بم ــارک مل پ
ــه  ــر ک ــم نظی ــی ک ــرگاه ژن ــک ذخی ــن ی رفت

ــیم. ــت، باش ــی انسانهاس ــتوانه زندگ پش
ــان  ــی کارشناس ــرد: تمام ــام ک ــی اع کاظمین
ســازمان محیــط زیســت در بازدیدهــای مختلــف 
ــل آلودگــی  ــه دالی ــا احــداث پاالیشــگاه دوم ب ب
ــارک ملــی بمــو در فاصلــه 30  شــهر زرقــان و پ
کیلومتــری آن بــا شــهر شــیراز مخالفــت کــرده 
ــن پاالیشــگاه در  ــر احــداث ای ــد و دســت رد ب ان

ــد. ــکان زده ان ــن م ای
ــگاه  ــن پاالیش ــداث ای ــت: اح ــار داش وی اظه
خطــرات و آســیبهای زیــادی را بــه منطقــه 
ــن رو  ــد از ای ــی کن ــو وارد م ــده بم ــت ش حفاظ
ضــروری اســت کــه مســئوالن ایــن مســائل را 

ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد توج م
ــز  ــت نی ــط زیس ــوزه محی ــناس ح ــک کارش ی
ــداث  ــکات اح ــرات و مش ــه خط ــاره ب ــا اش ب
ایــن پاالیشــگاه نیــز گفــت: بــرای احــداث ایــن 
پاالیشــگاه بایــد بــه قوانیــن و مقــررات پارکهای 
ــت  ــه زیس ــت چهارگان ــق حفاظ ــی و مناط مل

ــرد. ــگاه ک ــی ن محیط
اینکــه  بــا تاکیــد بــر  علمــدار علمــداری 
ــی زیســت محیطــی  پاالیشــگاه مشــمول ارزیاب
مــی شــود، اظهــار داشــت: قــرار اســت بــا 
احــداث پاالیشــگاه از سروســتان بــه ایــن منطقه 
نفــت منتقــل کننــد. ضرورتــی بــرای انجــام این 

ــای  ــه ه ــا هزین ــوان ب ــی ت ــرا م ــت زی کار نیس
بســیار کمتــر ایــن کار را در سروســتان انجــام داد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــر مفیــد پاالیشــگاه 
شــیراز از لحــاط تکنولــوژی رو بــه پایــان اســت، 
تاکیــد کــرد: مــی تــوان پاالیشــگاه را بــا هزینــه 
ــه  ــه ب ــتان ک ــان سروس ــر در هم ــیار کمت بس
امکاناتــی از جملــه آب، بــرق، گاز و... مجهــز 

ــرد. ــداث ک ــت اح اس

ــت:  ــط زیســت گف ــوزه محی ــن کارشــناس ح ای
ــن  ــگاه در ای ــدازی پاالیش ــم راه ان ــور حت ــه ط ب
منطقه مشــکات زیســت محیطــی زیــادی دارد.

امــا در ایــن رهگــذر مدیرعامــل شــرکت پاالیش 
ــی  ــگاه فعل ــعه پاالیش ــرح توس ــیراز ط ــت ش نف
شــیراز را مهــم توصیــف کــرد و گفــت: همــواره 
ــوع  ــن موض ــه ای ــبت ب ــئوالن نس ــی ازمس برخ
ــع توســعه  احساســاتی برخــورد مــی کننــد و مان

ــد. ــن پاالیشــگاه شــده ان ای
عبدالرحیــم شــمس الدینــی ، نســبت بــه 
مخالفــت مســئوالن محیــط زیســت مبنــی 
ــر توســعه پاالیشــگاه شــیراز بیــان کــرد: هــم  ب

اکنــون توســعه پاالیشــگاه شــیراز بــرای اســتان 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــت وچنانچ ــروری اس ــارس ض ف
ــرداری قــرار گیــرد قــادر  ســریعتر مــورد بهــره ب
خواهیــم بــود حتــی بنزیــن یــورو 5 و یــورو 6 را 

ــم. ــادر کنی ــد و ص تولی
وی ادامــه داد: درحــال حاضــر پاالیشــگاه شــیراز 

40 درصــد ســوخت اســتان راتامیــن مــی کنــد.
شــمس الدینــی اضافــه کــرد: هــم اکنــون 
پاالیشــگاه شــیراز روزانــه 2 میلیــون و 800هــزار 
لیتــر بنزیــن، 3 میلیــون و 800 هــزار لیتــر نفــت 
ــری،  ــرآورده قی ــواع ف ــر ان ــون لیت گاز، یــک میلی
یــک میلیــون لیتــر نفــت کــوره، 500 هــزار لیتــر 
ــا  ــن هواپیم ــر بنزی ــزار لیت ــفید، 500 ه ــت س نف
ــن  ــع و 10 ت ــن گاز مای ــت، 160 ت ــوخت ج و س

ــد دارد. ــرد تولی گوگ
وی ادامــه داد: بــا اجــرای این طــرح تولیــد روزانه 
بنزیــن درشــیراز به12میلیــون لیتــر افزایــش می 

یابــد.
ــا  ــیراز ب ــت ش ــش نف ــرکت پاالی ــل ش مدیرعام
تاکیــد براینکــه ایــن پاالیشــگاه آلودگــی بــرای 
منطقــه نــدارد، گفــت: معتقدیــم در حــال حاضــر 
ــی  ــراز آلودگ ــیار کمت ــه بس ــن منطق ــی ای آلودگ

ــیراز اســت. کانشــهر ش
شــمس الدینــی اضافــه کــرد: پاالیشــگاه شــیراز 
توانســته از ســازمان محیــط زیســت کشــور 
گواهینامــه اســتاندارد را کســب کنــد زیــرا 
ســازمان محیــط زیســت بصــورت آنایــن 
سیســتمهای خروجــی ایــن مجموعــه را پایــش 

ــد. ــی کن م
ــد  ــه بای ــد ک ــاور دارن ــگان ب ــال هم ــر ح ــه ه ب
ــارس  ــتان ف ــعه اس ــی و توس ــتغال زای ــرای اش ب
ــم  ــی فراه ــای صنعت ــروژه ه ــداث پ ــرایط اح ش
ــای  ــی ه ــدای کار ارزیاب ــد در ابت ــا بای ــود ام ش
محیــط زیســتی مناســبی انجــام گیــرد تــا تبعات 
ناشــی از فعالیتهــای عمرانــی بــه محیط زیســت 

ــد. ــه ای وارد نکن ــانی لطم ــی و انس طبیع

پاالیشگاه شیراز روزانه 
۲ میلیون و ۸00هزار 

لیتر بنزین، ۳ میلیون و 
۸00 هزار لیتر نفت گاز، 

یک میلیون لیتر انواع 
فرآورده قیری، یک 

میلیون لیتر نفت کوره، 
۵00 هزار لیتر نفت سفید، 

۵00 هزار لیتر بنزین 
هواپیما و سوخت جت، 

۱۶0 تن گاز مایع و ۱0 تن 
گوگرد تولید دارد|

جامعــه ایـــران

هژیر فتحی

http://mehrnews.com


صفحه 20 | شماره3و4 | اردیبهشت و خرداد 94 MEHR NEWSAGENCY

ــر  ــور در خط ــرق کش ــت ش l بهش
ــرار دارد ــب ق تخری

ــای  ــته کوهه ــن رش ــع تری ــه مرتف ــن منطق ای
ــد و  ــی دهن ــوب شــرق کشــور را تشــکیل م جن
از منظــر توپوگرافــی هیــچ ســنخیتی با دشــتهای 
اطــراف خــود نــدارد و برخــاف ارتفاعــات 
پراکنــده در شــرق کشــور دارای رشــته کوههــای 
بــه هــم پیوســته و مرتفــع و آب و هوایــی کامــا 
کوهســتانی و متمایــز از طبیعــت کویــری اســت.

از بحــر آســمان بــه عنــوان بهشــت شــرق 
ــف  ــه هــای مختل ــی شــود و گون ــاد م کشــور ی
ــود دارد  ــه وج ــن منطق ــوری در ای ــی و جان گیاه
کــه بســیاری از آنهــا در معــرض انقراض هســتند 
ــن  ــان در ای ــه همچن ــادر ک ــات ن ــه حیوان از جمل
منطقــه یافــت مــی شــود مــی تــوان بــه خــرس 
ــیار  ــداد بس ــه تع ــرد ک ــاره ک ــیایی اش ــیاه آس س
محــدودی از ایــن حیــوان در طبیعــت وجــود دارد 
ــه  ــرار گرفت ــات وحــش ق ــز حی و در لیســت قرم
اســت. همچنیــن وجــود گونــه منحصــر بــه فــرد 
ــه گــزارش  ــن منطق ــز در ای ــک ســیاه نی ــک ل ل

شــده اســت.
هــر چنــد چنیــن بهشــتی در قلــب کویــر ایــران 
فرصتــی مغتنــم بــرای حیــات وحــش و طبیعــت 
بکــر منطقــه محســوب مــی شــود امــا گاه 
دخالتهــای انســانی موجــب لطمــه بــه طبیعــت 
بکــر منطقــه شــده اســت و خســارتهای جبــران 

ــراه داشــته اســت. ــه هم ــری را ب ناپذی
در کمــال تعجب طــی ســالهای اخیــر فعالیتهای 
ــه اســت  ــی در ایــن مناطــق صــورت گرفت معدن
ــای  ــه فعالیته ــی در زمین ــع قانون ــم من و علیرغ
معدنــی در مناطــق محافظــت شــده شــاهد 
اقداماتــی در زمینــه فعالیتهــای معدنــی در بحــر 

ــتیم. ــمان هس آس
ــم در  ــت ده ــر دول ــه از اواخ ــات ک ــن اقدام ای
منطقــه آغــاز شــده اســت موجــب نگرانــی 
شــدید فعــاالن زیســت محیطــی شــده اســت اما 
علیرغــم پیگیــری هــای صــورت گرفتــه و توقف 
چنــد مرحلــه ای فعالیــت هــای معدنــی همچنان 
ماشــین آالت ســنگین و لودرهای معدنــکاران در 
ــی رود بخــش  ــم آن م ــه حضــور دارد و بی منطق
دیگــری از طبیعــت بکــر بحــر آســمان تخریــب 

شــود.
یاســر ســمندری، از جملــه فعــاالن زیســت 
ــوص  ــن خص ــا در ای ــه باره ــت ک ــی اس محیط
هشــدار داده و پیگیــر حفاظــت از منطقــه و عــدم 

ــت. ــمان اس ــر آس ــکاران در بح ــور معدن حض
ســمندری اظهارداشــت: در ایــن خصــوص 
پیگیــری هــای زیــادی صــورت گرفتــه اســت و 
بــا همــکاری مــردم محلــی و بومــی منطقــه کــه 
ــه نگهــداری از  ــد ب ــظ و عاقمن ــه شــدت حاف ب
منطقــه محافظــت شــده بحر آســمان هســتند از 
فعالیــت معدنــکاران در ایــن مناطــق جلوگیــری 

شــده اســت.

l ماشــین آالت ســنگین در بحــر 
ــد ــده ان ــی مان ــمان باق آس

ــاهد  ــان ش ــود همچن ــن وج ــا ای ــزود: ب وی اف
ــین آالت  ــتیم و ماش ــکاران هس ــرکات معدن تح
ســنگین معدنــی در منطقــه باقــی مانــده اســت و 
مشــخص اســت مترصــد آغــاز مجــدد فعالیتهای 

ــی هســتند. معدن
ــرس  ــتگاه خ ــمان زیس ــر آس ــه داد: بح وی ادام
ســیاه اســت و هــر گونــه خدشــه وارد شــدن بــه 

ــه حیــات ایــن  ــد ب طبیعــت منطقــه مــی توان
حیــوان در معــرض انقــراض صدمــه وارد 

ــد. کن
ــا  ــزود: باره ــی اف ــت محیط ــال زیس ــن فع ای
ــم  ــرده ای ــگاری ک ــه ن ــن خصــوص نام در ای
ــم و  ــر داده ای ــه تذک ــئوالن منطق ــه مس و ب
ــن  ــز در ای ــی نی ــکاری های ــبختانه هم خوش
خصــوص از ســوی برخــی دســتگاهها شــده 
ــان  ــرا همچن ــا مشــخص نیســت چ اســت ام
ــد  ــور دارن ــمان حض ــر آس ــکاران در بح معدن

ــتند. ــمان نیس ــر آس ــرک بح ــه ت و حاضــر ب
وی افــزود: بحــر آســمان بــه دلیــل بــار 
ــی  ــع اصل ــاران منب ــرف و ب ــدید ب ــهای ش ش
تامیــن آب رودخانــه دائمــی هلیــل رود و 
جنــوب کرمــان بــه ویــژه شهرســتان جیرفــت 
و عنبرآبــاد اســت و گونــه هــای منحصــر بــه 
ــار  ــای ان ــگل ه ــه جن ــی از جمل ــرد طبیع ف
ــود دارد و  ــه وج ــن منطق ــز در ای ــیطان نی ش
دخــل و تصــرف در طبیعــت و فعالیتهــای 
معدنــی مــی توانــد بــه تخریــب چشــمه 
منطقــه  ایــن  هــای  رودخانــه  و  ســارها 

ــود. ــر ش منج
ــه  ــازمان آب منطق ــا س ــزود: ب ــمندی اف س
ــرات  ــده و تذک ــه ش ــا مکاتب ــز باره ای نی
بــه  نیــز  ایــن ســازمان  از ســوی  الزم 
اســت  شــده  داده  مربوطــه  مســئوالن 
از  زودتــر  چــه  هــر  داریــم  نتظــار  ا و 
فعالیــت معدنــکاران در چنیــن منطاقــی 

شــود. جلوگیــری 

l صــدور مجــوز فعالیــت معدنــی در 
ــب آور  ــده تعج ــت ش ــه محافظ منطق

ست ا
وی بــا ابــراز تعجــب از صــدور مجــوز معدنکاری 
در منطقــه محافظــت شــده بحــر آســمان افــزود: 
طبــق قانــون هــر گونــه فعالیتــی کــه بــه صدمه 
دیــدن طبیعــت مناطــق محافظــت شــده صدمه 
بزنــد غیــر قانونــی اســت و مایــه تعجــب اســت 
ــت  ــور فعالی ــم مج ــت ده ــه در دول ــه چگون ک

معدنــی در بحــر آســمان صــادر شــده اســت.

ــور در  ــا حض ــرکتی ب ــال 90 ش ــزود: از س وی اف
ــت بکــر بحــر  ــه طبیع ــه ب ــه قصــد صدم منطق
ــت  ــی را داش ــت معدن ــه فعالی ــه بهان ــمان ب آس
کــه مــردم منطقــه بــه موقــع حساســیت نشــان 
ــد و  ــه ش ــا گرفت ــت آنه ــوی فعالی ــد و جل دادن
ــین آالت  ــر ماش ــه زودت ــر چ ــم ه ــار داری انتظ
ــن  ــود ای ــرا وج ــود زی ــارج ش ــه خ ــا از منطق آنه
ــرای مــردم جــای ســوال اســت  ماشــین آالت ب

ــد  ــد دارن ــوز امی ــا هن ــد آنه ــی ده ــان م و نش
ــی  بتواننــد موافقتــی در خصــوص فعالیــت معدن

ــد. ــب کنن ــه را کس در منطق
ســمندی گفــت: فعالیــت ایــن لودرهــا مــی تواند 
ــت  ــه طبیع ــری ب ــران ناپذی ــای جب ــارت ه خس
بکــر بحــر آســمان وارد کنــد و منجــر بــه نابودی 
ــای  ــه ه ــرت گون ــی و مهاج ــای گیاه ــه ه گون
جانــوری بــه منطقــه پاییــن دســت و در نهایــت 

انقــراض آنهــا شــود.

ــتان  ــوه در کوهس ــای ک ــه ه l نال
منعکــس مــی شــود و بــه گــوش 

ــد ــی رس ــئوالن نم مس
وی افــزود: قلــب فعالیــت ایــن معــدن دقیقــا در 
ــت  ــده اس ــع ش ــه واق ــات و در دل رودخان ارتفاع
کــه گونــه هــای آبــزی از جملــه قــزل آال در آن 
ــی خطــر  وجــود دارد و در صــورت فعالیــت معدن

ــع آبــی منطقــه وجــود دارد. تخریــب مناب
ــه  ــاع س ــه در ارتف ــن منطق ــزود: ای ــمندی اف س
هــزار و 500 متــری کوه نشــاه قــرار گرفته اســت 
بــه نظــر مــی رســد صــدای نالــه کــوه تنهــا در 
خــود کوهســتان انعــکاس مــس یابد و بــه گوش 

مســئوالن نمــی رســد.
ــعه  ــال توس ــه دنب ــئوالن ب ــر مس ــزود: اگ وی اف
معدنــی هســتند مــی تواننــد در 800 نقطــه 
معدنــی دیگــر در جنــوب کرمــان دنبــال توســعه 
ــت در  ــط زیس ــب محی ــت از تخری ــند و دس باش

ــد. ــمان بردارن ــر آس بح
ــده  ــن کنن ــمان تامی ــر آس ــت: بح ــمندی گف س
آب باتــاق بیــن المللــی جازموریــان اســت کــه 
ــده و  ــک ش ــانی خش ــای انس ــل دخالته ــه دلی ب
در صــورت فعالیتهــای معدنــی در ارتفاعــات بــه 
ــه  ــه زودی ب ــز ب ــل رود نی ــد هلی ــی رس ــر م نظ

ــود. ــی ش ــار م ــان گرفت ــت جازموری سرنوش
وی همچنیــن نســبت بــه تصــرف اراضــی ملــی 
در بحر آســمان هشــدار داد و خواســتار رســیدگی 

فــوری مســئوالن بــه ایــن مســئله شــد.

l مخالــف فعالیــت معدنــی در بحــر 
آســمان هســتیم

معــاون ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور 
ــرد: بحــر آســمان از  ــان ک ــن خصــوص بی در ای
جملــه بــا ارزش تریــن مناطــق محافظــت شــده 
در کشــور و اســتان کرمــان بــه شــمار مــی رســد 
و صدهــا گونــه گیاهــی و جانــوری منحصــر بــه 
فــرد در ایــن منطقــه وجــود دارد و همــان طــور 
ــت  ــا فعالی ــم ب ــرده ای ــام ک ــم اع ــا ه ــه قب ک

ــف هســتیم. ــی در ایــن منطقــه مخال معدن
احمــد علــی کیخــا افــزود: در این خصــوص اطاع 
رســانی الزم بــه دســتگاه هــای ذی ربــط صــورت 
ــه  ــه کارشناســی ک ــا ب ــا بن ــرا م ــه اســت زی گرفت
صــورت گرفتــه اعتقــاد داریــم کــه فعالیــت معدنی 

در ایــن منطقــه بــه طبیعــت ضربــه مــی زنــد.
ــت  ــه فعالی ــر گون ــری از ه ــتار جلوگی وی خواس
معدنــی در ایــن منطقــه شــد و افــزود: وظیفــه ما 
حراســت و حفاظــت از مناطــق حفاظــت شــده و 
طبیعــت بکــر و انتقــال آن بــه نســل آینده اســت.

ــای  ــتگاه ه ــه زیس ــمان را از جمل ــر آس وی بح
ــر  ــزود: ه ــت و اف ــیایی دانس ــیاه آس ــرس س خ
گونــه فعالیــت معدنــی در ایــن منطقــه از نظــر ما 
تخلــف محســوب مــی شــود و هــم اکنــون نیــز 
ــده  ــه شــده و در آین ــا گرفت ــن فعالیته ــوی ای جل

ــد. نیــز نبایــد ادامــه یاب

 اگر مسئوالن به دنبال 
توسعه معدنی هستند 

می توانند در ۸00 نقطه 
معدنی دیگر در جنوب 

کرمان دنبال توسعه باشند 
و دست از تخریب محیط 

زیست در بحر آسمان 
بردارند|

پنجه لودرها بر پیکر بحر آسمان کرمان

 زیستگاه خرس سیاه در 
معرض تخریب

ارتفاعات بحر آسمان در جنوب استان کرمان یکی از بکر ترین و 
دست نخورده ترین مناطق طبیعی کشور است این منطقه در 
حداکثر سه هزار و ۶۸۰ متر و حداقل هزار و ۹۲۰ متر از سطح 
دریا ارتفاع دارد و به دلیل بارش های متوالی برف و باران در 
ارتفاعات، بحر آسمان مهمترین منبع آب جنوب استان کرمان 
محسوب می شود و سرشاخه های رودخانه بزرگ هلیلی رود 
نیز از این مناطق سرچشمه می گیرد و در نهایت این رودخانه به 

باتالق بین المللی جازموریان می ریزد.
اسما محمودی

جامعــه ایـــران

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 21 | شماره3و4 | اردیبهشت و خرداد 94

تنهــا مدرســه روســتا، چهاردیــواری ســاخته شــده 
ازســنگهای کوچــک و بــزرگ اســت بــدون پنجره 
ــده  ــقف ش ــوط و ِگل مس ــای بل ــاخه ه ــه باش ک
ــوز آن  ــش آم ــرای21 دان ــرپناهی ب ــل س تاحداق
ــن کاس  درســرمای زمســتان زاگــرس باشــد. ای
کــه بیشــتر بــه ســیاهچالی مــی مانــد15  دانــش 
ــده و  ــم. گرچــه در ســال آین ــوز دارد و یــک معل آم
بــا ورود شــش دانــش آمــوز پیــش دبســتانی، تعداد 

ــد. ــی رس ــدد 21 م ــه ع ــوزان آن ب ــش آم دان
ایــن تاجــر ایرانــی ســاکن باکــو خیلــی زود 
تصمیمــش را مــی گیــرد. مــی خواهــد بــه 
گفتــه خــود آخریــن روســتای محــروم از فضــای 
آموزشــی مناســب را صاحــب مدرســه کنــد. 
اگرچــه روســتای تاســک آخریــن روســتا نیســت 
و هنــوز هســتند روســتاهایی در کهگیلویــه و 
بویراحمــد کــه از فضــای آموزشــی مناســب 

محرومنــد.
ــه  ــد. از باکــو ب ــا مهــرداد عــزم ســفر مــی کن آق
تهــران و ســپس پشــتکوه. بــار ســفر می بنــدد و 
راهــی دیــار ناشــناخته هــا مــی شــود. جایــی که 
بــه گفتــه خــود او، بهشــتی اســت کــه محــروم 

مانــده اســت.
او مــی گویــد: بــه کســی نگفتــم کــه بــه کجــا 
مــی روم و هدفــم از این ســفر چیســت. ترســیدم 
ــدی  ــم تردی ــد و در تصمیم ــی بزن ــی حرف کس
ایجــاد شــود. تنهــا بــه هدفــم فکــر مــی کــردم 
و اینکــه هرچــه زودتــر بــه این روســتا بــروم و در 

حــد تــوان خــود کاری کنــم.
ــد  ــه و بویراحم ــه کهگیلوی ــفر ب ــی را در س آقای
یــک دوســت قدیمــی و پســر هشــت ســاله اش 
ــد:  ــد. او مــی گوی »ارشــان« همراهــی مــی کنن
پســرم مدرســه بــود امــا تصمیــم گرفتــم او را نیز 
بــا خــود بیــاورم. مدیــر مدرســه ابتــدا اجــازه نــداد 
و گفــت از درســهایش عقــب مــی مانــد امــا مــن 
ــد  ــی توان ــفر م ــن س ــه او از ای ــی ک ــم درس گفت

بگیــرد خیلــی مهمتــر اســت.
وی مــی افزایــد: پســر مــن در یکــی از بهتریــن 
مــدارس تهــران درس مــی خوانــد. هــر روز 
ــا  ــی رود و ب ــه م ــه مدرس ــرویس ب ــا س ــح ب صب
ســرویس مــی آیــد. از همــه امکانــات برخــوردار 
اســت و هیــچ کمبــودی نــدارد. کاسشــان هــم 
از تجهیــزات آموزشــی جدیــد برخــوردار اســت. او 

ــه ایــن خاطــر آوردم کــه ببینــد بچــه هــای  را ب
روســتای تاســک در چــه مکانــی و بــا چــه 

ــد. ــی خوانن ــی درس م وضعیت
ســفر امــا بــرای ایــن خیرمدرســه ســاز و 
و  کهگیلویــه  نیســت.  آســان  همراهانــش 
ــت  ــناخته اس ــی ناش ــا جای ــرای آنه ــد ب بویراحم
ــر از  ــتباهی س ــار اش ــن ب ــدن چندی و در راه آم
شــهر دیگــری در مــی آورنــد تــا اینکــه آخــر بــه 

ــند. ــی رس ــوج م یاس
صبــح روز بعــد او آمــاده ســفر مــی شــود تــا بــه 
ــرود و روســتای تاســک را از نزدیــک  پشــتکوه ب
ــرورش  ــر آمــوزش و پ ــن ســفر مدی ــد. در ای ببین
عشــایر اســتان نیــز همــراه اســت. مردی ســخت 
کــوش کــه پیــش از آنکــه مدیــری بــرای دانش 
آمــوزان عشــایری باشــد، پــدری مهربــان بــرای 

آنهاســت.
منطقــه پشــتکوه جلیــل بخشــی از خاک اســتان 
ــق  ــه مناط ــل آنک ــه دلی ــا ب ــت ام ــارس اس ف
ــه و بویراحمــد  ییاقــی آنهــا در خــاک کهگیلوی
قــرار دارنــد، مــدارس آن تحــت پوشــش آموزش 

ــن اســتان هســتند. ــرورش عشــایر ای و پ

بــرای رفتــن بــه پشــتکوه ابتــدا بایــد وارد 
شهرســتان رســتم اســتان فــارس شــد و از جــاده 
ــه  ــذرد ب ــی گ ــن« م ــتای »کوپ ــه از روس ای ک
ــرد.  ــت ک ــا حرک ــه کوهه ــمال و دامن ســمت ش
ــور  ــب العب ــای صع ــان کوهه ــا از می ــاده ام ج
ــچ  ــیر پرپی ــذرد و مس ــی گ ــی م ــرس جنوب زاگ
وخمــی اســت کــه بــه دامنــه هــا و نــوک کوهها 

ــود. ــی ش ــم م خت
ــه  ــذاب منطق ــر و ج ــت بک ــای طبیع ــی ه زیبای
ــد  ــی کن ــود م ــذوب خ ــا را مج ــم ه ــدر چش آنق
ــه  ــختی راه ب ــده و س ــوده ش ــافت پیم ــه مس ک
نظــر نمــی آیــد. کوههــا بــا انبــوه درختــان بلــوط 
ــن  ــبز برت ــل س ــد و مخم ــده ان ــته ش ــن بس آذی

ــد. ــرده ان ک
در دامنــه یکــی از ایــن کوههــا بــه تاســک مــی 
ــن مدرســه ســنگی  ــدا ای ــان ابت ــیم و در هم رس
روستاســت کــه در ورودی ده پیداســت. تعــدادی 
از دانــش آمــوزان در کنــار مدرســه در حــال بازی 
انــد. ماشــین کــه بــه مدرســه نزدیــک می شــود 
ــی  ــرد م ــان گ ــتر و چشمهایش ــان بیش تعدادش
ــر اســت؟ ایــن  شــود کــه امــروز اینجــا چــه خب

سفرنامه باکو تا پشتکوه

آن مرد آمد مدرسه بسازد
همه چیز از یک تیتر آغاز شد. »مدرسه تاسک نشانی از مدرسه ندارد«. و وقتی مهرداد آقایی بازرگان ایرانی ساکن باکو آن را خواند، کنجکاو شد که این 

تاسک پشتکوه کجاست که هنوز دانش آموزانش در مدرسه ای سنگی و تاریک درس می خوانند.
 تاسک اما روستایی است با ۴۰ خانوار در منطقه محروم و دورافتاده پشت کوه جلیل در مرز بویراحمد و ممسنی که همچون دیگر روستاهای این منطقه 

در دامنه یکی از کوههای بلند زاگرس جنوبی و در میان بلوطهای تنومند جای گرفته است.
شریف اسالمی
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غریبــه هــا کــه هســتند؟
ــه  ــا چشمشــان ب ــان روســتای تاســک ام مهمان
مدرســه ســنگی روستاســت. آنهــا در همــان ابتدا 
مدرســه را ورانــداز مــی کننــد. اَرشــان هــم بــاور 
نمــی کنــد کــه ایــن مدرســه باشــد. پــدر بــرای 
ــح مــی دهــد کــه بچــه هــای تاســک  او توضی
اینجــا درس مــی خواننــد. امــا ارشــان مــی گوید: 

ایــن کــه شــبیه دخمــه اســت.
حــاال او بهتــر مــی تواند تفــاوت مدرســه خــود را در 
تهــران بــا ایــن مدرســه در پشــتکوه درک کنــد. به 
خصــوص وقتــی کــه در آن تاریکــی کاس در کنار 
ســایر دانــش آمــوزان می نشــیند و به ســقف ســیاه 

و دود گرفتــه کاس نــگاه مــی کند.
ــد. هــر غریبــه  مــردم روســتا امــا میهمــان نوازن
ــتقبال  ــورد اس ــود م ــی ش ــتا م ــه وارد روس ای ک
آنهــا قــرار مــی گیــرد. تعــدادی از اهالــی روســتا 
ــا  ــع م ــه جم ــد و ب ــی آین ــه ســمت مدرســه م ب

ــد. مــی پیوندن
حــرف هــا در خصــوص مدرســه و ســاخت 
مدرســه ای جدیــد اســت. روســتاییان کــه 
ــی  ــحال م ــنوند، خوش ــی ش ــا را م ــن حرفه ای
ــن  ــی ای ــد: زمان ــی گوی ــا م ــی از آنه ــوند. یک ش
روســتا مدرســه ای نداشــت و دانــش آمــوزان آن 
مجبــور بودنــد کیلومترهــا پیــاده روی کننــد تا در 
روســتاهای پاییــن تــر درس بخواننــد. بــه همین 
ــود،  ــاده ای نب ــی ج ــه حت ــان ک ــر در آن زم خاط
اهالــی روســتا بــا مصالــح بومــی همچون ســنگ 

ــاختند. ــه را س ــن مدرس ــوط ای ــاخه بل و ش
بچــه هــا ســاکتند و چشــم بــه دهــان بزرگترهــا 
دارنــد کــه چــه می گوینــد. ســمانه دختــر کاس 
اولــی ایــن مدرســه وقتــی کــه خواهــر بزرگترش 
ــد  ــی خواه ــا م ــن آق ــه ای ــد ک ــی ده ــر م خب
برایمــان مدرســه بســازد، گل از غنچــه دهانــش 

ــل  ــم مث ــی ماه ــد: یعن ــی گوی ــی شــکفد و م م
شــهریها صاحــب کاس قشــنگ مــی شــویم.

ــه  ــت ک ــرداد اس ــا مه ــحالتر آق ــه خوش از هم
ــاری از دوشــش برداشــته  ــد ب احســاس مــی کن
ــه  ــحالم ک ــی خوش ــد: خیل ــی گوی ــده. او م ش
باالخــره آمــدم. ایــن چنــد مدت خــواب نداشــتم 
و دلــم مــی خواســت هرچــه زودتــر کار ســاخت 
مدرســه را شــروع کنــم. مــن آدم ثــروت منــدی 
ــا  ــیده ام. ام ــر را چش ــم فق ــودم طع ــتم وخ نیس
بــرای تامیــن هزینــه احــداث ایــن مدرســه خیلی 

ــرده ام. ــم ک ــم را ک از مخارج
وی ادامــه مــی دهــد: مــن تــا قبــل از اینکــه آن 
ــودن  ــده ب گــزارش را در خبرگــزاری مهــر نخوان
نمــی دانســتم چنیــن جاهایــی هــم در کشــور ما 
پیــدا مــی شــود و فکــر مــی کــردم ایــن روســتا 
آخریــن روســتایی اســت کــه مدرســه نــدارد و بــا 
خــودم گفتــم مــن هــم بــروم ایــن آخرین روســتا 

را مدرســه دار کنــم. امــا اینجــا کــه آمــدم دیــدم 
ــای  ــد فض ــه فاق ــتند ک ــتاهایی هس ــوز روس هن
ــایر  ــردم س ــی برگ ــد. وقت ــب ان ــی مناس آموزش
دوســتانم را ترغیــب مــی کنــم تــا آنهــا هــم بیایند 
و مدرســه ای بســازند. افــراد ثروتمندی هســتند که 
دســتی بــه خیــر دارنــد و اگــر بدانند چنیــن جاهایی 

وجــود دارد مــی آینــد و مدرســه مــی ســازند.
ــه ای دو  ــا مدرس ــد دارد اینج ــرداد قص ــا مه آق
ــک  ــه ی ــه ای ک ــد. مدرس ــداث کن ــه اح کاس
ــد  ــته باش ــا داش ــی از کتابه ــا انبوه ــه ب کتابخان
ــا  ــود را ب ــت خ ــات فراغ ــوزان اوق ــش آم ــا دان ت

ــد. ــا بگذرانن ــن کتابه ــدن ای خوان
ــه ای  ــه مدرس ــدارم ک ــد ن ــد: قص ــی گوی او م
ــه را  ــن مدرس ــم ای ــی خواه ــروم. م ــازم و ب بس
تحــت پوشــش قــرار بدهــم و ســاالنه وضعیــت 
تحصیلــی دانــش آمــوزان را مــورد ارزیابــی قــرار 
دهــم و حمایتهــا تــا رســیدن ایــن دانش آمــوزان 

ــد. ــه مقاطــع باالترادامــه یاب ب
ــرای  ــده و ب ــی نیام ــا دســت خال ــرداد ام ــا مه آق
ــم آورده  ــدی ه ــوغات و عی ــوزان س ــش آم دان
ــوان در  ــی ت ــرق خوشــحالی را م ــاال ب اســت. ح
چشــم تک تــک دانــش آمــوزان دیــد. شــاید این 
ــود. ــت ش ــا ثب ــن آنه ــه در ذه ــرای همیش روز ب

ــور و  ــان ش ــنگی را در می ــه س ــره مدرس باالخ
شــوق بچــه هــا و اهالــی روســتا تــرک مــی کنیم. 
تــا چنــدی دیگــر ایــن مدرســه جــای خــود را بــه 
ــر  ــد داد و دیگ ــتاندارد خواه ــا و اس ــه ای زیب مدرس
ــه  ــن مدرس ــان ای ــم مهرب ــوزان و معل ــش آم دان
ــرف و  ــارش ب نگــران ســوز ســرمای زمســتان و ب

ــتند. ــقف کاس نیس ــه آب از س ــاران و چک ب
ــک  ــتای تاســک این ــه روس ــفران ب ــه همس هم
ــد. آقــای رضایــی  ــر لــب دارن لبخنــد رضایــت ب
مدیــر آمــوزش و پــرورش عشــایر اســتان 
خوشــحال اســت کــه یــک روســتای عشــایری 
دیگــر صاحــب مدرســه مــی شــود. او اکنــون بــه 
41روســتای دیگــری فکــر مــی کنــد کــه آنهــا 

ــد بازســازی هســتند. ــز نیازمن نی
ــه  ــه ب ــت ک ــحال اس ــز خوش ــرداد نی ــا مه آق
ــا  ــه ای زیب ــه زودی مدرس ــیده و ب ــش رس هدف
ــم  ــان ه ــازد. اَرش ــی س ــتا م ــن روس ــرای ای ب
حــاال قــدر درس خوانــدن در مدرســه اش را 
بهتــر مــی دانــد. مــا بچــه هــای خبرگــزاری مهر 
هــم خوشــحالیم کــه بازهــم نتیجــه کارمــان را 
مــی بینیــم. ایــن دومیــن مدرســه ای اســت کــه 
طــی دو مــاه اخیــر بــا گــزارش ایــن خبرگــزاری 
ــود.  ــی ش ــاخته م ــد س ــه و بویراحم در کهگیلوی
پیــش از این نیــز گزارشــی در خصــوص وضعیت 
ــه  ــر ب ــتای الش منج ــه روس ــب مدرس نامناس
ــروم  ــتای مح ــن روس ــه ای در ای ــداث مدرس اح

ــد. ــن ش ــر از خیری ــی دیگ ــط یک توس

جامعــه ایـــران
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در ایــن میــان اســتان همــدان نیــز باوجــود داشــتن 
قابلیت هــای فــراوان اقتصــادی بــه ویــژه در زمینه 
کشــاورزی از کمبــود آب در مقیــاس راهبــردی رنج 
مــی بــرد و موضــوع منابــع آب بــه چالــش مهمــی 
در عرصــه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ایــن 

اســتان تبدیــل شــده اســت.
ــدید آب  ــش ش ــد کاه ــی گوین ــان م کارشناس
دهــی منابــع زیرزمینــی ناشــی از برداشــت هــای 
ــداد  ــود تع ــر، وج ــای اخی ــال ه ــه در س ــی روی ب
ــل توجهــی چــاه غیرمجــاز در دشــت هــای  قاب
ــت  ــر فعالی ــودن اکث ــی ب ــدان، متک ــتان هم اس
هــای کشــاورزی و آب آشــامیدنی و صنعــت بــه 
منابــع آب زیرزمینــی، توســعه پایــدار این اســتان 

ــش کشــیده اســت. ــه چال را ب
آنهــا معتقدنــد ادامــه ایــن رونــد وضعیــت 
ــد  ــود خواه ــه وج ــوزه ب ــن ح ــی را در ای نامطلوب
آورد و احتمــال تهدیــد زیربناهــای عمرانــی، 
ــع  ــت مناب ــدن کیفی ــن آم ــن، پایی ــت زمی نشس
ــدن  ــک ش ــامیدنی و خش ــای آش ــن آب ه تامی
ــده  ــروز پدی ــا، ب ــمه ه ــوات و چش ــا، قن ــاه ه چ
مهاجــرت و بحــران هــای اجتماعــی و اقتصــادی 

ــت. ــد داش ــود خواه وج
ــران  ــا بح ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــت ک ــح اس پرواض
ــن  ــت و ای ــاز اس ــی نی ــزم مل ــه ع ــی ب ــم آب ک
مهــم زمانــی تحقــق مــی یابــد کــه تمــام بهــره 
ــن  ــظ و حراســت از ای ــع آب در حف ــرداران مناب ب

ــد. ــارکت کنن ــه مش ــدادادی فعاالن ــع خ مناب
ــه  ــد ک ــم دور بمان ــد از چش ــان نبای ــن می در ای
اهمیــت دادن بــه زندگانــی نســل حاضــر و 
نســل هــای آینــده توجــه بــه موضــوع حفاظــت 
ــی را  ــع آب زیرزمین ــژه مناب ــه وی ــع آب ب از مناب
ــن  ــوان ای ــق بت ــن طری ــا بدی ــرده ت ضــروری ک
ســرمایه ملــی را از وضعیــت بحرانی نجــات داد و 

ــرد. ــری ک ــودی آن جلوگی از ناب

lنابودی ساالنه 224 میلیون مترمکعب 
از سفره های آب زیرزمینی در همدان

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوص ب ــن خص ــدان در همی هم
حجــم  مترمکعــب  میلیــون   224 ســاالنه 
ــان  ــدان بی ــتان هم ــی اس ــفره های زیرزمین س
ــد  ــر س ــت براب ــاالنه هف ــت: س ــی دارد، گف منف
ســفره های  و  دشــت ها  بیــان  اکباتــان 

زیرزمینــی اســتان رو بــه نابــودی مــی رود.
مرتضــی عزالدیــن اظهــار داشــت: امــروز 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب بحــث آب موضوعــی اســت ک
ــته  ــنوات گذش ــالی ها در س ــا و خشکس بحران ه

ــود. ــه ش ــه آن توج ــتر ب ــد بیش بای
ــع آب در  ــر مناب ــت ب ــر مدیری ــد ب ــا تأکی وی ب
بخش هــای مختلــف کشــاورزی، شــرب و 
ــه در  ــی ک ــه اقلیم ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت اف صنع

کشــور و جهــان در حــال وقوع اســت بحــث مدیریت 
ــد. مصــرف آب بیــش از پیــش اهمیــت می یاب

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان همدان 
بــا اشــاره بــه شــعار امســال مبنــی بــر »دولــت و ملــت، 
همدلــی و همزبانی« عنــوان کرد: تنها مرجعــی که طی 
ســال های گذشــته در گــذر از خشکســالی های متمادی 
و بحران هــا کــه هنــوز نیــز گریبان گیــر کشــور و حــوزه 

خاورمیانــه اســت یاریگــر ما بــوده، مردم هســتند.
وی اضافــه کــرد: 97 درصــد از آب هــای جهان شــور و 
فقــط ســه درصد شــیرین هســتند کــه از ایــن میزان 
نیــز دو درصــد یخ و یخچــال بــوده و تنها یــک درصد 

آب روان شــیرین برای اســتفاده وجــود دارد.
عزالدیــن بــا بیــان اینکــه اســتان همــدان دارای 
ــت:  ــت، گف ــک اس ــه خش ــرد و نیم ــم س اقلی
متوســط بــارش اســتان در 20 تــا 25 ســال 
ــوده کــه از متوســط  گذشــته 330 میلیمتــر ب
کشــوری بــا 250 میلیمتــر کمــی باالتــر اســت، 
ــز اســتان در  ــزان بارش هــا نی ــن می ــا همی ــا ب ام
حــوزه کشــاورزی و شــرب دچــار تنــش می شــود 
ــث  ــدی در بح ــتلزم ورود ج ــر مس ــن ام ــه ای ک

ــت. ــرف اس ــت مص مدیری
وی ادامــه داد: متوســط حجــم نــزوالت جوی اســتان 
ــون  ــزار و 435 میلی ــش ه ــاالنه ش ــز س ــدان نی هم
مترمکعــب اســت کــه 65 درصــد آن بر حســب اقلیم 
اســتان تبخیــر می شــود و 35 درصــد از ایــن نــزوالت 

بــرای اســتفاده باقــی می مانــد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان همــدان با 
اشــاره به وجــود 13 دشــت حفاظتی در اســتان افــزود: 
ــال های  ــدان در س ــتان هم ــت های اس ــام دش تم
ــز  ــگ نی ــده و دشــت کبودراهن ــوع ش ــته ممن گذش

ممنوعــه بحرانــی شــده اســت.
ــر هــر  وی اظهــار داشــت: ســرانه آب  تجدیدپذی
نفــر در کشــور در 40 ســال گذشــته هفــت هــزار متر 
مکعــب بــوده کــه در حــال حاضــر بــه دو هــزار متــر 
مکعــب کاهــش یافتــه، کــه ایــن موضــوع نشــان 
مــی دهــد  وارد مرحلــه تنــش آبــی شــده ایــم و ایــن 
در حالیســت کــه در همــدان ســرانه آب تجدیــد پذیر 
ــه 1630 متــر مکعــب کاهــش یافتــه و  متاســفانه ب

نشــانگر تنــش آبــی در اســتان اســت.

lدر اســتان همــدان تنــش آبــی 
ــتان در  ــد آب اس ــود دارد/90 درص وج
ــود ــرف می ش ــاورزی مص ــش کش بخ

عزالدیــن بیــان داشــت: در حــال حاضــر در اســتان 
همــدان نیــز ســرانه آب هــای تجدیدپذیــر زیر یک 
هــزار و 700 مترمکعــب بــه ازای هــر نفــر بــوده که 

از نظــر بیــان آبــی دچــار تنــش آبی اســت.
ــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود 17  ــا بی وی ب
هــزار و 124 حلقــه چــاه، دو هــزار و 877 چشــمه 
ــدان  ــتان هم ــات در اس ــزار و 481 قن ــک ه و ی
وجــود دارد، گفــت: طبقه بنــدی میــزان مصــارف 

ــت  ــاورزی، هف ــش کش ــد در بخ ــز 90 درص نی
درصــد در حــوزه شــرب و ســه درصــد در صنعــت 
ــزان در جهــان 70  ــن می ــی کــه ای اســت در حال
درصــد کشــاورزی، 10 درصــد شــرب و 20 

ــت اســت. درصــد در بخــش صنع
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــه ایــن آمــار  ــا توجــه ب همــدان بیــان داشــت: ب
ــه  ــزان مصــرف از بخــش کشــاورزی ب ــد می بای
بخــش صنعــت ســوق یابــد و ایــن امــر مســتلزم 

سیاســت گذاری هایی در ان بخــش اســت.
ــش  ــدان در بخ ــتان هم ــد: در اس ــادآور ش وی ی
آب شــرب و صنعــت 70 درصــد بهــره وری و 
30 درصــد هدررفــت و در بخــش کشــاورزی 
ــر اســاس آمــار ســازمان جهــاد کشــاورزی 10  ب
ــتفاده  ــدم اس ــد ع ــره وری و 90 درص ــد به درص

ــود دارد. ــح وج صحی
ــی  ــع آب زیرزمین ــه مناب ــاره ب ــا اش ــن ب عزالدی
ــد  ــاالنه 85 درص ــرد: س ــوان ک ــز عن ــتان نی اس
مصــرف آب در حــوزه شــرب، صنعت و کشــاورزی 
از چاه هــا تخلیــه و فقــط 15 درصــد آن از آب هــای 

ــود. ــن می ش ــطحی تأمی س
وی با بیــان اینکه ســاالنه 224 میلیــون مترمکعب 
حجم ســفره هــای زیرزمینی اســتان بیــان منفی 
دارد، گفــت: بــه عبارتــی ســاالنه هفــت برابــر ســد 
اکباتــان بیــان دشــت ها و ســفره های زیرزمینــی 

ــودی مــی رود. اســتان رو به ناب
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــال های  ــی س ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب هم
ــر  ــک مت ــالی ی ــط س ــور متوس ــه ط ــته ب گذش
آب هــای زیرزمینــی پاییــن آمــده اســت، افــزود: 
طــی 22 ســال گذشــته در دشــت کبودراهنــگ 
40 متــر، در همــدان 20 متــر در رزن و قهاوند 22 
ــر، در  ــد 12 مت ــر، در نهاون ــر 24 مت ــر، در مای مت
تویســرکان 17 متــر و در اســدآباد 23 متــر شــاهد 

افــت ســفره های زیرزمینــی بوده ایــم.

lوجــود 24 فروچالــه در حــوزه دشــت 
چــاه  کبودراهنــگ/649  و  قهاونــد 
ــد ــدود ش ــال 93 مس ــاز در س غیرمج

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت حــاد و بحرانــی 
ــد  ــوزه قهاون ــه داد: در ح ــگ ادام ــت کبودراهن دش
ــدود  ــته ح ــال های گذش ــی س ــگ ط و کبودراهن
24 فروچالــه بــه دلیــل برداشــت از منابــع آب هــای 
زیرزمینــی ایجــاد شــده اســت کــه احیا ســفره های 

ــر نیســت. ــه دیگــر امکانپذی از دســت رفت
عزالدیــن بــا تأکیــد بــر حفــظ منابــع آبــی موجود 
در اســتان بیــان کــرد: یکــی از معضاتی کــه در 
ــا آن مواجــه هســتیم بحــث چاه هــای  اســتان ب
غیرمجــاز بــوده کــه در ســال گذشــته 649 چــاه 
ــش از  ــر و بی ــاه پ ــر چ ــی 30 کیلومت ــه عبارت و ب
ــه  ــف شــد ک ــه توقی ــن زمین 144 دســتگاه در ای

ــدود 80  ــاه ح ــداد چ ــن تع ــردن ای ــدود ک مس
میلیــون مترمکعــب یعنــی 2.5 برابر ســد اکباتان 

ــت. ــی داش ــی را در پ صرفه جوی
ــروه  ــر 17 گ ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک وی عن
گشــت و بازرســی شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
بــه صــورت مســتمر و شــبانه روزی پیگیــر 
ــتند. ــا آن هس ــه ب ــاز و مقابل ــای غیرمج چاه ه

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
همــدان بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه 
ــتین  ــد و رزن نخس ــت نهاون ــرد: دش ــوان ک عن
ــه  ــا رو ب ــت آنه ــه وضعی دشــت هایی هســتند ک

ــده اند. ــا ش ــوده و احی ــود ب بهب
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر در راســتای کاهــش 
ســهم مصرفــی آب اســتان از آب هــای زیرزمینــی، 
ســدهایی از قبیــل ســد کان مایــر، ســد ســرابی 
تویســرکان، ســد نعمت آباد در اســداباد، شــنجور در 
رزن، گریــن در نهاونــد و... در دســت ســاخت بــوده 
و طرح هــای تغذیــه مصنوعــی، بندهــای انحرافــی 

و... نیــز در دســتور کار قــرار دارد.
عزالدیــن با بیــان اینکــه طــرح آبرســانی از تالوار، 
ــر و آبرســانی از ســد  ــه مای آبرســانی از کان ب
ــه تویســرکان و ســرکان نیــز در حــال  ســرابی ب
ــای  ــوع طرح ه ــت: در مجم ــت، گف ــام اس انج
آبرســانی و ســدهای اســتان حــدود 710 میلیــارد 

ــاز دارد. ــار نی ــان اعتب توم
ــال  ــه در ح ــی ک ــه تهدیدهای ــاره ب ــا اش وی ب
حاضــر در اســتان وجــود دارد، عنــوان کــرد: 
بــه  می تــوان  تهدیــدات  ایــن  جملــه  از 
نوســانات فصلــی و تغییــر اقلیــم، افزایــش 
دمــا، خشکســالی های پــی در پــی، ایجــاد 
تجدیدپذیــر،  ســرانه  کاهــش  فروچاله هــا، 
ــاری، کاهــش  اســتفاده از روش هــای ســنتی آبی
بهــروری در بخــش کشــاورزی و... اشــاره کــرد 
کــه مقابلــه بــا آنهــا فقــط بــا یــاری و همراهــی 
مــردم و دســتگاه هــای متولــی، میســر می شــود.

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
همــدان بــا تأکیــد بــر تعییــن الگــوی بهــره وری 
ــش  ــح آمای ــرای صحی ــاورزان و اج ــرای کش ب
ســرزمین در بخــش کشــاورزی کــه بــر مدیریت 
مصــرف در بحــث آب تأثیرگــذار اســت، عنــوان 
کــرد: رایــگان بــودن هزینــه آب در بخــش 
کشــاورزی و پرداخــت یــک ســوم قیمــت تمــام 
ــتاها  ــم در روس ــک ده ــهرها و ی ــده آب در ش ش
توســط مشــترکین از دیگــر چالش هــای کشــور 
و اســتان بــه شــمار مــی رود کــه قطعــاً افزایــش 
ایــن هزینــه بــرای مشــترکین پرمصــرف 

ــد. ــذار باش ــرف آن تأثیرگ ــر مص ــد ب می توان
آنچــه مســلم اســت اینکــه اگــر وضعیــت موجــود 
بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد تهدیــد جــدی 
ــرای ســفره هــای زیرزمینــی اســت و بربحــران  ب

ــی در اســتان همــدان دامــن زده اســت. کــم آب

دشت کبودرآهنگ، کویری نو در همدان

قصه پر غصه کم آبی در همدان
کمبود آب شیرین در حالی در اکثر کشورها وجود دارد که توزیع 
و پراکنش منابع آبی در نقاط مختلف دنیا نامتوازن است و از سویی 
هر از گاهی، بحران خشکسالی بخش هایی از کره زمین را گرفتار 

می کند.
پروین قادری 
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ــاورزی و  ــه کش ــب ب ــه اغل ــن منطق ــردم ای م
دامــداری مشــغول هســتند امــا خشکســالی های 
ــد  ــزان تولی ــر ســبب شــده، می ــای اخی ــال ه س
محصــوالت دامــی و کشــاورزی در ایــن منطقــه 

ــد. ــدا کن ــش پی ــدت کاه ــه ش ب

lمنشــاد؛ تفرجــگاه پایــان هفتــه 
مــردم یــزد و مهریــز

کاهــش محصــوالت و در نتیجــه کاهــش درآمد 
مــردم ایــن روســتا و بیــکاری جوانــان، بســیاری 
از خانــواده هــای ایــن روســتای سرســبز را 
راهــی شــهر کــرده امــا اغلــب آنهــا تابســتانها و 
ــه را در منشــاد ســپری مــی  روزهــای آخــر هفت
کننــد ضمــن اینکــه تعــداد زیــادی از مــردم یــزد 
و مهریــز نیــز، روزهــای پایانــی هفتــه را در ایــن 

منطقــه مــی گذراننــد.
عاقمنــدی مــردم بــه ایــن منطقــه از یــک ســو 
ــر  ــوی دیگ ــاد از س ــی منش ــوش آب و هوای و خ
ســبب شــد تــا کــم کــم، ســرمایه داران بــزرگ 
ــذران  ــرای گ ــا ب ــاخت وی ــر س ــه فک ــزد ب ی

ــند. ــود باش ــه خ ــر هفت ــای آخ روزه

lعده ای به دنبـال ایجاد مراکز تفریحی 
و تخریب باغهای منشاد هستند

عــاوه بــر ایــن، عــده ای نیــز بــه دنبــال ایجــاد 

مراکــز تفریحــی، بــه تدریج وارد منشــاد شــدند و 
بــا ســاخت و ســازهای بــی رویــه خــود، نگرانــی 

مــردم ایــن منطقــه را رقــم زده انــد.
در طــول مــدت اخیــر، مــردم منشــاد شــاهد تغییــر 
کاربــری بســیاری از بــاغ هــا و مــزارع منشــاد بــوده 
انــد بــه نحــوی کــه پیمانــکاران بســیاری بــا انعقاد 
قــرارداد بــا افــراد ســرمایه دار، در بــاغ هــا و مــزارع 
ــد و  ــرده ان ــاز ک ــاز را آغ ــاخت و س ــاورزی، س کش
ــه  ــز کشــاورزی را ب ــن هــای حاصلخی عمــا زمی
ســاختمان و ویاهــای لوکــس تبدیــل مــی کنند.

ایــن مشــکل چنــد ســالی اســت کــه در منشــاد 
وجــود دارد و عــده ای پیمانــکار و ســرمایه 
ــی و  ــای مزروع ــن ه ــد زمی ــه خری ــدام ب دار اق
ــه  ــری ب ــا تغییــر کارب کشــاورزی مــی کننــد و ب
ــتان  ــه از اس ــن منطق ــبز ای ــت سرس ــان طبیع ج

ــد. ــی افتن ــزد م ی
ــه  ــن زمین ــاد در ای ــداران منش ــی از باغ یک
ــن هــای  گفــت: کشــاورزان ســالها روی زمی
ــیده  ــت کش ــود زحم ــزارع خ ــاورزی و م کش
انــد و بــا وجــود مشــکات بــی آبــی و 
ــر  ــه ثم ــیاری را ب ــان بس ــی، درخت ــم آب ک
رســاندند و بســیاری از آنهــا اکنــون درختــان 

ــد. ــده ان ــدی ش تنومن
ــد،  ــان تنومن ــای درخت ــه ج ــرد: ب ــوان ک وی عن
ســاختمانهای بــزرگ و ویاهــای لوکــس در 

منطقــه خودنمایــی مــی کنــد و ایــن ســاختمان 
ســازی دیگــر شــکلی بــه رویــه بــه خــود گرفتــه 

ــت. اس
ــاختمان  ــن س ــرد: ای ــد ک ــاد تاکی ــان منش دهق
ــود آب  ــر کمب ــری نظی ــکات دیگ ــازی مش س
آشــامیدنی، افزایــش فاضــاب و مشــکات 
زیســت محیطــی نیــز بــه وجــود آورده کــه ایــن 
ــال  ــه دنب ــز ب ــاد را نی ــردم منش ــی م ــر نگران ام

ــت. ــته اش داش
دهیــار منشــاد نیــز در ایــن زمینــه اظهار داشــت: 
ــا مراجعــه بــه دهیــاری و  مــردم منشــاد بارهــا ب
شــورای اســامی روســتا خواســتار رســیدگی بــه 
تخلفــات پیمانــکاران پــروژه هــای ویاســازی و 

ســاختمان ســازی شــده انــد.

ــب  ــاد از تخری ــردم منش ــی م l نگران
باغهــا و تغییــر کاربــری اراضــی 

ــاد  ــی منش زراع
حســین دهقــان ادامــه داد: مــردم منشــاد ســالها 
ــگاه  ــاداب ن ــبز و ش ــود را در راه سرس ــر خ عم
ــم  ــه رغ ــان ب ــرورش درخت ــه و پ ــتن منطق داش
کمبــود آب کــرده انــد بــه همیــن دلیــل نگرانــی 
ــری  ــر کارب ــا و تغیی ــاغ ه ــب ب ــود از تخری خ
اراضــی کشــاورزی نشــان داده انــد و بــا مراجعــه 
بــه دهیــاری و شــورای اســامی خواهــان 
جلوگیــری از تغییــر کاربــری باغهــای ایــن 

ــد. ــده ان ــه ش منطق
وی یــادآور شــد: مــردم تاکنــون در چنــد 
ــه دســتگاه هــای  ــه مراجعــه حضــوری ب مرحل
ــتان  ــئوالن شهرس ــا مس ــتند و ب ــط داش ذیرب
ــی انجــام داده و خواســتار  ــز مکاتبات ــز نی مهری

جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضی کشــاورزی 
ــا در  ــاختمانها و ویاه ــه س ــی روی ــداث ب و اح
منشــاد شــده انــد امــا متاســفانه تاکنــون هیــچ 
اقــدام قابــل توجهــی از ســوی مســئوالن 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
دهقــان خاطرنشــان کــرد: تنهــا راه جلوگیــری از 
تغیــر کاربــری باغهــای منشــاد، برخــورد قاطــع 
ــت و  ــودجو اس ــراد س ــا اف ــی ب ــات قضای مقام
معتقدیــم دســتگاه قضایــی بایــد در ایــن زمینــه 
ــاق رخ  ــن اتف ــر ای ــه اگ ــود ک ــت وارد ش ــا دی ب
ــی  ــز م ــامی نی ــورای اس ــاری و ش ــد، دهی بده
توانــد بــا حکــم دادگســتری بــا متخلفــان 
ــی  ــع م ــان را قط ــه درخت ــرادی ک ــودجو و اف س
کننــد، برخــورد قانونــی داشــته باشــند و از ادامــه 

ــد. ــری کنن ــا جلوگی ــت آنه فعالی

ــان  ــا متخلف ــریعتر ب ــئوالن س lمس
ــد ــورد کنن برخ

ــن  ــز در ای ــاد نی ــامی منش ــورای اس ــس ش رئی
ــات انجــام شــده  ــار داشــت: از اقدام ــه اظه زمین
ــه  ــه ب ــرمایه دار ک ــودجو و س ــراد س ــط اف توس
جــان باغهــای مزروعــی منشــاد افتادنــد و تغییــر 
کاربــری مــی دهنــد و مشــکات بزرگــی را 
بــرای کشــاورزان منشــاد بــه وجــود مــی آورنــد، 

ــم. ــی کن ــراز تاســف م اب
ــتان  ــئوالن شهرس ــلیمی از مس ــا س محمدرض
ــه  ــا هرچ ــت ت ــزد خواس ــتان ی ــز و اس مهری
ــازه  ــد و اج ــود کنن ــان برخ ــا متخلف ــریعتر ب س
ــدود  ــی از مع ــوان یک ــه عن ــاد ب ــد منش ندهن
حالــت  از  یــزد  اســتان  ییاقــی  مناطــق 

ــود. ــارج ش ــی خ ییاق

منشاد، یکی از زیباترین و خوش آب و هواترین مناطق ییالقی 
استان یزد به سر می رود و باغ های سرسبز و کوچه باغ های زیبای 

آن، طبیعی بی نظیر در دل کویر ایجاد کرده است.
نیره شفیعی پور

باغهای شیرکوه یزد زیر تیغ لودرها

ویالهای لوکس جایگزین درختان کهنسال

جامعــه ایـــران
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در حالیکــه در ایــن زمــان از ســال بســیاری از نخل 
داران شــرق کرمــان باید عمــل باروری نخلســتانها 
را بــه پایــان رســانده باشــند امــا در عمــل »زنجره« 
ــه نظــر  ــاروری نخلســتانها را گرفــت و ب ــوی ب جل
مــی رســد در ســال جــاری بــا افــت شــدید تولیــد 
محصــول خرمــا در اســتان کرمــان مواجــه باشــیم.

ایــن مســئله وقتــی حســاس تــر مــی شــود کــه 
ــر  ــطح زی ــترین س ــان بیش ــتان کرم ــم اس بدانی
کشــت خرمــای کشــور را دارد امــا پدیــده هایــی 
ــد شــیوع آفــت، خشــکیدگی خوشــه هــای  مانن
خرمــا و اســتفاده از گونــه هــای کــم بــازده عــدم 
ــم  ــای ک ــه ه ــا گون ــا ب ــام خرم ــی ارق جایگزین
ســن و پــر بــازده کرمــان را در رتبــه ســوم تولیــد 

ــرار داده اســت. ــن محصــول در کشــور ق ای
هــم اکنــون بــا گذشــت ســه مــاه از ســال جــاری 
آفــت زنجــره خرمــا اقتصاد تــک مجصولی شــرق 
اســتان کرمــان را مــورد هجمــه قــرار داده اســت و 
بســیاری از خانوارهایــی ایــن مناطــق با افت شــدید 

محصــول و درآمــد مواجــه خواهنــد شــد.
در حالــی بســیاری عدم اجــرای دقیــق طرحهای 
ــن  ــروز چنی ــی ب ــش بین ــدم پی ــگیرانه و ع پیش
وضعیتــی را دلیــل اصلــی بــروز طغیــان در آفــت 
زنجــره مــی دانند کــه ایــن روزهــای کشــاورزان 
ــی  ــم پاش ــه س ــترده ب ــورت گس ــه ص ــی ب بم
نخلســتانها بــرای رهایی از خســارت بیشــتر روی 

ــد. آورده ان
ــی و  ــم پاش ــد س ــتگاههای جدی ــتفاده از دس اس
افزایــش ســرعت عمــل در انجــام ایــن عملیــات 
موجــب شــده حــدود نیمــی از نخلســتانهای بــم 

تحــت پوشــش قــرار گیرنــد.

اهمیــت  کشــاورزان  lهمــکاری 
دارد بســزایی 

سرپرســت جهــاد کشــاورزی بــم در ایــن 
ــر«  ــتگاههای »توربوالین ــت: دس ــوص گف خص
وارد شهرســتان بــم شــده انــد و نیمــی از هفــت 
هــزار هکتــار نخلســتان بــم زیــر پوشــش قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
رضــا قهــری ادامــه داد: آلودگــی زنجــره در حــال 
ــار  ــتگاهها در کن ــن دس ــت و ای ــدن اس ــع ش رف

ــی  ــه جوی تســریع در ســم پاشــی موجــب صرف
ــش  ــت و پوش ــود کیفی ــم و بهب ــرف س در مص

نخلســتانها شــده اســت.
وی ســطح آلودگــی نخلســتانها به ایــن آفــت را در 
ســال جــاری هــزار و 500 هکتــار نخلســتان عنوان 
ــا  کــرد و افــزود: همــکاری کشــاورزان در مبــارزه ب
ایــن آفــت از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و 
جهــاد کشــاورزی نیــز تمــام امکانــات خــود را برای 

مقابلــه بــا آفــت بــه کار گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد: ایــن حشــره طولــی بــه انــدازه نیم 
ســانتیمتر دارد و بســیار جــان ســخت اســت و در 
ــران  ــه نخلســتانها خســارات جب صــورت ورود ب

ناپذیــری بــه جــای مــی گــذارد.
ــرگ  ــرم ب ــگ در بخشــهای ن ــن حشــره زرد رن ای
درختــان تخــم گــذاری مــی کنــد و الروهایــش از 
شــیره درخــت تغذیــه مــی کننــد و فضــوالت ایــن 
حشــره نیــز بــه دلیــل چســبناکی راههــای تنفس 
ــد؛  ــی کن ــه م ــد و درخــت را خف ــی بندن ــاه را م گی
ایــن گفتــه رضــا قهــری اســت کــه از کشــاورزان 
میخواهــد هشــدارهای کارشناســان کشــاورزی را 
در راســتای عــدم انتقــال بــرگ نخلهــای آلــوده به 

باغهــای جدیــد جــدی بگیرنــد.

lوضیعــت شــیوع زنجــره در بــم 
نگــران کننــده اســت

 فرمانــدار بــم امــا معتقــد اســت کــه بــا اســتفاده 
ــی  ــم م ــاش در ب ــد ســم پ از دســتگاههای جدی
ــرا  ــان زنج ــرد و طغی ــرل ک ــت را کنت ــوان آف ت

ــرد. ــری ک جلوگی
رضــا اشــک مــی گویــد: ایــن یــک حقیقت اســت 
کــه تولیــد خرمــا در شــرق کرمــان و بــه خصــوص 
بــم از اهمیت اســتراتژیک اقتصادی برخوردار اســت 
و زندگــی مــردم بــه ایــن محصول وابســته اســت.

ــب  ــل عق ــه دلی ــاری ب ــال ج ــه داد: س وی ادام
ــی  ــش ناگهان ــاهد افزای ــی ش ــم پاش ــادن س افت
ایــن آفــت در نخلســتانها هســتیم و هــم اکنــون 
ــای  ــن اولویته ــت از مهمتری ــن آف ــا ای ــارزه ب مب
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــتان اس کاری در شهرس
چنــد دســتگاه توربوالینــر بــرای بهبــود وضعیت 
ــل شــده اســت و کار  ــم منتق ــه ب ســم پاشــی ب

ــه دارد. ــرعت ادام ــت و س ــا دق ــی ب ــت زدای آف
فرمانــدار بــم امــا از شــیوع گســترده افــت ابــراز 
نگرانــی کــرد و خواســتار همکاری دســتگاههای 

مرتبــط بــرای مبــارزه بــا آفــت شــد.
اســتفاده از چهــار کلینیــک گیــاه پزشــکی و 
دههــا کارشــناس گیــاه پزشــکی از جملــه دیگــر 
اقداماتــی اســت کــه همزمــان بــرای مقابلــه بــا 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــت در دس آف

ــی  ــم پاش ــدان س ــان و منتق lمدافع
ــی هوای

ــه  ــد ب ــده دارن ــیاری عقی ــود بس ــن وج ــا ای ب
ــودن  دلیــل شــدت گســترش آفــت و محــدود ب
ــان بســیاری از  ــر همچن دســتگاههای توربوالین
نخلســتانها بــا اســتفاده از سیســتم کششــی ســم 
پاشــی و تراکتــور تحت پوشــش قــرار گرفتــه اند 
و بهتریــن گزینــه بــرای مقابلــه بــا آفــت زنجــره 
ــه  ــن روش ب ــا ای ــی اســت. ام ســم پاشــی هوای
دلیــل بــاغ شــهر بــودن بــم و زندگــی مــردم در 
نخلســتانها منتقــدان بســیاری نیــز دارد و فعاالن 
ــن  ــاندن ای ــیب رس ــران آس ــت نگ ــط زیس محی

ــز هســتند. ــدگان نی ــه پرن روش ب
ــت  ــک حقیق ــن ی ــزود: ای ــان اف ــود متقی محم
اســت کــه بســیاری از مــردم بــرای امــرار معاش 
ــته  ــان وابس ــرق کرم ــی در ش ــدن زندگ و گذران
بــه نخلهــا هســتند و بایــد بــرای مقابلــه بــا ایــن 

ــرد. ــت چــاره اندیشــی ک اف
وی از آلــوده شــدت 10 هــزار هکتــار از باغهــای 
شــرق اســتان شــامل بــم، بــروات و نرمایشــر بــه 
ــی از آلودگــی  ــزود: خبرهای ــر داد و اف زنجــره خب
ــنیده  ــره ش ــه زنج ــز ب ــهداد نی ــتانهای ش نخلس
ــه  ــه ب ــا توج ــی رود ب ــان م ــود و گم ــی ش م
شــرایط موجــود آفــت بــه ســایر شهرســتانهای از 

ــد. ــز رســوخ کن ــگان نی ــه فهــرج و ری جمل
وی میــزان آلودگــی در ســال جــاری بــا بیشــتر از 
ســالهای قبــل دانســت و افــزود: بایــد بــه موقــع 
بــا ایــن آفــت برخــورد مــی شــد امــا هــم اکنــون 
در بهتریــن حالــت مــا شــاهد افزایــش دو هــزار 
ــال  ــا س ــه ب ــوده در مقایس ــای آل ــار نخله هکت

گذشــته هســتیم.

از زمانــی کــه ســم پاشــی هوایــی متوقــف شــد 
آفــت زنجــره بــار دیگــر مجــال شــیوع پیــدا کرد 
این گفتــه متقیــان اســت و وی همچنیــن اعتقاد 
ــی  ــی هوای ــم پاش ــع س ــا قط ــد ب ــه نبای دارد ک
ــد و  ــی ش ــش م ــار چال ــره دچ ــا زنج ــارزه ب مب
بایســتی پیــش بینیهــای الزم در ایــن خصــوص 

انجــام مــی گرفــت.
داســتان از آنجایــی شــروع مــی شــود کــه مراکــز 
بهداشــتی و محیــط زیســت اســتان کرمــان طــی 
ــه از  ــی را ک ــی هوای ــم پاش ــته س ــالهای گذش س
ســوی دولــت و بــرای مقابلــه با زنجــره انجــام می 
شــد را عملــی غیــر علمــی و بهداشــتی دانســتند.

lمــردم عــادی تــوان تهیــه ســمهای 
گــران قیمــت را ندارنــد

ــود کــه سمپاشــی هوایــی متوقــف  پــس از آن ب
ــت  ــا آف ــه ب ــارات مقابل ــار آن اعتب ــد و در کن ش
نیــز متوقــف شــد و دولــت سمپاشــی را برعهــده 
مــردم گذاشــت امــا نخلــداران بمــی هیــچ گاه به 
صــورت یکپارچــه بــا ایــن آفــت مقابلــه نکردنــد 
و گاها بســیاری از نخلســتانها ســم پاشــی نشــد.

همچنیــن افزایــش نــرخ ســم و اســتفاده از 
ــت  ــدر رف ــه و ه ــر هزین ــی و پ ــهای قدیم روش
ســموم باعــث شــد بســیاری از کشــاورزان عمــا 
ــرا  ــند زی ــته باش ــت را نداش ــا آف ــه ب ــوان مقابل ت
خشکســالی و عــدم فــروش محصــول و پدیــده 
ــی  ــوان مال ــا ت ــای خرم ــه ه ــکیدگی خوش خش

ــود. ــش داده ب ــدت کاه ــه ش ــاورزان را ب کش
ــدم  ــی و ع ــت کنون ــی وضعی ــش بین ــدم پی ع
ــره  ــا زنج ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــاص بودج اختص
باعــث شــد هــم اکنــون نخلســتانهای بــم 
ــود  ــان ش ــه گریب ــت ب ــزرگ دس ــکلی ب ــا مش ب
مشــکلی کــه آنقــدر بــه آن رســیدگی نشــده کــه 
ــه همــت عمومــی مــردم و  برطــرف کردنــش ب

ــاز دارد. ــئوالن نی مس
ــرای  ــه ب ــه در صورتیک ــد ک ــان معتقدن کارشناس
مقابلــه بــا ایــن آفــت کار اساســی انجــام نشــود 
ــی  ــل توجه ــده ســطح قاب ــال آین ــج س طــی پن
از نخلســتانهای منطقــه بــه ایــن آفــت خانمــان 

ــد شــد. ــار خواهن ســوز گرفت

زنجیر »زنجره« به گردن نخل های بم

حشره ای که یقه گیری می کند 

آفت زنجره خرما در حال حاضر در 
کرمان به مسئله ای فرا استانی تبدیل 
شده است این حشره کوچک که یکی 
در  موجودات  ترین  از سر سخت 
زمینه ادامه نسل و حفظ بقا و تطبیق 
شرایط برای زندگی است با دو بار 
ازدیاد نسل در طول سال توانسته 
در برابر بسیاری از سموم کشاورزی 
به  جاری  سال  در  و  شود  مقاوم 
در شرق  زنجره  سونامی  اصطالح 

کند. ایجاد  کرمان 

اسما محمودی
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ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــروری ب ــر آن ض ــه ذک آنچ
ــه  ــرا آب خــود را ب ــن آبشــخور هــا اکث اینکــه ای
ــی  ــا نشــت داده و حت ــواره ه ــن و دی داخــل زمی
ــرف آب  ــل از مص ــا قب ــورت ت ــن ص ــر ای در غی
توســط حیوانــات بــا توجــه بــه گرمــای محیــط 
و شــرایط آب و هوایــی تبخیــر شــده و کامــا از 
بیــن مــی رود و بــه واقــع کارایــی و تاثیــر کمــی 

ــات دارد.  ــرای حیوان ب
بــرای حــل این مشــکل امیــر عبــاس اقبالپــور از 
نخبــه هــای همدانــی در رشــته مهندســی منابــع 
ــتگاه  ــت دس ــط زیس ــش محی ــی در گرای طبیع

آبشــخور هوشــمند را ســاخته اســت. 
مختــرع جــوان همدانــی در گفتگــوی اختصاصی 
ــخور  ــت: آبش ــا اظهارداش ــگار م ــا خبرن ــود ب خ
ــع  ــه داری منب ــت ک ــتگاهی اس ــمند دس هوش
ذخیــره آب اســت کــه از آب بــاران بــرای ذخیــره 
منبــع خــود اســتفاده مــی کنــد و بــه روش 
ــود و  ــی ش ــارژ م ــع آن ش ــی منب دســتی و طبیع
آب مــورد نیــاز موجــودات زنــده را بــدون دخالــت 
ــد.  ــی ده ــرار م ــودات ق ــار موج ــان در اختی انس
امیــر عبــاس اقبالپور گفــت: ایــن دســتگاه  داری 
ــدادی  ــع آب، تع ــک منب ــه و ی ــک شاســی بدن ی
سنســور و محــل آبشــخور و سیســتم بــاران گیــر 
و متعلقــات اســت کــه در دو مــدل الکترونیکــی و 
مکانیکــی طراحــی شــده و در مــدل الکترونیکــی 

از انــرژی پــاک خورشــیدی بــرای تامیــن نیروی 
الکتریســیته خــود اســتفاده مــی کنــد. 

وی ادامــه داد: آبشــخور هوشــمند در محیــط 
ــق  ــودات، مناط ــذر موج ــل گ ــه مح ــی ک های
حفاظــت شــده، مراتــع و در کل در محیــط 
هایــی کــه حیــات وحــش، موجــودات، پرنــدگان 
و جانــوران دسترســی بــه آب ندارنــد کارایــی بــه 
ســزایی دارد و قابــل نصــب و بهره برداری اســت 
و قابلیــت نصب در مناطــق صعب العبــور را دارد و 
در تمامــی ابعــاد و حجــم هــای قابــل نیــاز قابــل 

ــت.  ــاخت اس ــی و س طراح
مختــرع جــوان همدانــی عنــوان کــرد: دســتگاه 
آبشــخور هوشــمند در مــدل الکترونیکــی در 
محیــط هــای ذکــر شــده حضــور جانــداران را از 
فاصلــه چنــد متــری )متغیــر قابــل تنظیــم( حس 
ــن  ــتگاه ای ــگر دس ــط پردازش ــد و توس ــی کن م
اطاعــات ثبــت مــی شــود و دســتگاه در پاســخ، 
ــن آبشــخور  ــده در طرفی ــه ش از چشــمه ی تعبی
ــرده  ــه ک ــود تهی ــرای موج ــدار آب الزم را ب مق
ــد و آب  ــی کن ــراوش م ــمه ای ت ــد چش و مانن
حاصلــه در حوضچــه سیســتم ریختــه مــی شــود 
ــودات  ــه موج ــترس و توج ــی در دس ــه راحت و ب

ــرد.  ــی گی ــرار م ق
امیــر عبــاس اقبالپــور گفــت: سیســتم بــه قدری 
ــد کــه وجــود یــک  هوشــمندانه عمــل مــی کن
حیــوان بــزرگ حتــی گاو و یــک پرنــده کوچــک 
را هــم حــس مــی کنــد  و مقــدار آب مورد نیــاز را 

در اختیــارش مــی گــذارد. 
ــن آب توســط موجــود  وی گفــت: مقــداری از ای
ــد شــده در  خــورده مــی شــود و مابقــی آب تولی
حوضچــه آبشــخور هوشــمند کــه بــرای مصرف 
حیــوان بــه طــور مکانیــزه تهیه شــده بعــد از تایم 
ــر  ــک فیلت ــود اتوماتی ــدان موج ــخص و فق مش
شــده و دوبــاره بــه منبــع سیســتم برگشــته داده 

مــی شــود. 
ــارز  ــای ب ــی ه ــر از ویژگ ــی دیگ ــزود: یک وی اف
ایــن سیســتم ایــن اســت کــه آب بــاران موجــود 
در منطقــه را گرفتــه هدایت کــرده و بعــد از فیلتر 
کــردن در منبــع خــود ذخیــره مــی کنــد و تقریبــا 
در ایــن سیســتم، تبخیــر محیطــی و هــدر رفتــن 
آب نفــوذ و نشــت آب بــه زمیــن بــه صفــر مــی 

ــرف  ــتفاده ص ــورد اس ــدار کل آب م ــد و مق رس
مصــرف موجــودات مــی شــود. 

ــدل  ــرد: م ــوان ک ــور عن ــاس اقبالپ ــر عب امی
مــدل  هماننــد  دســتگاه  ایــن  مکانیکــی 
ــاران  ــره آب ب ــت ذخی ــود قابلی ــی خ الکترونیک
ــتگاه و  ــر دس ــتی را دارد و ظاه ــه روش دس ب
ــت  ــی اس ــدل الکترونیک ــابه م ــات مش متعلق
ــه  ــی آب در حوضچ ــدار کم ــه مق ــا همیش ام
آبشــخور خــود قــرار مــی دهــد کــه در 
صــورت کــم شــدن آب )خــورده شــدن 
توســط موجــود( دوبــاره بــه همــان مقــدار آب 
بــه مــرور بــه حوضچــه آبشــخور اضافــه مــی 
شــود و همــان طــور کــه از اســمش پیداســت 
کارکــرد مکانیکــی دارد و نیــاز بــه هیــچ گونــه 
انــرژی الکترونیکــی نــدارد و نســبت بــه مــدل 
الکترونیکــی خــود ســاده تــر و مقاومــت و 

کارکــرد باالیــی در محیــط دارد. 
ــابه  ــه مش ــچ گون ــتگاه هی ــن دس ــت: ای وی گف
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــدارد و ب ــی و خارجــی ن داخل

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــی و س ــا طراح ــطح دنی س
ــادآور شــد: در مــدل الکتریکــی حــدود 60  وی ی
درصــد اجــزای مهــم دســتگاه کــه بن اصلــی آن 
اســت 100 درصــد ایرانــی و 40 درصــد قطعــات 
جانبــی دســتگاه بــرای جــواب دهی بهتر ســاخت 
دیگــر کشــور هاســت و درمجمــوع اصالــت طرح 
ــی و در مــدل مکانیکــی  و ایــده 100 رصــد ایران
100 درصــد دســتگاه و اجــزای تشــکیل دهنــده 

آن بومــی اســت. 
ــاخت  ــا س ــه ب ــی در رابط ــوان همدان ــرع ج مخت
ــا  دســتگاه آبشــخور هوشــمند اظهــار داشــت: ب
توجــه بــه رشــته تحصیلــی خــود و مواجــه بودن 
بــه طــور علمــی و مســتقیم بــا محیــط زیســت 
ایــن کمبــود را حــس کــرده و بــه فکــر جبــران 

ــودم.  آن ب
ــرح  ــه ط ــان اینک ــا بی ــور ب ــال پ ــاس اقب امیرعب
ــال  ــت س ــمند اردیبهش ــخور هوش ــتگاه آبش دس
92 انجــام و تــا خردادمــاه ســال گذشــته مراحــل 
ــد،  ــول انجامی ــه ط ــاخت آن ب ــی و س تحقیقات
گفــت: ایــن دســتگاه محصــول مشــترک فکری 
ــود  و نیــروی کاری بنــده و حمیدرضــا اقبالپــور ب
کــه چــون عنــوان طــرح متعلــق بــه بنــده بــود 

ــا حمیدرضــا  ــده ام ــرده ش ــر ب ــان کمت ــام ایش ن
اقبالپــور نقــش بســزایی در بــه بــار نشســتن این 

دســتگاه داشــته اســت. 
وی بــا اشــاره بــه انبوه ســازی ایــن دســتگاه بیان 
ــن دســتگاه  ــل اینکــه اســتفاده ای ــه دلی ــرد: ب ک
جنبــه ملــی دارد طرف قــراداد بــرای تولیــد انبوه، 
ســازمان محیــط زیســت اســت کــه آنهــا هــم با 
ــی  ــت بحران ــی از وضعی ــراز ناراحت ــه اب ــن هم ای
حیــات وحــش علــی الخصــوص در زمینــه 
ــودات،  ــه موج ــرای تغذی ــی ب ــع آب ــود مناب کمب
ــد و  ــداده ان ــده ن ــه بن ــی ب ــچ جواب ــون هی ــا کن ت

ــد.  ــه ان ــده گرفت ــراع را نادی اخت
ــازمان  ــد: س ــادآور ش ــدان ی ــوان هم ــرع ج مخت
ــا  ــته و ب ــکاری نداش ــچ هم ــت هی ــط زیس محی
ــن  ــه ای ــی ارائ ــع اصل ــه مرج ــه اینک ــه ب توج
دســتگاه ســازمان حفاظــت محیط زیســت اســت 
امــا ایــن ســازمان ازپذیــرش ایــن موضوع شــانه 

ــد.  ــی مــی کن خال
ــن  ــان اینکــه ای ــا بی ــی ب ــوان همدان ــرع ج مخت
ــدارد،  ــی ن ــه خارج ــه نمون ــچ وج ــه هی ــرح ب ط
ــط زیســت و  ــب محی ــل تخری ــرد: عام ــان ک بی
ــات  ــی در حی ــای حیات ــه ه ــت دادن گون از دس
وحــش کشــور ســطحی نگــری افــراد جامعــه به 

ــت.  ــه اس ــئولین مربوط ــوص مس خص
اقبــال پــور افــزود: تمامــی هزینــه هــا شــخصی 
بــوده و باعــث ایجــاد ضعــف شــدیدی در انجــام 

پروســه هــای ایــن طــرح هاســت. 
وی بــا اشــاره بــه مشــوق هــای خــود بیــان کرد: 
در وهلــه اول پشــتیبانی بــدون مــرز پــدر و مــادر 
ــیار  ــای بس ــی ه ــری و راهنمای ــزم و همفک عزی
موثــر بــرادر عزیــزم و صبــر و شــکیبایی همســر 

ــم.  مهربان
سرپرســت اداره کل محیــط  زیســت همــدان نیــز 
در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در همــدان با اشــاره 
ــار داشــت:  ــراع آبشــخور هوشــمند اظه ــه اخت ب
ــوان انجــام داده  ــرع ج ــن مخت ــه ای اختراعــی ک
کار بســیار خوبــی اســت منتهــی ایــن اختــراع به 

هیــچ وجــه بــه کار محیــط زیســت نمــی آیــد.
عــادل عربــی بــا اشــاره بــه دالیــل عــدم کارایی 
آبشــخور هوشــمند در محیــط زیســت گفــت: در 
طبیعــت نــه بــرق داریــم و نــه چشــمه هــای پــر 

نخبه همدانی 
جدی گرفته نشد

اختراعی که 
به داد تشنگی 

حیات وحش رسید
دالیل  به  ساله  هر 
گرمایش زمین، مصرف 
بی رویه آب و عوامل 
آب  سطح  مختلف، 
سفره های زیر زمینی 
پایین آمده و دریاچه 
ها و رودخانه ها رو به 
هستند  شدن  خشک 
دچار  که  ایران  مانند  کشوری  در  که 
کمبود شدید آب است این موضوع نماد 

کند.  می  پیدا  بیشتری 
از سویی حیات وحش دارای گونه های 
بسیاری است که در محیط و به خصوص 
مناطق حفاظت شده پراکندگی دارند و 
تا حدودی تحت حفاظت هستند اما برای 
تامین آب مورد مصرف خود از گیاهان 
آب دار استفاده می کنند که آن هم منبع 
کامل برای موجودات نیست و فقط برای 
محدودیت  در  خوار  علف  موجودات 
خاص خود فراهم است که برای این امر 
آبشخور هایی در محیط تعبیه شده که 
حوضچه هایی هستند که یا به صورت 
دستی و یا از ذخیره آب باران و یا هدایت 
آب ارتفاعات پر می شود تا برای مصرف 

حیوانات در محیط فراهم باشد. 

جامعــه ایـــران

محمدرضا 
بهرامی صفت
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آب کــه بتوانیــم مخــزن ایــن آبشــخور را از ایــن 
چشــمه هــا تامیــن کنیــم و در مجمــوع شــرایط 
ــت  ــط زیس ــیله را در محی ــن وس ــتفاده از ای اس

نداریــم.
ــا  سرپرســت اداره کل محیــط  زیســت همــدان ب
بیــان اینکــه مــا در طبیعــت مکانــی داریــم کــه 
ــی  ــا نم ــد دارد و عم ــاالی 50 درص ــیبی ب ش
ــتفاده  ــط اس ــتگاه را در ان محی ــن دس ــود ای ش
ــه  ــه ب ــم ک ــی داری ــمه های ــت: چش ــرد، گف ک
انــدازه یــک شــیر ســماور نیــز آب نمــی دهنــد 
و تنهــا پرنــدگان بــه دور ایــن چشــمه هــا جمــع 

ــی شــوند. م
عربــی بــا اشــاره بــه توپوگرافــی همــدان بیــان 
کــرد: توپوگرافــی همــدان نیــز مناســب نصــب 
آبشــخور هوشــمند نیســت چراکــه توپوگرافــی 
همــدان کوهســتانی اســت و اکثــر چشــمه هــا 
ــت  ــد گف ــد و بای ــرار دارن ــا ق ــیب ه ــز در ش نی
ــط  ــه درد محی ــن دســتگاه در مجمــوع ب کــه ای

ــورد. زیســت نمــی خ
وی عنــوان کــرد: ایــن دســتگاه قطعــات 
الکترونیکــی دارد و طــوری طراحــی شــده کــه 
آب بــاران را در خــود نگــه دارد امــا حیــات 

وحــش آنقــدر حســاس اســت کــه وقتــی آبــی 
درجایــی جمــع شــود و بــو بگیــرد گونــه هــای 

ــد. ــی خورن ــوری از آن نم جان
سرپرســت اداره کل محیــط  زیســت همــدان 
ــت:  ــخور گف ــن آبش ــازه ای ــه س ــاره ب ــا اش ب
ــر ارتفــاع دارد و  ــه دو مت ایــن وســیله نزدیــک ب
حیــاط وحــش اصــا از تــرس بــه ایــن آبشــخور 
ــن  ــه چنی ــه ب ــود چراک ــی ش ــم نم ــک ه نزدی

ــد. ــادت ندارن ــی ع چیزهای
عربــی یــادآور شــد: مختــرع جــوان همــدان بــا 
هــدف محیــط زیســت ایــن آبشــخور را طراحــی 
کــرده و بــا ذهنیــت دانشــجویی خود این وســیله 
ــا چیــز  را ســاخته در صورتــی کــه در واقعیــت ب
ــی در عرصــه  ــه رو هســتیم و وقت دیگــری رو ب
محیــط زیســت ایــن وســیله را قــرار مــی دهیــم 
مــی بینیــم اصــا ایــن آبشــخور بــه کار محیــط 
ــن  ــداری از ای ــا نگه ــد و تنه ــی آی ــت نم زیس
وســیله بــرای مــا هزینــه ایجــاد مــی کنــد و مــا 

ــر نمــی آییــم. اصــا از پــس آن هــم ب
ــت  ــق حفاظ ــت مناط ــه وضعی ــخ ب وی در پاس
شــده همــدان نیــز گفــت: شــش منطقــه 
حفاظــت شــده در اســتان همــدان و 12 منطقــه 

ــود دارد. ــتان وج ــوع در اس ــکار ممن ش
ــل مســئوالن اداره  ــن تفاســیر شــاید دالی ــا ای ب
ــدم  ــرای ع ــدان ب ــتان هم ــت اس ــط زیس محی
پذیــرش ایــن طــرح پذیرفتنــی باشــد امــا آنچــه 

ــان  ــت از جوان مســلم اســت اینکــه عــدم حمای
نخبــه همدانــی آنــان را دلســرد کــرده و از ادامــه 

ــت بازخواهــد داشــت.  فعالی
ــن  ــای ای ــرح ه ــر ط ــت از دیگ ــی اس گفتن
مختــرع نخبــه همدانــی کــه نیازمنــد حمایــت 
مســئوالن اســت ســاخت ربــات متحــرک 
تامیــن پخــش علوفــه بــرای موجــودات 
حیــات وحــش بــا کنتــرل ماهــواره ای )بــرای 
اولیــن بــار در دنیــا(، ربــات محیــط بــان 
ــا کاربردهــای هواشناســی و  حیــات وحــش )ب
ــه  ــیم ب ــورت بیس ــه ص ــا ب ــی ه ــام بررس اع
ــتگاه  ــا(، دس ــار در دنی ــن ب ــرای اولی ــز ب مرک
کنتــرل کننــده بــرای ســر شــماری موجــودات 
وحشــی و اهلــی )بــرای اولیــن بــار در ایــران(، 
سیســتم دزدگیــر هوشــمند وایرلــس ضــد 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــل )ب ــرای اتومبی ــرقت ب س
در دنیــا(، پنــل تقویــت شاســی خــودرو بــرای 
ــیب  ــش آس ــرای کاه ــا ب ــودرو ه ــی خ تمام
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــات )ب ــی در تصادف دیدگ
ــودرو  ــی خ ــل صندل ــل ری ــگ دوب ــا(، ایرب دنی
ــر خروجــی  ــار در دنیــا(، کنترل ــرای اولیــن ب )ب
اگــزوز )مشــابه خارجــی تولیــد بــا یــک ســوم 
ــاف  ــا الی ــی ب ــدام( مصنوع ــت(، پروتز)ان قیم
ــی و 10  ــا 1/3 وزن ــد آب ب ــن، ض ــر کرب فیب
ــود  ــای موج ــز ه ــر از  پروت ــاوم ت ــر مق براب

ــت.  ــران( و... اس ــار در ای ــن ب ــرای اولی )ب

وجــود بیــش از 500 نقطــه کــور، کمبــود طــرح 
هــای سالمســازی دریــا، کمبــود ناجیــان غریق و 
نارضایتــی آنــان از پرداخت نشــدن معوقتشــان از 

عوامــل نگــران کننــده اســت.
ــا در  ــازی دری ــرح سالمس ــدود 94 ط ــال ح امس
ــای  ــاحلی دری ــوار س ــر ن ــش از 476 کیلومت بی
ــا در  ــال شــده اســت ام ــدران گســترده و فع مازن
ــر از 20 روز گذشــته، شــش غریــق در ایــن  کمت

ــده اســت. ــت ش ــتان ثب اس
ــدران در دو  ــای مازن ــق دری ــگ غری ــه آهن اگرچ
ــه  ــود گرفت ــه خ ــی ب ــد کاهش ــر رون ــال اخی س
اســت امــا توقــف ایــن رونــد، مســتلزم پوشــش 
نقــاط کــور، افزایــش شــمار ناجیــان و طرحهــای 

ــت. ــازی دریاس سالمس
ــر  ــال اخی ــش س ــق ش ــای غری ــی آماره بررس
نشــان مــی دهــد کــه بیشــترین شــمار غریــق 
ــای  ــر در دری ــداد 224 نف ــه تع ــال 92 و ب در س

ــت. ــوده اس ــدران ب مازن
علــی عباســی، مدیــرکل پزشــکی قانونــی 
ــدود 187  ــال 88 ح ــد: در س ــی گوی ــدران م مازن

نفــر در دریــای اســتان غــرق شــدند کــه بیشــتر 
آن بــه تعــداد 38 نفــر در بابلســر، 30نفــر در 
ــاد و  ــر ســاری، 24 نفــر محمودآب نوشــهر، 21 نف
کمتریــن نیــز بــه تعــداد دو نفــر در نکا و بهشــهر 

ــت. ــوده اس ــل ب ــر در آم ــک نف و ی
ــال 89  ــق در س ــمار غری ــت: ش ــان داش وی بی
یــک نفــر نســبت بــه ســال قبــل از آن افزایــش 
یافــت و بیشــترین تعــداد بــه میــزان 31 نفــر در 
نوشــهر و محمودآبــاد، 26 نفــر در بابلســر، 20 نفر 

ــوده اســت. ــور ب در ن
بــه گفتــه وی، رونــد غریــق در ســال 90 در دریــای 
ــه 146 نفــر رســید و  ــدران کاهــش یافــت و ب مازن
در ایــن بیــن بیشــترین قربانیان مربــوط بــه دریای 
نوشــهر بــا 33 نفــر، 27 نفــر در محمودآبــاد، 19 نفر 

در بابلســر و 16 نفــر در نــور بــوده اســت.
ــدران ادامــه داد:  مدیــرکل پزشــکی قانونــی مازن
در ســال 91 متاســفانه شــمار غریــق رشــد یافت 

ــاد  ــهر محمودآب ــه ش ــید ک ــر رس ــه 214 نف و ب
ــا  ــر ب ــهر بابلس ــد و ش ــورد دار ش ــر رک ــا 49 نف ب
ــر  ــا 25 نف ــور ب ــر، ن ــا 27 نف ــهر ب ــر، نوش 33 نف
ــا  ــق ب ــر مناط ــر از دیگ ــا 30 نف ــز ب ــاری نی و س

ــوده اســت. ــق ب بیشــترین شــمار غری
عباســی ادامــه داد: در ســال نــود و دو  224 
غریــق در دریــای مازنــدران ثبــت شــد کــه ایــن 
بــار هــم محمودآبــاد بــا 59 غریــق در صــدر قرار 
ــق در  ــهر، 24 غری ــق در نوش ــت و 29 غری گرف

ــت شــد. ــق در بابلســر ثب ــور، 31 غری ن
رونــد کاهــش غریــق در ســال 93 بــا افزایــش طــرح 
ــان  ــمار ناجی ــش ش ــا و افزای ــازی دری ــای سالمس ه
غریــق و فعالیــت در برخــی مناطــق کــور و ممنوعه، 
ــش  ــق در ش ــزان غری ــن می ــورد و کمتری ــد خ کلی
ســال گذشــته به تعــداد حــدود 100 نفر و کاهــش 52 

ــدران ثبــت شــد. ــای مازن درصــدی در دری
فعالیــت طــرح هــای سالمســازی دریــای 

مازنــدران در ســال جــاری از اول خردادمــاه 
ــی  شــروع شــد و در 20 روز گذشــته شــش غرق
در دریــای اســتان بــه ثبــت رســید کــه دو غرقــی 

ــت. ــوده اس ــی ب ــاع خارج ــه اتب ــوط ب مرب
ــش از  ــاالنه بی ــه س ــد ک ــی ده ــان م ــا نش آماره
پنج هــزار نفــر از غــرق شــدن در دریــای مازنــدران 
نجــات مــی یابنــد و ناآشــنایی بــا فنون شــنا و شــنا 
در خــارج از طــرح های سالمســازی دریــا مهمترین 

علــل مــرگ و میــر بــه شــمار مــی رود.
در حــال حاضــر، 169 نقطــه شــنا ممنــوع و 400 
نقطــه کــور در نــوار ســاحلی مازنــدران شناســایی 
ــدن،  ــرق ش ــر غ ــواره خط ــه هم ــده اســت ک ش

مســافران ایــن مناطــق را تهدیــد مــی کنــد.
ــرکل ورزش و  ــین زادگان مدی ــب حس ــا حبی ام
ــا بیــان اینکــه پنــج هــزار  ــدران ، ب ــان مازن جوان
ــای  ــواحل دری ــه در س ــات یافت ــر نج و 365 نف
مازنــدران ثبــت شــده اســت، افــزود: مازنــدران با 
داشــتن 470 کیلومتر ســاحل بیشــترین اســتفاده 

ــا را دارا اســت. ــده از دری کنن
ــح  ــدران تصری ــان مازن ــرکل ورزش و جوان مدی
کــرد: مازنــدران بــه دلیــل نزدیکــی بــه پایتخــت 
و دارا بــودن آب و هــوای معتــدل در ایــام نــوروز 
ــود و در  ــرا ب ــوروز پذی 10 میلیــون مســافر را در ن

طــول ســال خدمــات ملــی ارائــه مــی کنــد.
حســین زادگان بــا اشــاره بــه 3 هــزارو 322 
ناجــی غریــق در اســتان خاطرنشــان کــرد: ســال 
گذشــته روزانــه بــه طــور میانگیــن 664 نفــر در 

ــد. ــی کردن ــات رســانی م ــا خدم طــرح دری
وی بــا بیــان اینکــه 80 درصــد از ســواحل 
ــرای  ــزود: ب ــت اف ــز اس ــه خی ــدران حادث مازن
امســال حــدود 100 طــرح تعریــف شــده و 

ســاماندهی ســواحل داریــم.

lمحرومیــت از پشــتیبانی ملــی در 
ــی ــرح مل ط

ــک  ــزات را ی ــتفاده از تجهی ــین زادگان اس حس

ثبت ۱000 غریق در ۶ سال   در مازندران

مسافرانی که سیاه پوش می شوند

ماه برتر خرداد  ش 
گزار هر از گاهی صدای ضجه 

که  مسافرانی  شیون  و 
برای بهره مندی از جاذبه 
مازندران  به  دریا  های 
سفر می کنند در میان 
امواج گم می شود و در 
سوگ عزیزانشان در دریا 
شوند. می  دیارشان  راهی  سیاهپوش 

هر ساله دریای مازندران بطور میانگین با 
بلعیدن ۱۵۰ نفر خسارتهای کالنی به کشور 
می زند و سرمایه های انسانی را در کام 
خود فرو می برد و هر سال این دریاچه 

قربانی می گیرد.

جامعــه ایـــران

علیرضا نوری 
کجوریان
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فاکتــور بــرای کاهــش تلفــات دریــا برشــمرد و تاکیــد کــرد: بــه 
همــان انــدازه کــه در طــرح دریــا خدمــات رســانی ملــی انجــام 
ــدازه نیــز از پشــتیبانی ملــی محــروم  ــه همــان ان مــی دهیــم ب
هســتیم امــا بــا تدابیــر انجــام شــده در ســال 94 امیدواریــم آمــار 

ــد. ــه پاییــن تریــن ســطح کاهــش یاب غرقیهــا ب
وی از تشــکیل کمیتــه هــای 16 گانــه در طــول ســواحل خبــر 
داد و تصریــح کــرد: آمــوزش ناجیــان غریــق  و بازرســیها جــدی 
گرفتــه شــده اســت تــا طــرح ســاماندهی ســواحل از اول خــرداد 

ــه کار کــرده اســت.  امســال آغــاز ب
مشــکات فــراروی ناجیان غریــق ماننــد شــفاف نبــودن قراردادها 
و پرداخــت نشــدن کامــل مطالبــات، از جملــه مســائلی اســت کــه 
ایــن افــراد را بــرای فعالیــت در طرح هــای سالمســازی دریا دلســرد 
کــرده اســت امــا معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری مازنــدران بــا 
تاکیــد بــه اینکــه قــراردادی شــفاف بــرای ناجیــان غریــق تنظیم و 
مشــکات بیمــه آنها مشــخص شــود، گفــت: در ایــن قــرارداد باید 
زمــان و مــکان حضــور ناجیــان و مجموعــه فعالیــت هــای آنهــا به 
طــور مشــخص در قالــب یــک سیســتم یــا کتابچــه مشــخص و 

وظایــف آنهــا کامــا شــفاف تعریــف شــود. 
علیرضــا یونســی ادامــه داد: مجریــان طــرح نیــز موظفنــد همــه 
ــکان  ــت در م ــگر اس ــک گردش ــاز ی ــورد نی ــه م ــی ک اطاعات

معیــن نصــب کننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه از هــر طــرح یــا ایــده ای کــه بــه فرهنــگ 
ــان  ــم، بی ــی کنی ــتقبال م ــد اس ــک کن ــواحل کم ــت از س درس
کــرد: پیشــنهاد مــی شــود راههــای ورود بــه مناطــق ممنوعــه 
بســته و امــکان حضــور مــردم بــا وســایل نقلیــه در آن مناطــق 
وجــود نداشــته باشــد، همچنیــن از آژیــر خطر بــرای آگاه ســازی 

مــردم در روزهــای طوفانــی اســتفاده شــود. 
ــزان  ــه می ــق ب ــان غری ــوق ناجی ــا اعــام اینکــه حق یونســی ب
افزایــش تــورم اضافــه مــی شــود، گفــت: تنــوع بهــره بــرداری 
از ســواحل ماننــد راه انــدازی بازارچــه محلــی، ایجــاد اســتخر در 
کنــار ســاحل، برپایــی نمایشــگاه و... مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری مازنــدران بــا اشــاره بــه بازدید 
ــت ســواحل شهرســتان بابلســر  از برخــی ســواحل اســتان وضعی
ــر اســاس رده بنــدی و  ــی کــرد و گفت:امســال ب ــوب ارزیاب را مطل
فعالیــت ناجیــان امتیــازی در قالــب کارنامــه تدویــن مــی شــود که 
بــر ایــن اســاس ناجیانــی کــه فعالیــت خوبــی در ســطح ســواحل 

نداشــتند حــذف و از ناجیــان برتــر تجلیــل مــی شــود. 
وی در پایــان تاکیــد کرد، نیاز اســت ناجیــان کارت شناســایی معین 

داشــته باشــند تا امــکان شناســایی آنها وجود داشــته باشــد. 
در حــال حاضــر 94 طــرح سالمســازی دریــا در مازندران بــا امکانات 
ســنتی و برخــی بــا امکانــات نیمــه مجهــز فعالیــت دارنــد کــه این 
تعــداد پاســخگوی شــمار زیــاد مســافرانی که بــه این مناطق ســفر 
ــرو همــواره ناقــوس مــرگ در ســواحل  ــد نیســت، از این مــی کنن

دریــای مازنــدران بــه صــدا در مــی آیــد. 
بــه تاکیــد کارشناســان، فراهــم نبــودن زیرســاختهای مناســب در 
ســواحل و نبــود برنامــه ریــزی مناســب در ایــن زمینه ســبب شــده 
تــا دولتهــا، رویکردهــای متقاوتــی در زمینــه دریــا داشــته باشــند. 

در حــال حاضــر بــه تاکیــد کارشناســان، نداشــتن متولــی 
مشــخص در حــوزه دریــا و انجــام کارهــای مــوازی ســبب شــده 
ــا  ــود و دری ــی نش ــوزه طراح ــن ح ــخصی در ای ــه مش ــا برنام ت
ــد  ــده هــای مختلفــی مانن ــان و پدرخوان ــر متولی در ســالیان اخی
میــراث فرهنگــی، شــهرداری، وزارت کشــور و در حــال حاضــر 

ــرده اســت.  ــه ک ــا را تجرب ــتانداری ه اس
ــب در  ــاختهای مناس ــود زیرس ــی و نب ــودن متول ــخص ب نامش
حالیســت کــه در دولــت گذشــته در مازنــدران ســعی مــی شــد 
بــه جــای تامیــن نیازهــا بــرای کاهــش غریــق بــه دســتکاری 
در آمارهــا پرداختــه شــود و یــا افــرادی کــه در دریــا غــرق مــی 
ــه  ــا، ب ــا و آب بندانه ــه ه ــق در رودخان ــت غری ــوند را در لیس ش

ــد.  حســاب آورن
ــر در  ــن 150 نف ــور میانگی ــاالنه بط ــق س ــر روی، غری ــه ه ب
دریــای مازنــدران، زنــگ خطــر و هشــداری در اســتان بــه صــدا 
درآورده اســت و متولیــان امــر بایــد بیــش از هــر زمــان دیگــر به 

فکــر تقویــت زیرســاختها در حــوزه ســاحل و دریــا باشــند. 

گرچــه آالیندگــی ایــن نیــروگاه در چنــد ســال اخیــر از 
موضوعــات پرتکــرار بــوده و بارهــا از ســوی رســانه هــا از جملــه 
خبرگــزاری مهــر، بررســی شــده و مســئوالن نیــز وعــده هایــی 
بــرای کاهــش آثــار آالیندگــی نیــروگاه مطــرح کــرده انــد امــا، 
ــادی  ــی زی ــوختن آن آلودگ ــه س ــازوت ک ــوخت م ــان س همچن
ــروگاه  ــه طــور کامــل از چرخــه مصــرف نی ــد، ب ایجــاد مــی کن
حــذف نشــده اســت و در ایــن بیــن شــهروندان منطقــه فردیس و 
حومــه بیشــترین خســارت را بــه جــرم مجــاورت بــا این نیــروگاه 

متحمــل مــی شــوند.
ــا  ــروگاه ب ــن نی ــم و مجــاورت ای ــروگاه قائ ــت گســترده نی فعالی
ــات  ــس، موضوع ــتان فردی ــاکنان شهرس ــکونی س ــازل مس من
ــوا را  ــی ه ــک و آلودگ ــط زیســت، ترافی ــی همچــون محی مهم

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــای خ ــت ه ــعاع فعالی ــت ش تح
ــه  ــتار رســیدگی ب ــد خواس ــه ج ــه ب ــن منطق ــاکنان ای ــروز س ام
وضعیــت آالیندگــی نیــروگاه منتظــر قائــم هســتند تــا بخشــی 
از دغدغــه هــای شــهروندان در رابطــه بــا آلودگــی هــوا کاســته 

ــود. ش

lســهم ســاکنان فردیــس از نیــروگاه بــرق "منتظر 
" ئم قا

ــی  ــاد از آلودگ ــن انتق ــق ، ضم ــن مناط ــهروندان ای ــی از ش برخ
خروجــی دودکــش هــای ایــن نیــروگاه، ایــن پرســش را مطــرح 
کــرده انــد کــه چــرا ســهم ســاکنان ایــن مناطــق از همســایگی 
ــرا  ــد و چ ــالم باش ــوای ناس ــس ه ــد تنف ــط بای ــروگاه، فق ــا نی ب
ــرف  ــی ص ــروگاه مل ــن نی ــه از ای ــای حاصل ــی از درآمده بخش

ــود. ــی ش ــه نم ــازی منطق ــی و زیباس آبادان
ــی  ــده ول ــی نماین ــی ایمان ــه حجــت االســام عل ــی ک موضوع
فقیــه در شهرســتان فردیــس نیــز در ســال هــای گذشــته مــورد 
اشــاره قــرار داد و خواســتار تخصیــص بخشــی از درآمــد نیــروگاه 

بــرای آبادانــی و رفــع نیازهــای مشــهود ایــن منطقــه شــد.

امــا گایــه اصلــی شــهروندان مربوطــه بــه آالیندگــی نیــروگاه 
اســت کــه دســت بــه دســت آلودگــی ناشــی از ســوخت خودروها 
و ســایر وســایل نقلیــه داده و گاهــی نفــس کشــیدن را بــرای آنها 
دشــوار کــرده و ســوزش چشــم و آســمان خاکســتری کمتریــن 
ــدید  ــد تش ــه کنی ــه آن اضاف ــت؛ ب ــتی اس ــن همدس ــج ای نتای
بیمــاری هــای قلبــی و ریــوی و بیماری هــای پنهــان و ســایر را.

lضــرب االجــل دادســتانی کــرج بــه مرکــز بــزرگ 
تولیــد انــرژی

ــه  ــروگاه کار را ب ــن نی ــازوت در ای ــی م ــوخت مصرف ــی س آلودگ
شــکایت اداره حفاظــت محیــط زیســت کشــاند و چنــدی پیــش 
ــگاران  ــع خبرن ــرج در جم ــاب ک ــی و انق ــتان عموم ــم دادس ه
ــروگاه  ــن نی ــئوالن ای ــه مس ــرداد ب ــا 16 خ ــه ت ــرد ک ــام ک اع
ــوخت آن  ــکل س ــل مش ــه ح ــبت ب ــا نس ــده ت ــت داده ش فرص

ــد. ــدام کنن اق
حاجــی رضــا شــاه کرمــی گفــت: مــا بــه پرونــده اشــراف کامــل 
داریــم، ســازمان محیــط زیســت و دیگر نهادهــا پای کار هســتند 
ــم از دانشــگاه شــریف در حــال بررســی راه کارهایــی  و یــک تی
اســت کــه میــزان آلودگــی ایــن نیــروگاه را بــه حداقــل برســانند.

ــد  وی وضعیــت آالیندگــی ایــن نیــروگاه را نگــران کننــده خوان
ــاره ای نیاندیشــند دســتگاه  ــر مســئوالن چ ــرد: اگ ــح ک و تصری
قضــا بــا اهــرم هــای فشــاری کــه دارد وارد عمــل خواهــد شــد. 
ایــن نیــروگاه بایــد از آخریــن سیســتم هــای پایــش آلودگــی هوا 
اســتفاده کنــد زیــرا بهداشــت و ســامت مــردم در اولویت اســت.

75 درصد سوخت نیروگاه قائم، گاز شد
ــا  ــی ب ــر در گزارش ــزاری مه ــته، خبرگ ــال گذش ــاه س ــن م بهم
عنــوان "بررســی آالیندگــی نیــروگاه فردیــس از ســوی شــورای 
تأمیــن/ آغــاز94؛ پایــان وعــده هــا" آخریــن پیگیــری هــا بــرای 
حــذف ســوخت مــازوت از چرخــه مصــرف نیــروگاه منتظــر قائــم 

فردیــس را بررســی کــرد.

۷۵درصد سوخت نیروگاه قائم البرز گاز شد

»مازوت« جان می دهد یا جان می گیرد

ماه برتر خرداد  ش 
گزار

موضوع آالیندگی نیروگاه منتظر قائم)عج( فردیس که می گویند تامین کننده بیش از 
سه درصد برق سراسری کشور و بخشی از برق کالنشهرهای تهران و کرج است، بار 

دیگر وارد فازی تازه شد.
این نیروگاه که حدود ۳۴ سال پیش در منطقه فردیس کنونی راه اندازی شد، به علت 

مصرف سوخت مازوت از متهمان اصلی آلودگی هوای منطقه است. فائقه    رحیمی

جامعــه ایـــران

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 29 | شماره3و4 | اردیبهشت و خرداد 94

ــه از  ــد ک ــزارش مســئوالن اعــام کردن در آن گ
ابتــدای ســال 94 ســوخت گاز جایگزین ســوخت 
ــت  ــا گذش ــا ب ــد ام ــد ش ــروگاه خواه ــازوت نی م
ــن  ــوز ای ــد، هن ــال جدی ــاه از س ــه م ــش از س بی

ــی نشــده اســت. وعــده عمل
مرتضــی شــکوری رئیــس اداره حفاظــت محیــط 
زیســت شهرســتان فردیــس ، از تامیــن 75 
ــر داد و  ــروگاه خب ــع نی ــوخت گاز مای ــد س درص
گفــت: تــا مدتــی پیــش عمــده ســوخت مصرفی 
ــا 30  ــود و تنه ــازوت ب ــم م ــر قائ ــروگاه منتظ نی
درصــد آن از طریــق گاز مایــع تامیــن مــی شــد 
امــا از اوایــل اردیبهشــت امســال ســهم گاز مایــع 
ــد  ــه 25درص ــازوت ب ــید و م ــد رس ــه 75 درص ب
کاهــش یافــت. بــا ایــن حــال اصــرار داریــم کــه 
ــع  ــل از گاز مای ــور کام ــه ط ــروگاه ب ــوخت نی س

ــن شــود. تامی
ــا ایــن اقــدام تســت هــای  وی افــزود: همزمــان ب
آنایــن نیــروگاه بــرای بررســی میــزان آالیندگــی 
ســوخت مــازوت بــه آزمایشــگاه ارســال مــی شــود 
و ایــن رونــد تــا 20 خردادمــاه ادامــه دارد. پــس از آن 
و با اعــام نتیجــه آزمایشــگاه تکلیف نهایــی برای 
ــا ادامــه فعالیــت نیــروگاه  جایگزینــی کامــل گاز ی
بــه شــیوه 75 درصــد گاز و 25 درصــد مــازوت 

مشــخص مــی شــود.
ممنوعیــت حــق برداشــت از زمیــن هــای 
ــروگاه ــاب نی ــا پس ــده ب ــاری ش ــاورزی آبی کش

ــن  ــه پســاب فاضــاب ای ــا اشــاره ب شــکوری ب
ــاورزی  ــی کش ــار اراض ــت: 62 هکت ــروگاه گف نی
پشــت نیــروگاه واقــع اســت کــه برخــی 
ــن  ــاز ای ــورد نی ــن آب م ــرای تامی ــاورزان ب کش
زمیــن هــا از پســاب خروجــی نیــروگاه اســتفاده 
ــرداری هــای  ــه ب ــی نمون ــه در پ ــد ک ــی کردن م
انجــام شــده، به دســتور مقــام قضایی شهرســتان 
از اول خردادمــاه امســال کشــاورزانی کــه بــه این 
شــیوه اقــدام بــه آبیــاری زمیــن هــای کشــاورزی 
مــی کننــد، حــق برداشــت از زمیــن هــا را ندارند.

ــور  ــه منظ ــز ب ــی نی ــد: تابلوهای ــادآور ش وی ی
اطــاع رســانی مبنــی بــر ممنوعیــت حــق 
برداشــت از ایــن زمیــن هــا در محــدوده اراضــی 
کشــاورزی مــورد نظــر نصــب شــده و هماهنگی 

ــه  ــاورزی ب ــاد کش ــازمان جه ــا س ــای الزم ب ه
ــت. ــده اس ــل آم عم

l انتظــار بــرای اعــام نتیجــه 
آزمایشــگاهی هــای  بررســی 

رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت شهرســتان 
ــه  ــم نتیج ــه منتظری ــان اینک ــا بی ــس ب فردی
بررســی هــای آزمایشــگاهی اعــام شــود، گفت: 
آنچــه مدنظــر مــا اســت حــذف کامــل ســوخت 
مــازوت از چرخــه مصــرف نیــروگاه اســت و 
امیدواریــم هرچــه ســریعتر گاز طبیعــی جایگزین 

ــود. ــازوت ش م
ــه شــکایت اداره حفاظــت  ــا اشــاره ب  شــکوری ب
ــت:  ــروگاه گف ــی نی ــت از آالیندگ ــط زیس محی
ــوع  ــن اداره موض ــکایت ای ــا ش ــته ب ــال گذش س
آالیندگــی ســوخت مصرفی نیــروگاه در شــورای 

تامیــن شهرســتان و اســتان مطــرح شــد و 
مــواردی بــه تصویــب رســید و بــه دســتگاه های 
متولــی تکلیــف شــد نــگاه نظارتــی ویــژه ای در 
امــر ســوخت رســانی و تزریــق هــر چــه بیشــتر 
ــرای جلوگیــری از آلودگــی فســیلی ناشــی  گاز ب
ــال  ــل اعم ــازوت و گازوئی از مصــرف ســوخت م

ــد. کنن
وی افــزود: باتوجــه بــه قرارگیــری نیــروگاه 
در نزدیکــی محــل ســکونت شــهروندان و 
آالیندگــی مــازوت، تهدیداتــی متوجــه ســامت 
ــذف  ــرای ح ــد ب ــت و بای ــه اس ــاکنان منطق س
ــود. ــام ش ــات الزم انج ــازوت اقدام ــوخت م س

ــس  ــط زیســت فردی ــس اداره حفاظــت محی رئی
در پاســخ بــه چرایــی اجــرا نشــدن وعــده ســال 
ــوخت گاز  ــل س ــی کام ــر جایگزین ــی ب 93مبن
تاکنــون و عــدم همــکاری وزارتخانــه هــای نفت 
ــه رغــم قــول هــای داده شــده، تاکیــد  و نیــرو ب
ــر  ــروگاه ه ــی نی ــش آالیندگ ــرای کاه ــرد: ب ک
اقدامــی نیــاز باشــد انجــام مــی دهیــم امــا اینکه 
چــرا ایــن وزارتخانــه هــا بــه طــور کامــل بــرای 
حــذف مــازوت اقــدام نکــرده انــد بــرای مــا نیــز 

روشــن نیســت.
پــاک  روزهــای  تعــداد  بــه  پاســخ  در  وی 
شهرســتان فردیــس پــس از افزایــش میــزان گاز 
ــال  ــا س ــت: در مقایســه ب ــروگاه گف ــی نی مصرف
ــه  ــاک را تجرب ــس 135 روز پ ــه فردی ــته ک گذش
ــتان  ــن شهرس ــاک ای ــای پ ــداد روزه ــرد، تع ک
ــا  ــه زودی ب ــم ب ــت و امیدواری ــده اس ــتر ش بیش
تعییــن تکلیــف ســوخت مصرفــی ایــن نیــروگاه، 

ــود. ــارج ش ــرف خ ــدار مص ــازوت از م م
ــن 75 درصــدی ســوخت گاز  ــروز تامی گرچــه ام
ــازوت  ــذف م ــرای ح ــی ب ــه جلوی ــت رو ب حرک
ــا مشــخص  ــروگاه محســوب مــی شــود ام از نی
ــس  ــن نف ــازوت آخری ــوخت م ــا س ــت آی نیس
هایــش را در نیــروگاه 34 ســاله مــی کشــد یــا راه 
تــازه ای بــرای ادامــه حیــات خــود و قطــع حیات 
موجــودات زنــده جســتجو مــی کند؟ مســئوالنی 
ــی و  ــای مل ــئولیت ه ــند مس ــروز در مس ــه ام ک
اســتانی نشســته انــد و صاحبــان نیــروگاه بایــد به 

ایــن دغدغــه پاســخ دهنــد.
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هستند و یک تیم از دانشگاه 
شریف در حال بررسی راه 

کارهایی است که میزان 
آلودگی این نیروگاه را 
به حداقل برسانند. سال 

گذشته با شکایت این اداره 
موضوع آالیندگی سوخت 
مصرفی نیروگاه در شورای 

تامین شهرستان و استان 
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l طرقبه و شاندیز الگویی موفق در کشور
ــا  ــوم پزشــکی خراســان رضــوی در رابطــه ب رییــس دانشــگاه عل
ــاندیزگفت:  ــه ش ــای طرقب ــگاه ه ــا از تفرج ــان ه ــع آوری قلی جم
ــع آوری  ــاندیز درجم ــه ش ــئوالن طرقب ــی مس ــی و همزبان همدل
قلیــان از ســطح رســتورانها، کافــه ســنتی هــا و غذاخــوری هــا می 

ــرای ســایر نقــاط کشــور باشــد. ــد الگویــی ب توان
دکتــر مصطفــی محرابی بهــار ضمــن تقدیــر از زحمــات فرمانــدار، 
ــتان  ــی شهرس ــروی انتظام ــتان و نی ــتری، دادس ــس دادگس ریی
طرقبــه شــاندیز افــزود: اجــرای قانــون توســط دادســتان و رییــس 
ــتیبانی  ــدار و پش ــت فرمان ــاندیز و حمای ــه ش ــتری طرقب دادگس
نیــروی انتظامــی از ایــن طــرح حرکــت بــی نظیــری را خلــق کرد.

ــاندیز در  ــه ش ــرح درطرقب ــن ط ــرای ای ــت: اج ــار داش وی اظه
ــامت  ــام س ــه نظ ــک ب ــه و کم ــامت جامع ــن س ــتای تامی راس

ــت. ــیده اس ــام رس ــه انج ــور ب کش
وی گفــت: ایــن حرکــت هماهنــگ دادســتان و دادگســتری طرقبه 
ــرا ترویــج  ــه شــود زی ــد در تمامــی شهرســتانها نهادین شــاندیز بای

مصــرف قلیــان ســامت جوانــان مــا را نشــانه گرفتــه اســت.
وی افــزود: بــه طــور حتــم جمــع آوری قلیــان از ســطح رســتوران 
ــای  ــزه ه ــا و ب ــیب ه ــش آس ــه کاه ــاندیز ب ــه ش ــای طرقب ه

ــد. ــی کن ــک م ــه کم ــی درجامع اجتماع
وی تصریــح کــرد: درمحافــل مصــرف قلیــان انــواع جــرم و 
بزهــکاری بــه وقــوع مــی پیوســت و ایــن حرکــت چهــره بــدی از 

ــاند. ــی کش ــر م ــه تصوی ــا ب ــتوران ه ــا و رس ــاغ تاالره ب

l رضایت مردم از جمع آوری قلیان ها
رییــس دادگســتری طرقبــه شــاندیز هــم گفــت: جمــع آوری قلیان 
ــا در  ــنتی ه ــه س ــه داران و کاف ــا، چایخان ــتوران ه ــطح رس از س
راســتای قانــون جامــع کنتــرل، مبــارزه ملــی بــا دخانیــت مصوبــه 

1385 انجــام شــده اســت.
رحمانــی افــزود: مصــرف قلیــان یــک پدیــده مجرمانــه اســت کــه 

کانــون خانــواده هــا را هــدف قــرار داده اســت.

ــدام در  ــن اق ــردم از ای ــد م ــش از 99 درص ــت: بی ــار داش وی اظه
راســتای جمــع آوری قلیــان هــا درســطح رســتوران هــای طرقبــه 

ــد. ــت دارن شــاندیز رضای
ــهروندان  ــیاری از ش ــه بس ــی ک ــفانه در حال ــرد: متاس ــان ک وی بی
ــد  ــد امــا بای ــی عــادی تلقــی مــی کنن ــات را عمل اســتعمال دخانی
اذعــان داشــت اعمــال مجرمانــه درهمیــن محافــل مصــرف قلیان 

درشهرســتان ثبــت شــده اســت.

l هر قلیان برابر با 4 پاکت سیگار
مدیــر گــروه بهداشــت محیــط حرفــه ای دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد نیــز در ایــن رابطــه بیــان کــرد: افــرادی کــه در هــر وعــده 
نســبت به مصــرف قلیــان اقــدام مــی کننــد معــادل 80 نخ ســیگار 
ــود  ــای خ ــه ه ــم وارد ری ــیگار دود و س ــته س ــی 4 بس ــه عبارت و ب

مــی کننــد.
علــی حســنی بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از مصــرف کننــدگان 
ــان دود  ــد کــه اب موجــود در قلی ــط فکــر مــی کنن ــه تصــور غل ب
را تصفیــه مــی کنــد بیــان کــرد: ایــن تصــور کامــا باطــل اســت.

ــا و  ــیگاری ه ــا س ــین ب ــه همنش ــرادی ک ــه اف ــان اینک ــا بی وی ب
مصــرف کننــدگان قلیــان نیــز از اثــرات مخــرب آن مبــرا نیســتند 
ــی  ــتعمال م ــان اس ــه قلی ــن در محیطــی ک ــرار گرفت ــه داد: ق ادام

ــخ ســیگار اســت.  ــادل مصــرف هشــت ن شــود، مع
وی ابتــا بــه ســرطان هــای مختلــف از جملــه ریــه، لــب و حفــره 
ــتعمال  ــان اس ــی را ارمغ ــی و عروق ــای قلب ــاری ه ــی، بیم دهان
دخانیــات عنــوان کــرد و افــزود: خطــر ابتــا بــه ســرطان ریــه در 
افــرادی کــه قلیــان و ســایر مــواد دخانــی مصــرف مــی کننــد پنــج 

برابــر افــراد معمولــی اســت.
ــاالنه  ــده س ــه ش ــای ارائ ــاس آماره ــر اس ــت: ب ــه گف وی در ادام
ــات و ســیگار در  ــوارض اســتعمال دخانی ــر ع ــر اث ــر ب ــزار نف 50 ه

ــد.  ــی دهن ــت م ــود را از دس ــان خ ــورمان ج کش
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــان بی ــا قلی ــارزه ب ــرح مب ــوص ط وی در خص
راســتا نســبت بــه توزیــع 11 هــزار بروشــور آموزشــی اقــدام و تعداد 

مراکــز عرضــه قلیــان از 505 مــورد بــه کمتــر از نصــف ایــن رقــم 
در مشــهد و شهرســتانهای تحــت پوشــش ایــن دانشــگاه کاهــش 

یافتــه اســت.

l قل قل قلیان ممنوع 
در همیــن حــال معــاون دادســتان عمومــی و انقــاب مشــهد بیــان 
کــرد: بر اســاس اجــرای قانــون منــع قلیــان و مــاده 27 و 28 قوانین 
نظــام صنفــی، مراکــز عرضــه قلیــان و ادوات آن اگــر نســبت بــه 
تغییــر شــغل و یــا اصــاح مجــوز فعالیــت اقــدام نکننــد بــا آنــان 

برخــورد قانونــی مــی شــود.
ــا متخلفــان عرضــه  ــان کــرد: برخــورد ب ــا بی ــی ب محمــود عندلیب
قلیــان از ســال 1389 در دســتور کار قــرار گرفتــه و اکنــون از نظــر 

ــدارد. قانونــی خــاای در ایــن زمینــه وجــود ن
ــری  ــاز یکس ــنتی غیرمج ــای س ــه ه ــزود: در چایخان ــی اف عندلیب
جرائــم و ناهنجاریهــای اجتماعــی ماننــد ترویــج روابــط نامشــروع، 
نــزاع دســته جمعــی و چاقوکشــی صــورت مــی گیــرد کــه جمــع 
ــی  ــن آلودگ ــا از ای ــگاه ه ــازی تفرج ــراها و پاکس ــان س آوری قلی
در تامیــن امنیــت و برقــراری نظــم اجتماعــی بســیار تاثیــر گــذار 

ــود. خواهــد ب
ــت  ــرای دریاف ــه درخواســت بســیاری از کســبه ب ــاره ب ــا اش وی ب
مجــوز فعالیت ابــراز کــرد: در حــال حاضــر تعــداد 205 واحــد دارای 
ــزان  ــن می ــر اســت کــه ای ــه ســنتی در مشــهد دای ــه چایخان پروان

کافــی اســت و لــذا نیــاز بــه چایخانــه ســنتی جدیــد نداریــم.

l خوشــحالی خانــواده هــا؛ بــی حالــی کافــه 
رســتوران هــا 

 در همیــن حــال بســیاری از صاحبــان کافــه رســتوران هــای شــهر 
طرقبــه شــاندیز کــه بنــا بــر دســتور دادســتانی نســبت بــه جمــع 
ــل کاهــش  ــدام را عام ــن اق ــد ای ــرده ان ــدام ک ــا اق ــان ه آوری قلی

ــد. درامــد هــای خــود عنــوان کردن
ســید هاشــم صاحــب یکــی از رســتوران هــای ایــن منطقــه بیــان 
ــه دلیــل اوضــاع  کــرد: ایــن روزهــا کار و کاســبی رســتوران هــا ب
ــرای  ــا ب ــر مشــتری شــب ه ــذا کمت ــراب اســت و ل اقتصــادی خ
ــور در  ــه حض ــل ب ــرم تمای ــذای گ ــا غ ــلیک و ی ــوردن شیش خ

ــه را دارد. ــن منطق ــای ای ــتوران ه رس
ــی  ــان م ــیدن قلی ــرای کش ــده ای ب ــن ع ــش از ای ــزود: پی وی اف
آمدنــد و بــه همیــن واســطه و تنقاتــی کــه در کنــار آن بــه فروش 

مــی رفــت حداقــل پــول بــرق رســتوران در مــی آمــد.
وی بیــان کــرد: برخــی از مســئوالن بــرای حــل مشــکات 

ــد. ــی کنن ــاک م ــئله را پ ــورت مس ــه ص همیش
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر انگشــت اتهــام به ســمت کافــه ها بلند 
اســت و شــخصی پاســخ نمــی دهــد که چــرا اصــا مــردم قلیــان می 

کشــند و چــرا قلیــان بــه تفریح مــردم تبدیل شــده اســت؟
 وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر پاســخ ایــن ســوال باقــی اســت 
کــه اگــر قــرار اســت قلیــان را جمــع کنیــم چــه چیــزی را بــرای 
مــردم و همچنیــن اقتصــاد کافــه ها بایــد جایگزیــن کــرد و از همه 

مهمتــر مصــرف کننــدگان قلیــان چــه مــی شــوند؟
وی افــزود: ایــن قانــون تنهــا در طرقبــه شــاندیز عملیاتــی شــده در 
حالــی کــه در ســطح شــهر مشــهد هنــوز قلیان ســراها بــاز بــوده و 

ــتند. دارای فعالیت هس
ــه  ــه داران طرقب ــفره خان ــه داران و س ــوه خان ــه قه ــس اتحادی رئی
ــود ایــن دســتور از 22  ــز پیــش از ایــن بیــان کــرده ب و شــاندیز نی
اســفند ســال گذشــته ابــاغ شــده و در طــول ایــن مــدت رایزنــی 
ــا برخــی مســئوالن صــورت  ــاغ ب ــرای لغــو ایــن اب هــای الزم ب

ــی نتیجــه ای نداشــته اســت. گرفتــه ول
علــی حیــدری پیــش از ایــن متذکــر شــده بــود اســتفاده از قلیــان 
در وســایل نقلیــه، کرایــه خانــه بــاغ هــا بــرای اســتفاده از قلیــان، 
ــن ورشکســتگی  ــر و همچنی ــواده و کارگ ــد صــد خان ــکاری چن بی

ــر خواهــد داشــت. ــن شــرکت رســتورانی را درب چندی
وی یــادآور شــده بــود: برخــی از مجموعــه هــای صنفــی بــه دلیــل 
فضــا و شــرایط خاصی کــه در طرقبــه و شــاندیز وجود دارد ســرمایه 
گــذاری هــای بســیار زیــادی را انجــام داده انــد و بــا ایــن ممنوعیت 

دچــار ضررهــای مالــی بســیار زیــاد می شــوند. 

هوای پاک در ریه های طرقبه شاندیز مشهد دمیدن گرفت

قل قل قلیان ممنوع 

 شهرستان طرقبه و شاندیز که به دلیل وجود باغسراها و تفرجگاه های طبیعی به یکی از مناطق 
گردشگری مشهد شهرت دارد از جمله مکان هایی است که پیش از این به محل پاتوق بسیاری 
از جوانان با هدف استعمال دخانیات تبدیل شده بود. طرح ضربتی جمع آوری قلیان ها از سطح 
رستوران ها که پیش از این بسیاری از خانواده ها رابه واسطه حضور فرزندانشان در تفرجگاه های این 
شهر نگران کرده بود در نهایت به ثمر نشست و تمامی لمکده های این شهرستان و مکان های عرضه 

قلیان با دستور دادستانی و همکاری دانشگاه علوم پزشکی جمع آوری شد.

جامعــه ایـــران

بابک    رحیمیان
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ماجــرا از جایــی شــروع مــی شــود کــه درســت 
پــس از پایــان بــازی حســاس ایــن دو تیــم کــه 
بــا تســاوی ســه بــر ســه تراکتورســازی و نفــت 
ــگان،  ــت هم ــان به ــرد، در می ــی پذی ــان م پای
بازیکنــان تراکتورســازی بــه شــادی مــی پردازند 
گویــی کــه قهرمــان شــده انــد و از ســوی دیگــر 
ــگاه  ــر در ورزش ــز حاض ــزی نی ــاگران تبری تماش
یــادگار امــام از جایــگاه هــای خــود در روی 
صندلــی هــای ورزشــگاه برخاســته و بــه ســوی 
ــا  ــا شــادی خــود را ب ــد ت زمیــن چمــن مــی رون

ــد. ــوری تقســیم کنن ــان تراکت بازیکن
تمامــی  لحظــات،  ایــن  مســتقیم  پخــش 
ــار  ــون را دچ ــه تلویزی ــت صفح ــاگران پش تماش
ــام  ــرا کســب مق ــد زی ــی کن ــی م ــرت عجیب حی
ــن  ــه باالتری ــی ک ــرای تیم ــی ب ــب قهرمان نائ
ــته و  ــن دوره داش ــی ای ــرای قهرمان ــال را ب احتم
ــد  ــرده را مســاوی مــی کن ــک ب ــازی ســه – ی ب

ــت. ــایندی نیس ــدان خوش ــاق چن اتف
ــول  ــتر ط ــه بیش ــن دقیق ــت چندی ــن به ــا ای ام
نمــی کشــد و پــس از اندکــی ســایت های 
خبــری یکــی پــس از دیگــری خبــر از ماجرایــی 
ــوع خــود عجیــب و شــاید  ــد کــه در ن مــی دهن
بــی ســابقه بــوده اســت، خبــر شــایعه ای کــه در 
نــوع خــود بســیار مشــکوک بــه نظــر مــی رســد.

ــم  ــاوی دو تی ــایعه تس ــدن ش ــداز ش ــن ان طنی
ــی  ــن کادر فن ــایپا در بی ــپاهان و س ــال س فوتب
تراکتــور و نفــت و همچنیــن بازیکنــان و تعدادی 
ــود کــه در  از تماشــاگران ایــن دو تیــم خبــری ب
پــی خــود، چــون و چراهــای زیــادی داشــت و در 
ــه ذهــن تمامــی  ایــن میــان ســواالت زیــادی ب
مردمــی کــه بــی خبــر ازهمــه جــا و متعجــب در 
ــه هــای خــود و در پــای تلویزیــون نشســته  خان
ــر  ــی ب ــواالتی مبن ــرد س ــی ک ــور م ــد خط بودن
اینکــه چــه کســی ایــن شــایعه را پخش کــرده و 
چگونــه ایــن شــایعه بــه راحتــی از ســوی مربیان 

ــه اســت. ــول قرارگرفت ــان مــورد قب و بازیکن
ــا گذشــت یــک ســاعت از اتمــام بــازی ســیل  ب
ــرمربیان و  ــان، س ــر بازیکن ــب ت ــارات عجی اظه
دیگــر کادر فنــی در تمامــی رســانه های اســتانی 
ــن  ــه در ای ــود و البت ــی ش ــاری م ــوری ج و کش

بیــن شــایعات رســانه ای نیــز کــم نیســتند.
بــا گذشــت دو روز از ایــن بــازی هــم اکنــون نیــز 
ــی و مســئوالن  ــدام از اعضــای کادر فن ــچ ک هی
ــایعه  ــن ش ــش ای ــل پخ ــتان از عام ــی اس ورزش

خبــر چندانــی ندارنــد.
در ایــن میــان مدیرعامــل باشــگاه نفــت تهــران 
نیــز پــس ازاتمــام بــازی در گفتگــو با خبرنــگاران 
خبــر از قطــع شــبکه هــای تلویزیونــی، رادیویــی 

ــد داده و از  ــه بع ــه 87 ب ــل  از دقیق ــی موبای و حت
ــان، ســرمربی تیــم نفــت   ســوی دیگــر منصوری
ــن  ــایعه ای در بی ــدن ش ــش ش ــر از پخ ــز خب نی
نیمکــت دو تیــم مــی دهــد کــه خــود، آن را کار 

کثیــف مــی نامــد.

ــر  ــن خب ــی ای ــه کس ــم چ ــی دان lنم
داد را  دروغ 

ــر رســانه ای تیــم تراکتورســازی  ــه ســراغ مدی ب
تبریــز مــی رویــم تــا پــس از گذشــت یــک روز 
از ایــن دیــدار، اطاعاتــی در خصــوص چگونگی 

پخــش ایــن شــایعه در اســتادیوم بدهــد.
ــازی  ــگاه تراکتورس ــی باش ــط عموم ــر رواب مدی
ــه اتفاقــات رخ داده در دقایــق  ــا اشــاره ب ــز ب تبری
ــت  ــازی و نف ــای تراکتورس ــم ه ــازی تی ــر ب آخ
مــی گویــد: تــا قبــل از ایــن اتفــاق، مــن و پســر 
ــدیم و  ــراج ش ــوی داور اخ ــرا از س ــی اولیوی تون
ــه  ــل ادام ــن دلی ــه همی ــکو و ب ــم روی س رفتی
بــازی را از اواســط نیمــه دوم از روی ســکوها 

ــم. ــال کردی دنب
ــه  ــل هم ــم مث ــا ه ــد: م ــی ده ــه م وی ادام
ــاره و در  ــه یکب ــا ب ــود ام ــازی ب ــه ب حواســمان ب
دقایــق آخــر دیدیــم کــه نیمکت مــا خوشــحالی 
ــر دروغ  ــی خب ــه کس ــم چ ــی دان ــد، نم ــی کن م
تســاوی بــازی اصفهــان را بــه نیمکــت مــا داده 

ــود. ب
.کاظــم شــهریاری در پاســخ بــه ایــن ســئوال که 

آیــا نتیجــه دیــدار ســپاهان بــا ســایپا را از طریــق 
تلفــن یــا رادیــو پیگیــر نبودیــد، مــی گویــد: بــر 
اســاس قانــون روی نیمکــت ذخیــره ها اســتفاده 
از تلفــن همــراه و رادیــو ممنــوع اســت و مــا نمی 
ــان  ــه اصفه ــق از نتیج ــن طری ــتیم از ای توانس
مطلــع باشــیم، ضمــن اینکــه مــن در آن دقایــق 
روی نیمکــت نبــودم و بــه دلیــل اخــراج، از روی 

ســکوها بــازی را تماشــا مــی کــردم.
ــی  ــواداران م ــال از ه ــن ح ــا ای ــی افزاید:ب وی م
خواهــم کــه ناراحــت نباشــند و بــه عقیــده مــن 
ایــن نایــب قهرمانــی ارزش قهرمانــی را داشــت، 
امیدواریــم کــه تراکتورســازی بتوانــد فصــل 
ــرد. ــی خــود را جشــن بگی ــن قهرمان ــده اولی آین

ــاور کــردن آســان ایــن شــایعه  امــا چگونگــی ب
بــزرگ در میــان کادر فنــی مســاله ای اســت کــه 

هــم اکنــون نیــز جــای ســوال دارد.

lتحــت تاثیــر آن شــایعه دقایــق 
آخربــازی را اداره کردیــم

ــر  ــز از دیگ ــازی تبری ــم تراکتورس ــان تی کاپیت
افــرادی اســت کــه همچــون هــم تیمــی هــای 
خــود همچنــان در شــوک بــازی جمعــه شــب و 

ــت. ــس از آن اس ــای پ ــادی ه ش
مهــدی کیانــی مــی گویــد: پــس از اینکــه برابــر 
نفــت بــه نتیجــه ســه بــر ســه رســیدیم، بــازی 
ــه گل  ــه ب ــا بلک ــم ت ــی دادی ــه م ــود را ادام خ
ــر دروغ  ــک خب ــا متاســفانه ی ــارم برســیم ام چه

باعــث شــد تــا بــازی مــا در دقایــق پایانــی تحت 
تاثیــر ایــن شــایعه قــرار بگیــرد.

ــه  ــان اینک ــه گم ــا ب ــد: م ــی ده ــه م وی ادام
ــر دو مســاوی کــرده،  ســپاهان در اصفهــان دو ب
ــه  ــم ک ــی کردی ــر م ــم و فک ــازی را اداره کردی ب
قهرمــان شــدیم امــا متاســفانه ایــن خبــر دروغ از 
آب درآمــد و زحمــات یــک فصــل مــا بــه هــدر 

ــت. رف
ــن  ــه ای ــئوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس .کیان
ــن  ــد: م ــی گوی ــنید، م ــه کســی ش ــر را از چ خب
دیــدم کــه نیمکــت مــا خوشــحالی مــی کنــد و 
مــا هــم فکــر کردیــم کــه دیگــر قهرمــان شــده 
ایــم، خــودم ندیــدم کــه چــه کســی ایــن خبــر را 
داده امــا همانطــور کــه گفتــم، مــا بــه خاطــر این 

ــم. ــازی را اداره کردی ــرف، ب ح
وی بــا اشــاره بــه داوری ضعیــف فغانــی در ایــن 
مســابقه نیــز مــی گویــد: متاســفانه مــا از داوری 
ایــن بــازی خیلــی ضربــه دیدیــم و آقــای فغانــی 
ــد،  ــدو را اخــراج کن ــا آن ــود ت ــه ب ــال بهان ــه دنب ب
حتــی در یــک صحنــه بازیکــن نفــت گفــت کــه 
بــر روی بازیکــن مــا خطــای پنالتــی انجــام داده 

امــا داور بــه حــرف او هــم اعتنــا نکــرد.
ــد:  ــی ده ــه م ــازی ادام ــم تراکتورس ــان تی کاپیت
ــا  از اینکــه نتوانســتیم قهرمــان شــویم، همــه م
ــکر  ــواداران تش ــی ه ــتیم، از تمام ــت هس ناراح
ــم را  ــد و تی ــگاه آمدن ــه ورزش ــه ب ــم ک ــی کنی م
ــه نظــر مــن قهرمــان لیــگ  ــد، ب تشــویق کردن

واکاوی جعبه سیاه اتفاقات ورزشگاه تبریز

دروغگو هنوز مشخص نشده است
حاشیه های بعد از بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز و نفت تهران را شاید بتوان یکی از نادرترین حواشی فوتبال کشور محسوب کرد، بازی 

که هم اکنون نیز تیتر بیشر رسانه های کشور را به خود اختصاص داده است.
قبل از شروع بازی، نیم نگاهی به آمار، احتمال قهرمانی تیم تراکتوسازی تبریز را بسیار باالتر از دو رقیب خود یعنی نفت تهران و سپاهان 
اصفهان بیان می کرد و در این احتماالت نفت تهران در جایگاه دوم قرار گرفته بود و سپاهان نیز تنها در صورت تساوی بین دو تیم 
تراکتورسازی و نفت و برد در مقابل حریف خود، قهرمان لیگ برتر می شد که شاید کمتر کسی باور می کرد که نتایج بازی ها این آمار 

را به کلی بر هم بزند.
بازی همزمان این سه تیم یکی در اصفهان و دیگری در شهر تبریز برگزار می شود و در حالی که در شهر اصفهان بازی دو بر صفر به 
نفع سپاهان پایان می پذیرد، بازی دیگر در شهر تبریز با حواشی بسیاری روبرو می شود و هیچ کس پاسخ مناسبی برای ابهامات ذهنی 

چندین هزار هوادار تراکتورسازی ارائه نمی دهد.

فائزه  زنجانی محمود   نصیرپور

ماه برتر خرداد  ش 
گزار
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ــتند. ــازی هس ــواداران تراکتورس ه

l برگــزاری جلســه ویــژه میــان 
بــرای  اســتان  ارشــد  مســئوالن 

اوضــاع بررســی 
ــوادث  ــازی و ح ــن ب ــن ای ــان یافت ــود پای ــا وج ب
تلــخ مربــوط بــه آن، مســئوالن اســتان درســت 
ــدام  ــازی، اق ــازی تراکتورس ــس از ب ــک روز پ ی
ــا  ــد ت ــوری مــی کنن ــه برگــزاری جلســه ای ف ب
ــژه  ــازی را مــورد بررســی وی ــات ب تمامــی جریان

ــد. ــرار بدهن ق
اســبقیان،  محمدشــروین  بــا  گفتگــو  در 
مدیــرکل ورزش و جوانــان آذربایجــان شــرقی 
از وی در خصــوص مباحــث مطــرح شــده 
در ایــن جلســه مــی پرســیم کــه در ایــن 
ــات  ــه اتفاق ــا توجــه ب ــد: ب خصــوص مــی گوی
رخ داده در دقایــق پایانــی دیــدار تراکتورســازی 
ــل  ــه ای را در مح ــران، جلس ــت ته ــر نف براب
اســتانداری بــا حضــور اســتاندار و مشــاور وزیــر 
ــی آن  ــم و ط ــزار کردی ــان برگ ورزش و جوان
جبــارزاده، اســتاندار آذربایجــان شــرقی دســتور 
ــوع در  ــن موض ــا ای ــد ت ــد دادن ــوری و اکی ف

ــرد. ــرار بگی ــی ق ــت بررس دس
وی ادامــه مــی دهــد: شــخص آقــای گــودرزی، 
وزیــر ورزش و جوانــان نیــز پیگیــر ایــن موضــوع 
ــاون  ــجادی مع ــای س ــا آق ــن ب اســت و همچنی
وزیــر هــم در ایــن خصــوص صحبــت هایــی را 

داشــته ایــم.
اســبقیان در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه 
ــات هــواداران تراکتورســازی چــه خواهــد  مطالب
ــن  ــارزاده ای ــای جب ــد: دســتور آق شــد، مــی گوی
اســت کــه از طریــق فدراســیون فوتبــال مســائل 
ــرد  ــرار بگی ــی ق ــورد بررس ــدار م ــن دی داوری ای
ــازی  ــز تراکتورس ــواداران عزی ــات ه ــا مطالب ت
ــن  ــری در ای ــزار نف ــش از 90 ه ــور بی ــه حض ک
ــه را  ــویم و نتیج ــر ش ــتند را پیگی ــابقه داش مس

ــم. ــام کنی اع
ــه  ــه ب ــن مســابقه ک ــات ای ــح اتفاق وی در توضی
ــم  ــود و تی ــم ب ــگ چهارده ــال لی ــی فین نوع
ــاالی  ــی را ب ــام قهرمان ــی توانســت ج ــروز م پی
ســر ببــرد، مــی گویــد: دقایــق آخــر بــازی بــود 
کــه خبــری بــه روی ســکوها رســید مبنــی بــر 
اینکــه نتیجه بــازی ســپاهان و ســایپا در اصفهان 

مســاوی شــده اســت و ایــن قضیــه بــه نیمکــت 
ذخیــره هــای تیــم تراکتورســازی نیــز منعکــس 
ــم  ــی تی ــاق، کادر فن ــن اتف ــال ای ــه دنب ــد و ب ش
تراکتورســازی تصمیــم گرفــت تــا بازیکنــان این 

ــد. ــی اداره کنن ــق پایان ــازی را در دقای ــم ب تی
ــد:  ــان اســتان مــی افزای ــرکل ورزش و جوان مدی
ایــن اتفــاق در هفــت، هشــت دقیقــه پایانــی رخ 
داد و در حالــی کــه بــازی در جریــان بــود، جشــن 
ــاز  ــت آغ ــازی از روی نیمک ــی تراکتورس قهرمان
شــد و در ادامــه هــم تماشــاگران کــه فکــر مــی 
ــت،  ــده اس ــاوی ش ــان مس ــازی اصفه ــد ب کردن

ــد. شــروع بــه خوشــحالی کردن

فدراســیون خواســتار عــوض  lاز 
شــدن داور بــازی بودیــم

اســبقیان بــا اشــاره بــه داوری مســابقه نیــز مــی 
ــام داور ایــن مســابقه  ــا اعــام شــدن ن ــد: ب گوی
بافاصلــه از مهــدی تــاج، رئیــس ســازمان لیگ 
ــوض  ــه ع ــا نســبت ب ــم ت ــته بودی ــران خواس ای

ــی  ــاس تصمیم ــابقه حس ــن مس ــدن داور ای ش
بگیرنــد کــه وی نیــز ایــن تصمیــم را بــه 

ــود. ــرده ب ــذار ک ــیان واگ کفاش
وی مــی دهــد: امــا در ایــن خصــوص تصمیمــی 
ــان  ــفانه در جری ــه متاس ــا اینک ــد ت ــه نش گرفت
ــا از ســوی  ــی ه ــازی شــاهد برخــی کــم لطف ب

ــم. داور بودی
ــری  ــتان از پیگی ــان اس ــر کل ورزش و جوان مدی
ــر داده و  ــیون خب ــوع از فدراس ــن موض ــژه ای وی
مــی گویــد: متاســفانه دغدغــه هایــی که قبــا از 
ــه واقعیــت تبدیــل شــد و  فدراســیون داشــتیم ب
حــاال مــا مطالباتــی را از فدراســیون داریــم و بــه 

ــه هســتیم. ــن قضی ــر ای شــکل جــدی پیگی

ــرای  ــتاندار ب ــوی اس ــه ای از س lنام
وزیــر ورزش 

اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز شــب گذشــته 
ــان  ــر ورزش و جوان ــه وزی ــود ب ــژه خ ــه وی از نام
خبــر مــی دهــد کــه در متن ایــن نامــه خواســتار 

ــازی  ــات ب ــه اتفاق ــق ب ــوری و دقی ــیدگی ف رس
جمعــه شــب تیــم هــای تراکتورســازی تبریــز و 

نفــت تهــران شــده اســت.
ــن کــه  ــه ای ــا اشــاره ب ــن نامــه ب ــارزاده در ای جب
برگــزاری صحیــح و داوری شایســته، دقیــق 
و بــی طرفانــه مســابقات ورزشــی یکــی از 
مطالبــات مردمــی بــه ویــژه نســل جــوان اســت، 
ــوع  ــن موض ــت ای ــت: اهمی ــرده اس ــد ک تاکی
ــه  ــد ک ــی کن ــاب م ــدد آن ایج ــب متع و جوان
ــه  ــا نهایــت جدیــت و دقــت ب ــر ب مســئوالن ام
ــام  ــود اهتم ــی خ ــی و فن ــف نظارت ــای وظای ایف
ــی  ــی مباالت ــت و ب ــه غفل ــر گون ــده و از ه ورزی
و خــدای ناکــرده ســوء مدیریــت و غــرض ورزی 

ــود. ــاب ش اجتن
ــن  ــان ای ــا بی ــه ب ــن نام ــمتی از ای  وی در قس
مطلــب کــه متاســفانه در جریــان مســابقه اخیــر 
تیــم هــای تراکتورســازی تبریــز و نفــت تهــران 
ــم  ــا حضــور بیــش از 90 هــزار هــوادار تی کــه ب
ــز  ــام تبری ــادگار ام تراکتورســازی در ورزشــگاه ی
ــل  ــات قاب ــی موضوع ــاهد برخ ــد ش ــزار ش برگ
ــار  ــت: انتظ ــرده اس ــح ک ــم، تصری ــل بودی تام
عمومــی آحــاد جامعــه، رســیدگی عاجــل و دقیق 
بــه ایــن موضوعــات و اعــام نتیجــه آن اســت.

ــتور  ــدور دس ــتار ص ــن خواس ــارزاده همچنی جب
قاطــع از ســوی وزیــر ورزش و جوانــان در 
جهــت رســیدگی و بررســی دقیــق و تخصصــی 
ــه  ــام نتیجــه ب ــده و اع ــرح ش ــات مط موضوع

ــت. ــده اس ــی ش ــکار عموم اف

ورزشــگاه  اســکوربورد  lوقتــی 
خامــوش مــی شــود/ بــازی بــا 
ــت ــح نیس ــردم صحی ــات م احساس

ــادگار  ــگاه ی ــکوربورد ورزش ــودن اس ــوش ب خام
امــام )ره( کــه محمداســماعیل ســعیدی، نماینده 
مــردم تبریــز، اســکو و آذرشــهر در مجلــس 
ــه  ــت ک ــی اس ــد موضوع ــی کن ــاد م از آن انتق
چندیــن جنبــه را نمایــان مــی کنــد، اول اینکــه 
ــازی ســپاهان و ســایپا بــر  شــایعه درج نتیجــه ب
ــه  ــوده و دوم اینک ــت نب ــکوربورد  درس روی  اس
شــاید بــا روشــن بــودن آن و درج نتیجــه صحیح 
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ســاحل قشــم در بخــش جنوبــی جزیــره بیشــتر 
ــر،  ــد کیلومت ــس از چن ــا پ ــت ام ــره ای اس صخ
ســواحل ماســه ای کوچــک و بزرگــی بــه طــول 
چنــد متــر تــا چنــد کیلومتــر وجــود دارد. بافــت، 
ــیب  ــاحلی ش ــای س ــه ه ــس ماس ــگ و جن رن
دراز بــا ماســه ســواحل دیگــر قشــم تفــاوت دارد. 
ــت  ــه الک پش ــت ک ــن اس ــل ای ــه دلی ــاید ب ش
ــم  ــا تخ ــرا در آنج ــی منحص ــوزه عقاب ــای پ ه

ــد. ــه ســواحل دیگــر نمــی رون گذاشــته و ب
ــوزه عقابــی  کار حفاظــت از الک پشــت هــای پ
ــه الک  ــج گون ــی از پن ــه یک ــم ک ــره قش جزی
پشــت دریایــی در معــرض انقــراض ایــران 
اســت، در زمــان تخــم گــذاری و بــه دنیــا امــدن 
الک پشــت هــا توســط گروهــی از جوانــان 
ــود  ــی ش ــام م ــیب دراز انج ــتای ش ــی روس بوم
ــوران  ــی »نات ــان محل ــه زب ــود را ب ــام خ ــه ن ک
خمیــس« یعنــی »محافظــان الک پشــت« 

ــد. ــته ان گذاش
ــا  ــره قشــم ب ــیب دراز جزی ــتای ش ــردم روس م
ــت  ــه الک پش ــا ب ــه تنه ــود ن ــد خ ــت بلن هم
هــا آســیبی نمــی رســانند بلکــه سالهاســت بــا 
ــت  ــروژه حفاظ ــط پ ــای ذیرب ــکاری نهاده هم
ــراض را  ــال انق ــوری در ح ــه جان ــن گون از ای
ــبانه روزی  ــورت ش ــه ص ــرده و ب ــاز ک ــز آغ نی
ــی  ــی م ــداری و محافظــت از جانداران ــه نگه ب
ــان  ــال میهم ــاه از س ــدود 4 م ــه ح ــد ک پردازن

ــتند. ــا هس آنه
بــا توجــه بــه اینکــه تخــم گــذاری الک پشــت ها 
از غــروب آفتــاب آغــاز شــده و تــا طلــوع خورشــید 
ــز در  ــا نی ــد و بچــه الک پشــت ه ــی یاب ــه م ادام

ماه برتر خرداد  ش 
گزار

روستای شیب دراز همه ساله در فصل بهار میزبان الک پشت هایی است که برای زادآوری به این روستا می 
آیند، چند ساعتی میهمان مردم جزیره هستند، تخم های خود را به دست مردم می سپارند و دوباره به دریا 
بر می گردند. مردم نیز با همت بلند خود حدود ۲ ماه از این تخم ها نگهداری کرده و سپس بچه الک پشت 

های متولد شده را به دل آب می سپارند.
شیب دراز نام روستایی در ۵۰ کیلومتری جنوب جزیره قشم است، این روستا در ساحل روبروی جزیره 

هنگام قرار دارد. امیرحسین حیدری

ماجرای»شیب دراز«و الک پشت های هرمزگان

 »ناتوران خمیس«دایه های دلسوزتر از مادر
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بــازی همزمــان بــه راحتــی میشــد جلــوی 
تمامــی حواشــی بــه وجــود آمــده در ایــن بــازی 

ــت. را گرف
ــروز  ــد: دی ــن خصــوص مــی گوی ســعیدی در ای
ــازی و  ــای تراکتورس ــم ه ــال تی ــازی فوتب در ب
نفــت در ورزشــگاه یــادگار امــام حضــور داشــتم 
کــه متاســفانه در خصــوص اطــاع رســانی بازی 
ــل  ــف عم ــه ضعی ــت صحن ــان و مدیری همزم

ــد. ش
ــه منظــور  وی ادامــه مــی دهــد: تابلویــی کــه ب
ــن ورزشــگاه نصــب شــده  اطــاع رســانی در ای
ــن  ــه در ای ــی ک ــرد در حال ــی ک ــت کار نم اس
بــازی حســاس ضــروری بــود کــه اطاعــات بــه 
صــورت مســتقیم بــه اطــاع تماشــاگران و تیــم 

هــا برســد.
 ایــن نماینــده مجلــس همچنیــن از برخــی 
ــاد  ــگاه انتق ــن ورزش ــی در ای مشــکات مخابرات
کــرده و مــی گویــد: قطــع بــودن سیســتم هــای 
ارتباطــی در ایــن ورزشــگاه موضوعــی اســت که 
بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد و اگــر مشــکلی در 
ایــن زمینــه وجــود دارد بایــد قبــل از بــازی هــا و 
بــه خصــوص ایــن گونــه بــازی هــای حســاس 

حــل و فصــل شــود.
ــر  ــراه دیگ ــه هم ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نماینــدگان مجلــس پیگیــر این موضــوع خواهیم 
بــود، مــی گویــد: بــه آقــای کفاشــیان نیــز گفتیم 
ــن  ــر جــدی ای ــر ورزش پیگی ــق وزی ــه از طری ک
ــر  ــد هــر چــه زودت ــود و بای ــم ب موضــوع خواهی
عوامــل انتشــار ایــن شــایعه مــورد پیگیــری ویژه 

ــد. ــرار گیرن ق
ســعیدی مــی افزایــد: بــازی بــا احساســات 
ــا ذوق ویــژه ای از صبــح بــه  تماشــاگرانی کــه ب

ــد کار درســتی نیســت و از  ــده بودن اســتادیوم آم
ــن  ــت در ای ــم خواس ــیون و وزارت خواهی فدراس

ــد. ــخ دهن ــورد پاس م

ــه  ــی هم ــه قربان ــی ک ــی های lصندل
ــکات  ــا و مش ــا داوری ه ــایعات، ن ش

ــوند ــی ش م
امــا از تمامــی حواشــی مربــوط بــه ایــن بــازی و 
شــایعه هــای پخــش شــده و انتخــاب داوری آن 
ــه ای را متوجــه شــویم  ــم شــاید نکت کــه بگذری

کــه همگــی از آن غافــل بــوده ایــم.
ــدن  ــته ش ــه شکس ــوط ب ــار مرب ــنیدن اخب ش
صندلــی هــا  و آتــش زدن آن ها و از ســوی دیگر 
مجــروح شــدن برخــی تماشــاگران و یا له شــدن 
ــاگران  ــر تماش ــای دیگ ــت و پ ــر دس ــا زی آن ه
شــاید برایمــان بــه تلخــی شــنیدن خبر حواشــی 
ــای پخــش شــده  ــایعه ه ــده و ش ــود آم ــه وج ب

ــد. باش
دربســیاری از حواشــی هــای بعــد از بــازی 
هــای لیــگ برتــر فوتبــال خبــر شکســته شــدن 
صندلــی هــای ورزشــگاه و حتــی اتوبــوس 
ــن  ــی از ای ــش زدن برخ ــهری و گاه آت ــای ش ه
امــوال عمومــی را در رســانه هــای خوانــده ایــم 
و مثــل اینکــه ایــن امــوال قربانــی دائــم تمامــی 

ــد. ــوده ان ــور ب ــال کش ــکات فوتب مش
در بــازی تراکتورســازی و نفــت تهــران نیــز 
ــه  ــته و ب ــر شکس ــی ب ــی مبن ــفانه خبرهای متاس
آتــش کشــیده شــدن صندلــی هــای ورزشــگاه را 
مــی شــد از تمامــی رســانه هــا مشــاهده کــرد، 
ــر از  ــا نف ــدن ده ه ــروح ش ــر مج ــوی دیگ از س
ــز  ــازی نی ــی حــوادث پــس از ب تماشــاگران در پ
از اخبــاری بــود کــه بــا وجــود مطــرح شــدن در 

ــازی جمعــه شــب،  ــه ب ــوط ب ــار مرب حاشــیه اخب
ــتری دارد. ــل بیش ــای تام ج

ــاال  lوقتــی رســانه هــا هیجانــات را ب
مــی برنــد 

ــی و  ــام روان شناس ــو نظ ــانی، عض ــداهلل آس ی
ــی  ــیب شناس ــوص آس ــتان در خص ــاوره اس مش
ــد:  ــی گوی ــر م ــگار مه ــه خبرن ــه ب ــن حادث ای
محدودیــت هــا و ناکامــی هــا بــه عنــوان 
محــرک هایــی بــرای بــروز رفتارهــای تهاجمــی 
عمــل مــی کننــد و انگیــزه افــراد را بــرای 
ــان  ــن می ــه در ای ــد ک ــی برن ــاال م ــونت ب خش
ــداران  ــرای طرف ــد ب ــی توان ــددی م ــل متع عوام
ــد. ــترس زا باش ــان اس ــی بازیکن ــال و حت فوتب

ــه  ــی ادام ــرای روان شناس ــن متخصــص دکت ای
مــی دهــد: از جملــه ایــن عوامــل مــی تــوان بــه 

حســاس ســازی بیــش از حــد رســانه هــا نســبت 
بــه بــازی هــای نهایــی اشــاره کــرد.

وی مــی افزایــد: همچنیــن عــدم بــرآورده 
ــان،  ــازی بازیکن ــداران از ب شــدن انتظــارات طرف
محدودیــت هــای امکانــات رفاهــی و بهداشــتی 
ــای  ــرویس ه ــای س ــت ه ــگاه، محدودی ورزش
رفــت و آمــد و بلیــط مــی توانــد انگیــزه افــراد را 

ــد. ــش ده ــونت افزای ــان دادن خش ــرای نش ب
ــر آمــوزش کنتــرل خشــم و  ــا تاکیــد ب آســانی ب
مدیریــت اســترس بــه طرفــداران و بازیکنان می 
گویــد: بــرای رفــع محدودیــت هــای ذکــر شــده، 
آمــوزش های مســتقیم کنتــرل خشــم و مدیریت 
اســترس بــه طرفــداران و خصوصــا بازیکنــان در 
بــازی هــای حســاس مــی توانــد ســبب افزایــش 
کارآمــدی بازیکنــان شــده تــا دیگــر شــاهد پدید 
ــل  ــزی مث ــف برانگی ــای تاس ــه ه ــدن صحن آم
ــه  ــا ل ــا و ی ــگاه ه ــی در ورزش ــش زدن صندل آت
کــردن فــردی دیگــر و موجــب مصدومیــت 

شــدن وی نباشــیم.
ــگ  ــده لی ــدن پرون ــته ش ــا بس ــال ب ــر ح ــه ه ب
ــن  ــپاهان در ای ــم س ــی تی ــم و قهرمان چهارده
دوره، بایــد از اتفاقــات ییــش آمــده در ایــن 
ــرای تمامــی دوره هــای لیــگ  ــال ب ــدار فوتب دی
ــا شــایعه ای  ــرد ت ــه کســب ک ــی تجرب ــه خوب ب
ــان  ــوردن کل جری ــم خ ــه ه ــبب ب ــک س کوچ

ــود. ــازی نش ــک ب ی
امــا هــم اکنــون نیــز تمامــی مــردم آذربایجــان و 
همچنیــن طرفــداران تیــم تراکتورســازی پیگیــر 
شناســایی عوامــل ایــن شــایعه پراکنی هســتند و 
بــه نظــر مــی رســد تمامــی مســئوالن اســتانی و 
نماینــدگان مجلــس نیــز در ایــن زمینــه بــا عــزم 

راســخ وارد عمــل شــده انــد.

مدیر کل ورزش و 
جوانان استان از پیگیری 

ویژه این موضوع از 
فدراسیون خبر داده 
و می گوید: متاسفانه 
دغدغه هایی که قبال 
از فدراسیون داشتیم 
به واقعیت تبدیل شد 

و حاال ما مطالباتی را از 
فدراسیون داریم و به 
شکل جدی پیگیر این 
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ــی شــوند حفاظــت از الک  ــد م ــه شــب متول نیم
پشــت هــا نیازمنــد مــاه هــا بیــداری شــبانه اســت.

ــان الک  ــس« حافظ ــوران خمی l»نات
ــا ــت ه پش

میــاد زینلی یکــی از جوانان قشــمی دوســت دار 
حیــات وحــش دریایــی خلیــج فــارس بــه شــمار 
ــتی  ــت سرپرس ــال اس ــت س ــه هش ــی رود ک م
ــهورترین  ــتا در مش ــن روس ــی ای ــایت حفاظت س
ــوزه  ســاحل تخــم گــذاری الک پشــت هــای پ

ــده دارد. ــران را برعه ــی ای عقاب
ایــن ســایت از اوایــل دهــه 80 بــه همــت 
ــت  ــط زیس ــش و محی ــات وح ــرد حی ــزرگ م ب
ایــران » مهنــدس بیــژن فرهنــگ دره شــوری« 
ــر  ــی زی ــن الملل ــای بی ــازمان ه ــت س ــا حمای ب
ــت. ــده اس ــاد ش ــل ایج ــازمان مل ــه س مجموع

در  خمیــس«  »ناتــوران  گــروه  سرپرســت 
خصــوص فعالیتهــای حفاظتی الک پشــت ها در 
جزیــره شــیب دراز اظهار کــرد: الک پشــت های 
پــوزه عقابــی همــه ســاله از اســفندماه تــا اواخــر 
ــاحل  ــه س ــذاری ب ــم گ ــرای تخ ــت ب اردیبهش
ــا  ــت ه ــه الک پش ــد و بچ ــی آین ــیب دراز م ش
از اوایــل خــرداد تــا اواســط تیرمــاه ســر از تخــم 

ــد. ــی آورن ــرون م بی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه سالهاســت دیگــر 
مــردم روســتا از تخــم الک پشــت بــرای 
مصــرف غذایــی و دارویــی اســتفاده نمــی کننــد 
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر ســگ هــای 
ــم در  ــادی ه ــت زی ــه جمعی ــاه ک ــرد و روب ولگ
جزیــره دارنــد اصلــی ترین دشــمنان الک پشــت 
بــه حســاب مــی اینــد و تخــم هــا را تــا دانــه آخر 
مــی خورنــد بــه همیــن دلیــل جمــع آوری تخــم 
هــا و دفــن مجــدد آنهــا در محلــی تحــت کنترل 
ــا راه حــل موجــود اســت. ــل حفاظــت تنه و قاب

میــاد زینلــی ادامــه داد: روســتای شــیب دراز که 
قبــل از اجــرای طــرح حفاظــت از الک پشــت ها 
روســتایی ناشــناخته بــود بــه واســطه این پــروژه 
معــروف و بــه یکــی از مهــم تریــن جاذبــه هــای 

گردشــگری جزیــره تبدیل شــد.
وی بــا بیــان اینکــه همدلــی مــردم در حفاظــت 
ــی  ــی در زندگ ــرات خوب ــا تاثی ــت ه از الک پش
ــگران  ــور گردش ــرد: حض ــان ک ــته بی ــا داش آنه
باعــث ظهــور مشــاغل جدیــدی در روســتا شــد 
ــای  ــه ه ــاره خان ــتی، اج ــع دس ــروش صنای و ف
اقامتــی و گشــت دریایــی قایــق هــا باعــث رونق 

روســتا شــده اســت.
ســاخت اســکله و صیــادی لجــام گســیخته 
ــد ــی کن ــد م ــا را تهدی ــت ه ــی الک پش زندگ

از ســال 1381 کــه بــا همــکاری ســازمان منطقه 
آزاد قشــم ســایت حفاظــت از الک پشــت هــای 
پــوزه عقابــی آغــاز شــده تاکنــون ایــن ســایت با 
همــکاری مــردم بومــی روســتا فعــال بــوده و هر 
ــی و  ــای کمــی و کیف ــت ه ــی فعالی ــاله تمام س
ــه شــکل  ــد الک پشــت هــا ب وضعیــت زاد و ول

علمــی مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.
ــه آزاد قشــم  ــط زیســت منطق ــس اداره محی رئی
بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیتهــای زیســت محیطی 
ــوع فعالیــت دیگــری نیازمنــد  هــم هماننــد هرن
معمــار اســت، بیــان کــرد: ســنگ بنــای حفاظت 
از الک پشــت هــای پــوزه عقابــی جزیــره قشــم 
ــوری  ــدس دره ش ــط مهن ــال 1381 توس در س
آغــاز شــد و فعالیتهــای فعلــی نیــز ادامــه همــان 

مســیر اســت.
ــت  ــط زیس ــوم محی ــه مفه ــان اینک ــا بی وی ب

ــاده اســت  ــا نیفت ــه درســتی ج ــردم ب ــن م در بی
ادامــه داد: اغلــب مــردم فکــر مــی کننــد 
محیــط زیســت منحصــر بــه مکانهــای حفاظت 
ــا مکانهــای در معــرض خطــر اســت در  شــده ی
صورتیکــه محیــط زیســت یعنــی تمــام محیــط 
پیرامــون مــا و هرجایــی کــه زندگــی مــی کنیم.

ــی  ــرد: ط ــان ک ــه خاطرنش ــد داخت ــید محم س
ــاق مهــم چرخــه زندگــی  ــر دو اتف ســالهای اخی
ــر  ــت تاثی ــیب دراز را تح ــا در ش ــت ه الک پش
ــردن  ــم ک ــرای ک ــد ب ــه بای ــد ک ــی ده ــرار م ق

ــود. ــی ش ــاره اندیش ــی آن چ ــرات تخریب اث
دوی نخســتین آســیب را ساخت اســکله روستای 
ــا  ــکله ب ــر اس ــت: اگ ــت و گف ــیب دراز دانس ش
ــرات  ــد اث ــی ش ــاخته م ــتری س ــات بیش مطالع

تخریبــی کمتــری داشــت حتــی مــی تــوان بــه 
ــاط  ــدد در نق ــای متع ــکله ه ــاخت اس ــای س ج
ــرای  ــز ب ــکله مجه ــک اس ــره، ی ــف جزی مختل

ــاخت. ــم س ــاکنین قش ــی س ــتفاده تمام اس
آزاد  اداره محیــط زیســت منطقــه  رئیــس 
قشــم افــزود: صیــادی لجــام گســیخته عامــل 
دیگــری اســت کــه اکوسیســتم منطقــه را 
تهدیــد مــی کنــد چــون در هنــگام صیــد هــم 
ــد  ــا صی ــن ه ــذای دلفی ــادی از غ ــم زی حج
شــده و هــم الک پشــت هــای زیــادی در تــور 

ــوند. ــی ش ــه م خف
ــا  ــادی ب ــه صی ــوط ب وی بیشــترین آســیب را مرب
تــور دانســت و گفــت: صیــادان منطقــه دیرســتان، 
ــد و  ــتری دارن ــل بیش ــیب دراز تعام ــگام و ش هن
بیشــتر آنهــا در حــوزه گردشــگری، صیــد بــا قاب 
و گرگــور فعالیــت مــی کننــد امــا صیادانــی کــه از 
ســایر نقــاط بــه آنجــا مــی آینــد آســیب زیــادی به 

محیــط زیســت وارد مــی کننــد.
داختــه در پایــان خاطرنشــان کــرد: اصلــی تریــن 
دلیــل حفاظــت از گونــه هــای درحــال انقــراض 
ــل  ــرای نس ــاص ب ــای خ ــه ه ــن گون ــظ ای حف
ــن  ــن اســت ای ــون ممک ــده اســت چ ــای آین ه
ــد خاصــی داشــته باشــند کــه در  ــداران فوای جان

ــد. ــی ببرن ــه آن پ ــده محققــان ب آین

علمی-آموزشــی  هــای  lفعالیــت 
ــه  ــادی در آگاهــی بخشــی ب نقــش زی

مــردم جزیــره دارد
ــدر(  ــردی )اکوتورلی ــان بومگ ــدادی از راهنمای تع
ــتی  ــه سرپرس ــز ب ــت نی ــت داران طبیع و دوس
»رابعــه و کســری انصــاری نســب« طــی پــروژه 
ــه  ــال 94 ب ــار س ــدای به ــتی از ابت ای اکوتوریس
ــودکان و  ــژه ک ــه وی ــی ب ــه محل ــوزش جامع آم
ــته  ــت گماش ــیب دراز هم ــتای ش ــان روس جوان

ــد. ان
ــای  ــاره فعالیته ــاز درب ــبز کان ــه س مدیرموسس
حفاظتــی و آموزشــی در روســتا اظهــار کــرد: این 
ــت الک  ــت از حفاظ ــتای حمای ــه در راس موسس
پشــتهای پــوزه عقابــی توســط جامعــه محلــی، 

کارگاه هــای آموزشــی، عملــی و ترویجــی را 
طــی دو مــاه در شــیب دراز برگــزار کــرده اســت.

ــه  ــل ده ــه از اوای ــود اینک ــا وج ــه داد: ب وی ادام
80 پــروژه هــای حفاظتــی در روســتا انجــام 
ــی  ــا کم ــرح ب ــن ط ــال ای ــا امس ــود ام ــی ش م
تغییــر نســبت بــه گذشــته و بــا رویکــرد علمی و 
کارگاهــی بــا مشــارکت فعالیــن زیســت محیطی 
ــره  ــان جزی ــروه بیشــتری از بومی ــن گ و همچنی

ــده اســت. ــزار ش برگ
رابعــه انصــاری نســب بــا اشــاره بــه اینکــه ذینفع 
شــدن جامعــه محلــی یکــی از اهــداف برگــزاری 
ایــن کارگاه هــا اســت خاطرنشــان کــرد: معرفــی 
ــگری  ــی و گردش ــت محیط ــای زیس ــه ه جاذب
روســتا نیــز در دســتور کار قــرار گرفته و ســاکنین 
جزیــره مــی تواننــد بیشــترین نقــش را در 

ــد. ــا کنن ــا ایف حفاظــت از الک پشــت ه

lهر کودک یک دیده بان است
ــاکنین  ــرای س ــی ب ــای آموزش ــار فعالیته در کن
روســتا آموزش دانــش آمــوزان از اهمیــت باالیی 
برخــوردار اســت. اگــر در ســالهای اولیــه نوجوانی 
ــت  ــط زیس ــت از محی ــت حفاظ ــا اهمی ــا ب آنه
آشــنا شــوند نــه تنهــا آن را تخریــب نمــی کننــد 
بلکــه در آینــده خــود بــه حامیــان جــدی طبیعت 

ــه همیــن منظــور برنامــه  تبدیــل مــی شــوند. ب
ــه  ــا همــکاری ســازمان منطق ــژه ای ب هــای وی
آزاد قشــم بــرای دانــش آمــوزان شــیب دراز 

ــده شــده اســت. ــدارک دی ت
کســری انصــاری نســب فعــال زیســت محیطی 
در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: در خــال 
ــبت روز  ــه مناس ــت، ب ــروژه حفاظ ــزاری پ برگ
ــش  ــا حضــور دان ــی ب ــه های ــاک برنام ــن پ زمی

ــد. ــزار ش ــیب دراز برگ ــتای ش ــوزان روس آم
وی افــزود: دانــش آمــوزان در ایــن روز ســاحل را 
پاکســازی کــرده و در مســابقات بومــی و محلــی 
ــرواز  ــابقه پ ــن در مس ــد همچنی ــرکت کردن ش
ــه  ــر ب ــا یکدیگ ــاز ب ــت س ــای دس ــادک ه بادب

ــد. ــت پرداختن رقاب
ایــن فعــال زیســت محیطــی خاطــر نشــان کرد: 
ــا در ســاحل،دانش  ــه ه ــن برنام ــزاری ای ــا برگ ب
ــن نعمــت  ــت ای ــوزان بیــش از گذشــته اهمی آم
خــدادادی را درک کــرده و در راســتای حفــظ آن 

ــد. ــی کنن ــاش م ت
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری روز بدون پاســتیک 
ــا  ــازه داران و تنه ــک مغ ــا کم ــیب دراز ب در ش
ــش  ــرد: 64 دان ــار ک ــز اظه ــتا نی ــی روس نانوای
ــا هــدف  آمــوز روســتای شــیب دراز پیمانــی را ب
کاهــش مصــرف پاســتیک در حمایــت از الک 

ــد. ــی امضــا کردن ــوزه عقاب پشــت هــای پ
ــا توجــه  انصــاری نســب در ادامــه بیــان کــرد: ب
بــه اثــرات مخــرب پاســتیک بــر محیــط 
زیســت و بــه طبــع آن بــر الک پشــتهای جزیره 
مســابقه دوخــت ســاکهای مخصــوص خریــد از 
ــزار  ــوزان برگ ــش آم ــن دان ــی بی ــایل بازیافت وس
شــده و در پایــان از ســازنده خاقانــه تریــن 
ــی  ــت محیط ــول زیس ــت اص ــا رعای ــاک ب س

ــد. ــر ش تقدی
ــه  ــج گون ــی از پن ــی یک ــوزه عقاب ــت پ الک پش
الک پشــت دریایــی در معــرض خطــر انقــراض 
ایــران اســت کــه تمــام عمــر خــود را در دریــا بــه 
ســر مــی برنــد و تنها الک پشــت هــای مــاده در 
آغــاز بهــار بــرای تخــم گــذاری بــه ســاحل مــی 
ــود را در ســاحل  ــر خ ــد ســاعت از عم ــد، چن آین
ســپری کــرده و دوبــاره بــه دریــا بــر مــی گردند.

اصلــی تریــن عامــل تهدیــد کننــده زندگــی این 
ــارت  ــان تج ــطح جه ــت در س ــه الک پش گون
ــام  ــاخت اق ــرای س ــه از آن ب ــت ک الک آنهاس
ــبختانه  ــا خوش ــود. ام ــی ش ــتفاده م ــس اس نفی
الک پشــت پــوزه عقابــی خلیــج فــارس و دریای 
عمــان از ایــن قاعــده مشــتثنی اســت و بــه دلیل 
نــوع فرهنــگ مــردم منطقــه الک پشــت نــه به 
ــه از الک آن  ــد مــی گــردد و ن ــوان غــذا صی عن

اســتفاده تجــاری مــی گــردد.
ــترین  ــانی بیش ــای انس ــق فعالیته ــن مناط در ای
ــا  ــت ه ــه الک پش ــن گون ــه ای ــر را متوج خط
نمــوده اســت. افزایــش ســاخت و ســازهادر 
ــیخته در  ــام گس ــادی لج ــاحل و صی ــم س حری
ــت الک  ــم جمعی ــه ه ــده ک ــث ض ــا باع دری
ــرد و  ــرار بگی ــر ق ــورد خط ــغ م ــای بال پشــت ه
هــم تخــم هــا و بچــه الک پشــت هــا از بیــن 

ــند. ــوغ و زادآوری نرس ــه بل ــه مرحل ــه و ب رفت
از ایــن رو آمــوزش جامعــه محلــی و تامیــن 
ــادر و  ــت م ــرای الک پش ــن ب ــتگاهی ام زیس
فرزندانــش از مرحلــه تخــم گــذاری تــا تولد الک 
پشــتان بیشــترین اهمیــت را جزیــره قشــم دارد 
ــد و  ــای صی ــرل روش ه ــز کنت ــس از آن نی و پ
صیــادی مــی توانــد بــه حفاظــت از این گونــه در 

ــد. ــک کن ــراض کم ــال انق ح

جامعــه ایـــران
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فرهنگ و هنر ایران

بخش فرهنگ ایران در این شماره پر بار است . ۸ گزارش از حوزه های مختلف 
فرهنگ و هنر. از داستان مجسمه دعبل ، تا نگاهی به وضعیت نمایشنامه نویسی در 
گیالن که یکی از استان هایی است که خواستگاه هنر تئاتر در ایران است. در این شماره 
همچنین نگاهی به وضعیت رسانه ها در یکی از شهرهای کشور یعنی خرمشهر داریم 
که مشتی نمونه خروار است.اما شاید یکی از جذاب ترین گزارش ها درباره کتابخانه 

ای باشد که غسالخانه شد. با ما این گزارش ها را دنبال کنید.
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هنر تئاتــر در ایران پیشــینه ای دراز دارد و ســبکی 
ــت.  ــود یافته اس ــه نم ــای تعزی از آن در نمایش ه
در کتــاب تاریــخ بخــارا آمده اســت کــه نمایــش 
ایــران از آییــن اســطوره و شــعایر برخاسته اســت.

کاکــی از جمله شــهرهای اســتان بوشــهر اســت 
کــه تاریــخ هنرهــای نمایشــی آن بــه چنــد دهــه 

گذشــته و حــدود نیــم قــرن پیــش می رســد.
صــورت  بــه  تئاتــر  هنــر  شــهر  ایــن  در 
ــام محــرم و  ــت و در ای ــی شــکل گرف تعزیه خوان
در ســوگواری ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت 
ــش  ــورت نمای ــه ص ــین )ع( ب ــه الحس ــا عبدال اب
ــی  ــان بزرگ ــد و کارگردان ــزار می ش ــی برگ میدان
همچــون ایــرج صغیــری کار تعزیه گردانــی 
ــن  ــز ای ــون نی ــا کن ــده داشــتند و ت ــر عه آن را ب

نمایش هــای میدانــی ادامــه دارنــد.
ــاب اســامی  ــروزی شــکوهمند انق ــس از پی پ
هــر ســاله در ایــام دهــه فجــر توســط گروهــای 
هنــری مســاجد و مــدارس جنــگ شــادی و 
نمایــش هــای طنــز و ســرگرم کننــده اجــرا مــی 

ــد. ش
تئاتــر همیشــه در جــای جــای ایــن شــهر 
ــته  ــگ داش ــمگیر و پررن ــس چش ــوری ب حض
اســت و همچنیــن بعــد از جنــگ هشــت ســاله 
بــه شــکل تئاتــر دفــاع مقــدس تغییــرات 

بســیاری کــرده اســت.
ــش  ــای نمای ــه ه ــه دغدغ ــهر همیش ــن ش ای

ــه در  ــوارد چ ــه م ــکلی در هم ــه ش ــته و ب را داش
زمینــه موســیقی چــه از نظــر نمایشــی، ادبیــات 
ــوان امــروزه  ــوده اســت و مــی ت و شــعر فعــال ب
ــیک  ــدرن و کاس ــکل م ــه ش ــر ب ــا ورود تئات ب
توانســته در جشــنواره هــای اســتانی و کشــوری 

ــد. ــب کن ــادی را کس ــای زی ــام ه مق
ــر را در  ــاز اســت ســالن تئات ــا ایــن اوصــاف، نی ب
ــن  ــدان ای ــا هنرمن ــود ت ــداث ش ــهر اح ــن ش ای
شــهر بتواننــد بــه خوبــی بــرای تمریــن و اجرای 
کارهــای هنــری خــود از ایــن زیرســاخت ها 

ــد. ــتفاده کنن اس

ــش  ــش از پی ــی بی ــدان کاک lهنرمن
ــد ــرار گیرن ــه ق ــورد توج م

امــام جمعــه کاکــی اظهــار داشــت: هنــر در ذات 
انســان ها اســت و زیبــا شناســی و زیبــا آفرینــی 
در کنــار هــم هنــر، خاقیــت بــه وجــود مــی آورد 
ــوزش و تذکــر  ــاری ایجــاد می شــود کــه آم و آث

در آن اســت.
ــا  ــزود: ب ــدی اف ــد محم ــام محم حجت االس
ــا  ــی زیب ــی خیل ــائل اجتماع ــود مس ــر می ش تئات
انتقــال داد و مفهــوم رســانی دقیق بــه مخاطبین 
بــا شناســایی و نیــاز ســنجی مخاطبیــن صــورت 

ــرد. گی
ــران  ــر در ای ــه ســابقه تئات ــا اشــاره ب محمــدی ب
تصریــح کــرد: تئاتــر یــک زبــان گویــا اســت که 

ــی  ــد نقــش آفرین از ســخنرانی بیشــتر مــی توان
ــه آن  ــژه ای ب ــه وی ــت توج ــاز اس ــه نی ــد ک کن

ــرد. ــورت گی ص
وی بیــان کــرد: اندیشــه های بســیار خــوب مــی 
تــوان در قالــب نمایش نامه هــا در زمینه هــای 

اجتماعــی و اقتصــادی بــه مــردم ارائــه شــود.
محمــدی ادامــه داد: در شهرســتان دشــتی 
ــاری وجــود دارد  ــای قه نویســندگان و کارگردان ه
کــه نیــاز اســت آمــوزش پــی اس و نمایش نامه هــا 
در دســتور کار قــرار گیــرد و بــه مجموعــه 

نمایش نامه هــا نیــز محتــوا داده شــود.

وی بــا بیــان اینکــه بخــش کاکــی دارای 
ــش اســت  ــی در بخــش نمای ــتعدادهای خوب اس
ــد. ــش ش ــن بخ ــه ای ــژه ب ــه وی ــتار توج خواس

امــام جمعــه کاکــی خاطــر نشــان کــرد: 
مجموعــه کتــاب اســتاد شــهید مطهــری اگــر در 
قالــب نمایــش پیــاده شــود، می بینیــم در جامعــه 
تاثیــرات زیــادی بــر جــا خواهــد گذاشــت؛ چــون 
ــا  ــم ب ــدگار ودارای مفاهی ــیار مان ــر بس ــک هن ی

ارزش اســت.

lضــرورت احــداث نــگار خانــه و 
پاتــو در کاکــی

ــز  ــی نی ــش کاک ــاد بخ ــی ارش ــس نمایندگ رئی
گفــت: تئاتــر بــه عنــوان هنــر اجتماعــی ممتــاز 

و اثــر گــذار، همــواره راه رشــد و تعالــی خــود را در 
ــخ تحــوالت خــود پیمــوده اســت. تاری

ــرای  ــدی ب ــزم ج ــتار ع ــی خواس ــوذر بهرام اب
توســعه و تعالــی تئاتــر شــد و افــزود: تئاتــر نقــش 
بســیار مهمــی در ســاماندهی و ارتقــای مولفه های 

اجتماعــی، تقویــت فرهنــگ ملــی دارد.
ــد  ــاخت تاکی ــر س ــاح زی ــرورت اص ــر ض وی ب
کــرد و بیــان کــرد:  ایجــاد ســالن پاتــو، ایجــاد 
ــه در  ــگار خان ــاد ن ــه و ایج ــرای بادول فرهنگس

ــت. ــروری اس ــی ض ــهر کاک ش

ــری  ــی و هن ــاخت های فرهنگ lزیرس
ــد ــعه می یاب ــتی توس دش

فرمانــدار دشــتی نیــز گفــت: شــهر کاکــی دارای 
ــی  ــای فرهنگ ــی در بخش ه ــای باالی ظرفیت ه
و هنــری اســت و نیــاز اســت کــه توجــه ویــژه ای 
ــه  ــن منطق ــری ای ــاالن هن ــدان و فع ــه هنرمن ب

صــورت بگیــرد.
غامرضــا مهرجــو از تــاش بــرای توســعه هنــر 
ــرد:  ــه ک ــر داد و اضاف ــتی خب ــتان دش در شهرس
ــم  ــدان خواهی ــر و هنرمن ــت الزم را از هن حمای
داشــت و تــاش می کنیــم کــه اعتبــارات 
ــم. ــذب کنی ــش ج ــن بخ ــرای ای ــبی را ب مناس

ــه  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــص 29 میلی وی از تخصی
ــن شهرســتان دشــتی  ــگ و هنرای بخــش فرهن
ــا  ــه داد: ب ــرد و ادام ــاره ک ــته اش ــال گذش در س
ــود داشــت،  ــه وج ــه ســختی هایی ک ــود هم وج
اعتبــارات مطلوبــی بــه ایــن بخــش تزریق شــد.

فرمانــدار دشــتی بــه نقــش بســیار مهــم هنــر در 
ــا آســیب های اجتماعــی اشــاره کــرد و  ــه ب مقابل
ــی  ــای باالی ــی ظرفیت ه ــهر کاک ــه داد: ش ادام
ــه  ــم ک ــاش می کنی ــری دارد و ت در بخــش هن

نیازهــا را در ایــن زمینــه رفــع کنیــم.

ظرفیت باالی هنری در »کاکی«  بوشهر 

 لزوم احداث نگارخانه و پالتو

در  که  است  نمایشی  هنرهای  از  شاخه ای  نمایش  یا  تئاتر 
مقایسه با هنرهای دیگر امکانات زیادی نیاز دارد چرا که از 
هنرهای دیگر مثل نقاشی، ادبیات، معماری، موسیقی و... در 

استفاده می شود. آن  قاسم بازیاری

مجموعه کتاب استاد شهید 
مطهری اگر در قالب 
نمایش پیاده شود، در 

جامعه تاثیرات زیادی بر 
جا خواهد گذاشت|

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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وقتــی کــه صندلــی هــای ســالن مطالعــه را کنار 
ــته و  ــا نشس ــی از آنه ــا روی یک ــید ت ــی کش م
کتابــی مطالعــه کنیــد، دانســتن اینکــه روزگاری 
بزرگانــی چــون ملــک الشــعرای بهــار، دهخــدا، 
اســتاد ســعید نفیســی و اســتاد ابراهیــم پــورداوود 
ــا و در  ــی ه ــن صندل ــت همی ــا پش ــاعت ه س
ــای  ــاب ه ــه کت ــه مطالع ــا ب ــن دیواره ــان ای می
ــه  ــا پرداخت ــه ه ــن قفس ــود در ای ــس موج نفی
ــه  ــر را ب ــف ناپذی ــعفی وص ــان و ش ــد، هیج ان
ــر فضــای ســنگین  وجــود آورده و همیــن امــر ب
ــر  ــب ت ــد و جال ــی افزای ــه م ــی کتابخان و قدیم
وقتــی اســت کــه بدانیــد دیوارهــا و کتــاب هــای 
ایــن کتابخانــه، طــی نزدیــک بــه یکصــد ســال 
از هجــوم قــزاق هــا و نیروهــای متفقیــن و فــراز 
و نشــیب هــای متعــدد دیگــر بــه همــت مــردم 

ــده اســت. ــان مان رشــت در ام
نگهــداری بیــش از 2 هــزار جلــد نســخ خطــی در 
مخــزن کتابخانــه و وجــود نســخه هــای روزنامه 
ــا  ــه ب ــون ک ــن و قان ــل المتی ــون حب ــی چ های
حساســیت ویــژه حفــظ و نگهــداری مــی شــوند، 
اهمیــت و ارزش گنجینــه ای گــران بهــا بــه نــام 
ــان  ــر زم ــش از ه ــت را بی ــی رش ــه مل کتابخان

دیگــری نمایــان مــی کنــد.
ــس از اعــام  ــی رشــت دو دهــه پ ــه مل کتابخان
ــگان  ــه همــت جمعــی از فرهیخت مشــروطیت ب
ــیس  ــس از تاس ــع پ ــد. در واق ــر ش ــتان دای اس
مجلــس و بــه دنبــال آن بــه تــوپ بســته شــدن 
آن هنگامــی کــه مــردم خواســتار تاســیس 
دارالشــورا بودنــد، بــزرگان گیانــی بــر ایــن بــاور 
بودنــد کــه بــدون آگاهــی و پشــتوانه فرهنگــی و 
علمــی تاســیس یــک موسســه مدنــی و مردمــی 
ــال  ــل در س ــن دلی ــه همی ــت ب ــر نیس امکانپذی
1306 بــرای ارتقــای مســتمر و دائمــی فرهنگ و 
دانــش منطقــه، نخســتین کتابخانــه ملی کشــور 
را در رشــت احــداث کردنــد. آن هــم زمانــی کــه 
ــی  ــران ب ــر ای ــردم سراس ــر 90 درصــد م ــغ ب بال

ــد. ســواد بودن

ــا وجــود ســایه ســنگین بــی ســوادی بــر ســر  ب
ــا تاســیس موسســه  ــان ب ــزرگان گی ــه، ب جامع
نشــر فرهنــگ گیــان بــه تاســیس ایــن 
ــه در  ــه ک ــا آنچ ــد. ام ــت گماردن ــه هم کتابخان
ایــن میــان مهــم و قابــل توجــه اســت همگامــی 
ــارت  ــای تج ــزرگان دنی ــگ و ب ــزرگان فرهن ب
یعنــی همــان بازرگانــان رشــتی بــود کــه نقــش 
ــد. ــا کردن ــی ایف ــدام فرهنگ ــن اق ــی در ای مهم

ــوان  ــی رشــت مــی ت ــه مل از موسســان کتابخان
بــه بزرگانــی چــون محمدعلــی تربیــت رییــس 
ــس  ــی ریی ــود روحان ــید محم ــگ، س اداره فرهن
ــام در  ــاد اس ــات اتح ــو هی ــتری و عض دادگس
ــی)میزان( از  ــن املش ــاء الدی ــگل، به ــام جن قی
ــی  ــم فخرای ــات، ابراهی ــن هی دیگــر اعضــای ای
نویســنده و معلــم، محمــد کســمایی نویســنده و 
شــاعر، محمدعلــی پیربــازاری رییس بیمارســتان 
پورســینا و وزیــر دارایــی جنــگل، محمــد حاتــم 
ــت،  ــت رش ــهردار وق ــان و ش ــس اداره نوغ ریی
ــی  ــداری، عل ــس به ــض ریی ــان فی ــی خ موس
اکبــر آصــف و تقــی راثقــی کارمنــدان اداره 
ــی  ــار بازرگانان ــه در کن ــرد ک ــاره ک ــگ اش فرهن
چــون شــیخ محمــد آمــون، شــیخ احمــد 
ســیگارودی، علــی اکبــر نهاونــدی، کاظــم 
ــه  ــن کتابخان ــیس ای ــه تاس ــی ب ــد مژده معتم

ــد. ــرده ان ــدام ک اق
ــا  ــدا ب ــود را در ابت ــت خ ــه فعالی ــه کتابخان اگرچ
ــرد و  ــاز ک ــی آغ ــاب اهدای ــد کت ــزار و 750 جل ه
ــا زمــان انقــاب اســامی  ــاب ت ــداد کت ــن تع ای
بــه 27 هــزار جلــد رســید امــا امــروز بالغ بــر 342 
ــه نگهــداری  هــزار جلــد کتــاب در ایــن کتابخان
و در اختیــار عاقمنــدان بــه مطالعــه و پژوهــش 

گذاشــته مــی شــود.
ــوزه  ــت در ح ــی رش ــه مل ــای کتابخان ــاب ه کت
هــای مختلفــی بــه ویــژه علــوم انســانی و 
ســفرنامه هــا، از معتبرتریــن مرجــع ها محســوب 
ــات  ــاب هــای حــوزه ادبی شــده و  همچنیــن کت
ــر در  ــای دیگ ــوزه ه ــاب ح ــیار کمی ــخ بس و نس

ایــن کتابخانــه نگهــداری مــی شــود. عــاوه بــر 
ایــن، بــه گفتــه رییــس موسســه نشــر فرهنــگ 
گیــان هــم اکنــون کتابخانــه ملــی رشــت هــم 
ــه  ــس و کتابخان ــای مجل ــه ه ــف کتابخان ردی
ــه  ــه کتابخان ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب ــز اس تبری
ــی کشــور  ــه مل ــی رشــت، نخســتین کتابخان مل

ــود. ــی ش ــوب م محس
ــر  ــان ه ــگ گی ــر فرهن ــه نش ــت موسس ریاس
پنــج ســال یکبــار از طریــق انتخاباتــی کــه بیــن 
ــب  ــو منتخ ــه عض ــود ب ــی ش ــزار م ــا برگ اعض
ــر  ــر اکب ــال حاض ــه در ح ــود ک ــی ش ــذار م واگ
ــر  ــه را ب ــن موسس ــت ای ــوله ریاس ــرفی ماس ش

عهــده دارد.
وی از روزهــای پرفــراز و نشــیبی کــه کتابخانــه 
ــال  ــد س ــه ص ــک ب ــی نزدی ــت ط ــی رش مل
ــد  ــی کن ــت م ــده صحب ــر گذران ــته از س گذش
ــهروندان  ــه ش ــد ک ــی کن ــاد م ــی ی و از روزهای
رشــت بــرای حفاظــت از کتــاب هــای موجــود در 
کتابخانــه ملــی، در مقابــل قــزاق هــا و نیروهــای 
ــات شــجاعانه ای از خــود نشــان  ــن اقدام متفقی

ــد. ــی دادن م
شــرفی ماســوله اظهــار مــی کنــد: زمــان تســلط 
ــاختمان  ــر س ــن ب ــای متفقی ــا و نیروه ــزاق ه ق
ــی، مــردم شــکافی را  ــه مل شــهرداری و کتابخان
بیــن یکــی از دیوارهــای کتابخانــه ایجــاد کــرده 
بودنــد و در زمــان هایــی کــه قــزاق هــا و متفقین 
در ســاختمان حضــور کمرنگــی داشــتند، کتــاب 
هــا را در گونــی هایــی ریختــه و بــه طــور مخفی 

از شــکاف دیــوار مــی گذراننــد.
وی مــی افزایــد: کتــاب هــا توســط شــهروندان 
ــا  ــه ه ــن خان ــه زیرزمی ــه ب ــجاع  از کتابخان ش
انتقــال مــی یافــت تــا هیــچ کتابــی بــه دســت 

ــد. ــن نیفت ــای متفقی نیروه
 شــرفی ماســوله ادامــه مــی دهــد: مــردم کتــاب 
ــد و پنهــان  ــه هایشــان مــی بردن ــه خان هــا را ب
ــای  ــا و نیروه ــزاق ه ــه ق ــا اینک ــد ت ــی کردن م
متفقیــن از رشــت خــارج شــدند و مــردم دوبــاره 

ــای  ــه قفســه ه ــک ب ــه ی ــک ب ــا را ی ــاب ه کت
ــد. ــه بازگرداندن ــود در کتابخان خ

lمدیریــت کتابخانــه مردمــی و بــدون 
وابســتگی بــه دولتهاســت

امــا آنچــه کــه از نظــر وی مایــه افتخار موسســه 
ــه  ــت کتابخان ــان در مدیری ــگ گی ــر فرهن نش
اســت، مدیریــت مردمــی و مدنــی ایــن کتابخانه 
ــا طــی ســالیان  ــت ه ــه دول ــدون وابســتگی ب ب

ســال اســت.
ــی  ــان م ــگ گی ــر فرهن ــه نش ــس موسس ریی
ــی  ــان ط ــگ گی ــر فرهن ــه نش ــد: موسس گوی
ــاش  ــداری ت ــت امانت ــا رعای ــا ب ــال ه ــن س ای
کــرده کــه نــه تنهــا از کتــاب هــا حفاظــت کنــد 
ــر  ــت خاط ــرای امنی ــبی ب ــای مناس ــه فض بلک
اهداکننــدگان کتــاب هــا ایجــاد کنــد تــا مــردم 
ــدا  ــه اه ــه کتابخان ــود را ب ــب خ ــاد کت ــا اعتم ب

ــد. کنن
وی بــه تــاش هــای مکــرری کــه طــی ســال 
هــا فعالیــت کتابخانــه ملــی رشــت بــرای رفتــن 
ایــن کتابخانــه زیــر ســایه ارگان هــا و نهادهــای 
ــی  ــد و م ــی کن ــاره م ــف انجــام شــده اش مختل
افزایــد: اگرچــه بارهــا تــاش شــده تــا در زمــان 
هــای مختلفــی کــه در طــول تاریــخ نزدیــک به 
ــی رشــت  ــه مل ــر کتابخان ــر ب یکصــد ســال اخی
ــی  ــت مردم ــه از مدیری ــت، کتابخان ــته اس گذش
خــارج شــود امــا هیچــگاه ایــن اتفــاق رخ نــداده 
ــی  ــت مردم ــان مدیری ــه  همچن ــن کتابخان و  ای
خــود را دارد و ایــن ویژگــی نخســتین و مهمترین 
ــل و  ــاد کام ــا اعتم ــردم ب ــه م ــت ک ــی اس دلیل
ــه  ــه کتابخان ــود را ب ــای خ ــاب ه ــان کت اطمین

اهــدا مــی کننــد.
وی از پدربــزرگ هــا و مادربــزرگ هایــی تعریــف 
مــی کنــد کــه بــا نــوه هــای خــود بــه کتابخانــه 
مراجعــه مــی کننــد و بــه طــور ناشــناس ســراغ 
کتــاب هایــی را مــی گیرنــد کــه ســالهای پیــش 

بــه کتابخانــه اهــدا کــرده انــد.

کتابخانه ملی رشت در 
محاق بی توجهی

 نگین فرهنگی 
گیالن را  دریابید

فضای قدیمی و کم 
ملی  کتابخانه  نور 
عنوان  به  رشت 
کتابخانه  نخستین 
سرشار  کشور  ملی 
است.  نوستالژی  از 
بوی کاغذهای کاهی و قدیمی کتاب 
و  ها  ستون  میان  در  که  سکوتی  و 
کتابخانه  این  قفسه های کهن چوبی 
به  را  متفاوت  فضایی  است،  حاکم 
ای  کتابخانه  است.  آورده  وجود 
قطب  عنوان  به  پیش  سالها  از  که 
شده  می  محسوب  کشور  فرهنگی 
افراد سرشناسی در حوزه  پاتوق  و 

است. بوده  هنر  و  فرهنگ  و  علم 

مائده   اسفندمز

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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شــرفی ماســوله مــی گویــد: وقتــی کتــاب 
ــی  ــه م ــهروندان عرض ــن ش ــه ای ــر را ب موردنظ
کنیــم بــه ایــن اطمینــان مــی رســند کــه کتــاب 
ــه اصــول  ــت هم ــا رعای ــان ب ــی ش ــای اهدای ه

ــود. ــی ش ــداری م نگه
بــه گفتــه وی دیــدن لحظــه ای کــه ایــن 
شــهروندان بــا افتخــار و اطمینــان کتــاب هــای 
ــی  ــوه هایشــان نشــان م ــه ن ــی خــود را ب اهدای
دهنــد، واقعــا لذتبخــش اســت و بــرای کارکنــان 
ــاس  ــا، احس ــه ه ــن صحن ــدن ای ــه دی کتابخان

ــد. ــی کن ــا م ــود را الق ــرد خ ــت از عملک رضای
کتابخانــه ملــی رشــت در حــال حاضــر بالــغ بــر 
342 هــزار جلــد کتــاب دارد و اکثــر کتــاب هــا در 

حــوزه علــوم انســانی اســت.
شــرفی ماســوله مــی گویــد: کتــاب هــای 
ــوم انســانی  ــه ملــی رشــت در حــوزه عل کتابخان
یکــی از کامــل تریــن کتابخانــه هــای تخصصی 
ــن،  ــر ای ــاوه ب ــوزه اســت. ع ــن ح کشــور در ای
معتبرتریــن ســفرنامه هــا در نســخ اصــل در 

ایــن کتابخانــه نگهــداری مــی شــود کــه مرجــع 
تحقیقــات پژوهشــگران بســیاری در ســطح 

ــت. ــور اس ــتان و کش اس
ــر ایــن، کتابخانــه دارای  بــه گفتــه وی عــاوه ب
ــان انگلیســی،  ــه زب ــب ب ــدد از کت جلدهــای متع

ــی اســت. فرانســه و آلمان

lبــی توجهــی مســئوالن بــه گنجینــه 
ملــی

ــی  ــه مل ــاری کــه کتابخان ــا وجــود همــه اعتب  ب
ــان  ــه ارمغ ــتان ب ــن شــهر و اس ــرای ای رشــت ب
مــی آورد ولــی متاســفانه در ســایه بــی توجهــی 

ــرار دارد. ــا ق ه
ــم  ــه چش ــه هیچگون ــران کتابخان ــه مدی اگرچ
ــد  ــارات دولتــی ندارن ــع و اعتب ــه مناب داشــتی ب
ــه  ــه مراجع ــات ب ــود خدم ــت بهب ــا در جه ام
بــرای  الزم  فضــای  تامیــن  و  کننــدگان 
کتابخوانــان، نمــی تــوان از کمبــود تجهیــزات 
ــرد. ــی ک ــم پوش ــه چش ــن کتابخان الزم در ای

ــاب  ــد: بســیاری از کت شــرفی ماســوله مــی گوی
هــا بــه دلیــل نبــود قفســه هــای الزم و مــدرن، 
ــر روی  ــداری ب ــول نگه ــت اص ــا رعای ــه ب البت
کــف مخــزن چیــده شــده انــد. عــاوه بــر ایــن 
ــز و  ــد امکاناتــی چــون می ســالن مطالعــه نیازمن
صندلــی اســت یــا تجهیزاتــی کــه بــرای ســالن 
اجتماعــات الزم اســت تــا بتــوان نشســت هــای 

ــرد. ــزار ک ــی در آن برگ فرهنگــی و علم
وی مــی افزایــد: عــاوه بر ایــن دیجیتالی شــدن 
ــاب  ــت کت ــور ثب ــا و همینط ــاب ه فهرســت کت
هــا بــه صــورت میکــرو فیلــم یــا حامــل هــای 
دیجیتــال مســتلزم هزینــه هــای گزافــی اســت 
کــه بــه تنهایــی از عهــده کتابخانــه برنمــی آیــد.

ــه  ــان ب ــگ گی ــر فرهن ــه نش ــس موسس  ریی
ــی  ــه مل ــه کتابخان ــئوالن ب ــی مس ــک برخ کم
رشــت طــی ســال هــای گذشــته کــه منجــر بــه 
توســعه فضــای کتابخانــه شــد اشــاره مــی کنــد 
ــی  ــک های ــه کم ــود اینک ــا وج ــد: ب ــی گوی و م
ــه شــده  ــه کتابخان از ســوی برخــی مســئوالن ب

ــی  ــزا و 500 مترمربع ــای ه ــک فض ــت و ی اس
بــه بنــای قدیمــی کتابخانــه افــزوده شــده اســت 
امــا مطمئنــا تجهیــز ایــن فضــا نیازمند اعتبــارات 
خاصــی اســت و  همچنــان کتابخانــه بــا مقرری 
کــه برخی بــزرگان شــهر بــرای کتابخانــه هزینه 
مــی کنند و حــق عضویــت ســاالنه شــهروندانی 
کــه بــه عضویــت کتابخانــه در مــی آینــد، 

ــی شــود. ــت م مدیری
ــه ســاالنه 50  ــه گفتــه وی هــر عضــو کتابخان ب
هــزار تومــان حــق عضویــت پرداخــت مــی کند.

بــا وجــود همــه بــی توجهــی هــا، کتابخانــه ملی 
رشــت همچــون عــروس فرهنگــی گیــان زیبــا 
ــا  ــه نظــر مــی رســد. اگرچــه مطمئن و جــذاب ب
ــه  ــه کتابخان ــه گنجین توجــه هــر چــه بیشــتر ب
ــه  ــتین کتابخان ــوان نخس ــه عن ــت ب ــی رش مل
ملــی کشــور مــی توانــد ســبب اشــتهار بیشــتر 
ــی  ــی توجه ــن ب ــا ای ــود ام ــه ش ــن کتابخان ای
ــه  ــن گنجین ــای ای ــزی از ارزش و غن ــا چی ه

ــد. ــی کاه ــی نم فرهنگ

واقعــا در عصــری کــه رســانه هــا و حتــی مطبوعــات نقــش کلیدی 
در انتشــار اطاعــات بــه ســطح جامعــه دارند نبایــد در شــهری مثل 
خرمشــهر شــرایط به گونــه ای رقــم بخــورد کــه در مــدت 180 روز، 

مطبوعــات بــه دالیــل پذیرفتــه نشــده در آن توزیع نشــود.

lخرمشهر اولین طایه دار رسانه ای استان
سرپرســت مجتمــع مطبوعاتــی حــوزه جنــوب خوزســتان نبــود 
زیــر ســاخت مناســب را عامــل تاثیــر گــذار در خاهــای رســانه 
ای خرمشــهر عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد: منطقــه آبــادان و 
خرمشــهر همــواره در ســابقه تاریخی رســانه ای اســتان و کشــور 

ــد. ــوده ان دارای جایــگاه ویــژه ای ب
ــه واســطه  ــادان ب ســید غدیــر رمضانــی مــی افزایــد: هرچنــد آب
انســجام زیــر ســاخت هــای رســانه ای بــه مرحلــه قابــل قبولــی 
رســیده امــا خرمشــهر کــه اولین طایــه دار رســانه ای خوزســتان 
ــر  ــن ام ــگاه آخــر ایســتاده اســت و ای ــون در جای ــوده هــم اکن ب

ظلــم مضاعفــی اســت کــه بــر شــهر تحمیــل شــده اســت.
ــک نســخه رســانه  ــی ی ــد: عــدم ورود حت ــی کن ــح م وي تصری
مکتــوب در شــش مــاه گذشــته بــه خرمشــهر بــرای هیــچ کــس 
قابــل قبــول نیســت و قابــل تامــل تــر از آن ایــن اســت کــه هنوز 

مســئوالن ایــن شــهر در خــواب زمســتانی رســانه ای هســتند.
رئیــس انجمن مطبوعــات آبادان بــا اشــاره به توزیــع بیــش از 40 عنوان 
روزنامــه و20 هفتــه نامــه و بیش از یکصــد و چهل عنــوان دو هفته نامه، 
ماهنامــه و فصلنامــه در ایــن مرکــز مــی گویــد: چگونــه مــی شــود که 
رتبــه روزنامــه خوانــی در دو شــهر مجاور هــم، یکــی بــا ورودی 30  هزار 
نســخه رســانه در کشــور رتبه  نســخت روزنامــه خوانی را داشــته باشــد، 
امــا شــهر مجــاور آن حتــی یــک هفتــه نامــه هــم در آن یافت نشــود و 

شــهروندان بــرای خرید مطبوعــات بــه آبــادان بروند.
ــن بحــران رســانه ای  ــرای خــروج از ای ــد: ب ــی مــی افزای رمضان
ــاد  ــگ و ارش ــت اداره فرهن ــتمر سرپرس ــری مس ــم پیگی ــه رغ ب

اســامی خرمشــهر، شــهردار و تاکیــد مکــرر نماینــده خرمشــهر 
در مجلــس شــورای اســامی و مکاتبــات وی، خرمشــهر هنــوز 

فاقــد یــک کیوســک رســانه ای نیســت.

lمسئوالن نگاه ویژه ای داشته باشند
وی تعامــل مســئوالن شــهر بــا مدیــران مســئول و سرپرســتان 
ــی  ــن مشــکل را ضــروری م ــت از ای ــرون رف ــرای ب نشــریات ب
ــگ و  ــت اداره فرهن ــون سرپرس ــم اکن ــد: ه ــی گوی ــد و م دان
ــهردار  ــن ش ــداوم و تمکی ــای م ــی ه ــا رایزن ــامی ب ــاد اس ارش
ــندگان  ــه فروش ــس ب ــتگاه کانک ــذاری 15 دس ــوص واگ در خص
نشــریات را در دســتور کار خــود قــرارداده انــد امــا بــه نظــر مــی 
رســد ایــن اقــدام در بندهــا و تبصــره هــای شــورا و غیــره دچــار 
ــن  ــه ای ــذا ضــروری اســت مســئوالن ب مشــکل شــده اســت، ل

ــژه ای داشــته باشــند. ــگاه وی ــور ن ام
سرپرســت مجتمــع مطبوعاتــی جنــوب خوزســتان یــاد آور مــی 
ــا  ــاس ب ــران در تم ــی ای ــی مطبوعات ــه فرهنگ ــود:  موسس ش
ــرده  ــوان ک ــادان – خرمشــهر عن ــه آب ــود در منطق سرپرســت خ
کــه در صــورت تعامــل شــهرداری بــا نماینــده روزنامــه ایــران در 
منطقــه هزینه ایجــاد یــک ایســتگاه مطبوعاتــی رایــگان را برای 
شــهروندان خرمشــهری ایجــاد کنــد. ایــن یــک اتفــاق خــاص 
ــی  ــه خوان ــتگاه روزنام ــک ایس ــار ی ــن ب ــرای اولی ــه ب ــت ک اس
رایــگان در اســتان خوزســتان ســاخته مــی شــود تــا شــهروندان 
از تیتــر اخبــار کشورشــان بــه صــورت رایــگان بهــره منــد شــوند.

رمضانــي ابــراز امیــدواری مــی کنــد: بــا توجــه بــه ســبقه رســانه 
ای خرمشــهر امیــد مــی رود بــا بــاز کــردن درهــای مطبوعاتی در 

شــهر خرمشــهر جایــگاه واقعــی خــود را کســب کند.
ــتان  ــی در اس ــه خوان ــرانه روزنام ــد س ــه رون ــاره ب ــا اش وی ب
خوزســتان مــی گویــد: خرمشــهر در ســال 92 طبــق آمــار مرکــز 
مطالعــات مطبوعــات کشــور مرکــز آبادان پــس از اهــواز، آبــادان، 

دزفــول، بهبهــان و شوشــتر مقــام ششــم ســرانه روزنامــه خوانــی 
را در اســتان خوزســتان داشــت.

lبحران رسانه ای در خرمشهر بی سابقه است
ــریات در  ــدگان نش ــع کنن ــن توزی ــی تری ــدار قدیم ــادر چوب ن
خوزســتان نیــز مــی گویــد: بیــش از 60 ســال اســت کــه خانــواده 
مــا مســئولیت توزیــع روزنامــه را در خرمشــهر و آبــادان بــه عهده 
دارد امــا ایــن اولیــن بــاری اســت که خرمشــهر بــا چنیــن بحران 
رســانه ای روبــرو شــده اســت و متاســفانه مســئوالن بــه انــدازه 

آســفالت یــک خیابــان بــه ایــن مســئله بهــا نمــی دهنــد.
وی تاکیــد مــی کنــد: مســئوالن بایــد خــود را در مقابــل مــردم 
و افــکار عمومــی متعهــد بداننــد و نســبت بــه ارائــه درســت ایــن 

کاالی فرهنگــی همــت مضاعفــی را نشــان دهنــد.
علــی انــاری نیــز کــه بیــش از 25 ســال بــه توزیــع نشــریات در 
خرمشــهر و آبــادان اشــتغال دارد در ایــن ارتبــاط عنــوان مــي کند: 
بایــد بــه دنبــال علت هــا رفــت و دیــد چــرا اکنون کــه فرمانــدار، 
شــهردار،   نماینــده مــردم در مجلــس و رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی خرمشــهر بــا اهتمــام جــدی بــه دنبــال رفــع این 
بحــران هســتند، چــه دســت هایــی مانــع ورود نشــریات بــه یک 

شــهر مــی شــود.
وی تصریــح مــی کنــد: همیــن عملکــرد ســئوال برانگیــز اســت که 

مــردم را نســبت بــه عملکــرد مســئوالن خدشــه دار مــی کند.
انــاري در پایــان مــی گویــد: نماینــدگان رســانه های مکتــوب در 
خرمشــهر و توزیــع کننــدگان روزنامــه اســتانی و سراســری طــی 
نامــه ای خطــاب بــه مســئوالن در خرمشــهر خواســتار رســیدگی 

ویــژه در ایــن خصــوص شــدند.
ــه کــه فکــر و ذهــن  ــا بهتــر نیســت کــه مســئوالن همانگون آی
خــود را در حیطــه مســائل عمرانــی و سیاســی قــرار داده انــد نیــم 
نگاهــی نیــز بــه مســائل فرهنگــی یــک شــهر داشــته باشــند و 

ــد. ــگاه نکنن ــروژه درجــه ســومی ن ــوان یــک پ ــه عن ــه آن ب ب

غروب رسانه ای در خرمشهر

 مردم خرمشهر ۶ ماه روزنامه نخوانده اند
خوزستان با دارا بودن هفته نامه ها و روزنامه های بی شمار، همیشه جزو استان 
های پیشرو در این خصوص بوده است که در این میان برخی شهرهای خوزستان به 
دلیل سابقه تاریخی نقش بیشتری در استقبال از خواندن و خریدن مطبوعات داشته 
اند. یکی از این شهرها، خرمشهر است که به علت دارا بودن تاثیر در تجارت کشور، 
همیشه رسانه ها در آن نقش عمده ای داشته اند ولی اکنون خبر می رسد که در ۶ 

ماه گذشته هیچ روزنامه ای در این شهر توزیع نشده است. مهدی بحرانی پور

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــارات را در  ــن انتش ــه ای ــی ک ــوش نویدگوی داری
ــا 145  ــال ب ــته پارس ــان گذاش ــال 1350بنی س
ــاب منتشــر شــده گام هــای خــود را  ــوان کت عن
ــرای دریافــت عنــوان ناشــر برتــر ســال 1393  ب
ــایش  ــن گش ــت در آیی ــرد و توانس ــتوارتر ک اس
بیســت و هشــتمین نمایشــگاه بین المللــی کتاب 
ــا حضــور رئیــس جمهــور برگــزار  تهــران کــه ب
شــد جایــزه خــود را از دســتان حجــت االســام 
حســن روحانــی دریافــت کنــد تــا شــاید در ســال 
ــد  ــارات نوی ــاله انتش ــر 45 س ــه عم ــز ک 95 نی
ــر را  ــر نش ــان برت ــتمین نش ــود بیس ــی ش ــر م پ

دریافــت دارد.

سراســر  فضایــی  دارای  lفــارس 
فرهنگــی اســت

ایــن ناشــر پیشکســوت دریافــت جایــزه یادشــده 
ــل  ــی بدی ــای ب ــت ه ــده ظرفی ــان دهن را نش
ــر و  ــگ، هن ــارس در حــوزه ادب، فرهن اســتان ف
دانــش عنــوان کــرده و مــی گویــد: اهــدای ایــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــاب موی ــن انتخ ــزه و ای جای
فــارس دارای فضایــی سراســر فرهنگــی اســت.

ــه فرهنگــی را از نشــانه هــای  نویدگویــی مطالب
خواســت مــردم اســتان فــارس دانســت و بیــان 
ــام  ــتان ن ــر اس ــوان ناش ــه عن ــه ب ــرد: از اینک ک
فرهنــگ و تمــدن ســرزمین پــارس را بــه اهالــی 
فرهنــگ یــادآور مــی شــوم احســاس غــرور مــی 

ــم. کن
ــار  ــگ آث ــور پررن ــد از حض ــارات نوی ــر انتش مدی
ــارس  ــر ف ــگ و هن ــی فرهن ــندگان و اهال نویس
ــزود:  ــر داد و اف ــران خب ــاب ته ــگاه کت در نمایش
ــول  ــه در ط ــه روزان ــر اینک ــزون ب ــر اف ــن نش ای
ــا  ــران 3 ت ــاب ته ــگاه کت ــی نمایش 10 روز برپای
چهــار کتــاب تــازه را رونمایــی مــی کنــد غرفــه 
ایــن انتشــارات پاتوقــی فرهنگــی بــرای معرفــی 

ــت. ــارس اس ــگ و ادب ف فرهن

ــه از غرفه  lکنشــگران فرهنگــی ترکی
ــد کردند ــد بازدی انتشــارات نوی

نویدگویــی از حضــور نماینــدگان و چهــره هــای 
فرهنگــی اســتان در طــول برپایــی غرفــه 

ــران  ــاب ته ــگاه کت ــد در نمایش ــارات نوی انتش
هــم خبــر داد و گفــت: در طــول ایــن نمایشــگاه 
بخشــی از اســاتید رشــته ادبیات دانشــگاه شــیراز 
بــه همــراه گروهــی از اســتادان ادبیــات فارســی 
دانشــگاه هــای ترکیــه بــه بازدیــد از ایــن غرفــه 
و آثــار بــه چــاپ رســیده در نمایشــگاه پرداختنــد.

وی بــا اشــاره بــه اختصــاص روز 23 اردیبهشــت 
ــاب  ــگاه کت ــارس در نمایش ــتان ف ــه اس ــاه ب م
ــر  ــزون ب ــن روز اف ــرد: در ای ــوان ک ــران، عن ته
ــور  ــا حض ــه ب ــی ک ــت های ــا و نشس ــه ه برنام
ــود  ــی ش ــزار م ــتان برگ ــندگان اس ــا و نویس ادب
انتشــارات نویــد نیــز از ســه عنــوان کتــاب تــازه 

ــرد. ــد ک ــی خواه رونمای
مدیــر نشــر بیــن المللــی نویــد شــیراز بــه 
ــتانی و  ــش الرس ــای گوی ــاب ه ــی از کت رونمای
ــریوگین در  ــوان س ــگاه آنت ــید از ن ــت جمش تخ
ــران توســط  ــاب ته ــی کت ــن الملل نمایشــگاه بی
انتشــارات نویــد اشــاره کــرده و مــی گویــد: ســال 
1393 ایــن انتشــارات توانســت 145 عنــوان 
ــان  ــا پای ــم ت ــه امیدواری ــد ک ــر کن ــاب منتش کت
ســال جــاری ایــن رقــم بــه 400 عنــوان برســد.

وی انتشــارات نویــد شــیراز را پشــتوانه فرهنــگ 
فــارس عنــوان مــی کنــد و مــی افزایــد: 
مجموعــه نویــد شــیراز تــاش مــی کنــد جایگاه 
ــارس را اســتحکام ببخشــد. فرهنگــی اســتان ف

نویدگویــی بــا بیــان اینکــه ماننــد تابســتان های 
ــی  گذشــته کــه ایــن انتشــارات نمایشــگاه فصل
کتاب را در بیمارســتان مرکزی شــیراز در حاشــیه 
ــا مــی کــرد،  ــوار شــهید چمــران برپ ــارک و بل پ
ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــازار تابســتانه کتــاب 
شــیراز باردیگــر بــا مشــارکت نهادهــای فرهنگی 

اســتان برگــزار شــود.

ــی دغدغــه هــای فرهنگــی  lنویدگوی
ــه گــوش رئیــس جمهــور  ــارس را ب ف

رســاند
ــه  ــت ب ــت دول ــفر هیئ ــان س ــه در جری وی ک
ــدگاه  ــان دی ــه بی نمایندگــی از طــرف ناشــران ب
ــت،  ــوزه پرداخ ــن ح ــکات کان ای ــا و مش ه
نشــان  دریافــت  هنــگام  در  کــرد:  اضافــه 

ــن  ــر ای ــر ب ــز باردیگ ــال 93 نی ــر س ــر برت ناش
ــد کــرده و  ــزد رئیــس جمهــور تاکی ــا ن ــه ه گفت
ــردم  ــای فرهنگــی م ــه ه ــع دغدغ ــتار رف خواس

فرهنگدوســت فــارس شــدم.
ــه در  ــیراز ک ــد ش ــی نوی ــن الملل ــارات بی انتش
ــال،  ــای بزرگس ــاب ه ــر کت ــای نش ــوزه ه ح
میــراث  و  دانشــگاهی  نوجــوان،  و  کــودک 
فرهنگــی فعالیــت دارد در طــول 4 ســال گذشــته 
در هنــگام برپایــی نمایشــگاه بیــن المللــی کتاب 
تهــران 800 عنــوان کتــاب تــازه بــه بــازار نشــر 

ــت. ــرده اس ــه ک ارای

نویــد گویــی بــا بیــان اینکــه ایــن انتشــارات بــا 
بیــش از 200 عنوان کتاب در بیســت و هشــتمین 
نمایشــگاه بین المللــی کتاب تهــران حضــور دارد، 
گفــت: شــماری از ایــن آثــار زیــر چاپ هســتند و 
در هــر روز از نمایشــگاه دو یــا ســه عنــوان کتاب 

تــازه بــه غرفــه انتشــارات می رســند.
نــگاه  از  جمشــید  »تخــت  کتــاب  از  وی 
آنتــوان ســوریوگین« بــه عنــوان یکــی از آثــار 
ــاد کــرده و ادامــه داد:  تازه نشــر نویــد شــیراز ی
ایــن کتــاب تصاویــری از آثــار باســتانی تخــت 
جمشــید در زمــان ناصر الدیــن شــاه قاجــار 
ــامی  ــره اس ــط طاه ــه توس ــر دارد ک را در ب
و درنــا نویدگویــی تدویــن و ترجمــه شــده 
اســت. »تخــت جمشــید از نــگاه آنتــوان 
کاخ  در   1393 ســال  اســفند  ســوریوگین« 

ــود. ــده ب ــی ش ــتان رونمای گلس
ــرای  ــاب »ب ــن کت ــت: همچنی ــی گف نوید گوی
ــه  ــه ب ــری اصــل ک ــد دلی ــته محم ــه« نوش هم
تحلیــل اوضــاع سیاســی جهان و رشــد خشــونت 
می پــردازد، »تخــت جمشــید در تاریــخ معاصــر« 
غامرضــا  طالبیــان،  محمد حســن  نوشــته 

خجنــدی و مازیــار کاظمیکــه همــراه بــا 
ــاب  ــد، کت ــد ش ــه خواه ــتند ارای ــی مس فیلم
کهگیلویــه و ایــات آن« بــا تصحیــح و 
ــی  ــان منصوری طباطبای ــید ساس ــات س تعلیق
دربــاره تاریــخ و جغرافیــای اســتان کهگیلویه 
و بویراحمــد و بهبهــان و مجموعــه آثــار 
اســتاد محمــد بهمن بیگــی شــامل »اگــر 
قــره قــاچ نبــود«، »بخــارای مــن ایــل 
قســم«، »طــای  اجاقــت  »بــه  مــن«، 
ــای  ــادت« کتاب ه ــرف و ع ــهامت« و »ع ش
ــت  ــیراز در بیس ــد ش ــارات نوی ــاخص انتش ش
و هشــتمین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب 

تهــران را تشــکیل می دهنــد.

ــاپ  ــین چ ــتین ماش ــش نخس lنمای
ــد ــارات نوی ــه انتش ــزی در غرف رومی

ایــن  ویــژه  کار هــای  دربــاره  نویدگویــی 
انتشــارات در روز هــای برگــزاری بیســت و 
کتــاب  بین المللــی  نمایشــگاه  هشــتمین 
ــیراز  ــد ش ــارات نوی ــار انتش ــت: آث ــران گف ته
10 درصــد تخفیــف دارنــد امــا مراجعانــی کــه 
ــا  ــند ت ــته باش ــد داش ــده خری ــورت عم ــه ص ب
ــد.  ــت می کنن ــف دریاف ــم تخفی ــد ه 30 درص
ــازه  ــار ت ــیدن آث ــا رس ــان ب ــن، هم زم همچنی
ــز  ــا نی ــن کتاب ه ــندگان ای ــه، نویس ــه غرف ب

ــت. ــد یاف ــور خواهن حض
برنامه هــای  دیگــر  دربــاره  نوید گویــی 
ــح داد: برگــزاری  ــد شــیراز توضی انتشــارت نوی
ــه  ــی در خان ــوزش صحاف ــک روزه آم کارگاه ی
ــزی  ــاپ رومی ــین چ ــتین ماش ــش نخس و نمای
ــای  ــر برنامه ه ــد دیگ ــران وارد ش ــه ای ــه ب ک
ــن  ــت. ای ــیراز اس ــد ش ــارات نوی ــه انتش غرف
بــرای  هــم  را  مطالبــی  چــاپ،  ماشــین 

مراجعــان منتشــر می کنــد.
ــروی  ــیراز در راه ــد ش ــه انتشــارت نوی غرف
شــده  واقــع  چهــار  شــماره  چهــارم، 
نمایشــگاه  هشــتمین  و  بیســت  اســت. 
بین المللــی کتــاب تهــران از 16 تــا 26 
اردیبهشــت در شبســتان مصــای امــام 

می شــود. برپــا  )ره(  خمینــی 

بازار تابستانه کتاب 
شیراز در انتظار اقدام 
دوباره اهالی فرهنگ

برای  شیراز  نوید  انتشارات 
بین  نمایشگاه  در  بار  نوزدهمین 
المللی کتاب تهران به عنوان ناشر 
برتر برگزیده شد. این نشر پس 
روبه  روند  اندی سال  و  چهل  از 
رشد در حوزه کتاب و کتابخوانی، 
 ۲۸۰۰ انتشار  پشتوانه  به  امروز 
عنوان کتاب در میان ۵ ناشر برتر کشور قرار دارد 

شود. می  شناخته  و 

سال ۱۳۹۳ این انتشارات 
توانست ۱4۵ عنوان کتاب 

منتشر کند که امیدواریم 
تا پایان سال جاری این 
رقم به 400 عنوان برسد|

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

محمد حسین 
نیکوپور
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از جملــه افتخــارات او در ادبیــات داســتانی، 
ــعر و  ــوری ش ــابقه کش ــزه اول مس ــده جای برن
داســتان بندرعبــاس در ســال 1383، کاندیــد 
ــه خاطــر مجموعــه داســتان  جایــزه گلشــیری ب
"ســاعت از مــرگ گذشــت" در ســال 1384، 
کاندیــد جایــزه مهــرگان در همــان ســال، برنــده 
جایــزه اول مســابقه سراســری قصــص در ســال 
1386 و برنــده جایــزه اول دومین دوره مســابقات 

ــت. ــال 1388 اس ــص در س ــری قص سراس
ــرای  ــتان »ب ــه داس ــتقبال از مجموع ــد از اس بع
ــارات  ــط انتش ــه توس ــد« ک ــی میرن ــت م پیرهن
هیــا منتشــر شــد، انتشــارات نــگاه بــه تازگــی 
ترجمــه ای مشــترک از وی و همســرش بــه چاپ 
ــای  ــتان ه ــی اســت از داس ــه منتخب ــانده ک رس

ــرود اندرســن. ــاه ش کوت

ــان  ــه جه ــدم ب ــه ق ــد ک ــور ش lچط
ــتید؟ ــتان گذاش داس

خــودم کــه احســاس مــی کنــم بدجــوری پشــت 
ــا مجموعــه داســتانی هــم کــه  ــده ام. دو ت در مان

ــوده  ــی ب ــای پیاپ ــن در زدن ه ــر همی دارم از س
اســت. ایــن احســاس را نــه فقــط در مــورد 
ــی از  ــار خیل ــورد آث ــه در م ــودم بلک ــای خ کاره
نویســندگان هــم نســلم دارم. معتقــدم ایــن یکی 
دو دهــه اخیــر خیلــی در زده ایــم. کار خوبــی هــم 
کــرده ایــم کــه در زده ایــم حــاال گیــرم بدجــور 

ــده  باشــیم. پشــت در مان
وقتــی فکــر اولیــه ای بــه ذهنتــان خطــور مــی 
ــن نتیجــه مــی رســید کــه  ــه ای ــد، چطــور ب کن
بایــد بــه داســتان تبدیــل شــود یــا نمایشــنامه؟

ســوال بســیار ســختی اســت چــون مــن اغلــب 
ــا موقعیــت و  تصمیــم نمی گیــرم. اگــر نوشــته ب
دیالــوگ شــروع شــود و کم کــم در حین نوشــتن 
احســاس کنــم  از بــار دراماتیــک قوی برخــوردار 
اســت، خــود بــه خــود بــه نمایشــنامه تبدیــل می 
شــود. شــاید ایــن هــم خیلــی دقیــق و درســت 
ــه  ــات دوره ای ک ــم مطالع ــی کن نباشــد. فکــر م
ــتر  ــم بیش ــی کن ــتن م ــه نوش ــروع ب در آن ش

تاثیرگــذار باشــند.
ــه  ــی ک ــم. مقاالت ــه می بین ــی ک ــا فیلم های مث

ــی  ــوش م ــه گ ــیقی ای ک ــم. موس ــی خوان م
ــه  ــود ب ــم خ ــر باش ــای تئات ــر در فض ــم. اگ ده
خــود موضوعاتــی  از ابتــدا بــه ذهنــم خطــور می 
کننــد کــه بــرای صحنــه مناســب ترنــد. فــوری 
بــه تــدارک صحنــه، تعــداد اشــخاص و موقعیــت 
نمایشــی صحنــه اول فکــر مــی کنــم. بــه خودم 
ــم دارم  ــر تصمی ــه ام اگ ــاد گرفت ــتگی دارد. ی بس
داســتان بنویســم خــودم را در جــو داســتان قــرار 

ــم. بدهــم و داســتان بخوان

ــی از  ــه یک ــی ب ــه خاص ــی عاق lیعن
ــه  ــر اولی ــل فک ــدل، در تبدی ــن دو م ای
تــان بــه داســتان یــا نمایشــنامه 

ــت؟ ــل نیس دخی
ــم  ــی یواشــکی و خصوصــی بگوی ــد خیل بگذاری
عاشــق نوشــتن نمایشــنامه ام. چالــش دردنــاک 
ــذت  ــی ل ــم  حت ــی توان ــف آوری ســت. نم و کی
ــاورم. داســتان  ــب کام بی ــه قال ذره ای از آن را ب
ــن  ــی م ــت قدیم ــتان دوس ــت دارم. داس را دوس
اســت. مــرا آرام می کنــد. کمکــم می کنــد حتــی 

گاهــی قــدرت جادویــی شــفا بخشــی اش را هــم 
ــن  ــه م ــش ب ــه حواس ــرده ام. همیش ــه ک تجرب
هســت. مراقــب مــن اســت. هــزاران بــار دســتم 
را گرفتــه. از لبــه پرتــگاه افســردگی بــه زندگــی 
ــده. امــا نمایشــنامه معشــوقه چمــوش و  برگردان
ــاآرام و وحشــی ای ســت کــه رام نمــی شــود،  ن

امــا امــان از  وقتــی کــه رامــش کنــی!
هیــچ وقــت بــه انــدازه زمــان هایــی کــه آخریــن 
ــنامه ام  ــه از نمایش ــن جمل ــای آخری ــه را پ نقط
ــرده ام.  ــه نک ــی تجرب ــواب آرام ــته ام خ گذاش
ایــن یکــی را اشــتباه نمــی کنــم. ایــن یکــی را 
ــم  همیشــه بعــد از گذاشــتن  ــه مــی گوی قاطعان
ــت  ــک مملک ــاه ی ــل پادش ــه مث ــن نقط آخری
فرضــی آرام و در صلــح و صفــا بــه خــواب رفتــه 

ام.

lارزیابــی تــان از وضعیــت ادبیــات در 
گیــان چیســت؟

گمــان نکنــم تفــاوت عمــده ای بــا جاهــای دیگر 
ــی  ــه نوع ــد ب ــه دارن ــد. هم ــته باش ــور داش کش

گفتگو با محرم زاده،نویسنده گیالنی

حال نمایشنامه نویسی در گیالن خوب نیست

محرم زاده در سال ۱۳۵۸ در مشهد به دنیا آمده ولی به دلیل شغل پدرش ساکن الهیجان شده و تمام سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی اش را در این شهر 
گذرانده است. هر چند رشته تحصیلی اش مهندسی الکترونیک بوده که به گفته خودش زیاد هم به کارش نیامده ولی در عوض، داستان نویسی که از همان 

کودکی شروع کرده تمام دغدغه اش در زندگی است.
مریم ساحلی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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تــاش خودشــان را مــی کننــد. نویســنده و 
پژوهشــگر پیشکســوت، جنــاب فرامــرز طالبــی 
ماهــی دوبــار در خانــه فرهنــگ گیــان جلســات 
ــی  ــزار م ــتان برگ ــد داس ــی و نق ــتان خوان داس
ــه  ــتند ک ــی هس ــان خانجان ــای کیه ــد. آق کنن
کارگاه هــای داســتان نویســی عصــر چهارشــنبه 
ــن  ــی ای ــروز از خروج ــا ام ــد و ت را اداره می کنن
کارگاه هــا مجموعــه داســتان هایــی هم منتشــر 
ــرح  ــندگان مط ــه از نویس ــر دارم ک ــده. و خب ش
کشــور هــم بــرای تعامــل بــا شــرکت کننــدگان 
ایــن کارگاه هــا دعــوت بــه عمــل می آیــد. 
اگــر اشــتباه نکنــم در انجمــن هــای ادبــی 
حــوزه هنــری و ارشــاد هــم بخشــی مربــوط بــه 
ــم  ــندگانی ه ــه نویس ــود دارد. و البت ــتان وج داس
ــی  ــد و م ــته ان ــه نشس ــوی خان ــه ت ــتند ک هس

ــند. نویس
احســاس مــی کنــم دوره ســهل گیــری و ســاده 
اندیشــی در مــورد ادبیــات داســتان بــه ســر آمده. 
ــدا  ــه جدی ــانی ک ــوای کام کس ــن را از فح ای
ــد و نســبت  ــه داســتان نوشــتن کرده ان شــروع ب
بــه کارهــای یکــی دو دهــه پیــش نــگاه انتقادی 
تــری دارنــد و الحــق هــم گاهــی مــی بینــم کــه 
درخشــان مــی نویســند، حــس مــی کنــم. و ایــن 
ــی  ــالهای آت ــه در س ــد ک ــی کن ــدوار م ــرا امی م
ناگهــان شــاهد شــکوفایی اســتعداد های خوبــی 
در ایــن عرصــه باشــیم. مثــا در گیان داســتان 
نویســانی را می شناســم کــه هنــوز اثــری چــاپ 
ــاده  ــرای چــاپ آم ــری ب ــه اینکــه اث ــد ن نکرده ان
نداشــته باشــند، بیشــتر بــه ایــن معنــا کــه دچــار 
ــان  ــه کارش ــبت ب ــختگیری نس ــوع س ــک ن ی
یعنــی داســتان نویســی شــده انــد. ایــن خــوب و 

امیــدوار کننــده اســت.  

ــوب  ــه خ ــتان اولی ــک داس ــود ی l وج
نــگارش  بــرای  انــدازه  تــا چــه 
نمایشــنامه یــا فیلمنامــه و یــا حتــی در 
تولیــد نمایــش یــا فیلــم خــوب تاثیــر 

ــت؟ ــذار اس گ
مــی گوینــد خیلــی تاثیــر گــذار اســت. امــا اگــر 
ــد  ــی گوین ــت م ــا درس ــه آنه ــم ک ــل بگیری اص
ــه  ــتباهی رفت ــم اش ــاز ه ــن از اســاس ب ــس م پ
ام. چــون راســتش آنقدرهــا هــم کــه می گوینــد 
تاثیــر گــذار نیســت! یعنــی بــدون داســتان هــم 
ــا  ــا ب ــب ی ــه اغل ــن ک ــرد. م ــروع ک ــود ش می ش
ــت.  ــا موقعی ــا ب ــرده ام ی ــروع ک ــخصیت ش ش
ــودش  ــه خ ــند قص ــت باش ــا درس ــی این ه وقت
ــی  ــر آدم ــه ه ــت خاص ــی س ــد. طبیع می آی
ــت و  ــت درس ــر موقعی ــه ای دارد. ه ــک قص ی
ــد اســت قصــه  ــه خــود بل ــی هــم خــود ب درمان

ــازد.   ــودش را بس خ

ــان را  ــنامه نویس ــال و روز  نمایش lح
ــد؟ ــی بینی ــه م چگون

ــران  راســتش  اوضــاع نمایشــنامه نویســی در ای
ــته ات  ــوی. خس ــرد می ش ــت. دلس ــوب نیس خ
ــاده  ــگل : »س ــوت بی ــول مارگ ــه ق ــد. ب می کنن
ــما  ــر ش ــد اگ ــم« ببینی ــز ه ــده نی اســت و پیچی
نمایشــنامه نویســی باشــید کــه نــه بلــد باشــید و 
نــه دلتــان بخواهــد کــه وارد عرصــه کارگردانــی 
شــوید وقتــی کار بــه روی صحنــه مــی رود  
دیگرصاحــب اثــر شــما نیســتید؛ تــا اینجــای کار 
مشــکلی نیســت. نــه کــه نیســت؛ آنقدرهــا مهم 
ــن کارم در  ــی م ــی گوی ــودت  م ــا خ ــت ب نیس

حــوزه ادبیــات اســت. کارهایــم خواندنــی ســت. 
ــال خــام! ــم، خی خــب چاپــش مــی کن

lچــرا خیــال خــام؟ مگــر بــرای 
چــاپ نمایشــنامه هایتــان بــه مشــکل 

ــد؟ ــورده ای برخ
ــاه،  ــدت کوت ــن م ــن در همی ــنامه های م نمایش
ــا  ــد ام ــرده ان ــی را کســب ک ــز خوب ــب جوای اغل
بایــد بــا هزینــه شــخصی چــاپ شــوند. ناشــران 
خوبــی کارهایــم را بــرای چــاپ مناســب دیدنــد 
امــا گفتنــد نمایشــنامه فــروش نمــی رود. 
ــه  ــا نیمــی از هزین ــده نمــی شــود. تمــام ی خوان
ــل کــن. از طرفــی همــکاران  اش را خــودت تقب
ــت  ــنده خیان ــه نویس ــد ب ــنده ام می گوین نویس
نکــن و هزینــه نپــرداز. درســت هــم می گوینــد. 
ــد؟  ــه می کنی ــید چ ــن باش ــای م ــما ج ــب ش خ
می گذاریــد نمایشــنامه هایــی کــه بــرای نوشــتن 
هــر صحنــه اش خــون دل خــورده ایــد؛ هــر کار 
ــرده  ــش ک ــار ویرای ــت ب ــزده بیس ــش از پان را بی
ــت  ــورد؟ فرص ــاک بخ ــان خ ــه خانه ت ــد گوش ای
ــه  ــر ب ــت مگ ــت نیس ــه در پایتخ ــم ک ــرا ه اج
مقتضیاتی...حــاال همــه اینهــا بــه کنــار. بعضــی 
نویســنده ها کــه مــن هــم جزوشــان هســتم تــا 
ــود  ــی نش ــروف چاپ ــه ح ــل ب ــان تبدی کارهایش
از آن دل نمی کننــد و دســت از ســرش بــر 

نمی دارنــد.

lیعنــی تــا زمانــی کــه چــاپ نشــده، 
ــنامه  ــش نمایش ــال ویرای ــدام در ح م

ــان هســتید؟ ت
مــن مــدل نوشــتنم اینطــوری نیســت کــه یــک 
قصــه ســر راســت داشــته باشــم بعــد بنشــینیم 
ــش  ــد گره ــا باش ــش اینج ــوب اول ــم خ بگوی
آنجــا باشــد، گــره گشــایی اش فــان جــا و تمام. 
اشــتباه اســت؟ باشــد. اشــتباه مــن اســت. اصــا 
ــرم.  ــذت مــی ب ــن اشــتباه کــردن ل مــن از همی
ــای کار  ــه ج ــو ب ــود، ت ــاپ نمی ش ــی کار چ وقت
ــای  ــش کاره ــرف ویرای ــت ص ــدام وق ــد م جدی
قبلــی مــی کنــی. حــاال تــو بگــو هــزار تــا منتقد 
ــور  ــان ج ــودن و بهم ــور ب ــان ط ــد از ف بیاین
بودنــش تعریــف کننــد تــو خــودت اولیــن مدعی 
ــوی  ــد جل ــودت هســتی و یکــی بای ــد خ و منتق
خــودت را بگیــرد تــا در یــک حرکــت انفجــاری 
ــی  ــه م ــاپ ک ــا چ ــی. ام ــت را نزن ــه دیلی دگم
ــر  ــا دیگ ــت. اص ــوب اس ــی خ ــود. وای! خیل ش
ــی  ــجاعانه می گوی ــت ش ــت. آن وق ــال تونیس م
خــب اشــتباه کــردم کــه کــردم. حــاال مــی روم 

ــاره  ــاره راه مــی افتــی. دوب ــدم. دوب ســر کار جدی
ــک  ــی ی ــای کل زندگ ــن معن ــی. ای ــی کن کار م

نویســنده اســت.

ــم  ــاپ ه ــان  را چ ــنامه هایت lنمایش
ــد؟ ــرده ای ک

ــا از  ــاره راه بیفتــم حــاال ســه ت ــرای اینکــه دوب ب
نمایشــنامه هایــم را بــا هزینــه شــخصی باالتــر 
از یــک میلیــون و 500 هــزار تومــان دارم چــاپ 
مــی کنــم. خنــده دار نیســت؟ خــودت بنویــس. 
ــد.  ــدا بخوانی ــو رو خ ــه ت ــده. ک ــول ب ــودت پ خ
ــه اســت. یــک جــور افتضــاح  ــه نظــرم احمقان ب
ــرای  اســت. از آن افتضاح هــا کــه نمی خواهــی ب
ــر  ــی. و فک ــان کن ــد تکرارش ــم بلن ــودت ه خ
ــی دارم کــه اینجــا جــارش  ــد مــن چــه حال کنی
مــی زنــم!؟ چــه کنــم؟ گاهــی نیــاز داری بــرای 
ــدا  ــود ج ــک دوره آن را از خ ــردن ی ــپری ک س

ــی. کن

lکتابهایتــان در حــوزه نشــر و توزیــع 
بــه مشــکل برنخــورد؟

کتــاب اولــم توســط یکــی از ناشــر هــای خــوب 

ــت.  ــش نداش ــه پخ ــد. البت ــر ش ــتان  منتش اس
ــردم دادم   ــم ب ــر بغل ــم زی ــا را گرفت ــودم کتابه خ
ــن  ــم آدرس چندی ــد ه ــی ها. بع ــه کتابفروش ب
ــع  ــه آن موق ــناس را ک ــد سرش ــنده و منتق نویس
ــنیده  ــم نش ــان را ه ــی هایش ــام بعض ــی ن حت
ــا  ــم ناتاش ــم نام ــنده ه ــت و نویس ــودم از دوس ب
امیــری گرفتــم و برایشــان پســت کــردم. 
کتــاب اینطــوری دیــده شــد و بعــد هــم در 
ــاوری مــن، کاندیــد جایــزه گلشــیری  کمــال ناب
و مهــرگان شــد. خــب اتفــاق بســیار فرخنــده و 
عجیــب غریبــی برایــم بــود. شــش هفــت ماهی 

ــم. ــش بده ــم قورت ــه بتوان ــید ک ــول کش ط

همیــن  هــم  دومتــان  lکتــاب 
داشــت!؟ را  سرنوشــت 

کتــاب دوم همیــن کتابــی کــه بــا عنــوان »برای 
ــه  ــا ب ــر هی ــط نش ــد«  توس ــت می میرن پیرهن
بــازار آمــده. محصــول دهــه هشــتاد مــن اســت. 
ــود  ــرار ب ــرای نشــر چشــمه ق ــودم ب ــتاده ب فرس
ــاپ  ــه چ ــارتر« ب ــل س ــوان »زن ژان پ ــا عن ب
ــا  ــد ت ــد چن ــر کــرد بع ــد اســمش تغیی برســد بع
ــتان  ــاره داس ــد. دوب ــذف ش ــتان هایش ح از داس
ــرای مجــوز. بعــد  ــاره رفــت ب اضافــه کــردم دوب
ــی داشــت  ــد م ــم  چــه شــماره ای بای نمــی دان
ــد  ــد. بع ــدا ش ــد پی ــد. بع ــم ش ــاد گ ــه  در ارش ک
زد و نشــر چشــمه تعلیــق شــد. بعــد مــا گفتیــم 
ــم  ــر کردی ــم. صب ــر کنی ــدارد، صب ــت ن خوبی
ــردم.  ــاز ک ــاره فایلشــان را ب ــاد. دوب ــی نیفت اتفاق
ــردم  ــذف ک ــتان ح ــی دو داس ــردم. یک ــت ک ادی
ــی  ــردم حالت ــعی ک ــد س ــه و بع ــا اضاف ــد ت چن
بــه هــم پیوســته بــه داســتان ها بدهــم. آن 
ــن  ــرود اندرس ــای ش ــر کاره ــت تاثی ــع تح موق
بــودم. مخصوصــا واینزبــرگ اوهایــو ی او... 
ــت دارم.  ــی دوس ــیوه را خیل ــن ش ــم ای ــوز ه هن
خاصــه ســر و شــکل دیگــری پیــدا کــرد. یــک 
الیــه دیگــر هــم بــه کل مجموعــه اضافــه شــد. 
دوبــاره داســتان هــا را دوســت داشــتم. فرســتادم 
ــوس. بررســی هــای انتشــارات  ــرای نشــر ققن ب
از داســتان ها خوششــان آمــد و باالخــره کار 
ــه  ــیده ک ــم رس ــه گوش ــد. و ب ــاپ ش ــال چ امس
خــوب هــم پخــش شــده و هنــوز هــم در حــال 

ــت. ــور اس ــف کش ــاط مختل ــش در نق پخ

ــه  ــد« چ ــی میرن ــت م ــرای پیرهن l»ب
ــی دارد؟ فضای

ایــن مجموعــه از یــازده داســتان بــه هم پیوســته 
تشــکیل شــده. در عیــن حــال کــه هــر داســتان 
جهــان مســتقل خــودش را دارد امــا در صورتــی 
کــه پشــت ســر هــم و بــه ترتیــب خوانده شــوند 
ــه  ــتان ها اضاف ــه داس ــم ب ــری ه ــه دیگ الی
ــد و  ــخصیتها محدودن ــون ش ــد. چ ــد ش خواه
داســتان هــا متعــدد. شــاید فقــط  دو تا داســتان 
ــه   ــوم ک ــتان س ــد. داس ــته باش ــه وابس ــه بقی ب
داســتان ســاده و ســر راســتی ســت و بــه خاطر 
ــه شــخصی گذاشــته ام. و داســتان آخــر  عاق
هــم  اشــانتیونی ســت  بــرای برخــی خواننــده 
هایــی کــه الیــه بــه هــم پیوســته داســتان هــا 
ــی  ــال پایان ــت و دنب ــر اس ــذاب ت ــان ج برایش
ــا  ــی ه ــب بعض ــتند. خ ــه هس ــرای مجموع ب
ــی  ــم نم ــش ه ــد. کاری ــت دارن ــان را دوس پای
ــک  ــم ی ــاال ه ــن ح ــا همی ــرد. حتم ــود ک ش
ــد:  ــی گوی ــودش م ــا خ ــه ب ــت ک ــی هس کس

ــد.« ــام ش ــم تم ــه ه ــن مصاحب ــره ای »باالخ

اوضاع نمایشنامه نویسی 
در ایران خوب نیست. 

دلسرد می شوی. خسته ات 
می کنند. به قول مارگوت 

بیگل : »ساده است و 
پیچیده نیز هم« ببینید 

اگر شما نمایشنامه نویسی 
باشید که نه بلد باشید و نه 

دلتان بخواهد که وارد 
عرصه کارگردانی شوید 
وقتی کار به روی صحنه 

می رود  دیگرصاحب 
اثر شما نیستید؛ تا اینجای 
کار مشکلی نیست. نه که 

نیست؛ آنقدرها مهم نیست 
با خودت  می گویی من 

کارم در حوزه ادبیات 
است. کارهایم خواندنی 

ست. خب چاپش
 می کنم، خیال خام!|

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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اسـتان خراسـان رضـوی و مشـهد بـه عنـوان 
پایتخـت معنـوی و فرهنگـی جهان اسـام نیز از 
ایـن آمـار هـای چند گانـه مسـتثنی نبوده اسـت 
امـا آنچـه بیـش از همـه مهـم بـه نظر می رسـد 
سـرانه پایین مطالعه و دوری دانشـجویان و دانش 
آمـوزان خراسـانی از کتـاب هـای کاغذی اسـت.

 شـاید یکی از عواملـی که در آمار هـای چند گانه 
و بعضا پایین سـرانه مطالعه در این اسـتان نقشی 
اساسـی ایفا کرده اسـت  رکود بازار چاپ و نشـر و 
گرانی و عدم دسترسـی آسـان کتاب بـرای مردم 
بـوده، عاملی کـه کتـاب را به عنوان یـک کاالی 
فرهنگـی از سـبد خانـوار ربوده اسـت اما بـه طور 
حتم ایـن تنها یکـی از عوامـل موثر بـر این مهم 
اسـت و ظهـور تکنولوژیهـای جدیـد و گرایـش 
شـدید  نسـل جوان بـه آنهـا عامل مهـم دیگری 

بـر این امـر بوده اسـت.
تحقیقـات در خصـوص آمـار مطالعه در خراسـان 
رضـوی مطلـب دیگـری را هـم اثبـات مـی کند 
و آن اینکـه ایـن آمارهـا بـه چنـد گونـه متفـاوت 
و توسـط آمـار و اطاعاتـی کـه توسـط ارگانهای 
مختلـف ارائه می شـود به دسـت می آیـد و نمی 
توانـد دلیلی بـر پاییـن آمدن یـا باال رفتن سـرانه 
مطالعـه در افـراد جامعه محسـوب شـود از طرفی 
این آمـار ها از سـوی نهادهـای مختلف با شـیوه 
هـای مختلف کـه گاه خواندن کتاب هـای ادعیه، 
مطبوعـات و کتـب الکترونیـک ر ا جـزو آن مـی 

آورنـد و گاه نمـی آورند محاسـبه می شـود.
بـه گفتـه کارشناسـان مربوطـه سـرانه مطالعـه 
کتـاب های کاغـذی در چند سـال اخیـر در میان 
دانش آموزان و دانشـجویان خراسـانی افت داشته 
اسـت هر چنـد ارگان هـا و نهادهـای مختلفی در 
اسـتان بـرای جبـران آن و کمـک بـه کتابخوان 
کردن افراد راهکارهای بسـیاری چون قـرار دادن 
کتاب در ایسـتگاه های متـرو و اتوبـوس و یا ارائه 

بـن هـای خرید کتـاب سـنجیده اند.

lنبود بانک اطاعاتی متمرکز 
مدیـر کل نهـاد کتابخانه هـای عمومی خراسـان 
رضـوی در خصـوص آمارهـای چنـد گانه سـرانه 
مطالعـه گفـت: یـک بخشـی از ایـن آمـار هـا بر 
مـی گـردد بـه بانـک هـای اطاعاتـی نامتمرکز 
چرا کـه غیـر از کتابخانه های عمومـی، کتابخانه 
های مدارس، حوزه علمیه، دانشـگاه ها، سـازمان 
تبلیغات اسـامی، شبسـتان مسـاجد، کانون های 
پـرورش فکـر کـودکان و نوجوانان، کانـون های 
فرهنگی و هنری مسـاجد و کتابخانه های شخصی 
هم وجـود دارد کـه خدمـات کتابخانـه ای ارائه می 
دهنـد و عـدم تمرکـز بانـک اطاعاتی بـرای جمع 
آوری آمـار صحیحـی از ایـن مراکـز شـاید یکـی از 
ضعـف هایی اسـت که سـبب بـروز آمارهـای چند 

گانـه در حوزه سـرانه مطالعه شـده اسـت.
حسـن اکبـری معتقـد اسـت؛ ایـن آمارهـا بایـد 
توسـط یک نظـام آمـاری یکپارچه هماننـد مرکز 
آمار کشـور بـه دسـت آید و نیـاز به یک دسـتگاه 
فرابخشـی وجود دارد تا جـدای از آمـاری که خود 
دسـتگاه هـا اعام مـی  کننـد آمـار متناسـبی از 

میـزان کتابخوانـی به دسـت آورد.
اکبری عنـوان کرد: نظر دادن در خصوص سـقف 
مطالعـه در اسـتان نیـاز بـه یـک کار مطالعاتـی و 
پژوهشـی گسـترده دارد اما آنچه مشـهود است و 
مـا همـواره در همه مکانها بـا آن سـر و کار داریم 
ایـن اسـت که سـقف مطالعـه پاییـن اسـت ولی 
اختـاف نظر های بسـیاری در آن وجـود دارد؛ در 
هـر صـورت آنچه مرتـب تکـرار می شـود و طی 

یـک طـرح مطالعاتی عنوان شـده میـزان مطالعه 
در سـال 93 کمتـر از یـک سـاعت در کل کشـور 
بـوده و در خراسـان رضوی هم تقریبـا نزدیک به 

همیـن آمار اسـت.
به گفتـه وی تهیه آمار از سـرانه مطالعه منسـجم 
نیسـت چـرا کـه گاهـی خوانـدن کتـاب هـای 
ادعیـه، روزنامـه و نشـریات در این آمار محسـوب 
شـده و گاهی حسـاب نمی شـود  و ممکن اسـت 
وجـود آمارهـای متناقـض در ایـن خصـوص بـه 
همین اختاف نظـرات در چگونگی محاسـبه آن 
برگـردد که نیـاز بـه یـک کار علمی و پژوهشـی 

دقیـق دارد.
نبود جذابیت

ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  فرهنگـی  معـاون 
خراسـان رضـوی نیز در ایـن خصوص گفـت: به 
طور یقیـن نشـریات اینترنتـی و وجـود فضاهای 
مجـازی و شـبکه هـای اجتماعـی کـه طیـف 
گسـترده ای از مـردم در آنها فعال هسـتند بر آمار 

مطالعـه موثـر بوده اسـت.
حسـین مسـگرانی معتقد اسـت؛ این مقـوالت در 
مطالعه کتاب تاثیر داشـته و جزو مطالعه هسـتند و 
اگر در سـرانه مطالعه محسوب شـوند آمار متفاوتی 

بـا آنچـه ارائه مـی گردد به دسـت مـی آید.
وی ضمـن اشـاره به اختـاف نظر در محاسـبه 
کارشناسـان  کـرد:  عنـوان  مطالعـه  سـرانه 
کتـاب  فقـط  مطالعـه،  سـرانه  کـه  معتقدنـد 
کاغـذی را شـامل مـی شـود و در نهایـت کتب 
الکترونیکـی را می تـوان در آن گنجاند و سـایر 
مـوارد  در آن نقشـی ندارنـد  و سـرانه مطالعـه 
در مشـهد هـم بـه همیـن شـیوه محاسـبه و 
و  شـود  نمـی  شـامل  را  اینترنتـی  مطالعـات 
شـاید همیـن اختـاف نظـرات هـم عاملـی بر 

آمارهـای چندگانـه مطالعـه باشـد.
وی ضمـن تاکید بـر تاثیر ظهور تکنولـوژی های 
جدیـد بـر سـرانه مطالعـه به نقـش گرانـی کتاب 

هـا در این امر اشـاره کـرده و گفت:  شـاید در چند 
سـال اخیر نـه تنهـا در خراسـان رضـوی بلکه در 
کل جامعـه بـه لحـاظ اقتصـادی جایـگاه کتـاب 
در سـبد خانـوار کـم رنگ شـده اسـت چرا کـه از 
سـال 90  تـا امـروز هزینه چـاپ و نشـر کتاب به 
علت گرانی و مشـکات اقتصادی سـه برابر شده 
و قـدرت خریـد مـرم پایین آمـده اسـت از طرفی 
شـاید سـلیقه مـردم در چـاپ کتـاب هـا در نظـر 
گرفته نشـده و همن امر هم سـبب دوری بیشـتر 

آنهـا از کتاب شـده اسـت.
وی افـزود: آنچه مسـلم اسـت جـدای از آمارهای 
متناقـض کتابخوانـی سـرانه مطالعه در خراسـان 
جمعیـت  نسـبت  بـه  و  اسـت  پاییـن  رضـوی 
خراسـان رضوی، کتابخوانی سـهم پایینی از وقت 
دانشـجویان و دانـش آمـوزان را در ایـن اسـتان 

اشـغال کرده اسـت.
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  فرهنگـی  معـاون 
اسـامی خراسـان رضـوی کتابخانه را بـه عنوان 
یک مکان فرهنگی در افزایش سـرانه کتابخوانی 
بسـیار موثـر دانسـت و ابـراز کـرد: کتابخانه های 
جـذاب از نظر سـالن هـای مطالعه و وجـود کتاب 
هـای جدیـد و بـه روز که سـلیقه اقشـار مختلف 
را در نظـر گرفتـه باشـد مـی تواند بـه عاقمندی 
مخاطبـان بـه مطالعـه نقـش آفرینـی کنـد و در 
مقابـل کتابخانـه هـای نامناسـب بـا ذائقـه مردم 

سـبب دور شـدن از کتـاب و کتابخوانی شـود.
شـاید یکـی از دالئـل سـرانه پاییـن کتابخوانـی 
در اسـتان بـه آمـار کتابخانـه هـای عمومـی و یا 
عـدم جذابیـت آنها بـرای مخاطـب بر مـی گردد 
زیـرا مدیـر کل کتابخانه های اسـتان نیـز معتقد 
کتابخانـه  بـاب  حـال حاضـر 196  در  اسـت:  
عمومـی در خراسـان رضـوی داریـم کـه از ایـن 
تعداد 50 باب به شـکل 25 کتابخانـه نهادی و 25 
کتابخانه مشـارکتی سـهم مشهد اسـت که بیش 
از دو میلیـون و 500 هـزار نسـخه کتـاب هـم در 

کتابخانـه هـای اسـتان موجود اسـت.
بـه گفتـه مسـگرانی پایین آمـدن هزینـه چاپ و 
نشـر کتـاب و در اختیار گذاشـتن کتـاب با قیمت 
مناسـب هم می تواند سـبب افزایـش کتابخوانی 

در جامعه شـود.
وی بـا تاکید بر این امـر که کتابخوانـی در جامعه 
نیازمند بستر سـازی اسـت، ابراز کرد: نقش رسانه 
هـا بـه ویژه شـبکه اسـتانی سـیما هـم در ترویج 
ایـن فرهنـگ  از طریـق سـاخت کلیـپ هـای 
جـذاب و تبلیـغ کتاب هـای خوب بسـیار مهم به 

نظـر می رسـد.
کتابخوانـی بـه عنـوان یکـی از شـاخصه هـای 
اصلـی فرهیختگی در اسـتان فرهیخته خراسـان 
رضـوی و وجـود کتابخانه های عظیـم و با افتخار 
جهـان اسـام چون آسـتان قدس رضوی بیشـتر 
بایـد مـورد توجه قـرار گیـرد و الزم اسـت بسـتر 
مناسـب به جهـت ترویج ایـن فرهنـگ از خانه و 
مدرسـه آغاز شـود تـا ایـن فرهنـگ همانند یک 

عـادت از کودکـی نهادینه شـود.
رئیـس نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی خراسـان 
رضـوی افـزود: همچنین بیـش از 180 هـزار نفر 
عضـو کتابخانـه در ایـن اسـتان داریـم، امـا آمـار 
کتابخانـه هـا بـا توجـه بـه جمعیـت اسـتان آمار 
پایینـی اسـت و در ایـن زمینه بـه شـدت نیازمند 
کار جهـادی و کمـک خیریـن و واقفان هسـتیم.

وی افـزود: تعـداد کتابخانه هـای عمومی زیر نظر 
نهـاد کتابخانه های عمومی در مقایسـه با آمار آن 
در سـطح کشـور غیر قابل قبـول بوده و خراسـان 
رضـوی از این نظـر در رتبه چهارم کشـوری قرار 
دارد کـه ایـن خا جـدی در حـوزه کتابخانه های 

عمومی محسـوب می شـود.

lتاثیـر ظهـور تکنولوژی هـای جدید و 
گرانـی کتاب 

اکبـری در ادامـه بـا اشـاره بـه نقـش تکنولـوژی 
بـر تغییـر رفتارهـای مطالعـه و کسـب اطاعات 
در عمـوم جامعـه گفـت: کامـا واضح اسـت که 
ظهـور تکنولـوژی هـای جدید بـر میـزان و نحوه 
کتابخوانـی موثـر بـوده  و برخـی از افـراد دیگـر 
سـراغ کتـاب هـای چاپـی و کاغـذی نمـی روند؛ 
فلسـفه ایجاد کتابخانه دیجیتال هم همین اسـت 
که سـرانه مطالعـه از ایـن طریـق افزایـش یابد.

 مسـئول آمـوزش سـازمان تبلیغـات اسـامی 
خراسـان رضـوی هـم تغییـر ذائقـه هـا و ظهـور 
شـبکه هـای اجتماعـی در کنـار موبایـل هـای 
پیشـرفته را عاملـی بـرای دوری افـراد جامعـه 
از کتـاب هـای مکتـوب دانسـته و عنـوان کـرد: 
جوانـان بـه دلیـل دل مشـغولی بـه ایـن فضاهـا 

حوصلـه کمـی بـرای مطالعـه دارنـد.
حجـت االسـام عبـداهلل ابراهیمـی توجـه بـه 
عناویـن مختلف بـه جای تیـراژ بـاالی کتابهای 
موجـود و پـر محتـوا را عاملـی اساسـی در کتاب 
زدگـی جامعه امـروز دانسـته و افزود: در کشـور ما 
برخاف کشـورهای پیشـرفته ناشـران و متولیان 
ایـن امر عاقـه وافری بـه چـاپ عناوین مختلف 
کتـاب دارنـد و این سـبب می شـود مخاطـب در 
مراجعـه بـه سـیل عظیمـی از تالیفـات و عناوین 
مختلف کتاب هـا مواجه و تصمیـم گیری برایش 

سـخت و گاهی غیـر ممکن شـود.
وی ادامـه داد: بـرای بهبـود ایـن روند بایـد کتاب 
هـای پـر محتـوا و عمیق بـا تیـراژ بـاال وارد بازار 
شـده و از چـاپ عناویـن و تالیفـات گوناگـون 
جلوگیـری شـود از طرفـی بایـد  سـائق مـردم 

مدیریـت و بـه آن توجـه شـود.

آمار ضد و نقیض کتابخوانان خراسان رضوی 

خوانندگان دیجیتالی گم شدند 
سنجش سرانه مطالعه و تعیین عیار فرهیختگی با 
استفاده از آمار کتابخوانان و مراجعه کنندگان به 
کتابخانه ها یکی از موضوعات مورد اختالف نظر 
بسیاری از کارشناسان است که بیان می شود با 
ورود تکنولوژی های جدید آمار این حوزه را نیز 

دستخوش تحوالت بسیار کرده است. رضا آرمانیان ملیحه زرین پور

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ـــرگان  ـــری گ ـــه 92 کیلومت ـــن فاصل ـــرای همی ب
ــه  ــا بـ ــم تـ ــی کردیـ ــدکاووس را طـ ــا گنبـ تـ
ـــدی  ـــی بازدی ـــای محل ـــانه ه ـــایر رس ـــراه س هم
از ایـــن شـــگفتی داشـــته باشـــیم. آنچـــه 
مشـــاهده شـــده، در ظاهـــر، فضایـــی بـــزرگ 
و محیطـــی ســـبز و آرام بـــرای مطالعـــه بـــود 
امـــا در باطـــن فضایـــی بـــود بـــرای بدرقـــه 

مســـافران مســـیر آخـــرت.
ـــرای  ـــزا ب ـــه مج ـــای مطالع ـــا فض ـــازه ای ب   س
ـــرای  ـــی ب ـــن مخزن ـــوان و همچنی ـــان و بان آقای
ـــاب  ـــری از کت ـــر خب ـــون دیگ ـــه اکن ـــه ک کتابخان
نبـــود و جـــای آن را تخـــت هـــای غســـالخانه 

ـــود. ـــه ب گرفت
بـه دلیـل نـوع اسـتفاده از ایـن مرکـز فرهنگـی، 
طبیعتـا از مسـاحت سـایر قسـمت هـای ایـن 
سـاختمان نمی تـوان اسـتفاده دیگری کـرد و به 
نوعـی بخش هـای دیگـر بنا بـا اسـتفاده مانده 
اسـت. صـرف نظـر از هزینـه ای کـه بـرای ایـن 
کتابخانـه بـزرگ شـده، تغییر کاربـری ایـن بنا با 
توجه بـه اهمیت موضوع مطالعـه و کمبود فضای 
کتابخانه در گنبد، نشـانگر سـهل شـمردن بحث 
سـرانه مطالعه از سـوی مسـئولین شـهر به شمار 
می رود چرا کـه امروزه ترویـج کتابخوانی و توجه 
به ایـن مقولـه فرهنگی بـه عنوان یـک ضرورت 

بـرای آحـاد افـراد جامعه احسـاس می شـود.
 از طرفـی بـا توجه به اینکـه امکانات سـاختمانی 
یـک کتابخانـه نمـی تواند پاسـخگوی مناسـبی 
برای تامین نیازهای غسـالخانه باشـد، مشکاتی 
ماننـد نبـود بهداشـت و سـایر امکانـات در ایـن 

خصـوص به همـراه داشـته اسـت.

lعلی رغـم پیگیری زیاد، هنوز غسـال 
خانه گنبد تعیین تکلیف نشـده اسـت

عضـو هیـات امنـا و مدیر داخلـی امامـزاده یحیی 
بـن زیـد)ع( کـه مـا را در ایـن بازدیـد همراهـی 
مـی کـرد، بـا بیـان ایـن نکتـه که سـال هاسـت 
از کتابخانـه بـه عنـوان غسـال خانه اسـتفاده می 
شـود، افـزود: بارهـا در دوره های قبـل و این دوره 
موضوع را پیگیـری کردیم اما هیـچ گاه به نتیجه 

. نرسید
 احمـد باقریـان بـا بیـان ایـن نکتـه کـه مرکـز 
فرهنگـی امـام زاده کـه از بقـاع شـاخص کشـور 
اسـت اکنون تبدیل به غسـالخانه شـده، گفت: در 
سـال جـاری تربیت یـک هـزار و 400 نفـر برای 
طـرح حافظـان قـرآن را در دسـتور کار داریـم در 
حالیکـه فضایـی برای ایـن امـر در اختیار مـا قرار 

ندارد.
وی خواسـتار تبدیـل کتابخانـه به کاربـری اصلی 

آن شـد و گفـت: بنـا داریـم کتابخانـه و مرکـز 
فرهنگـی و قرآنـی را بـه محـض احیـا آن، دوباره 

راه انـدازی کنیـم.
آنجایـی کـه مسـئولیت  از  داد:  ادامـه  باقریـان 
عهـده  بـر  غسـالخانه  تهیـه  و  هـا  آرامسـتان 
شـهرداری اسـت بایـد مدیریـت شـهری در ایـن 

دهـد. انجـام  کاری  راسـتا 
عضـو هیـات امنـا امامـزاده یحیـی بـن زیـد)ع( 
بااعام این مطلب که شـهرداری و شـورا تاکنون 
همکاری نکـرده، افزود: ما همـواره این موضوع را 

تا بـه نتیجه رسـیدن دنبـال خواهیـم کرد.
سـال گذشـته شـورای شـهر متعهـد بـه تخلیـه 
کتابخانـه طـی 6 مـاه آینـده شـده ولـی تاکنـون 
هیـچ اقـدام یـا مذاکـره ای بـرای خریـد زمین به 

عنـوان گام اول هـم برداشـته نشـده اسـت.
 وی بـا بیـان این نکتـه که در جلسـه 25 اسـفند 
سـال گذشـته شـورای شـهر متعهـد بـه تخلیـه 
کتابخانـه طـی 6 مـاه آینده شـده، افـزود: تاکنون 
هیـچ اقـدام یـا مذاکـره ای بـرای خریـد زمین به 

عنـوان گام اول هـم برداشـته نشـده اسـت.

بـرای  اعتبـار  تومـان  میلیـون   200l
غسـالخانه در نظـر گرفته شـده اسـت 
بـرای اطـاع بیشـتر از موضـوع تعییـن تکلیـف 
زمیـن و سـاخت غسـالخانه بـه سـراغ رئیـس 
شـورای شـهر گنبد کاووس رفتیم، علی پورمندی 
در ایـن بـاره به خبرنـگار ما، گفـت: بودجـه برای 
ایـن موضـوع مشـخص شـده و بقیـه مسـائل 

برعهـده شـهرداری اسـت.
وی بـا بیـان ایـن نکتـه کـه بودجـه شـورا و 
شـهرداری محدودیـت داشـته و تقسـیم بنـدی 
شـده اسـت، افـزود: 200 میلیـون تومـان اعتبـار 
بـرای غسـالخانه در نظـر گرفتـه شـده کـه 100 
میلیـون تومـان آن برای غسـالخانه اهل سـنت و 
100 میلیـون تومان برای غسـالخانه اهل تشـیع 

خواهـد بـود.
ایـن عضو شـورا با طـرح این سـوال که چـرا این 
موضـوع را همـه در دوره عضویـت مـا در شـورا 
متوجه شـدند؟، گفت: بانیان فعلـی در قبل مدیر و 

عضو شـورا بودنـد و کاری انجـام ندادند.
پورمنـدی در ادامه سـعی کرد مشـکل را برگردن 
مسـئوالن گذشـته بیاندازد و با بیـان این نکته که 
قبل از این حتـی یک ریال به موضوع غسـالخانه 
اختصاص داده نشـده بـود، گفت:  مدت 10 سـال 
اسـت کـه کاری در این باره انجام نشـده امـا از ما 
مـی خواهنـد که مـا یکسـاله کار انجـام دهیم در 

حالـی که نمی شـود.
 وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در گذشـته 

غسـالخانه در کجـا قـرار داشـته، گفـت: جایـگاه 
قبلـی غسـالخانه در خاطرم نیسـت، تـازه متوجه 

شـدیم کـه ایـن موضـوع بسـیار حـادی اسـت.
ایـن عضو شـورا بـا بیـان ایـن نکته که سیاسـت 
گـذاری فقط با ماسـت، افـزود: بحـث اجرایی آن 
به شـهرداری مربوط اسـت از این رو نیاز اسـت از 

مدیریت شـهری موضـوع را پیگیر شـوید.
ـــا  ـــی ب ـــی قبل ـــه هماهنگ ـــن ک ـــم ای ـــی رغ عل
مســـئول دفتـــر شـــهردار گنبـــدکاووس بـــرای 
ـــده  ـــام ش ـــهردار انج ـــا ش ـــوری ب ـــه حض مصاحب
ـــد  ـــه گنب ـــفر ب ـــل از س ـــا قب ـــگار م ـــود و خبرن ب
ســـاعت ماقـــات را هماهنـــگ کـــرده بـــود، 
ـــئول  ـــد و مس ـــر نش ـــرار حاض ـــهردار در ق ـــا ش ام
دفتـــر هـــم ابتـــدا از دلیـــل عـــدم حضـــور شـــهردار 
ـــگام خـــروج  ـــا هن ـــی اطاعـــی کـــرد، ام اظهـــار ب
ـــه  ـــرد ک ـــام ک ـــهردار اع ـــر ش ـــگار از دفت خبرن
ـــت.  ـــته اس ـــهر کاری داش ـــارج از ش ـــهردار خ ش
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــود ب ـــروری ب ـــه ض ـــه ای ک نکت
هماهنگـــی انجـــام شـــده بـــه خبرنـــگار مـــا 
اعـــام مـــی شـــد، بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
ــت  ــم گرفـ ــر تصمیـ ــگار مهـ ــوع خبرنـ موضـ
پاســـخ را تلفنـــی از شـــهردار گنبـــدکاووس 
ــا  ــته باشـــد، و بـــه همیـــن دلیـــل بارهـ داشـ
از طریـــق تمـــاس تلفنـــی و پیامـــک پیگیـــر 
ــاف  ــر خـ ــد. بـ ــهردار شـ ــا شـ ــه بـ مصاحبـ
تـــاش مـــا، موفـــق بـــه صحبـــت بـــا 
»عبدالحمیـــد قزلجـــه« نشـــد از ایـــن رو بـــا 
فرمانـــدار ویـــژه گنبـــدکاووس ارتبـــاط برقـــرار 

ــم. کردیـ

lمـکان غسـالخانه را در مـزار بیـرون 
امامـزاده در نظـر گرفتیـم 

محمـد حمیـدی از احـداث مـکان جدید غسـال 
خانـه خبـرداد و بـا بیـان ایـن نکتـه کـه مـکان 
غسـال خانـه را در مـزار بیـرون امامـزاده در نظـر 
گرفتیـم، افـزود: در ماه های پایانی سـال گذشـته 
در جلسـه ای شـورای شـهر را تکلیـف کـردم که 
بودجـه ای بـرای ایـن موضـوع در نظـر بگیرند.

وی بـا بیان اینکه شـورا برای سـاخت غسـال خانه 
200 میلیون تومان در نظر گرفـت، ادامه داد: فعا در 
مرحله معرفی زمین هسـتند، با تعیین زمین مراحل 

بعدی بـه راحتی انجام می شـود.
 ایـن مسـئول شهرسـتانی با اشـاره به ایـن نکته 
که گنبد شـیعه و سـنی در کنـار یکدیگـر زندگی 
کـرده و در بحـث غسـالخانه آداب خاصـی دارند، 
افـزود: پیـش بینی مـا این اسـت که غسـال خانه 
دومنظـوره باشـد تـا اهـل سـنت و شـیعه بتوانند 

بهـره ببرند.

غسـال خانـه تـا قبـل از پایان سـال جـاری بهره 
بـرداری می شـود

وی از بهـره بـرداری ایـن مکان تـا قبـل از پایان 
سـال جـاری خبـر داد و گفـت: احداث سـاختمان 
غسـال خانـه پیچیدگـی خاصـی نـدارد از این رو 
به محـض تعییـن تکلیف زمیـن در مدتـی کوتاه 

آمـاده بهـره بـرداری خواهد شـد.
حمیـدی با اعام ایـن مطلب که ایـن موضوع در 
سـال های قبل باید مـورد توجه قـرار می گرفت، 
افـزود: بـا متولیان امـام زاده صحبت مـی کنیم تا 
زمینی بـه این موضـوع اختصاص دهنـد؛ تصورم 
این اسـت بـا توجه بـه اهمیـت وجود غسـالخانه، 
اوقـاف نگاهی خـاص به این مورد داشـته باشـد.

گنبـدکاووس بـه عنوان دومین شـهر گلسـتان از 
حداقـل امکانات مانند غسـالخانه محروم شـده و 
بـه ناچـار از کتابخانـه برای ایـن امر بهره جسـته 
اسـت.  با توجـه به اهمیـت بحث خدمت رسـانی 
بـه مـردم کـه همـواره مسـئولین از آن یـاد مـی 
کنند، نبـود امکاناتی مثل غسـالخانه برای شـهر، 
بایـد زنگ خطـری برای مسـئولین بـه خصوص 
مدیریت شـهری گنبد باشـد نـه اینکه به سـمت 
برداشـتن مسـئولیت از خود و انداختن آنچه انجام 

نشـده بـه دوش دیگران باشـند. 
جـدای از بحث نبود غسـال خانه در شـهری مثل 
گنبـدکاووس، تغییـر کاربـری فضـای فرهنگـی 
ماننـد کتابخانه بـه غسـالخانه با توجه بـه کمبود 
فضـای فیزیکـی کتابخانـه در این شـهر به نوعی 
اجحـاف در حـق کتـاب و فرهنـگ کتابخوانی به 

شـمار می رود.
ــای  ــه هـ ــر کل کتابخانـ ــته مدیـ ــال گذشـ سـ
عمومـــی اســـتان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
توســـعه فضـــای کتابخانـــه و کتـــاب در تـــراز 
شایســـتگی های مـــردم گلســـتان نیســـت، 
گفتـــه بـــود بـــر اســـاس اســـتانداردها بایـــد 
ـــت  ـــت، هش ـــر جمعی ـــد نف ـــر یکص ـــه ازای ه ب
ـــی  ـــن در حال ـــیم ای ـــته باش ـــا داش ـــع فض مترمرب
ـــا  ـــع فض ـــم مترمرب ـــه ده ـــک و س ـــه ی ـــت ک اس
ــد  ــژه گنبـ ــدار ویـ ــی فرمانـ ــم و از طرفـ داریـ
ـــی  ـــه فضـــای فیزیک ـــان اینک ـــا بی ـــز ب کاووس نی
کتابخانـــه هـــای گنبـــدکاووس بـــا اســـتاندارد 
ـــه  ـــود ک ـــرده ب ـــام ک ـــه دارد، اع ـــور فاصل کش
شهرســـتان گنبـــد 28 هـــزار متـــر مربـــع بـــا 

فضـــای فیزیکـــی اســـتاندارد، فاصلـــه دارد.
بـا توجـه بـه اهمیـت مطالعـه و ترویـج فرهنگ 
کتابخوانـی و کمبـود فضـای فیزیکـی در شـهر 
گنبـد انتظـار مـی رود مسـئولین شـهری بـرای 
احـداث سـاختمان غسـالخانه بـه رونـد کار خود، 

تسـریع دهنـد.

سرانه فرهنگی گنبدکاووس در اختیار اموات

کتابخانه ای که غسالخانه شد
حدود یک دهه است کتابخانه نزدیک آرامستان گنبدکاووس به 
دلیل نبود غسالخانه از کاربری اصلی خود خارج شده و به عنوان تنها 
غسالخانه این شهر مورد استفاده می گیرد. جای تأسف دارد که در 
استان گلستان، به جای تالش برای توسعه زیرساخت های فرهنگی، 
حداقل زیرساخت های موجود را تغییر کاربری داده، و از آن 

استفاده نامتعارف می کنند.
تبدیل کتابخانه به غسالخانه! موضوعی که شاید در نگاه اول 
باورکردنی نباشد. شگفتی این موضوع حداقل برای ما تا جایی بود که علی رغم 
گزارش های مردمی و تایید رسانه های محلی، تصمیم گرفتیم تا به صورت حضوری 

بازدید از این کتابخانه که اکنون غسالخانه است، داشته باشیم.

الهام رئوفی فر

ماه برتر خرداد  ش 
گزار

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــاعر  ــمه ش ــت مجس ــیاری از سرنوش ــوز بس  هن
ــردی  ــد. م ــر ندارن ــام خب ــان اس ــزرگ جه ب
ــر  ــدان پیامب ــتایش خان ــف س ــود را وق ــه خ ک
ــر اســاس مســتندات  ــل ب اکــرم)ص( کــرد. دعب
ــدح  تاریخــی، شــهرتش را از ســرودن شــعر و م
ــل  ــت. دعب ــرده اس ــب ک ــا )ع( کس ــام رض ام
خزاعــی، بــرای اهالــی شــوش نامــی آشناســت و 
هــر ســاله میزبــان جشــنواره بیــن المللــی شــعر 
ــه  ــن ک ــم از ای ــی اســت. بگذری ــن شــاعر نام ای
ــاف  ــی اخت ــاعر انقاب ــن ش ــورد زادگاه ای در م
هســت امــا یــاد دعبــل خزاعــی بــا نــام شــوش 

ــت. ــورده اس ــره خ گ
در ابتــدای دهــه 70 و همزمــان بــا کنگــره 
ــرای وی  ــی ب ــاعر، تندیس ــن ش ــت ای بزرگداش
ــال  ــال طراحــان، ایــن تمث ــه خی ســاخته شــد. ب
ــه  ــر رابط ــد ب ــدی باش ــر تائی ــت مه ــی توانس م
دعبــل و شــوش. مهــر پیونــدی کــه چنــد ماهی 
ــه طــور شــبانه،  ــاورد، مجســمه ب بیشــتر دوام نی
آرام و بــی ســر و صــدا جــا بــه جــا شــد بــی آنکه 
ــش از  ــه بی ــی ک ــورد. تمثال ــکان بخ آب از آب ت
20 ســال پیــش در یکــی از میادیــن اصلی شــهر 
شــوش و بــه منظــور پاسداشــت ایــن پیــر فرزانه 

نصــب شــد.

مجســمه در گوشــه ای از حیــاط مجتمــع 
ــی  ــد، ب ــته ش ــی گذاش ــل خزاع ــی دعب فرهنگ
آنکــه ابعــاد آن بــا محیــط تناســبی داشــته باشــد. 
گویــی مجســمه را بــه زور در گوشــه ای از حیــاط 
چپانــده باشــند. در بــه دری و جابــه جایــی ادامــه 
داشــت و ســرانجام مجســمه شــاعر اهل بیــت از 

ــر در آورد. ــهر شــوش س ــهرداری ش ــار ش انب

lاولویت با دعبل است
ــب  ــاره نص ــوش درب ــهر ش ــورای ش ــو ش عض
مجســمه جدیــد در ایــن شــهر گفــت: با ســاخت 
مجســمه و تمثــال مشــکلی نداریــم اما اگــر قرار 
باشــد مجســمه ای ســاخته شــود بایــد اولویــت با 

مجســمه دعبــل خزاعــی باشــد.
مســعود رشــنو افــزود: در اولیــن جلســه شــورای 
شــهر بعــد از نصــب تندیــس، بــه عنــوان 
معتــرض تندیــس جدیــد صحبــت کــردم و 
ــرح  ــه را مط ــه هم ــتم ک ــی داش ــل خاص دالی

کــردم.

l»مجســمه دعبــل خزاعــی در زمانــی 
کــه در شــوش نصــب بــود«

ــگاه  ــان اینکــه دعبــل خزاعــی جای ــا بی رشــنو ب

ویــژه ای میــان مســلمانان جهــان و مخصوصــا 
در شــهر شــوش دارد، گفــت: بــه دالیــل مختلف 
اگــر قــرار باشــد هــر تندیســی ســاخته شــود باید 
ــا دعبــل باشــد. دعبــل خزاعــی یــک  اولویــت ب
ــت.  ــهرمان اس ــرای ش ــب ب ــیار مناس ــد بس برن
ــب  ــی نص ــفانه در مقطع ــل متاس ــمه دعب مجس
شــد و انتظــار مــی رفــت اهــل هنــر ورود کننــد 
ــز  ــد در مرک ــس جدی ــا تندی ــی زیب ــا طراح و ب
شــهر نصــب شــود کــه در معــرض دید عمــوم و 

ــان و گردشــگران باشــد. میهمان
ــن  ــوش همچنی ــهر ش ــورای ش ــو ش ــن عض ای
ــادآور شــد: ســاخت و نصــب مجســمه دعبــل  ی
یــک وظیفــه اســت و جایــگاه ویــژه ای بــرای ما 
دارد کــه متاســفانه مســئوالن شــهری همچنــان 
پاســخ مناســبی در ایــن خصــوص بــه مــا ندادند.

رشــنو، ضمــن انتقــاد از شــکل مجســمه کارگــر 
گفــت: مجســمه جدیــد بــا منطقــه مــا همخوانی 
نــدارد و بایــد همــه جوانــب بــرای ســاخت آن در 
ــرار باشــد  ــر ق ــا اگ ــی شــد. مث ــه م نظــر گرفت
ــا  ــد ب در اردبیــل مجســمه ای ســاخته شــود نبای

آســتین کوتــاه ســاخته شــود.
ــام مجســمه  ــن ن ــت: همچنی ــن گف وی همچنی
ــه  ــهروند« ک ــدان »ش ــام می ــت و ن ــر اس کارگ
بــاز هــم نتاســبی بــا هــم ندارنــد. مــا در شــورای 
شــهر همچنــان پیگیــر مجســمه دعبــل خزاعی 

ــود. ــم ب خواهی

lسرنوشت یک مجسمه
حــدود 20 ســال پیــش مجســمه دعبــل در 
میــدان »هفــت تیــر« شــوش نصــب شــده بــود. 
ــر مــی  ــل خزاعــی« تغیی ــه »دعب ــدان ب ــام می ن
ــل نامشــخص  ــه دالی ــی و ب ــس از مدت ــد. پ یاب
ــی  ــته م ــی اش برداش ــل اصل ــمه از مح مجس
ــل  ــد دعب ــحن مرق ــه ای از س ــود و در گوش ش
ــد از  ــددا بع ــود. مج ــی ش ــی م ــی جانمای خزاع
چنــد ســال مجســمه ناپدیــد مــی شــود و ســر از 
انبــار شــهرداری درمــی آورد. نــام میــدان »دعبل 
خزاعــی« نیــز بــه »هفــت تیــر« برگردانــده مــی 

ــود.   ش
کســی از سرنوشــت ایــن مجســمه خبر نداشــت. 
ــا انتشــار عکســی از مجســمه شکســته شــده  ب
دعبــل خزاعــی بعــد از گذشــت ســال هــا دوبــاره 
ــردم  ــان م ــر زب ــر س ــی ب ــل خزاع ــث دعب بح
ــای  ــده و وعیده ــت وع ــاد و در نهای ــوش افت ش

نصــب ایــن مجســمه شــنیده شــد.
ــین  ــس پیش ــه رئی ــود ک ــش ب ــاه پی ــت م هش
شــورای شــهر شــوش خبــر از نصــب مجســمه 
دعبــل در میــدان ورودی شــهر از طــرف اتوبــان 
اهــواز – شــوش را داده بــود و گفــت: مرقــد 
دانیــال نبــی)ع( و دعبــل خزاعــی از شــاخصهای 
ــرای  ــتند و ب ــهر هس ــن ش ــی ای ــی و مذهب دین

مجســمه دعبــل بایــد مــکان جدیــدی در نظــر 
گرفتــه و همزمــان بــا هفتــه دولــت نصب شــود.

ــن  ــده ای ــد و وع ــی رس ــت از راه م ــه دول هفت
عضــو شــورا عملــی نمی شــود. ســپس شــهردار 
شــوش در مصاحبــه ای از اختصــاص 25 میلیون 
تومــان بــرای تعمیــر مجســمه دعبــل خبــر داد.

ــه  ــود ک ــه ب ــاره گفت ــن ب ــوش در ای ــهردار ش ش
جابــه جایــی مجســمه از میــدان هفــت تیــر یــا 
ــن شــاعر و  ــد ای ــه مرق ــم ب ــل خزاعــی قدی دعب
ســپس منتقــل کــردن آن بــه انبــاری شــهرداری 
در زمــان شــهرداری هــای ســابق صــورت 

ــت. گرف
ــل از  ــا قب ــود ت ــح داده ب ــی توضی ــف زمان یوس
اینکــه مجســمه را ببینیــم قــرار بــود اخیــرا آن را 
در گوشــه ای از شــهر نصــب کنیــم و جانمایــی 
ــد از  ــد از بازدی ــا بع ــود. ام ــه ب ــز صــورت گرفت نی
مجســمه متوجــه شــدیم کــه شــکاف بزرگــی بر 
ــود و قابلیــت نصــب  ــاده ب سراســر مجســمه افت

مجــدد وجــود نداشــت.
شــهردار شــهر شــوش افــزود: بــرای تعمیــر ایــن 
مجســمه، حــدود 25 میلیــون تومــان نیــز در نظر 
ــد از  ــازان بع ــمه س ــی از مجس ــا یک ــم ام گرفتی
ــل  ــه مجســمه قاب ــت ک ــد از مجســمه گف بازدی

ترمیــم نیســت.
ــازان  ــمه س ــا از مجس ــه م ــت: البت ــی گف زمان
ــرای  ــه ب ــم ک ــت کردی ــز درخواس ــی نی اصفهان
تعمیــر مجســمه دعبــل خزاعــی اقــدام کــرده و 

ــتیم. ــا هس ــخ آنه ــر پاس منتظ
ــا  ــتیم ب ــر توانس ــه اگ ــود ک ــرده ب ــد ک وی تاکی
اعتبــاری کــه برایــش در نظــر گرفتیــم مجســمه 
را ترمیــم کنیــم کــه حتمــا ایــن کار صــورت می 
گیــرد ولــی اگــر بــه اعتبــار بیشــتری نیاز داشــت 
ــص  ــا در تخصی ــود حتم ــم نب ــل ترمی ــا قاب ی
ــش  ــا ترمیم ــاخت ی ــرای س ــال 94 ب ــه س بودج

ــم. ــی گیری ــه ای را در نظــر م بودج
ــم  ــری از ترمی ــچ خب ــون هی ــع تاکن از آن موق
ــد  ــمه جدی ــاخت مجس ــا س ــی ی ــمه قبل مجس
نشــد تــا اینکــه مجســمه ای بــا عنــوان »کارگر« 
در میــدان روبــروی شــهرداری نصــب شــد. 
مجســمه نمــادی از پیرمــردی بــا کاه زمســتانی 
ــرده  ــا ک ــه پ ــه ای ک ــا چکم ــدرس ب ــت من و ک
ــن  ــت ای ــیدن دس ــال بوس ــی در ح ــود و کودک ب

ــرد. پیرم

lشهر خالی از نگاه فرهنگی
کارشناســان حــوزه هنــر و معمــاری شــهری نیــز 
نظراتــی دارنــد. عبدالحســین لطیفــی درایــن باره 
ــت  ــاز دوران پس ــد از آغ ــد: بع ــی ده ــح م توضی
ــورد توجــه بســیاری  ــن م ــا مت ــه ی مــدرن، زمین
ــت.  ــرار گرف ــروز ق ــا ام ــته ت ــاران از گذش معم
ــه  ــه زمین ــه ب ــا توج ــازی ب ــهر س ــاری و ش معم

آه دعبل دامان مجسمه جدید را گرفت 

 مجسمه کارگر شوش آسیب دید

قاسم منصور
 آل کثیر

در حالیکه کهن ترین شهر مسکونی جهان به شدت از نظر زیباییهای 
بصری در رنج است اما مسئوالن شهری اقدام به ساخت مجسمه 
ای نامانوس و غیر مرتبط با فرهنگ شوش کردند. این مجسمه دو 

هفته پس از نصب توسط افرادی ناشناس دچار آسیب شد.

ماه برتر خرداد  ش 
گزار

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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یــک امــر ســطحی نیســت و همچنیــن امــری 
ــع نیســت. ــاً بدی صرف

ــه  ــه ب ــا توج ــاری ب ــد: معم ــی افزای ــی م لطیف
ــا  ــیوایی ب ــد و ش ــری توانمن ــه بص ــه رابط زمین
ــه  ــوری ک ــه ط ــود دارد، ب ــراف خ ــط اط محی
یکایــک ســاختمانهای یــک شــهر همیشــه بــه 
ــی  ــده و درک م ــک کل دی ــی از ی ــه بخش مثاب
ــی  ــد در تعامل ــی توان ــاختمان م ــر س ــوند و ه ش
ــژه  ــای وی ــا و نیازه ــخ، باوره ــا تاری ــتقیم ب مس

ــد. ــان باش ــکان و زم م
ایــن کارشــناس طراحــی اظهــار کــرد: معمــاری 
بدیــن شــیوه بایــد زبــان نمایــان شــهر و جامعــه 
باشــد. هــر شــهر ارگانیســم زندگــی اســت کــه 

ــه فــرد خــود  ــا فرهنــگ و گذشــته منحصــر ب ب
ــا  ــه ای« ی ــخ زمین ــوان آن را »تاری ــی ت ــه م ک

ــد. ــخ متنــی« نامی »تاری
بــه گفتــه لطیفــی، در آینــده در آن ســاختمانهای 
ــد  ــل خواهن ــد ریســمانهایی عم ــه مانن ــد ب جدی
ــی  ــا ســنت هــای زندگــی شــهری نوین ــرد ت ک
را بــه صــورت محصولــی کامــا جدیــد ببافنــد. 
ایــن هیبــت جدیــد شــهر خــود از گذشــته متنــی 
و یافتــه هــای نویــن عقلــی و تکنولوژیــک 

منبعــث مــی شــود.

l»مجسمه کارگر در شوش«
وی بــا بیــان اینکــه context )زمینــه یــا 
متــن( خــود شــامل چندیــن عامــل چــون اقلیــم، 
فرهنــگ، تاریــخ، باورهــا و ... مــی شــود، افــزود: 
معمــار یــا طــراح بــر اســاس ایــن دیــدگاه بایــد 
ســعی کنــد تــا حــد ممکــن ایــن عوامــل را مورد 

ــا  ــب ب ــاختمانی متناس ــا س ــد ت ــرار ده ــه ق توج
متــن موجــود خلــق کنــد.

ــوش  ــهر ش ــاری ش ــه معم ــاره ب ــا اش ــی ب لطیف
ــوش  ــهر ش ــروزه در ش ــح داد: ام ــال توضی دانی
بــا توجــه بــه ســابقه تاریخــی- مذهبــی و 
اقلیــم خــاص آن متاســفانه مشــاهده مــی 
کنیــم معمــاران )و یــا اصــًا بــه نظــر نمــی آیــد 
معمــاری در ایــن موضوع دســت داشــته باشــد( با 
بــی توجهــی بــه تمامــی ایــن عوامــل دســت به 
طراحــی و تغییــرات مخربــی نســبت بــه هویت و 

ــد. ــی زنن ــوش م ــهری ش ــت ش باف
وی گفــت: بــه راحتــی مــی تــوان ســاختمانهایی 
ــوادی  ــا م ــگ ب ــارف و گن ــای نامتع ــا فرمه را ب
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــی کیفی ــی و ب ــد زیبای فاق
ــاختمانهای اداری  ــاختمانها، س ــن س ــی از ای برخ
ــار  ــا در کن ــی مث ــتند و در جای ــهر هس ــن ش ای
مســجد جامــع شــوش ســاختمانی  بنــا می شــود 
کــه حریــم گنبــد ایــن مســجد را آشــکارا مــورد 

ــی دهــد. ــرار م تجــاوز ق
ایــن کارشــناس طراحــی بــا اشــاره بــه مجســمه 
دعبــل خزاعــی ادامــه داد: در جایــی دیگــر 
چیــزی عجیــب و غیــر قابــل انتظــار را از متولیان 
مربــوط وقــت ایــن شــهر شــاهد بودیــم. در آنجا 
ــرآوازه  ــاعر پ ــمه ش ــه مجس ــا عجل ــئوالن ب مس
ــی از  ــی( را در یک ــل خزاع ــیعه )دعب ــب ش مذه
میادیــن مهــم شــهر نصــب مــی کننــد و ســپس 

ــد. ــی دارن آن را برم
لطیفــی همچنیــن گفــت: باالخــره در ایــن بیــن 
ــن  ــب ای ــدف از نص ــود ه ــی ش ــخص نم مش
مجســمه چــه بــود و چــرا برداشــته شــد؟ البتــه 
ــمه  ــکل مجس ــا ش ــهر ب ــئوالن ش ــا مس گوی
ــی  ــد ول ــب ندیدن ــتند و آن را مناس ــکل داش مش
ــئله  ــرا صــورت مس ــوم نیســت چ ــم معل ــاز ه ب

ــود؟ ــی ش ــذف م ح
وی تاکیــد کــرد: از همــه مهمتــر گویــی در 
ــری  ــت آج ــد باف ــا بای ــهری، م ــد ش ــرح جدی ط
ــزار ســال  ــد ه ــه از چن ــکاری شــوش را ک و لعاب
قبــل از میــاد آغــاز شــده، بــه فراموشــی 

بســپاریم.
علــی دیناروند از ســاکنان شــوش دربــاره تندیس 
دعبــل خزاعــی مــی گویــد: چــرا باید در شــهری 
کــه کنگــره بیــن المللــی دعبــل برگزار می شــود 
ــت  ــب اس ــد؟ جال ــاعر نباش ــن ش ــی از ای تندیس
کــه بدانیــد در اهــواز تندیــس زیبایــی از دعبــل 
ــب  ــهرداری نص ــار ش ــه چه ــدوده منطق در مح

شــده اســت.
ــل  ــب اه ــا ح ــوش ب ــهر ش ــزود: ش ــد اف دینارون
ــهر  ــردم ش ــت. م ــده اس ــن ش ــت)ع( عجی بی

دوســتدار اهــل بیــت و دوســتاران آنهــا هســتند. 
پــس بهتــر اســت تندیس ایــن شــاعر بــزرگ در 

ــن شــهر نصــب شــود. ای

lهزینه برای هنر
ــی  ــاز شوش ــس س ــاخ، تندی ــود تف ــید محم س
دربــاره شــکل جایگزیــن مجســمه دعبــل گفت: 
در دوره شــهردار وقــت، قــرار بــود مجســمه 
دعبــل را عــوض کننــد و نظــرم را دربــاره شــکل 
جایگزیــن خواســتند. مــن گفتــم کــه این شــکل 
ــدارد و  ــرار ن ــری ق ــبک هن ــچ س ــد، در هی جدی
ــر نیــز در  ــا شــهدای هفــت تی حتــی ارتباطــی ب

ــم. ــی بین آن نم
وی گفــت: شــورای آن دوره هــم موافــق نظــرم 
ــورت  ــی ص ــه اتفاقات ــم چ ــی دان ــا نم ــد ام بودن

ــد. ــوض کردن ــمه را ع ــت و مجس گرف
ــد دقــت  تندیــس ســاز شوشــی توضیــح داد: بای
کنیــم کــه هنرمنــدان بــا طــرح هــای خــود روی 
ــکار  ــه اف ــد و ب ــی گذارن ــر م ــردم تاثی ــر م تفک
ــوش  ــا در ش ــد. ام ــی دهن ــت م ــی جه عموم
کســی بــرای کار هنــری - شــهری هزینــه نمی 

ــد. کن
تفــاخ اظهــار کــرد: بــه همــراه هنرمنــدان دیگــر 
بارهــا دربــاره شــکل جدیــدی کــه در ایــن میدان 
ــا  ــم ام ــام کردی ــود را اع ــای خ ــت. نقده اس
کســی توجــه  نمــی کنــد. حتــی مــن پیشــنهاد 

کــردم کــه شــکل عــدد هفــت را در آن بگذاریــم 
کــه بــاز بــا بــی توجهــی مواجــه شــدیم.

وی دربــاره مجســمه دعبــل گفــت: نظــرم ایــن 
اســت کــه مجســمه دعبــل بهتــر اســت در جای 
پیشــین خــود قــرار گیــرد و فرامــوش نکینــم که 
ــعر  ــی ش ــن الملل ــره بی ــاالنه کنگ ــوش س در ش
دعبــل خزاعــی را داریــم و در رســانه هــای 

ــکاس دارد. ــز انع ــی نی جهان
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــه وی، ای ــه گفت ب
همیــن شــهر مجســمه ایــن شــاعر بــزرگ را در 
ــتند. ــه داش ــردم نگ ــم م ــه ای دور از چش گوش

lاصرار بر اشتباه
مجســمه دعبــل خزاعــی کــه از بزرگتریــن 
مداحــان و شــعرای جهان تشــیع و اســام اســت 
ــورد  ــوش م ــهرداری ش ــاری ش ــان در انب همچن
ــا ایــن حــال  بــی مهــری قــرار گرفتــه اســت. ب
شــهرداری ایــن شــهر بــر خــاف وعــده هــای 
قبلــی اقــدام بــه ســاخت مجســمه ای کــرده کــه 
پــس از دو هفتــه آســیب دیــد. مجســمه ای کــه 
ــه  ــود، ن ــری ب ــان هن ــد کارشناس ــورد تایی ــه م ن
مــردم و نــه بــه قــول عضــو شــورای ایــن شــهر 
تناســبی بــا شــهر نداشــت. بایــد منتظــر مانــد و 
ــر نصــب  ــان ب ــا شــهرداری همچن ــه آی ــد ک دی
ــن شــاعر جهــان  ــزرگ تری نکــردن مجســمه ب

ــه؟ ــا ن اســام اصــرار دارد ی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

سید محمود تفاخ، 
تندیس ساز شوشی 

درباره شکل جایگزین 
مجسمه دعبل گفت: 

در دوره شهردار وقت، 
قرار بود مجسمه دعبل 

را عوض کنند و نظرم را 
درباره شکل جایگزین 
خواستند. من گفتم که 

این شکل جدید، در هیچ 
سبک هنری قرار ندارد

 و حتی ارتباطی با 
شهدای هفت تیر نیز در 

آن نمی بینم|
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میـراث ایران

ماحصل این بخش ۱۵ گزارش است و مثل همیشه پرده 
از رازهای میراث فرهنگی کشورمان و مشکالتش بر می 
دارد.بی توجهی به میراث صفویه در قم،سرنوشت مبهم 
نخستین عکاسخانه ایران،داستان گودبرداری کنار اثر 
تاریخی هزار ساله،بانویی که هنر سیصد ساله را زنده 
کرد، داستان دماوند و ثبت نشدنش در آثار جهانی و.... 
تنها گوشه ای از داستان میراث با ارزش این سرزمین 
در گوشه گوشه ی کشور پهناورمان است. خواندن این 

گزارش ها را از دست ندهید.



MEHR NEWSAGENCYصفحه 47 | شماره3و4 | اردیبهشت و خرداد 94

میـراث ایــران

ــر  ــاله در براب ــی 1000 س ــا قدمت ــاره ب ــن من ای
ــرما  ــاران، س ــاد، ب ــه، ب ــی )زلزل ــل طبیع عوام
و گرمــا( ســرفراز برجــای مانــده و از جملــه 
بلندتریــن مناره هــای ایــران اســت کــه از 
طریــق دو راه پلــه دورانــی بــا 64 پلــه بــه بــاالی 

منــاره می تــوان صعــود کــرد.
ــتداران  ــی از دوس ــات، یک ــا بی ــه رض ــه گفت ب
ــاره  ــگان من ــتان گلپای ــراث فرهنگــی شهرس می
ــان ســلجوقیان اســت و برخــی  ــگان از زم گلپای
ــع و  ــا ســاختمان مســجد جام ســاختمان آن را ب
ــازار چهارســوق گلپایــگان همزمــان می داننــد. ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم شــهر گلپایــگان 
تــا حــدود 40 ســال قبــل خــاک دســتی خــود را 
ــه داد:  ــد، ادام ــن می کردن ــاره تامی ــراف من از اط
در اطــراف ایــن منــاره  قطعه هــای ظــروف 
ســفالین شکســته نیــز دیــده می شــد و آن محــل 

را چاله هــای پامنــاره می گفتنــد.
ــد  ــه معتق ــی ک ــراث فرهنگ ــتدار می ــن دوس ای
ــه عنــوان  ــاره ســلجوقیان گلپایــگان ب اســت من
راهنمایــی بــرای کاروانیــان بــوده اســت، افــزود: 
ــد  ــی را می کرده ان ــاره چراغ های ــن من ــاالی ای ب
و از ایــن طریــق کاروانیــان راه خــود را پیــدا مــی 

ــد. کردن
ــون  ــی چ ــد از خیابان کش ــرد: بع ــه ک وی اضاف
خیابــان چنــد متــری از جــاده قافلــه فاصلــه پیــدا 
ــا قســمتی  ــاره را ب ــرد، زمین هــای اطــراف من ک
از جــاده قدیــم بــه مالکیــن آن محــدوده واگــذار 

ــد. کردن
بیــات قــرار گرفتــن ســاختمان نمایندگــی 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان گلپایــگان و واحــد حفاظت ســازمان، 
ــور  ــه ن ــلجوقی را باریک ــاره س ــاورت من در مج
امیــدی بــرای حفــظ ایــن اثــر تاریخی ارزشــمند 
ــوان  ــی می ت ــی اجمال ــت: در نگاه دانســت و گف
ــی در  ــن نمایندگ ــتقرار ای ــه اس ــود ک ــدوار ب امی
کنــار ایــن منــاره مــی توانــد قــوت قلبــی بــرای 
دوســتداران میــراث فرهنگــی باشــد و امــا این در 
حالــی اســت کــه ایــن روزهــا خبرهایی ناشــی از 
بــی کفایتــی در نگهــداری از ایــن اثــر تاریخــی 

ــد. ــوش می رس ــه گ ب

ــگان  ــی در گلپای ــار تاریخ ــم آث lحری
حفــظ نمی شــود

وی بــا اشــاره بــه گودبــرداری 7 متــری در 
ــلجوقیان  ــاله س ــاره 1000 س ــی من ــد قدم چن
در گلپایــگان، بیــان داشــت: ایــن اقــدام در 
ــار فاخــر فرهنگــی  ــودی آث ادامــه تخریــب و ناب
از  تاریخــی شهرســتان گلپایــگان، پــس  و 
گودبــرداری در پایه هــای شــرقی مســجد جامــع 
ــدن  ــاه آم ــاه ســال جــاری و کوت ــن م در فروردی
دســتگاه های مســئول و مصلحــت اندیشــی 
مدعیــان دفــاع از حقــوق مــردم و تاریــخ و 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــتان اتف ــگ شهرس فرهن
بیــات بابیــان اینکــه مصالــح خشــت و گل ایــن 
ــی  ــر چوب ــقف های تی ــت و س ــا عظم ــای ب بن
گلپایــگان  شهرســتان  تاریخــی  خانه هــای 
ــا  ــی تدبیری ه ــی و ب ــت اندیش ــی مصلح قربان
بایــد  راســتا  ایــن  در  داد:  ادامــه  شــده اند، 
ــده ای نزدیــک  توجــه داشــته باشــیم کــه در آین
ــاخت  ــال س ــاری در ح ــه تج ــاب مجموع فاض
پــی ایــن بنــای تاریخــی را در آینــده ای نزدیــک 

ــرد. ــد ک ــود خواه ناب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه متاســفانه در شهرســتان 

گلپایــگان حریــم آثــار تاریخــی دســتخوش 
ــه  ــود، ادام ــی ش ــا م ــت طلبی ه ــی از منفع برخ
داد: در ایــن راســتا امیدواریــم مســئوالن اســتانی 
ــته  ــژه ای داش ــام وی ــر اهتم ــن ام ــه ای ــبت ب نس

ــند. باش

پاســخگو  را  ریــزش  lهرگونــه 
بــود خواهیــم 

ــس  ــت، رئی ــدی نوبخ ــان مه ــن می ــا در ای ام
ــع  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای اداره می
ــود  ــت گ ــد اس ــه معتق ــگان ک ــتی گلپای دس
بــرداری صــورت گرفتــه در کنــار منــاره 
ســلجوقی گلپایــگان قبــا هــم بــوده اســت و 
ــده نمی شــده اســت  ــه چشــم شــهروندان دی ب
ــر از  ــه مت ــا س ــت: تنه ــر گف ــگار مه ــه خبرن ب
ــه ســاخت  ــوط ب ــرداری انجــام شــده مرب گودب

ــت. ــد اس ــاز جدی و س
وی کــه معتقــد اســت ســاخت مجتمــع تجــاری 
در فاصلــه ســه متــری اثــر تاریخــی 1000 ســاله 

ــن محــل  ــه داد: ای ــری ضــروری اســت، ادام ام
ــو  ــا در آن اقدامــی ن ــه باشــد بهتــر اســت ی خراب

ــرد؟ صــورت گی
ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی

ــه ســوال  ــگان در پاســخ ب ــع دســتی گلپای صنای
خبرنــگار مــا  مبنــی بــر اینکــه آیــا کاربــری 
ــاره  ــراف من ــاماندهی اط ــرای س ــبی ب مناس
ــگری  ــعه گردش ــور توس ــه منظ ــلجوقی ب س
در نظــر گرفتــه شــده اســت، افــزود: در 
ــرار  ــه ق ــوم ک ــادآور ش ــد ی ــه بای ــن زمین ای
شــده اســت طبقــه باالیــی مجتمــع تجــاری 
خانــه ســنتی  در دســت ســاخت ســفره 

راه انــدازی شــود.
وی ادامــه داد: در ایــن راســتا بایــد یــادآور 
شــوم کــه هــر گونــه ریزشــی بــر اثــر 
گودبــرداری در اطــراف منــاره ســلجوقی را 

پاســخگو خواهیــم بــود.

lبرخــورد بــا گودبرداری هــا در حریــم 
بناهــای تاریخــی گلپایگان

میــراث  مدیــرکل  اللهیــاری،  فریــدون 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
قبــا هــم گودبــرداری در کنــار مســجد 
ــه  ــه اســت ب ــگان صــورت گرفت ــع گلپای جام
ــاخت  ــوص س ــت: در خص ــر گف ــگار مه خبرن
ــم ایــن مســجد برخــورد الزم  و ســاز در حری
صــورت گرفــت و بناهــای ســاخته شــده 

ــد. ــب ش تخری
وی ادامــه داد: پــس از تخریــب بناهــای 
ــم مســجد  ــر مجــاز ســاخته شــده در حری غی
جامــع گلپایــگان ســاخت مجــدد ایــن بناهــا 
حــال  در  فرهنگــی  میــراث  نظــارت  بــا 

ــت. ــری اس پیگی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
در  اصفهــان  اســتان  دســتی  صنایــع  و 
ــز  ــگان نی ــلجوقی گلپای ــاره س ــوص من خص
ــراث  ــوش می ــخ گ ــدام در بی ــن اق ــت: ای گف
ــری  ــورد پیگی ــه و م ــورت گرفت ــی ص فرهنگ

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــدی ق ج

گودبرداری کنار اثرتاریخی۱000ساله اصفهان

میراث:در صورت ریزش 
جوابگوهستیم

بنای مناره آجری سلجوقی در زمره بلندترین مناره های قرن 
پنجم هجری قمری و دارای دو در است و در درون آن پلکانی 
تعبیه شده است. قسمت های پایین و باالی مناره دارای کتیبه 
آجری است که این کتیبه به خط کوفی نوشته شده و فاقد تاریخ و 

متن کتیبه آن از آیات کالم اهلل مجید است. مریم یاوری

تا حدود 40 سال قبل 
خاک دستی خود را 
از اطراف مناره تامین 
می کردند، در اطراف 

این مناره  قطعه های 
ظروف سفالین شکسته 
نیز دیده می شد و آن 

محل را چاله های پامناره 
می گفتند|
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ــاف  ــنتی، توب ــه روش س ــه ب ــن پارچ ــرای بافت ب
ــا  ــم ی ــه، ابریش ــل پنب ــه از قبی ــواد اولی ــدا م ابت
ــن  ــس از آن از ای ــد و پ ــی کن ــه م ــرک را تهی ک
مــواد نــخ مــی ریســد. در مرحلــه بعــد نــخ هــای 
بــه دســت آمــده را مــی جوشــاند و بــرای ضخیم 

ــد. ــی کن ــا از آرد اســتفاده م کــردن آنه
ــرخ  ــا و چ ــه ه ــن پارچ ــک ای ــه کم ــپس ب س
پارچــه بافــی، محصــول نهایــی بــه دســت مــی 
ــه  ــاز از پیرای ــی نی ــف و ب ــی لطی ــد. محصول آی
ــی کــه تــن را آرامــش مــی بخشــد و  هــای بدل
آب و هــوای ســوزان کویــر را قابــل تحمــل مــی 

ــد. کن
ــار  ــی از دی ــد ســالی اســت کــه بانوی ــون چن اکن
خراشــاد کــه مهــد پارچــه بافــی اســت نــه تنهــا 
ــروج آن در  ــه م ــرده بلک ــا ک ــته را احی ــن رش ای
ــی اســتانهای کشــور  بســیاری از روســتاها و حت

ــده اســت. ش
فاطمــه ذاکریــان بانــوی 52 ســاله متولــد 
ــی  ــان جنوب ــتان خراس ــاد در اس ــتای خراش روس
ــاد  ــه اقتص ــاالن عرص ــی از فع ــوان یک ــه عن ب
ــان  ــی زن ــا حضــور در شــرکت تعاون ــی ب مقاومت
خراشــاد و انتخــاب بــه عنــوان مدیرعامــل 

ــر  ــن هن ــت ای ــال 83 توانس ــرکت در س ــن ش ای
دســتی را احیــاء و بــا ایــن شــغل خانگــی رونــق 
ــرای خانواده هــای ســاکن  اقتصــادی بســیاری ب

ــد. ــاد کن ــتا ایج در روس
ایــن بانــوی عرصــه اقتصــاد مقاومتــی توانســته 
بــا همــت خــود بــه عنــوان یــک بانــوی بصیــر و 
نمونــه بــر تمامــی مشــکات زندگــی فائــق آیــد 
و بــرای بیــش از 290 بانــوی دیگــر نیــز اشــتغال 

پایــدار ایجــاد کنــد.
ــد  ــه فرزن ــت ک ــر اس ــد پس ــه فرزن وی دارای س
آخــر او بــر اثــر یــک حادثــه پزشــکی مــدت 29 
ــده  ــار ش ــی دچ ــت ذهن ــه معلولی ــال اســت ب س
اســت ایــن بانــوی موفــق خراســان جنوبــی علی 
رغــم تمامــی مشــکاتش توانســته امروز بعــد از 
11 ســال ایــن هنــر اصیــل ســنتی را در تمامــی 
ــارج از  ــی در خ ــتان و حت ــراف اس ــتاها اط روس

اســتان توســعه دهــد.
ذاکریــان  فاطمــه  بــا  گفتگویــی  در 
ــاد  ــان خراش ــی زن ــرکت تعاون ــل ش مدیرعام
ــه  ــوی نمون ــن بان ــا تاشــها و مشــکات ای ب
در راســتای ایــن حرکــت قابــل تقدیــر آشــنا 

ــویم. ــی ش م

ــنتی  ــی س ــب پارچه باف ــاد قط lخراش
کشــور 

مدیرعامــل شــرکت تعاونــی زنــان خراشــاد ، بــا 
اشــاره بــه اینکــه هنــر پارچــه بافــی ســنتی و یــا 
ــی 300  ــی« قدمت ــو باف ــی »ت در اصطــاح محل
ســاله در خراشــاد دارد، گفــت: ایــن هنــر تقریبــا 
در 11 ســال پیــش در روســتا منســوخ شــده بــود 
و مــردم دیگــر فعالیــت چندانــی در ایــن زمینــه 

نداشــتند.
فاطمــه ذاکریــان بیــان داشــت: در آن زمــان تنها 
ســه خانــم در روســتا دســتگاه توبافــی را داشــتند 
کــه آن هــم نــه بــه طــور مســتمر و بــه صــورت 

مقطعــی کار مــی کردنــد.
ــه  ــی ب ــر زمان ــن هن ــا ای ــده احی ــد: ای وی گوی
ذهنــم رســید کــه خانمــی از جهــاد بــه روســتای 
ــه هــای ســنتی  ــال حول ــه دنب ــد و ب خراشــاد آم
ــن  ــدم ای ــه دی ــود ک ــع ب ــت و آن موق ــی گش م
ــه  ــن زمین ــوان در ای ــی ت ــدار دارد و م ــر طرف هن

ــود. ــق ب موف
ــرکت  ــه ش ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب  وی در پاس
ــدازی  ــی راه ان ــه زمان ــاد چ ــان خراش ــی زن تعاون
شــد و وی از چــه زمانــی مدیرعاملــی ایــن 
ــت: ایــن  ــت؟ گف ــت گرف ــرکت را بــه دس ش
ــن در  ــد و م ــیس ش ــال 82 تاس ــرکت در س ش
ســال 83 بــه دلیــل مشــکات زیــادی کــه برای 
ــان  ــود در هم ــده ب ــود آم ــه وج ــرکت ب ــن ش ای
ــه  ــی شــرکت را ب ــول کــردم مدیرعامل ســال قب

ــرم. ــت بگی دس
وی بــا بیــان اینکــه زمانــی کــه مــن شــرکت را 
ــان بدهــی  ــون توم ــار میلی ــم چه ــل گرفت تحوی
داشــت، ادامــه داد: بــا توجــه بــه خشکســالی هــا 
بــه همــراه یکــی دیگــر از زنــان روســتا تصمیــم 
ــام  ــواده انج ــاد خان ــرای اقتص ــم کاری ب گرفتی
ــوان روســتا  ــزد بان ــه هنــری کــه در ن دهیــم و ب

ــم  ــم و تصمی ــود روی آوردی ــده ب ــوش ش فرام
ــم. ــا کنی ــم آن را احی گرفتی

 وی مــی گویــد: علــی رغــم اینکــه با مشــکات 
ــا  ــا ب ــدیم ام ــرو ش ــه روب ــن زمین ــی در ای فراوان
پشــتکار زیــاد ادامــه دادیــم و توانســتیم گامهــای 

موفقــی در ایــن زمینــه برداریــم.

بــا  توبافــی"   " احیــاء  راه  lآغــاز 
ــوان  ــر از بان ــی 5 نف ــکاری پنهان هم

روســتا
ــوان  ــی بان ــاز کار و همراه ــوص اغ وی در خص
ــر منســوخ شــده  ــن هن ــای ای ــرای احی روســتا ب
گفــت: در ابتــدا بــا چهــار نفــر نیــرو آغــاز کردیــم 
و نیروهــا هــم بــا شــرط اینکــه پنهــان کار کننــد 
بــا مــا همــکاری مــی کردنــد زیــرا کســر شــان 
ــد و  ــی کنن ــه باف ــه پارچ ــتند ک ــی دانس ــود م خ
ــخر  ــورد تمس ــه م ــتند ک ــاس را داش ــن احس ای

ــد. ــی گیرن ــرار م ــران ق دیگ
 ذاکریــان بــا اشــاره بــه اینکــه وســایل مــورد نیاز 
ــاد و  ــتای خراش ــردم روس ــام کار را م ــرای  انج ب
روســتاهای اطــراف در ازای صلــوات بــه مــا 
هدیــه مــی کردنــد؛ بیــان داشــت: همــان ســال، 
ــگاهی در  ــه نمایش ــده را ب ــه ش ــای بافت پارچه ه
ــد و  ــا ش ــی از آنه ــتقبال خوب ــردم و اس ــران ب ته
ــیم  ــا تقس ــن نیروه ــل را بی ــود حاص ــه  س هم
ــرکت در  ــرای ش ــودی را ب ــچ س ــم و هی کردی
نظــر نگرفتیــم؛ ایــن بیشــترین انــرژی را بــه مــا 
ــه  ــرای شــروع ب ــزه ب رســاند و باعــث ایجادانگی

ــد. ــته ش ــن رش ــتا در ای ــوان روس کار بان
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی زنــان خراشــاد 
ــگاه  ــی کار در نمایش ــود ده ــرد: س ــح ک تصری
ــتاهای  ــی از روس ــه حت ــرد ک ــاد ک ــزه ایج انگی
دیگــر بــرای آمــوزش بــه شــرکت تعاونــی 

ــد. ــی کردن ــه م مراجع

احیاء مجدد »توبافی« در خراسان جنوبی

بانویی که هنر ۳00ساله را زنده کرد

هنر پارچه بافی یا توبافی از هنرهای دستی اصیل خراسان جنوبی 
است که قدمتی ۳۰۰ ساله دارد و تا چند سال پیش هیچ کس به فکر 

این هنر منسوخ شده نبود.
فاطمه زیراچی

میـراث ایــران
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اولیــن  را  خراشــاد  بافــی؛  lتــو 
روســتای هــدف صنایع دســتی کشــور 

ــرد ک
ــر در  ــن هن ــی ای ــرای یاده ــد: ب ــی گوی وی م
همــان ســال کاس هــای آموزشــی را در 
روســتاهای مجــاور از جملــه مــود، چاج، بهــدان، 

ــم. ــزار کردی ــیابان و ... برگ آس
ــا  ــه تنه ــن رشــته ن ــت: خــدا را شــکر ای وی گف
ــودآور و  ــه س ــک حرف ــه ی ــل ب ــاد تبدی در خراش
درآمــدزا بــرای زنــان در خانه هایشــان شــد بلکــه 
ــت و  ــز رف ــر نی ــتاهای دیگ ــهرها و روس ــه ش ب

ــم. ــراف بودی ــتاهای اط ــروج آن در روس م
ــی توانســت اقتصــاد  ــه داد: پارچه باف ــان ادام ذاکرای
خانواده هــا را تامیــن و خشکســالی ها را جبــران 
ــی  ــق پارچه باف ــتا از طری ــن روس ــردم ای ــد و  م کن

توانســتند زندگیشــان را ســر و ســامان بدهنــد.
وی افــزود: اقدامــات انجــام شــده در راســتای احیــاء 
ایــن هنــر دســتی در خراشــاد موجــب شــد تــا ایــن 
روســتا بــه عنــوان اولیــن روســتای هــدف صنایــع 

دســتی کشــور در ســال 86  معرفــی شــود.

ــور را  ــی کش ــتغال زای ــترین اش lبیش
ــردم  ــاد ک ــتا ایج در روس

ــن  ــج ای ــاء و تروی ــا احی ــه ب ــان اینک ــا بی  وی ب
ــور  ــی کش ــتغال زای ــترین اش ــتی بیش ــر دس هن
ــته  ــای 91 و 92 داش ــال ه ــتاها را در س در روس
ــرکت 75  ــت ش ــداز تثبی ــد: بع ــی گوی ــت، م اس
ــر  ــرو داشــتیم و در حــال حاضــر 289 نف ــر نی نف
ــه اعضــای  ــه هم ــد  ک ــکاری میکنن ــا هم ــا م ب
ــال در  ــر 50 س ــال و زی ــاالی 18 س ــر ب صنعتگ

ــتند. ــه هس ــرکت بیم ش
ــاد در  ــای خراش ــه خانم ه ــرد: هم ــح ک  وی تصری
ــی هســتند  خانه هــای خودشــان مشــغول پارچه باف
و آنقــدر ایــن کار برایشــان درآمدزایــی دارد کــه حاضــر 
نیســتند ســاعتی از وقت خود را در فروشــگاه شــرکت 
بگذراننــد! بــه طــوری کــه فروشــگاه اغلــب بســته 

اســت یــا خــودم بایــد در آنجــا باشــم.
ذاکریــان می گویــد: آنچــه توانســته رونــق 
ــود وضعیــت  اقتصــادی روســتای خراشــاد و بهب
در  آورد، می توانــد  بــه وجــود  را  خانواده هــا 
ــز نتیجــه دهــد. روســتاها و شــهرهای دیگــر نی

ــر  ــان خراشــاد ب ــی زن مدیرعامــل شــرکت تعاون
ــر پارچــه  ــاور اســت کــه محصــوالت هن ــن ب ای
ــران  ــا در ای ــه تنه ــاد  ن ــنتی خراش ــتی و س دس
ــه در  ــل عرض ــه  قاب ــت بلک ــده اس ــناخته ش ش

ــت. ــی اس ــطح بین الملل س

ــان  ــب نش ــه و کس ــن نمون lکارآفری
ملــی مرغوبیــت و برتــری صنایــع 

ــتی دس
ــار  ــد ب ــه چن ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
بــرای موفقیــت هــای کســب شــده لــوح تقدیــر 
ــال  ــت: در س ــد؟ گف ــده ای ــل ش ــه و تجلی گرفت
ــه، ســالهای 90،  ــن نمون ــوان کارآفری ــه عن 85 ب
ــن  ــر و همچنی ــوی بصی ــوان بان ــه عن 91 و 92 ب
ــترین  ــه بیش ــم ک ــی بودی ــرکت تعاون ــن ش اولی

ــتیم. ــور داش ــتغالزایی را در کش اش
ــا  ــاد ب ــان خراش ــی زن ــل شــرکت تعاون مدیرعام
بیــان اینکــه شــرکت تعاونــی نمونــه در ســال 86 
بــوده ایــم، گفــت: همچنیــن بــه عنــوان صنایــع 

تبدیلــی نمونــه نیــز انتخــاب شــده ایــم.
ــت،  ــت، اصال ــان مرغوبی ــرد: نش ــح ک ــان تصری ذاکری
نــوآوری و طــرح و اجــرا و قابلیــت حضــور در بــازار  را نیــز 

ــم. ــرده ای ــال 90 کســب ک در س

وی بــا اشــاره به اینکه ســه لــوح تقدیــر را از دســت 
رئیــس جمهــور دریافــت کــرده  اســت، مــی گوید: 
ســال 87 بــه عنــوان مــددکار نمونــه انتخاب شــدم 
ــا  ــرده ام ام ــت ک ــادی دریاف ــای زی ــوح تقدیره و ل

ــم! ــق نمی دان ــدادش را دقی تع

lایده ام را از مشتریان می گیرم
ــنتی  ــای س ــه ه ــای پارچ وی در خصــوص مزای
خراشــاد بیــان داشــت: ویژگــی بــارز ایــن 
ــه  ــن اســت کــه صــد در صــد از پنب پارچه هــا ای
و دســتباف بــوده و  ضــد حساســیت و حجــم آن 

ــت. ــم اس ک

ــاده و  ــذب آب فوق الع ــرد: ج ــوان ک ــان عن ذاکری
ضــد حساســیت بــودن و نیز طبیعــی بــودن آن از 
مزایــای محصــوالت بافتــه شــده بــا "تو " اســت.

وی در خصــوص بــازار فــروش محصــوالت 
ــر در  ــال حاض ــد: در ح ــی گوی ــز م ــرکت نی ش
نمایشــگاه هایــی کــه از ســوی میــراث فرهنگی، 
ــت و  ــازمان صنع ــاون و س ــاورزیف تع جهادکش
معــدن تشــکیل مــی شــود فــروش محصــوالت 
مــان را داریــم و بیشــترین فــروش را نیــز در ایــن 

نمایشــگاه هــا داشــته ایــم.
 وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ایــده طرح هــا 
ــان را از کجــا  و رنگ هــای پارچه هــا و لباس هایت
می گیریــد؟ گفــت: در نمایشــگاه ها از مــردم ایــده 
ــم  ــه کار کردی ــال هایی ک ــی س ــم و ط می گیری

بــه نظــر مــردم توجــه کرده ایــم.
و  طرح هــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی   
ــده  ــل ش ــا قب ــاوت ب ــی متف ــان خیل رنگ هایم
ــر و  ــام را دو مت ــه حم ــا حول ــزود: قب اســت. ، اف
ــد:  ــا گفتن ــه م ــد ب ــم بع ــانت می زدی ــت س بیس
ــایز  ــذا س ــد اســت. ل ــزرگ و بلن ــا ب ــن حوله ه ای
را تغییــر دادیــم و اکنــون لبــاس خانــه، مانتــو و ... 

نیــز از آن تهیــه می کنیــم.

ــده  ــرای آین ــش ب ــه های ــوص برنام وی در خص
گفــت: قــرار اســت کارگاه هــای پارچه بافــی 
بزرگتــری درســت کنیــم زیــرا از دفاتــر حجــاج، 
زیــاد بــا مــا تمــاس می گیرنــد کــه لبــاس احــرام 

بــا ایــن پارچــه هــا تولید داشــته باشــیم.
ــد: اگــر عــرض پارچــه هــا را افزایــش  وی مــی گوی
بدهیــم می توانیــم حوله هــای احــرام را درســت کنیم.

lگایــه هایــی از جنــس قناعــت 
روســتایی

وی  اضافــه کــرد: هــم اکنــون 289 بانــو عضــو 
ایــن شــرکت، محصوالتــی ماننــد حولــه، چــادر 
شــب، پــرده، دســتمال کوچــک و دســتمال نــان 
تولیــد مــی کننــد کــه درآمــد ماهانــه هــر بافنــده 
بیــن 600 هــزار تــا یــک میلیــون تومــان اســت.

ــه  ــتان ک ــن اس ــن کار ای ــت ای ــت: مزی  وی گف
زنــان در خانــه و کنــار کار خانــه داری و فرزنــدان 
ــاد  ــواده ایج ــرای خان ــدار را ب ــدی پای ــود درآم خ

ــد. کــرده ان
ــخ را از  ــت ن ــان قیم ــن و نوس ــان باالرفت ذاکری
مشــکات بافنــدگان اعــام کــرد و گفــت: اگــر 
ــت  ــه دس ــه ب ــطه از کارخان ــدون واس ــا ب نخه
تولیدکننــدکان پارچــه های ســنتی برســد هزینه 

ــد. ــد پاییــن مــی آی هــای تولی
ذاکریــان ادامــه داد: زنــان فعــال در ایــن تعاونــی 
چنــد ســال اســت کــه در نمایشــگاههای 
کشــوری حضــور دارنــد و تولیــدات خودشــان را بــه 
نمایــش مــی گذارنــد اما اکنــون بــاال رفتــن هزینه 
هــای حضــور در ایــن جشــنواره هــا تمایــل بانــوان 
خراشــاد را بــرای شــرکت در آن کــم کــرده اســت.

ــه  ــواد اولی ــته م ــه در گذش ــان اینک ــا بی  وی ب

توســط شــرکت در اختیــار زنــان قــرار مــی 
گرفــت، گفــت: بــرای تهیــه مــواد اولیــه نیازمنــد 
ــا  ــتیم ام ــهیات هس ــان تس ــون توم 60 میلی
ــا  ــه ای ت ــکات وثیق ــل مش ــه دلی ــفانه ب متاس

ــم. ــهیات بگیری ــم تس ــته ای ــون نتوانس کن
ــای  ــول ه ــئوالن ق ــرف مس ــت: در ح وی گف
ــت  ــته و حمای ــن رش ــق ای ــرای رون ــادی ب زی
ــکلی از  ــل مش ــا در عم ــد ام ــدگان داده ان از بافن

ــت. ــده اس ــل نش ــرکت ح ش
مدیرعامــل شــرکت تعاونی زنــان خراشــاد به حمایت 
های ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی اشــاره کــرد و گفــت: صنایــع دســتی اســتان 
مکانــی را بــه عنــوان کارگاه آموزشــی در شهرســتان 
بیرجنــد در اختیار مــا قــرار داده کــه در حال ثبت نــام از 

هنــر جویــان بــرای آموزش هســتیم.
وی بــا تاکیــد بر اینکــه مهمتریــن کار بــرای ترویج 
ــویق  ــغ و تش ــور تبلی ــی در کش ــت پارچه باف صنع
دســت اندرکاران آن اســت، گفــت: اگــر ایــن هنــر و 
صنعــت خانگــی رواج پیدا کنــد و در مــورد آن تبلیغ 
شــود می توانــد به ســرعت بــه شــکوفایی برســد و 
بــا ایجــاد اشــتغال و تبدیــل شــدن به یــک صنعت 

ملــی بــه اقتصــاد کشــور کمــک کند.
ذاکریــان بــا بیــان اینکــه پارچه بافــی بایــد مــورد 
حمایــت قــرار گیــرد و در شــهرها و روســتاهایی 
دارنــد، شــرکت های  را  پتانســیل الزم  کــه 
ــود،  ــیس ش ــور تاس ــن منظ ــه همی ــی ب تعاون
افــزود: خانم هایــی کــه در خراشــاد در حــال 
ــوان  ــه عن ــد ب ــتند می توانن ــه هس ــد پارچ تولی
ــر در  ــن هن ــده ای ــوزش دهن ــی و آم ــک مرب ی
شــهرها و روســتاهای دیگــر آن را آمــوزش 

ــد. دهن

بعداز تثبیت شرکت 
۷۵ نفر نیرو داشتیم و در 
حال حاضر ۲۸۹ نفر با ما 

همکاری میکنند  که همه 
اعضای صنعتگر باالی 

۱۸ سال و زیر ۵0 سال در 
شرکت بیمه هستند|
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جــای جــای ایــن ســرزمین نشــان دهنــده تمدن 
ــج  ــن اســت از شــهر ســوخته پن و تاریخــی که
ــه  ــا قلع ــه ت ــتان گرفت ــاله سیس ــزار و 500 س ه
ــران  ــای مک ــواحل زیب ــار س ــا در کن ــی ه پرتغال
ــن  ــک ای ــان در تاری ــن درخش ــد نگی ــه همانن ک

ــی درخشــد. ــرزمین م س
ــث فرهنگــی کــه از نســل هــای پیشــین  مواری
ــل کار  ــده و حاص ــل ش ــر منتق ــل حاض ــه نس ب
ــه در طــول  ــی اســت ک ــه مردمان و اندیشــه هم

ــد. ــته ان ــرزمین زیس ــن س ــخ در ای تاری
ــای  ــتان ه ــی از اس ــتان یک ــتان و بلوچس سیس
غنــی کشــور بــه لحــاظ داشــته هــای فرهنگــی، 
ــگری  ــه گردش ــتی و البت ــع دس ــتانی، صنای باس
اســت کــه عــاوه بــر ایــن، تنــوع قومــی، 
مذهبــی تعامــل فرهنگــی بســیار زیبایــی را خلق 
کــرده کــه خــود گواهــی بــر تمــدن و فرهنــگ 
ــتی،  ــی در همزیس ــوام ایران ــک اق ــوی یکای ق
احتــرام بــه انســان ها و اندیشــه هایشــان اســت.

ــد  ــفرها بای ــرزمین س ــن س ــناخت ای ــرای ش ب
کــرد، ســفر تــا اعمــاق تاریــخ، تاریخــی آمیختــه 
از افســانه و واقعیــت و اســطوره هــای کــم نظیــر 

ــر. ــی نظی و رشــادت هــای ب
کافــی اســت نگاهــی بــه نقشــه بیندازیــد تــا این 
هندوســتان کوچــک بــرای همیشــه در ذهنتــان 
ســبز شــود هندوســتانی کــه آب و هوایــش بــی 
مثــال اســت و کامــی بــرای وصفــش نیســت، 
ــا  ــزش دم ــتان در مرک ــه در زمس ــرزمین ک س
ــای  ــا در آب ه ــد ام ــی رس ــی 10 م ــه منف گاه ب

ســرزمین چابهــار مــی توانــی شــنا کنــی!

در  درخشــان  نگینــی  lچابهــار 
بلوچســتان و  سیســتان 

ــم در  ــادر مه ــی از بن ــوان یک ــار بعن ــدر چابه بن
جنــوب ایــران و در بخــش شــمالی دریــای 
عمــان قــرار گرفتــه اســت، ایــن بنــدر بــه علــت 
ــای  ــه آبه ــتیابی ب ــتراتژیک و دس ــت اس موقعی
آزاد بیــن المللــی جایــگاه ویــژه ای در مبــادالت 

ــه دارد. ــورهای منطق ــایر کش ــا س ــران ب ای
ــتان  ــتان سیس ــوب اس ــه در جن ــار ک ــدر چابه بن
ــل اســتقرار در  ــه دلی ــع شــده ب و بلوچســتان واق
ــون داد و  ــاز کان ــر ب ــان از دی ــای عم ــار دری کن

ــت. ــوردی اس ــارت و دریان ــتد و تج س
ــی هــا در یکــی از روســتای  ــه قلعــه پرتغال ویران
تیــس، گــواه رونــق دریانــوردی و اهمیــت 
در  بلوچســتان  از  خطــه  ایــن  اســتراتژیک 
روزگارانــی اســت کــه دول اســتعمارگر و تجــارت 
پیشــه اروپــا بازارهــای چیــن، هندوســتان و بطور 
ــه کاال و  ــب عرض ــگاه مناس ــرق را جای ــی ش کل
ــر  مصنوعــات خــود دانســته و حفــظ و تســلط ب
آنهــا را جزئی از سیاســتهای اســتعماری و ســلطه 

ــد. ــی کردن ــداد م ــود قلم ــه خ جویان
ــه  ــار در زمین ــادی، چابه ــرد اقتص ــار راهب در کن
جاذبــه هــای تفریحــی و گردشــگری چشــم انداز 

ــی دارد کــه هــر دوســتدار طبیعــت  بکــر و پنهان
را عاشــق خــود مــی کنــد، چابهــار ایــن عــروس 
بلوچســتان بارهــا و بارهــا خاطراتــی خــوش را در 
ــه وجــود آورد و برایــش تداعــی  اذهــان مــردم ب

کننــده زیبائــی هــا اســت.

lچابهــار 40 کیلومتــر مانــده بــه 
مریــخ

ــه  ــر ک ــمت گوات ــه س ــار ب ــدر چابه ــمت بن از س
حرکــت مــی کنــی، وقتــی کــه کیلومتــر جــاده، 
فاصلــه 40 کیلومتــری را نشــان مــی دهــد، کــوه 
هایــی در ســمت چــپ جــاده نمایــان مــی شــود 
ــی  ــا مریخ ــوری ی ــای مینیات ــوه ه ــه ک ــه ب ک

ــد. ــروف ان مع
ــره  ــه منظ ــه ب ــا توج ــا ب ــوه ه ــن ک ــود ای وج
کامــا متفاوتــی کــه در ســمت راســت جــاده و 
ــا وجــود دارد، باعــث مــی شــود  رو به ســوی دری
تــا یکــی از زیباتریــن جاده هــا و مناظــر طبیعــی 
کشــور در سیســتان و بلوچســتان بــه  وجــود آیــد 
کــه بــه دلیــل عــدم معرفــی، کمتــر مــورد بازدید 

قــرار گرفته انــد.
ــان  ــزی می ــوه چی ــفیدرنگ ک ــا س ــگ تقریب رن
طوســی و ســفید بــا واریزه هــای بســیار در 
پــای  آن، وجــود گرمــا، حــرارت، شــرجی هــوا و 
رطوبــت نســبتا بــاال و ســوی دیگــر آن، دریــا که 
بــه  ایــن منظــره آغــوش گشــوده اســت، صحنــه 
ــد  ــده پدی ــن بینن ــی را در ذه ــی و تخیل ای رویائ

ــی آورد. م
رئیــس اداره حفاظــت از محیط زیســت چابهار در 
ایــن بــاره بــه مهــر مــی گویــد:  همیــن منظــره 
منحصــر بــه  فــرد کــه جــاده چابهــار بــه گواتــر 
ــده  ــث ش ــرده، باع ــیم ک ــم تقس ــه دو نی آن را ب
تــا ایــن جــاده بــه یکــی از زیباتریــن جاده هــای 

ــران تبدیــل شــود. ای
یک ســو  افــزود:  حســینی  علــی  اشــرف 
کوه هــای مخروطــی مریخــی بــا آن رنــگ 
دیگــر  ســوی  و  خیال انگیــز  خاکســتری 
ــا  ــرخ ب ــی س ــه های اندک ــی و ماس ــای آب دری
درختچه هــای بیابانــی در کرانــه آن گوشــه 
ــن طبیعــت بکــر اســت کــه دســت  ــی از ای های
ــی مــی  ــن ســرزمین نقــش آفرین نخــورده در ای

ــد. کنن
ایــن فعــال زیســت محیطــی بیــان کــرد: 
ایســتگاه حفاظــت شــده الکپشــت هــای ســبز 
ــت بکــر دیگــری در  ــی طبیع پهــن پیکــر دریای
ایــن خطــه را نشــان مــی دهــد، الکپشــت هائی 
کــه بــرای تخــم ریــزی بــه ایــن ســاحل شــنی 
ــوس  ــه اقیان ــد روز مجــددا ب ــس از چن ــده و پ آم

ــد. ــی گردن ــر م ب
وی گفــت: رشــته کوه هــای مریخــی کــه فقــط 
در مناطــق جنوبی اســتان سیســتان و بلوچســتان 
ــک  ــیم گر ی ــته، ترس ــت، توانس ــده اس ــع ش واق
ــا در  ــن کوه ه ــد، ای ــا باش ــی زیب ــه طبیع جاذب

خروارهــا  زیــر  بــه  گذشــته  زمان هــای 
ــت  ــا گذش ــروزه ب ــوده و ام ــون ب ــاک مدف خ
ــود  ــرون آورده و خ ــاک بی ــر از خ ــان، س زم

ــد. ــی کنن ــی م نمائ
رئیــس اداره حفاظــت از محیــط زیســت 
چابهــار یــاد آور شــد: در اثــر تغییــرات جــوی 
موســمی،  باران هــای  و  هوائــی  و  آب  و 
ــه  ــا ریخت ــه دامنه ه ــا ب ــا از روی آنه خاک ه
ــان  ــا نمای ــن کوه ه ــی ای ــره اصل ــده و چه ش
کوه هــا  ایــن  از  بعضــی  پهنــه  در  شــد، 
مشــاهده می شــود کــه برخــی مواقــع ارتفــاع 
آنــان تــا پنــج متــر می رســد و در دیگــر 
ــر و  ــا 100 مت ــا ت ــدی آنه ــا بلن ــاط بعض نق
ــس  ــود، جن ــده می ش ــم دی ــتر ه ــی بیش حت
ــوردار  ــی برخ ــت خاص ــده از مقاوم ــن پدی ای
ــه  ــن از آن ب ــاال رفت ــه ب ــت، به طوری ک اس

ــت. ــره اس ــن از صخ ــاال رفت ــال ب مث

وی بــا اشــاره بــه باورهــای محلــی در خصــوص 
ــل  ــی قب ــا مدت ــت: ت ــا گف ــوه ه ــن ک ــکل ای ش
خیلی هــا فکــر می کردنــد رشــته کوه هــای 
شــگفت  انگیــز مریخــی را موجــودات ماورائــی و 
خیالــی بــه وجــود آورده انــد، چــرا کــه هیــچ گونه 
ــته کوه های  ــا و رش ــن کوه ه ــن ای ــباهتی بی ش

ــدارد. دیگــر کشــورمان وجــود ن
ــر اســاس اســناد موجــود بومی هــای 60 - 50  ب
ــای  ــا را کوه ه ــن کوه ه ــم ای ــش، اس ــال پی س
ــد، امــا کم کــم ایــن اســم  ــی گذاشــته بودن آریائ
ــن  ــه ورطــه فراموشــی ســپرده شــد و اســم ای ب
ــتی و  ــاص، پس ــکل خ ــر ش ــه خاط ــا را ب کوه ه
ــه کوه هــای مینیاتــوری  بلنــدی و زیبایی شــان ب

یــا مریخــی تغییــر نــام دادنــد.
هــر کجــای کشــور را بگردیــد، نمی توانیــد 
ــد،  ــمایل ببینی ــکل و ش ــن ش ــا ای ــی ب کوه های

ــار  ــرزمین چهاربه ــه خواســت س ــی ک ــوه هائ ک
ــت. ــتان اس ــتان و بلوچس سیس

ــده  lکــوه هــای مریخــی تداعــی کنن
ــر روی زمیــن اســت ســیارات ب

رئیــس اداره حفاظــت از محیــط زیســت چابهــار 
مــی افزایــد: کوه هــای مریخــی مناظــری از 
ــی  ــان تداع ــرای انس ــاه را ب ــره م ــای ک کوهه
ــن  ــا و همچنی ــد و جنــس رســوبی آنه مــی کنن
فرســایش خــاص کوههــا موجــب ایجاد شــیارها 
ــی  ــه گوئ ــت ک ــده اس ــي ش ــای زیبای و تراش ه
نقاشــی ماهــر، آن را بــه تصویــر کشــیده اســت.

ــاک  ــای چ ــن کوه ه ــد: ای ــی گوی ــینی م حس
و  هســتند  گیاهــی  پوشــش  فاقــد  چــاک 
شــکل های نامانــوس دارنــد و بــه خاطــر 
غیرعــادی بودنشــان، در ســال هاي اخیــر و 
ــی  ــای مریخ ــه کوه ه ــگران، ب ــان گردش در می
ــی  ــای بدبوم ــا نمونه ه ــد، آن ه ــهرت یافته ان ش
ــژه ای  ــناختی وی ــوم  ش ــده ب ــه پدی ــتند ک هس

دارنــد.
وی گفــت: ماجــرا زمانــی جالب تــر می شــود 
کــه بدانیــد کوه هــای مریخــی چندیــن میلیــون 
ســال زیــر آب دریــای عمــان قــرار گرفتــه بودند، 
بــه ایــن شــکل کــه در آن زمــان بعنــوان بخــش 
ــم از  ــوده و کم ک ــد ب ــوس هن ــی از اقیان کوچک

ــده اند. ــارج ش ــر آب خ زی
اســاس  بــر  کــرد:  تاکیــد  حســینی 
بررســی هــای موجــود، بافــت کوه هــای 
ــوم  ــه دوره س ــان ب ــه قدمتش ــوری ک مینیات
میلیــون   4  -5 بــه  یعنــی  زمین شناســی، 
ــه  ــس ماس ــردد، از جن ــش برمی گ ــال پی س

ســنگ و مــارن اســت.
وی گفــت: بــه همیــن دلیــل برخــاف 
ــگ  ــه رن ــه ب ــخ ک ــا مری ــرخ ی ــیاره س س
ــتری  ــان خاکس ــود، رنگش ــده می ش ــز دی قرم
ــه  ــن، روی بدن ــر ای ــاوه ب ــت، ع ــن اس روش
از  مختلفــی  ســنگواره های  کوه هــا  ایــن 
ــده  ــا دی ــا و ماهی ه ــل صدف ه ــی مث موجودات

ــت. ــدنی اس ــف ناش ــه وص ــود ک می ش
زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
کــه  کــرد  امیــدواری  اظهــار  چابهــار 
ــن  ــران زمی ــردم ای ــد م ــا بتوانن ــانه ه رس
را بــه بهتریــن شــکل بــا طبیعــت بکــر 
ــار  ــژه چابه ــه وی ــتان ب ــتان و بلوچس سیس

آشــنا کننــد.
وی تاکیــد کــرد: کــوه هــای مریخــی اثــر 
طبیعــی ملــی تکــرار نشــدنی اســت و بایــد هــر 
ــی  ــر مل ــوان اث ــه عن ــن منطقــه ب ــر ای چــه زودت
ثبــت تــا بــرای دیگــر نســل هــا نیــز بــه بهترین 

ــد. ــی بمان شــکل باق

کافی است نگاهی به 
نقشه بیندازید تا این 

هندوستان کوچک برای 
همیشه در ذهنتان سبز 

شود هندوستانی که آب 
و هوایش بی مثال است 

و کالمی برای وصفش 
نیست، سرزمین که

 در زمستان در مرکزش 
دما گاه به منفی ۱0  

می رسد اما در آب های 
سرزمین چابهار می توانی 

شنا کنی!|

چابهار ، 40کیلومتر مانده به مریخ

یران با تاریخ و تمدنی کهن و طبیعتی کم نظیر دارای آثار فرهنگی، 
تاریخی و طبیعی ارزشمندی است که همواره شاهکاری بی نظیر 

در زمینه فرهنگ و هنر به جهان عرضه داشته است.
میالد جهان تاب

میـراث ایــران
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سرنوشت مبهم نخستین 
عکاسخانه جنوب ایران در 

شیراز

سقف بنا در 
معرض ریزش

ــگام  ــته هن ــال گذش ــی س ــای تاریخ ــن بن ای
ــرای  ــی ب ــه صــورت مکان ــوروزی ب تعطیــات ن
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــار م ــره ب ــوه و ت ــروش می ف
ــا  ــود کــه مالــک آن ب ــی ب گرفــت و ایــن در حال
ــرض  ــا، آن را در مع ــاکاردی ســردر بن نصــب پ

ــت. ــروش گذاش ف
ــک  ــه ی ــه گفت ــا ب ــن بن ــقف ای ــویی س از س
کارشــناس میــراث فرهنگــی از آســیب در 
امــان نمانــده و در معــرض فــرو ریختــن 

قــرار دارد.
درحالیکــه ایــن عکاســخانه از بناهــای بــه 
ــت  ــیراز اس ــه ش ــور زندی ــیده در مح ــت رس ثب
ــی  ــت مل ــه ثب ــس از ب ــی پیشــتر پ ــد خیل و بای
رســیدن بازســازی و مرمــت مــی شــد، از 
ــان  ــارد توم ــه ارزش 2 میلی ــکان ب ــوی مال س

ــد. ــته ش ــروش گذاش ــه ف ب
ایــن درحالیســت کــه نــوروز امســال نیــز 
ــان 22  ــدای خیاب ــی"در ابت ــخانه "فردوس عکاس
بهمــن بــه محلــی بــرای فــروش تنقــات 

ــد. ــل ش تبدی

lمالک عکاســخانه فردوســی آســیب 
ــد/ راه  ــی کن ــان م ــا را پنه ــای بن ه
انــدازی ســفره خانــه ســنتی در پشــت 

بنــا
در ایــن رهگــذر مســئول فنــی ســازمان میــراث 
ــن  ــد ای ــا تایی ــارس ب فرهنگــی و گردشــگری ف
موضــوع ابــراز کــرد: ســقف ایــن بنــای تاریخــی 
کــه در اختیــار مالــک خصوصــی اســت درحــال 
ریــزش اســت و از ســوی مالــک پنهــان شــده تــا 
ــش  ــن رو، پی ــد. از ای ــه دور باش ــردم ب ــگاه م از ن
از هــر اقدامــی بایــد تغییــر کاربــردی و بازســازی 
ــورد  ــن م ــوز ای ــه هن ــرد ک ــام گی روی آن انج
اتفــاق نیفتــاده اســت و مالــک فقــط درخواســت 
تغییــر کاربــری داده کــه هنــوز پاســخی نگرفتــه 

ــت. اس
بنــای  کاربــری  تغییــر  بصیــری  ســیامک 
عکاســخانه فردوســی شــیراز را مربــوط بــه 
ــه مســکونی اســت  ــا ک ــن بن بخــش پشــتی ای
عنــوان کــرد و افــزود: چــون ایــن خانه در پشــت 

واحدهــای تجــاری  بنــا قــرار دارد مالــک قصــد 
دارد ایــن خانــه را بــه صــورت ســفره خانــه 

ــد. ــری ده ــر کارب ــنتی تغیی س
وی ادامــه داد: تغییــر کاربــری ایــن بنــا بــر 
اســاس طــرح مرمتــی اســت کــه ســازمان 
میــراث فرهنگــی از مالــک مــی خواهــد انجــام 

ــرد. ــی گی م
ــک  ــه ی ــی ب ــت: آوردن روح زندگ ــری گف بصی
ــی اســت کــه باعــث  ــای تاریخــی فکــر خوب بن

ــظ شــود. ــا حف ــن بن ــی شــود ای م
ایــن کارشــناس میــراث فرهنگــی تاکیــد کــرد: 
ایــن تغییــر کاربــری بایــد بــا حداقــل مداخــات 
ــارت  ــز نظ ــازمان نی ــوی س ــرد و از س ــام گی انج
ــی  ــات اصول ــن مداخ ــه ای ــه چنانچ ــود ک ش

ــا مقصــر هســتیم. نباشــد آنجــا م
ــد و ســاختار را از مــوارد مهــم در  وی حفــظ کالب
ــرد  ــوان ک ــری بناهــای تاریخــی عن ــر کارب تغیی
ــا در  ــد صرف ــز بای ــا نی ــزود: طــرح مرمــت بن و اف
جهــت بازســازی بنــا باشــد و فقــط یــک طــرح 

تجــاری نباشــد.

lقانــون در فــروش بناهــای تاریخــی 
ــا  ــظ و احی ــام دارد/ حف ــی ابه خصوص
عکاســخانه فردوســی شــیراز نیــاز بــه 

ســرمایه گــذاری فرهنگــی دارد
ســازمان  احیــای  و  حفــظ  کارشــناس 
ــان  ــا بی ــارس ب میراث فرهنگــی و گردشــگری ف
اینکــه، حفــظ و احیــا عکاســخانه فردوســی 
ــی  ــذاری فرهنگ ــرمایه گ ــه س ــاز ب ــیراز نی ش
دارد، صراحــت قانــون در فــروش بناهــای 
تاریخــی در اختیــار مالــک خصوصــی را 
ــون  ــت: قان ــرد و گف ــوان ک ــام عن دارای ابه
اشــاره مــی کنــد کــه مالــک خصوصــی 
ــار  ــت اختی ــای تح ــروش بن ــد و ف ــق خری ح
ــد  ــون بای ــن قان ــا ای ــدارد. قاعدت ــود را ن خ
ــا  ــگاه م تفســیرپذیر باشــد و در چهارچــوب ن
ــام  ــی انج ــد و فروش ــت خری ــرار اس ــر ق اگ
گیــرد بایــد طــوری باشــد کــه در قالــب 

حفاظــت و نگهــداری شــکل بگیــرد.
ــی  ــون کس ــا تاکن ــه »آی ــه اینک ــخ ب وی در پاس

برای بازســازی عکاســخانه هــای تاریخی شــیراز 
ماننــد عکاســخانه مانــی یا فردوســی درخواســت 
داده اســت«، پاســخ داد: هنــوز کســی بــرای 
بازســازی یــا راه انــدازی ایــن عکاســخانه هــا بــه 
صــورت مــوزه درخواســتی بــه ســازمان میــراث 

ــداده اســت. فرهنگــی ن
ــراز کــرد: متاســفانه متقاضــی ایــن کار در  وی اب
شــیراز دیــده نمــی شــود و نــگاه ســرمایه گــذار 
ــا اقتصــادی اســت  ــگاه صرف ــن بخــش ن ــه ای ب
ــگاه ســرمایه گــذار ایــن  و طبیعــی اســت کــه ن
ــه  ــد ک ــه باش ــت طلبان ــی منفع ــش نگاه بخ
ــوند  ــی ش ــی وارد نم ــش فرهنگ ــوال در بخ معم
و بــه تاســیس ســفره خانــه هــای ســنتی بیشــتر 

ــد. ــی یابن ــوق م س

تاریــخ  فردوســی  lعکاســخانه 
عکاســی شــیراز را متحــول کــرد

بــرادران عکاسباشــی )یعنــی میــرزا حســن، 
ــرزا  ــم و می ــد رحی ــا، محم ــد رض ــرزا محم می
فتــح اهلل( که بعــداً نــام "چهــره نــگار" را برگزیدند، 
از پیشــگامان عکاســی بودنــد و تاریــخ عکاســی 

ــد. ــول کردن ــیراز را متح ش
ــه یقیــن نگرشــی فراتــر  میــرزا حســن کــه ب
ــد خیلــی از عکاســان امــروزی داشــت،  از دی
بســیاری از مــکان هــا و نقــاط دیدنــی 
ــت  ــش ثب ــال پی ــد س ــدود ص ــیراز را ح ش

ــت. ــرده اس ک
تاریخــي  آثــار  از  فردوســي  عکاســخانه 

ــدان  ــه خان ــوط ب ــوي اول و مرب دوران پهل
ــگار، نخســتین عکاســان شــیرازي  ــره ن چه
ــح اهلل خــان  ــه وســیله میرزافت ــه ب اســت ک
میــرزا  اســت.  بنــا شــده  نــگار  چهــره 
دکان  شــیرازی،  نــگار  چهــره  اهلل  فتــح 
ــام  ــه ن ــرد ب عکاســی در شــیراز تًاســیس ک
ــی  ــت ارگ کریم خان ــه در پش ــی ک فردوس
ــد  ــه همــت فرزن ــن دکان ب ــع اســت. ای واق
ــا همیــن چنــد ســال پیــش نیــز  ارشــدش ت

ــود. ــال ب فع

lنخســتین عکاســخانه ها در بوشــهر، 
کازرون و شــیراز تأســیس شد

دوران  از  نیمــي  عکاسباشــي  میرزاحســن 
اقامــت 20 ســاله خــود در بمبئــي را بــه هنــر 
ــي از  ــه زیبای ــا گنجین ــت و ب ــي پرداخ عکاس
ــر  ــي و مناظ ــس هــاي بناهــاي تاریخ عک
ــود  ــرادر خ ــراه ب ــه هم ــتان ب ــور هندوس کش
کــه او نیــز مدتــي در ایــن کشــور نــزد 
اســتادان و هنرمنــدان عــکاس، آمــوزش 
ــتین  ــد و نخس ــران ش ــي ای ــود راه ــده ب دی
و  کازرون  بوشــهر،  در  را  هــا  عکاســخانه 
شــیراز تأســیس کــرد. میرزاحســن تــا پایــان 
ــر عکاســي پرداخــت  ــه هن عمــر در شــیراز ب
ــده از  ــي دی ــري شمس ــال 1336 هج و در س

ــت. ــان فروبس جه
میرزافتــح اهلل خــان، میرزاحبیــب اهلل خــان، 
بهــرام، بانــو عزیــزه جهــان، حســن و منوچهــر از 
دیگــر اعضــاي هنرمنــد عــکاس خانــدان چهــره 
نــگار شــیرازي هســتند کــه هــر یــک در زمــان 
خویــش، آثــار ارزشــمندي را بــه گنجینــه هنــري 

ــد. ــواده افزودن ــن خان ای
میــدان  شــیراز،  در  فردوســي  عکاســخانه 
نبــش  ناصرخســرو،  خیابــان  شــهرداري، 
ــان 22 بهمــن واقــع شــده و هــم اکنــون  خیاب
ــي  ــاي تاریخ ــن بن ــي ای ــري بیرون ــاي آج نم
تقریبــًا ســالم و پابرجاســت. در پوشــش ســقف 
عکاســخانه فردوســي از تیرهــاي چوبــي و 
ــچ  ــوب و گ ــنگ، چ ــر، س ــاي آن از آج در بن

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس

»فردوسی«  عکاسخانه  تاریخی  بنای 
فروردین ماه ۸۶ به شماره ۱۶۲۸۴ در 
فهرست آثار تاریخی فرهنگی کشور 
به ثبت رسید و اکنون در اختیار مالک 

است. خصوصی  بخش 

محمد حسین 
نیکوپور

این عکاسخانه از بناهای 
به ثبت رسیده در محور 
زندیه شیراز است و باید 

خیلی پیشتر پس از به ثبت 
ملی رسیدن بازسازی

 و مرمت می شد، از سوی 
مالکان به ارزش

 ۲ میلیارد تومان به فروش 
گذاشته شد|

میـراث ایــران
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حجره هــا پــر اســت از مســافرانی کــه از 
خســتگی بیابــان پیمایی هــا یــک گوشــه 
چــرت  یــا  می نوشــند  چــای  و  افتاده انــد 
می زننــد. دیده بان هــا روی اتاقــک بــاالی 
ســردر جــاده را رصــد می کننــد ... اینهــا 
کاروانســرای  پیــش  ســال   400 تصویــر 
پاســنگان اســت. کاروانســرایی کــه امــروز 
خالــی و ســاکت در نزدیکــی قــم و در دل 
کویــر منتظــر معجــزه ای بــرای دیــدن دوبــاره 

اثــری از زندگــی مانــده اســت.
ــوی  ــاس صف ــش شــاه عب ــی 400 ســال پی وقت
999 کاروانســرا در مســیر جاده ابریشــم ســاخت، 
ــی کشــور  ــد امــروز در محــور مواصات ــم مانن ق
قــرار داشــت و کاروانســرای پاســنگان هــم اولین 
منــزل پیــش از رســیدن بــه این شــهر محســوب 

می شــد.
ــری جــاده  کاروانســرای پاســنگان در 20 کیلومت
قدیــم قــم  - تهــران قــرار دارد. ســاختمانی 
آجــری بــا پایــه ســنگی کــه بــه ســبک 
ــوان  ــار ای ــا چه ــی ب ــاه عباس ــراهای ش کاروانس
ــی  ــزرگ و درب چوب ــردر ب ــده و س ــاخته ش س
ــل  ــا مح ــردر گوی ــک روی س ــی دارد. اتاق زیبای
ــی  ــوده و پله  های ــرا ب ــان کاروانس ــتقرار دیدب اس
ــل  ــام متص ــه ب ــه را ب ــرف محوط ــار ط در چه
ــقف های  ــا س ــراف ب ــای اط ــد. اتاقک ه می کنن
ــته اند. ــردی داش ــدام کارب ــر ک ــان ه گنبدی ش

داخــل بــه ســبک تمــام ســاختمان های قدیمــی 
ــی ها  ــاق قوس ــت. ط ــش اس ــردی و بی آالی کارب
ــه  ــده اند ک ــف ش ــوری ردی ــم ط ــر ه ــت س پش
ــرای  ــری ب ــای اندازه گی ــن ابزاره ــا دقیق تری گوی

ساختشــان بــه کار رفتــه اســت.
اســتراحت  محــل  اطــراف  در  اتاقک هــا 
کســانی هســتند کــه کیلومترهــا در دل بیابــان 
ــم  ــک ه ــر اتاق ــه روی ه ــد. روب راه پیموده ان
ــا  ــرای بســتن افســار چهارپ ــه ای ســنگی ب میل
ــا  ــه ج ــاری از آن ب ــوز آث ــه هن ــده ک ــه ش تعبی

ــت. ــده اس مان
ــاز  ــی ب ــزرگ چوب ــه درب ب ــدا ک ــان ابت از هم
می شــود فضــای کاروانســرا ببیننــده را بــه 

صدهــا ســال پیــش می بــرد. بــه زمانــی 
ــی  ــار ایوان ــن چه ــی در ای ــوی زندگ ــه هیاه ک
ــته از  ــان خس ــرد. چهارپای ــا می ک ــری غوغ آج
ــاالرها  ــاده و کاروانس ــه افت ــق گوش ــی طری ط
و کاروانیــان در تکاپــوی روزهــای آینــده ایــن 

طــرف و آن طــرف می رفتنــد...
هشــتی پــر اســت از نقــش و نــگار یادگاری هــای 
ــه  ــود ک ــوازی و عم ــای م ــم و خط ه دوران قدی

شــاید چــوب خــط کاروان هــا اســت.
ــن  ــاید بهتری ــاله ش ــرای 400 س ــن کاروانس ای
ــی  ــبک زندگ ــافر در س ــه مس ــرام ب ــانه احت نش
اجــداد مــا باشــد. انتهــای هــر تــاالر یــک حمــام 
کوچــک تعبیــه شــده و ســکوها طــوری ســاخته 
ــود را  ــوال خ ــد ام ــس بتوان ــر ک ــه ه ــده اند ک ش
ــت و آرامــش در  ــار خــود نگــه داشــته و امنی کن

ــد. ســفر را حــس کن
معمــوال کاروانســراها کنــار خــود چــاه آب 
کاروانیــان  کــه  داشــتند  انبــاری  آب  یــا 
نزدیکــی  در  می شــدند.  بهره منــد  آن  از 
کاروانســرای پاســنگان هــم دو آب انبــار یکــی 
ــق  ــه و دیگــری متعل ــه عصــر صفوی ــق ب متعل
ــش  ــال پی ــی 700 س ــی یعن ــر ایلخان ــه عص ب
ــر  ــار قدیمی ت ــن آب انب ــود ای ــود دارد. وج وج
ــی  ــراث فرهنگ ــاون می ــه مع ــه ای را ک نظری
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ اداره کل می

گردشــگری قــم دارد را تأییــد می کنــد.
ــرای  ــت: کاروانس ــار داش ــی اظه ــار کاووس عم
پاســنگان بــر روی آثــار بــه جــا مانــده از یــک 
کاروانســرای قدیمی تــر از عصــر ایلخانــی 

ــده اســت. ــاخته ش س
وی بــه مســئله اهمیــت ســفر در گذشــته و 
ــراها  ــه کاروانس ــاس ب ــاه عب ــه ش ــی ک اهمیت
مــی داد اشــاره کــرد و گفــت: مســیرهای منتهــی 
بــه شــهرهای مذهبــی در دوره صفویــه اهمیتــی 
ــز  ــه مرک ــم ک ــم ه ــت. ق ــل یاف ــش از قب بی
تشــیع بــود در دوره صفویــه پیشــرفت های 
خوبــی داشــت کــه احــداث کاروانســراهایی 
ماننــد پاســنگان در مســیر آن از جملــه ایــن 

اســت. پیشــرفت ها 

lوضعیت امروز پاسنگان
ــن  ــا همی ــا ت ــد ام ــخت باش ــاورش س ــاید ب ش
10 ســال پیــش کاروانســرای پاســنگان کــه 70 
ــی  ــیده، محل ــی رس ــت مل ــه ثب ــش ب ــال پی س
ــود. 10 ســال اســت کــه  ــرای نگهــداری دام ب ب
یکــی از ســرمایه گذاران حــوزه گردشــگری ایــن 
ــی  ــرده، مرمت های ــاره ک ــی را اج ــای تاریخ بن
انجــام داده و وضعیــت ظاهــری آن را ســر و 
ســامانی بخشــیده تــا بتوانــد یکــی از نشــانه های 

ــد. ــده کن ــم را زن ــت بخــش ق هوی

ایجــاد یــک مرکــز رصــد ســتاره، پایــگاه 
ــفره خانه  ــردی، س ــگاه طبیعت گ ــردی، پای بوم گ
ــردی از  ــگاه کویرگ ــنتی و پای ــربت خانه س و ش
جملــه برنامه ریزی هایــی اســت کــه بــرای 
ــده.  ــام ش ــتگان انج ــراث گذش ــن می ــده ای آین
ــم از  ــگری ه ــه گردش ــک منطق ــن ی همچنی
ــراث فرهنگــی و گردشــگری  ســوی اداره کل می
ــردار  ــه بهره ب ــه ب ــب شــده ک ــم تصوی اســتان ق
اجــازه می دهــد اقدامــات الزم بــرای ایــن 
ــل آنچــه  ــا در عم ــد ام ــری کن موضــوع را پیگی
امــروز اتفــاق افتــاده بــه همــه چیــز شــبیه اســت 

ــگری. ــه گردش ــه نمون اال منطق
ــر  ــن اث ــدن ای ــت دی ــه نی ــی ب ــر کس ــروز اگ ام
ــان  ــم - کاش ــم ق ــاده قدی ــازم ج ــی ع تاریخ
ــه  ــد ک ــیری می برن ــه مس ــا او را ب ــود، تابلوه ش
ــداری،  ــداری، مرغ ــت از دام ــر اس ــش پ اطراف
کــوره ذوب ســرب، کارگاه ســاخت ذغــال، 
مرکــز فــروش کــود مرغــی و... و. خاصــه هــر 
ــورد  ــا فضــای م ــی ب ــط و مزاحم ــری بی رب کارب

نیازگردشــگری.
ــم  ــان ق ــوی اتوب ــی از س ــیر دسترس ــود مس نب
کاشــان و در آســتانه تخریــب بــودن دو آب انبــار 
ــه  400 ســاله و 700 ســاله پاســنگان و تبدیــل ب
ــزرگ اســت  ــی شدنشــان، دو مشــکل ب زباله دان
ــام  ــا و تم ــا و مرغداری ه ــع دامداری ه ــا تجم ام
صنوفــی که بــه چهــره منطقــه و محیط زیســت 
آن ضربــه می زننــد؛ آخریــن امیدهــا بــرای 
شــکل گرفتــن یــک منطقــه نمونــه گردشــگری 

ــد. ــد می کن ــم را ناامی در ق
ــای  ــن بن ــری ای ــزار مت ــر از ه ــعاع کمت در ش
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــداری ک ــه مرغ ــی، س تاریخ
مدتــی اســت بــه جــای فعالیــت قانونــی خــود به 
تولیــد کــود کمپوســت پرداختــه، قــرار دارد و یک 
ــه   ــش در منطق ــال پی ــد س ــز از چن ــداری نی دام

جنت آبــاد فعالیــت می کنــد.
ــری  ــد مت ــه چن ــم در فاصل ــداری ه ــک مرغ ی
ــود  ــالی می ش ــه 20 س ــود دارد ک ــا وج ــن بن ای
مجــوز تاسیســش صــادر شــده امــا صــدور مجوز 
یــک دامــداری جدیــد در 700 متــری پاســنگان 
ــه  ــم ب ــران ق ــه مدی ــی اســت ک ــن گل جدیدتری

ــد! ــه گردشــگری زده ان ــن منطق ســر ای
ــاره  ــی درب ــار صحبت های ــه و کن ــه از گوش اگرچ
نبــود قانــون بــرای ممانعــت از فعالیــت واحدهای 
ــه  ــا ب مرغــداری و دامــداری شــنیده می شــود ام
ــن اداره کل  ــی ای ــراث فرهنگ ــاون می ــه مع گفت
ــم آن  ــم دارد و در حری ــگری حری ــه گردش منطق
بایــد ملزومــات جــذب گردشــگری رعایت شــود.

کاووســی معتقــد اســت جهــاد کشــاورزی نبایــد 
مجــوز ایــن صنــوف مزاحــم را تمدیــد کنــد.

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــرکل جه ــد مدی ــر چن ه
نیــازی ندیــد تــا پاســخ ابهامــات را در ایــن مــوارد 
بدهــد امــا توســعه گردشــگری در قــم و معرفــی 
آثــار تاریخــی لوازمــی دارد و یکــی از آنهــا قطعــا 
ــائل  ــن مس ــا ای ــط ب ــتگاه ها مرتب مشــارکت دس
و دغدغه منــد بــودن مدیــران در ایــن حــوزه 

ــت. اس

غبار  لباس های  با  چرده  سیه  مردان 
آلود پاهای تاول زده و دست هایی که 
از حمل بار زخمی شده اند این طرف و 
آن طرف می روند. چارپایان از خستگی 
کارگران  ندارند.  ناله کردن هم  نای 
می  پایین  چارپایان  روی  از  را  بارها 

آورند.

زینب آخوندی

نبود مسیر دسترسی از 
سوی اتوبان قم کاشان و 
در آستانه تخریب بودن 
دو آب انبار 400 ساله و 

۷00 ساله پاسنگان و تبدیل 
به زباله دانی شدنشان، دو 

مشکل بزرگ است| 

بی توجهی به میراث صفویه در قم؛

منطقه نمونه گردشگری در محاصره صنوف مزاحم

میـراث ایــران
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lچرا به کوهدشت آمده ایم؟
یکــی از فیلــم ســازان کردســتانی مــی گویــد: در 
مــورد کوهدشــت و زیبایــی هــا و داشــته هــای 
ــس  ــم و عک ــنیده و فیل ــیار ش ــی آن بس فرهنگ

ــم. ــده ای هایــی دی
بهــروز اســراری ادامــه مــی دهــد: مــا شــنیده ایم 
کوهدشــت مــردم بســیار مهمــان نــواز و مهربانی 
دارد و از طرفــی شــنیده ایــم کــه جاهــای دیدنــی 
و تفریحــی بکــر و دســت نخــورده ای دارد و آثــار 
تاریخــی گرانبهایــی در ایــن شــهر قــرار گرفتــه 
کــه شــهرت جهانــی دارنــد همیــن ســه موضوع 
باعــث شــده دوربیــن فیلــم بــرداری را برداشــته و 

عــازم کوهدشــت شــویم.
ــا  ــه ی ــد ک ــی گوی ــی م ــی های ــراری از زیبای اس
شــنیده یــا در عکــس دیــده اســت امــا مــن بــه 

او مــی گویــم بایــد دیــد چــرا کــه شــنیدن کــی 
ــدن  ــر دی ــن خاط ــه همی ــدن، ب ــد دی ــود مانن ب
برخــی زیبایــی هــای شــمال کوهدشــت را راهی 
مــی شــویم تــا در خطــی مســتقیم برخــی آثــار 

ــم. تاریخــی و بکــر طبیعــی را از نزدیــک ببینی

lمیرماس قطعه گم شده تاریخ
14 کیلومتــر از شــهر کوهدشــت دور شــده ایــم و 
بایــد ســه کیلومتر جــاده خاکــی و پر از ســنگاخ 
دیگــر را بــه زور تــکان هــای شــدید خودرروها 
طــی کنیــم تــا بــه کوهپایــه میرمــاس 
ــان  ــم، درخت ــی روی ــاال م ــوه را ب ــیم، ک برس
ــا  ــم م ــرای قل ــر ب ــیر دیگ ــده مس ــع ش قط
ــه  ــی ک ــت، درختان ــه ای اس ــی کلیش موضوع
ــن دراز  ــده و روی زمی ــع ش ــه قط ــی رحمان ب

کشــیده انــد تــا خشــک شــده و آمــاده تبدیــل 
ــوند. ــال ش ــه زغ ــدن ب ش

lزخــم جســتجوگران گنــج بــر پیکــر 
میرمــاس

بــه میرمــاس مــی رســیم، جــای تخریــب های 
ــب  ــده، تخری ــان خوابی ــش پایم ــی پی ــی درپ پ
هایــی کــه هربــار بــه قصــد یافتــن گنــج صورت 
ــا  ــاس را از ج ــف میرم ــمتی از ک ــه و قس گرفت
ــراش داده  ــره را خ ــورت صخ ــت و ص ــده اس کن
ــه  ــوط ب ــره مرب ــن صخ ــه ای ــن ک ــل از ای غاف
پیــش از تاریــخ بــوده و هیــچ گنجــی را در خــود 

ــداده اســت. جــای ن
ــی ســوارها و شــکارهای  صــورت زخمــی و زغال
ــن  ــده از نقاشــی هــای میرمــاس، ای ــی مان باق
ــا تاســفی خــاص  ــخ، را ب ــم شــده تاری ــه گ قطع
و تکــراری پشــت ســر رهــا مــی کنیــم، نقاشــی 
هایــی کــه بــه اعتقــاد برخــی باســتان شناســان 
ــا  ــان تنه ــد و نظیرش ــاله دارن ــی 12 هزارس قدمت
در غارهــای الســکوی فرانســه و آلتامیــرای 
ــه  ــت در گوش ــود دارد و در کوهدش ــپانیا وج اس
ــی  ــا صورت ــا ب ــده ت ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ای ب
ــار تاســف  زخــم خــورده و تکــه تکــه شــده هرب

ــزد. ــا گردشــگری را برانگی ــاز ی فیلمس

آئینــه  در  پیشــینیان  lهنربصــری 
ســنگ قبرهــا

تقریبــا بیســت و پنــج کیلومتــر از کوهدشــت دور 
شــده ایــم بــه قبرســتان قدیمــی "چراخــو " مــی 

ــودن ایــن قبرســتان  رســیم، زیبایــی و خــاص ب
ــرد،  ــی گی ــارش را از آدم م ــتن از کن ــازه گذش اج
ــو از  ــد چراخ ــاد دارن ــه اعتق ــن منطق ــردم ای م
ســربازان نادرشــاه بــوده و دالوری هایی بســیاری 
از خــود نشــان داده اســت، ایــن قبرســتان محــل 
دفــن چراخــو اســت و بــه همیــن خاطــر بــه آن 
قبرســتان چراخــو مــی گوینــد، ســنگ قبرچراخو 

از بیــن رفتــه و قابــل خوانــدن نیســت.
ــود  ــی عم ــا ســنگ های ــاالی سرســنگ قبره ب
ــک  ــد، ی ــی نظیرن ــوع خــود ب ــه در ن ایســتاده ک
طــرف ایــن ســنگ هــا تفنــگ و ســوار و ســماع 
اســت کــه راوی زندگــی انســان و یــک طــرف 
کتــل  و شــیون و عــزاداری کــه حاکــی از مــرگ 
ــک  ــگاه را از ی ــی ن ــی خواه ــی م ــت، وقت اس
طــرف ســنگ بــه طــرف دیگــر ببــری متوجــه 
ــه  ــا مــرگ ب ــه زندگــی ت مــی شــوی کــه فاصل

ــن ســنگ هاســت. ــدازه قطــر ای ان

قبرهــای  نــاب در ســنگ  lهنــر 
ریخــی تا

روی ســنگ قبــر زن هــا قیچــی و شــانه و روی 
ســنگ قبــر مردهــا تســبیح حــک شــده و روی 
ــم  ــه چش ــیدی ب ــا خورش ــنگ قبره ــتر س بیش
ــد ریشــه اســطوره ای  مــی خــورد کــه مــی توان

ــی داشــته باشــد. و آیین
ــای  ــنگ قبره ــا س ــه ب ــراری در رابط ــروز اس به
ــی  ــت م ــاد کوهدش ــه اوالدقب ــو در منطق چراخ
ــدون  ــا ب ــان ســاختن ســنگ قبره ــد: در زم گوی
ــا از  ــته ام ــود نداش ــتاری وج ــواد نوش ــک س ش

گردش در تاریخی۱۲هزار ساله در لرستان

از صورت زغالی »میرمالس« تا 
»شیرز« فریبا

چندفیلم ساز از کردستان به کوهدشت آمده اند تا گوشه ای 
از زیبایی ها و اماکن دیدنی این شهرستان را با خود به کردستان 
ببرند، آن ها از ما می خواهند راهنمایشان باشیم تا زیبایی ها و آثار 
دیدنی و تاریخی را در دوربین کوچک خود جای دهند تا دست پر 

به شبکه تلویزیونی خود بازگردند. حشمت اله 
آزادبخت
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ــا  ــنگ ه ــن س ــی روی ای ــری خیل ــاظ بص لح
ــت. ــده اس کارش

 ایــن فیلمســاز اهــل کردســتان ادامــه مــی دهد: 
در همــه ســنگ قبرهــا یــک نــوع طــرح هــای 
ــک  ــی شــود و ی ــده م ــر دی ــم نظی گرافیکــی ک
نــوع ســبک کــه درهمــه آن ها مشــترک اســت.

اســراری مــی گویــد: در ایــن ســنگ هــا هنــری 
ــوع  ــه اســت کــه روایــت گــر یــک ن ــاب نهفت ن

دیــد و نــگاه آیینــی اســت.
وی مــی افزایــد: از ســنگ قبرهــا و تصاویرشــان 
می شــود بــه احتــرام بــه آفتــاب و برخــی آداب و 

رســوم و اعتقــادات پــی بــرد.
بهــروز اســراری تصریــح مــی کنــد: ایــن 
ــر اســت و  ــی نظی قبرســتان از لحــاظ بصــری ب
ــد یکــی از  ــی توان ــا داده شــود م ــه آن به ــر ب اگ

ــد. ــتی باش ــای توریس ــه ه جاذب

ــب بســته ی گردشــگری  lشــیرز، قل
ــت کوهدش

قبرســتان »چراخــو« را رهــا کــرده تــا در 
ــر  ــر دیگ ــرو رود، 10 کیلومت ــود ف ــی خ خاموش
جــاده را درســت کنــار رودخانــه ســیمره و 
ــه  ــم و ب ــی خوری ــچ م ــان آن پی ــاف جری برخ
ــاری  ــبز و ج ــه ای س ــیم، نقط ــی رس ــیرز م ش
در 45 کیلومتــری شــمال کوهدشــت، جایــی 
کــه انــگار زیبایــی هــای دنیــا را در مشــت 
ــر  ــدای شرش ــا ص ــد، دره ای ب ــه ان دره ای ریخت
آبشــارهای کوچــک و زالل چشــمه هــا و قامــت 
ســتبر و چتــر بلنــد و ســبز درختــان میــوه اش که 

ــد. ــی کن ــره م ــده ای را خی ــم هربینن چش
ــای  ــه ه ــد از حوضچ ــیرز بای ــه ش ــرای ورود ب ب
ــه ورودی  ــه دهان ــت ک ــی گذش ــرورش ماه پ
ــا  ــول تقریب ــه ط ــیرز را ب ــدود و ش ــیرز را مس ش

ــت. ــرده اس ــغال ک ــر اش ــت مت دویس
صاحــب حوضچــه هــا آب شــیرز را درنقطــه ای 
جــدا کــرده تــا بــه حوضچــه هــا برســاند و همین 
ــب  ــت را موج ــن دس ــارهای پایی ــی آبش ــم آب ک
شــده اســت بــه همیــن خاطــر مــی تــوان شــیرز را 
قلــب زیبایی هــای زاگــرس نامیــد، قلبی که توســط 

ایــن اســتخر پــرورش ماهــی مســدود شــده اســت.
ــوه  ــان می ــیرز و درخت ــه ش ــار زالل رودخان از کن
طبیعــی اش مــی گذریــم، شــگفتی کــوه هــای 
ایــن دره اجــازه نمــی دهــد نــگاه مهمانــان 
ــه  ــرا ک ــد، چ ــت کن ــتقیم حرک ــتانی مس کردس
هرکــس بــرای اولیــن بــار بخواهــد طــول ایــن 
ــا  ــاعت ه ــد س ــی کن ــز را ط ــگفت انگی دره ش
وقــت مــی خواهــد تــا از نقطــه بــه نقطــه غارهــا 
ــا از  ــرد ی ــر بگی ــه هــای دلفریبــش تصوی و جاذب

ــد. ــگاه بگذران ن
پــس از تقریبــا 40 دقیقــه عبــور از کنــار رودخانــه 
بــه "پــل خــدا" مــی رســیم، پــل خــدا پلی اســت 
طبیعــی کــه آب رودخانــه شــیرز از زیــر آن مــی 
گــذرد، مهمانــان دوربیــن هــا را روشــن کــرده و 
طــول تقریبــا 35 متــری پــل خــدا را عبــور مــی 

کننــد و تصویــر مــی گیرنــد.
ــم  ــا فیل ــه ت ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب ــان جهان کی
مســتند ســاخته بهمــن ابراهیمــی را ندیــده بودم 
اســم شــیرز بــه گوشــم نخــورده بــود، مــی گوید: 
ــن دره  ــک ای ــده و از نزدی ــودم آم ــه خ ــاال ک ح
ــم  ــی کن ــم حــس م ــی کن ــا م ــی را تماش رویای

ــر اســت. ــی نظی اینجــا ب
ــی  ــه م ــتان ادام ــل کردس ــاز اه ــم س ــن فیل ای
ــن دره از لحــاظ  ــم ای ــی کن ــر م ــن فک ــد: م ده
بــرای مردمــی در دوره هــای  اســتراتژیک 

تاریخــی یــک منطقــه تدافعــی بــوده تــا مــردم 
ایــن دره بتواننــد بــه خوبــی و بــه راحتــی از پــس 

ــوند. ــروز ش ــده و پی ــود برآم ــان خ مهاجم
ــران را  ــی از جاهــای ای ــد: خیل ــی مــی گوی جهان
ــرداری ســفر کــرده ام امــا واقعــا در  ــرای فیلمب ب
هیــچ جایــی بــه انــدازه شــیرز ایــن همــه زیبایی 

یــک جــا جمــع نشــده اســت.
ــی  ــرورش ماه ــای پ ــه ه ــود حوضچ وی از وج
در ورودی شــیرز اظهــار تاســف مــی کنــد و 
مــی گویــد: وظیفــه مســئوالن اســت کــه ایــن 
ــاخت  ــرای س ــی ب ــوان جای ــه عن ــمت را ب قس
مســافران  و  گردشــگران  اســکان  محــل 

اختصــاص دهنــد.

ــی  ــداز م ــن ان ــا مشــکه طنی lهــی ه
ــود! ش

ــا  ــتن را ت ــال برگش ــیرز مج ــای ش ــی ه دیدن
ــاده  ــد آم ــح روز بع ــد، صب ــا مــی گیرن شــب از م
مــی شــویم تــا ایــن بــار بــه جنــوب کوهدشــت 

برویــم جایی کــه مــی تــوان گوشــه ای از آداب و 
رســوم زندگــی ایــل را دیــد، آداب و رســومی کــه 
شــاید دیگــر ویترینــی شــده و بــا پــا گذاشــتن به 
زندگــی شــهری بــه فراموشــی ســپرده شــده اند.

ــل  ــویم، اه ــی ش ــک م ــا نزدی ــیاه چادره ــه س ب
ــی  ــک م ــی نزدی ــوش آمدگوی ــرای خ ــادی ب آب
شــوند، دود برخاســته از روزنــه هــای یــک ســیاه 
ــان  ــن ن ــش و پخت ــدن آت ــن ش ــادر از روش چ

ــد. ــی ده ــر م ــاجی خب س
نــازی زن مســنی اســت کــه اجــاق ســیاه 
چــادرش را بــرای پختــن نــان روشــن کــرده امــا 
ــد  ــه هــم بزن ــی ب ــه خوب ــد مشــکش را ب اول بای
ــه  ــرای صبحان ــی اش ب ــره ی محل ــا دوغ و ک ت
مهمانــان آمــاده شــود تا همــراه نــان داغ ســاجی 

ــد. ــل کنن می
نــازی مشــک را کــه روی ســه پایــه "مــاالر" افق 
ایســتاده اســت را عقــب و جلــو مــی کنــد و بــه 
صــدای خــوش آواز "هــی هــا" مشــکه بــه هــم 

مــی زنــد.

کار  هــای  موســیقی  از  مشــکه  هــا  هــی 
ــک  ــگام مش ــا هن ــه زن ه ــت ک ــت اس کوهدش
ــا  ــی ه ــکه ه ــا مش ــی ه ــد: ه ــی خوانن زدن م
مشــکه / باریکــت کــردم چــوی تالــی دشــکه...

ــان  )هــی هــا مشــکه! مــرا باریــک کــردی چون
ــوزن( ــخ س ن

صبحانــه نــازی صــرف مــی شــود و صدای ســاز 
و دهــل بیــرون از ســیاه چــادر طنیــن انــداز مــی 
ــه و  ــم گرفت ــی از ه ــت چوپ ــر دس ــود، چندنف ش
یــک نفــر ســرچوپی شــده اســت تا نــوای ســاز و 

دهــل را بــه پــای کوبــی بپردازنــد.
دســتمال دســت ســرچوپی مــی چرخد و شــادی 
خاصــی بــه تماشــاچی هــا مــی بخشــد، هرچنــد 
در عروســی هــای مــا ســاز ارگ کــم کــم جــای 
ســرنا را گرفتــه امــا هنــوز هســتند خانــواده هایی 
ــاز و  ــوای س ــود از ن ــای خ ــی ه ــه در عروس ک

دهــل اســتفاده مــی کننــد.

lمــور و هــوره لرســتان بــه کردســتان 
مــی رود

بــرای اســتراحتی کوتــاه بــه ســیاه چــادر برمــی 
گردیــم، نبــی حیــدری و مــراد محمــودی آمــاده 
ــا صــدای ایــن  ــد ت ــا مــور و هــوره بخوانن ــد ت ان
ــرداری  ــن فیلمب ــق دوربی ــتانی از طری آوای باس

ــرود. ــه کردســتان ب ــان ب مهمان
ــی در  ــته جمع ــورت دس ــه ص ــا ب ــور را زن ه م
ــد  ــا در مراســم عــزاداری مــی خوانن قبرســتان ی
ــردان  ــردان اســت و م ــوره مخصــوص م ــا ه ام
ــن دو  ــوره و ای ــم ه ــد و ه ــی خوانن ــور م ــم م ه

ــد. ــی دارن ــای متفاوت ــام ه مق
فیلمســازان کردســتانی قســمتی ازآداب و ســوم 
ــا  ــت را ب ــای کوهدش ــی ه ــه ای از زیبای و گوش
خــود بــه کردســتان مــی برنــد تــا ســخنی از هم 
ریشــگی دو مــردم باشــد، مردمــی کــه بــا هــم، 
هــم ریشــه انــد و تنهــا دوری مســافت و جغرافیــا 

ــده اســت. ــان شــان افکن ــی می دســت جدای

میـراث ایــران
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»دیو سپید« به یونسکو نرسید

 دماوند ثبت 
جهانی 

نمی شود
قله دماوند در تاریخ ۱۳ 
اردیبهشت ۸۷ به عنوان 
در  طبیعی  اثر  نخستین 
فهرست آثار ملی ثبت شد 
و ثبت این مکان به سبب 
مرتفع ترین و متقارن ترین 
آتشفشان مخروطی شکل 
در رشته کوه های البرز که از یک سو به کویر 
مرکزی و از سوی دیگر به دریای کاسپین 
می رسد و بلند ترین نقطه خاورمیانه و بلند 
ترین آتشفشان آسیاست، ثبت آن را در 
فهرست میراث جهانی یونسکو همچنان در 

گیر اما و اگرهاست.

علیرضا نوری 
کجوریان

ــه  ــد س ــوه دماون ــم و ک ــره قش ــوت، جزی ــر ل کوی
نامــزد ایــران بــرای ثبــت در فهرســت جهانــی آثار 
طبیعــی یونســکو بودنــد کــه بــه دلیل مشــکات، 
پرونــده دماونــد بــرای ثبــت در فهرســت یونســکو 
منتظــر رفــع مســائل فــراروی اســت و دیــو ســپید 
پــای دربنــد پیــش دیگــر نامزدهــای ثبــت جهانی 

شرمســار و غمیــن شــده اســت.
کــوه دماونــد بــا قدمــت دوران ژوراســیک 
فوقانــی و کرتاســه آغــاز و تکامــل آن تــا 
ــر  ــن اث ــت و ای ــیده اس ــول کش ــن ط پلیوستوس
طبیعــی در ســال 1381 بــا مصوبــه شــماره 221 
ــی محیــط  مــورخ 21 خردادمــاه 81 شــورای عال
زیســت بــه مجموعــه مناطــق تحــت مدیریــت 
ســازمان محیــط زیســت پیوســته و ارگان 
ذیصــاح بــرای مدیریــت اثــر، ســازمان حفاظت 

ــت. ــت اس ــط زیس محی

lتن زخمی دیو سپید
در حــال حاضــر هفــت واحــد معدنــی و تولیــدی 
در دامنــه هــای قلــه دماونــد فعالیــت مــی کننــد 
ــان در ارتفــاع بیــش از دو هــزار  کــه برخــی از آن
ــتند  ــرداری هس ــره ب ــغول به ــر مش و 200 مت
ــادن و  ــت مع ــی از فعالی ــای ناش ــده کاریه و کن
ــد  ــای دربن ــو ســپید پ ســاخت و ســازها، تــن دی

ــرده اســت. ــاره ک ــاره پ را زخمــی و پ
ــت،  ــازمان صنع ــس س ــور رئی ــد محمدپ محم
ــد براینکــه  ــا تاکی ــدران ب ــدن و تجــارت مازن مع
راه حل هایــی بــرای رفــع مشــکات ایــن 
معــادن وجــود دارد، یــادآور شــد: بایــد دماونــد را 

ــم. ــاده کنی ــی آم ــت جهان ــرای ثب ب
محمدپورعمــران دربــاره اهمیت قلــه دماونــد ادامه 
ــام  ــه عنــوان ب ــه ب ــه دلیــل اهمیــت ایــن قل داد: ب
ایــران، ســازمان صنعــت معــدن وتجــارت آمادگــی 
خــود را بــرای کمــک در ثبــت جهانــی شــدن نــام 

دماونــد اعــام و اقــدام مــی کنــد.
ــرای  ــی ب ــد روش های ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب وی ب
ــر  ــادن در نظ ــن مع ــی ای ــارت منطق ــران خس جب
گرفتــه شــود، اظهــار کــرد: می تــوان به ایــن معادن 

ــرداری داد. ــازه بهره ب ــن دســت اج در مناطــق پایی
ــا  ــد ب ــان اینکــه دماون ــا بی ــران ب ــور عم محمدپ
توجــه بــه شــرایط منطقــه ای می توانــد بــه قطب 
گردشــگری تبدیــل شــود، یــادآور شــد: می تــوان 
ــرای  ــد ب ــای گردشــگری دماون ــام جاذبه ه از تم

جــذب گردشــگری اســتفاده کــرد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
مازنــدران بــا بیــان اینکــه معدن هــای محــور هراز 
بســیار مهــم و جــزو طبقــه یــک معادن محســوب 
ــان کــرد: محــور هــراز مهمتریــن  مــی شــوند، بی
حــوزه فعالیــت معدنــی در این منطقــه اســت و معادن 
محــور هــراز در طبقه بندی یــک معــادن قــرار دارند و 
بــرای دماونــد بــه عنــوان یک میــراث ملی از گذشــته 
کدهــای حریــم منظــر تعریــف شــده اســت و تمامی 
فعالیت هــای موجــود در ایــن منطقه بایــد همخوانی 

بــا کدهــای تعریف شــده داشــته باشــد.

lقله دماوند
ســازمان میــراث فرهنگــی بــه دنبــال این اســت 
کــه بــرای هرچــه بهتــر شــدن منطقــه دماونــد 
ــاع  ــه ارتف ــر داده و ب ــی را تغیی ــای ارتفاع کده
پاییــن تــری محدودیــت ها را برســاند و ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه هیــچ وجــه بــرای 
ــه  ــر پروان ــزار و 200 مت ــای دو ه ــادن در ارتف مع

صــادر نخواهــد کــرد.
دالور بــزرگ نیــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی 
مازنــدران با اشــاره بــه اینکه قلــه دماوند یــک جغرافیای 
فرهنگــی کشــور کــه در فــات ایــران اســتقرار یافتــه 
اســت، اظهارداشــت: تمــام شــاعران و همــه افــرادی که 
نقــش و ســهمی در ادبیــات زبان فارســی داشــته اند، قله 

دماونــد را حفــظ کــرده انــد.
وی بــا اعــام اینکــه اولیــن ثبــت ملــی و طبیعــی در 
ایــران، قلــه دماونــد اســت، افــزود: بــا توجه بــه قابلیت 
های بســیاری کــه قلــه دماونــد دارد بایــد در ســازمان 
جهانی یونســکو بعنــوان ثبت جهانــی معرفی شــود.

ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــد  ــرد: دماون ــح ک ــدران تصری ــگری مازن گردش
ــانی  ــای انس ــطوره ه ــام اس ــگاه تم ــر جای مظه

ــود. ــظ ش ــد حف ــه بای ــت ک ــوده اس ــخ ب تاری

lوضعیت نگران کننده دماوند
ــد  ــت دماون ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــا ب ــزرگ نی ب
بســیار نگــران کننــده اســت، اعــام کــرد: 
امیدواریــم وضعیــت دماونــد رفــع شــود و بتوانیــم 
ایــن اثــر طبیعــی را بــه همه جهــان معرفــی کنیم.

از آنجاییکــه فرصــت همیشــه باقــی نیســت کــه 
پرونــده یــک اثــر ملــی بــرای ثبــت جهانــی بــاز 
ــا معــدن داران در یــک  باشــدباید مشــکات را ب
فضــای مناســب و منطقــی حــل کنیــم تــا 
ــت  ــه ثب ــی ب ــن ســرمایه مل ــر ای ــه زودت ــر چ ه
ــی  ــت هــای غیرقانون ــا فعالی یونســکو برســد ام
معــادن در دامنــه هــای دماونــد عــاوه بــر اینکه 
پیکــره نخســتین اثــر طبیعــی ثبــت ملــی ایــران 
را زخمــی کــرده اســت، بلکــه گــرد و غبارهــای 
ناشــی از ایــن فعالیــت غیرمجــاز، زندگــی اهالــی 
ــد  ــد را تهدی ــیه دماون ــه و حاش ــتاهای دامن روس

مــی کننــد.
ــی شــرکتهای  ــر قانون ــی و غی ــر اصول ــدام غی اق
ــرای  ــی ب ــت محیط ــد زیس ــک تهدی ــی ی معدن
فــرد فــرد ایرانیــان باالخــص ســاکنین منطقــه و 
در ســطح  وســیع بــه چالــش کشــاندن ایــران در 

ــی اســت. ــن الملل ســطح بی
ــن درحالیســت کــه در فصــل ششــم قوانیــن  ای
مرتبــط بــا منابــع طبیعــی و محیــط زیســت نص 
قانــون در مــاده 82 قانــون مذکــور در شــق آخــر 
مــاده مقــرر مــی دارد: ماموریــن شــاغل در یگان 
ــه  ــری از هرگون ــد ضمــن جلوگی ــور موظفن مذک
تخلــف بــه محــض اطــاع از تجــاوز، تصــرف و 
تخریــب... و یــا بهربــرداری غیــر مجــاز از منابــع 
طبیعــی راســا نســبت بــه رفــع تجــاوز، تصــرف 
ــا  ــب را ب ــرده و مرتک ــدام ک ــف اق ــه تخل و ادام
ــه  ــم صــورت مجلــس جهــت رســیدگی ب تنظی

مراجــع قانونــی معرفــی کننــد.
عمرانــی  معــاون  نبیــان  علــی  همچنیــن 
اســتانداری مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــد  ــی دماون ــت جهان ــه ثب ــرای رســیدن ب ــد ب بای
ــت آن در  ــری وضعی ــرای پیگی ــاور ب ــک مش ی
ــورد  ــه م ــت: س ــود، اظهارداش ــه ش ــر گرفت نظ
گردشــگری، کوهنــوردی و بــوم گــردی در 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــد نظ ــد م ــئله دماون مس
نبیان نخســتین اقدام در وضعیــت موجود قلــه دماوند 
را ایجــاد ســرویس هــای بهداشــتی مجــزا مــرد و زن 
ــع  توســط میــراث فرهنگــی، محیــط زیســت، مناب
طبیعــی و بخشــدار منطقــه عنــوان کــرد و افــزود: بر 
اســاس خواســته و نیــاز کوهنــوردان و مســافران بایــد 
ــن  ــزا در ای ــتی مج ــرویس بهداش ــک س ــل ی حداق

ــود. ــداث ش ــه اح منطق

lاســتفاده از ظرفیــت دهیــاران بــرای 
حفــظ دماونــد

ــزار و  ــدران دارای ه ــه مازن ــام اینک ــا اع وی ب
845 دهیــار اســت، اعــام کــرد: بایــد در بحــث 
نگهــداری، حفــظ و مدیریــت دماونــد از دهیــاران 

منطقــه اســتفاده کــرد.

کوه دماوند با قدمت 
دوران ژوراسیک فوقانی 

و کرتاسه آغاز و تکامل 
آن تا پلیوستوسن طول 

کشیده است و این اثر 
طبیعی در سال ۱۳۸۱ با 

مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ 
۲۱ خردادماه ۸۱ شورای 

عالی محیط زیست به 
مجموعه مناطق تحت 

مدیریت سازمان محیط 
زیست پیوسته و ارگان 

ذیصالح برای مدیریت 
اثر، سازمان حفاظت 
محیط زیست است|
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ــی  ــتگاههای اجرای ــه دس ــان اینک ــا بی ــان ب نبی
مرتبــط بــا ایــن مهــم بایــد تامیــن منابــع مالــی 
بــرای ثبــت جهانــی قلــه دماونــد را در دســتورکار 
قــرار دهنــد، افــزود: بــرای ثبــت جهانــی دماونــد 
بایــد تامیــن منابــع مالــی اســتانی و ملــی باشــد.

lطبیعت دامنه قله دماوند و دشت الر
وی در خصــوص جبهــه جنوبــی مســیر قلــه تــا 
ــد از  ــان )عــج(، گفــت: بای مســجد صاحــب الزم
ــای  ــی منطــق و برداشــت ه ــد، ب ــای زائ تردده
ــگاه  ــاد پای ــود و  ایج ــری ش ــاز جلوگی ــر مج غی
امــداد و نجــات، ســرویس بهداشــتی و پارکینــگ 

ــرد. ــرار گی ــه در دســتور کار ق ــن قل در ای
ــر  ــوان اث ــه عن ــد ب ــه دماون ــه 80 قل از ده

ــت و  ــده اس ــت ش ــط زیس ــت محی ــی ثب مل
ــراث فرهنگــی  ــز ســازمان می ــون نی هــم اکن
ــد در یونســکو اســت و  ــت دماون ــال ثب ــه دنب ب
ــه  ــث ب ــی باع ــرکت معدن ــرداری ش ــن بهرب ای
وجــود آوردن مشــکات متعــددی در ثبــت 

ــده اســت. ــا ش ــی در ســطح دنی ــر مل ــن اث ای
کارشناســان محیــط زیســت چندیــن مرحله بــه این 
منطقــه رفتــه انــد و بــا کارشناســی هــای بــه عمــل 
آمــده اعــام کــرده انــد کــه فعالیت معــدن باعــث به 
وجــود آوردن معایــب و تهدیــد های زیســت محیطی 

بســیار زیــادی در منطقه شــده اســت.
ــراث  ــازمان می ــردی س ــت گ ــه طبیع ــاون کمیت مع
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور بــا 
اشــاره به مشــکاتی نظیر ســاخت و ســازها گفت: در 

حــال حاضــر قلــه دماوند آبســتن حادثــه و بــرای ثبت 
میــراث جهانــی بــا چالــش مواجــه اســت.

پورنگ پورحســینی در نخســتین جلســه کارگروه 
گردشــگری در اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری مازندران از تشــکیل ســتاد 
ــت  ــا محوری ــدران ب ــا کارگــروه در اســتان مازن ی
ــد  ــه دماون ــرای رفــع مشــکات قل اســتانداری ب

توســط وزیــر کشــور خبــر داد.

lدماوند ثبت جهانی نمی شود
معــاون کمیتــه طبیعــت گــردی ســازمان میــراث 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک فرهنگــی کشــور تصری
مشــکات و چالــش هــا در قلــه دماونــد ایــن اثر 
ثبــت جهانــی نخواهــد شــد و بــه همیــن دلیــل 

همــه مســئوالن در مــورد وضعیــت فعلــی ایــن 
اثــر طبیعــی مســئول هســتند و بایــد یــک اقــدام 

ــرد. ــی صــورت گی آن
پورحســینی خواســتار رفــع مشــکات و معضات 
موجــود قلــه دماونــد نظیــر زباله و ســاخت و ســازها 
در حاشــیه جهــت ثبــت جهانــی شــد و بیــان کــرد: 
ــد مــی  ــه دماون ــی قل ــا ســاماندهی مســیر جنوب ب
تــوان تمــام مســیرها را تحــت پوشــش و وضعیــت 

زیســت محیطــی را حفــظ کــرد.
بــدون شــک کــوه دماونــد یکــی از چنــد 
جاذبــه و معــرف هویــت ملــی کشــور اســت و 
ــا توجــه بــه وضعیــت دردنــاک دماونــد بایــد  ب
مســئوالن رفــع ایــن مشــکل را در دســتور کار 

ــد. ــرار دهن ــود ق خ

جمیلــه محمــدزاده یکــی از بانــوان هنرمنــد روســتای برکــه خلف 
در جزیــره قشــم اســت کــه صنایــع دســتی را پــل ارتباطــی میان 
خــود و گردشــگران قــرار داده و از ایــن طریــق عــاوه بــر تامیــن 
معیشــت زندگــی، قشــم را بــه عنــوان یکــی از مراکــز مهــم تولید 

صنایــع دســتی، بــه گردشــگران معرفــی مــی کند.
البتــه کــم نیســتند بانــوان قشــمی کــه در ســالیان اخیر بــا خوش 
ــی، تــاش هــای شــبانه  ــال زدن ذوقــی فــراوان و پشــتکاری مث
ــدور  ــش و ص ــای خوی ــتادن روی پ ــرای ایس ــیاری ب روزی بس
ــاط  ــایر نق ــه س ــم ب ــرزمین قش ــان س ــت مردم ــگ و هوی فرهن
ایــران و جهــان داشــته انــد. بــرای آگاهــی از تــاش هــای بــی 
وقفــه، چالــش هــا وامیدهــای پیــش رو، گفــت و گوییداشــتیم بــا 

ایــن بانــوی هنرمنــد کــه در زیــر مــی خوانیــد.
محمــدزاده در مــورد صنایــع دســت تولیــد شــده بــه وســیله بانــوان 
قشــم، گفــت: انگشــتان هنرمنــد این بانــوان بــه هنرهایــی همچون 
برقــع دوزی، گابتــون دوزی، خــوس بافــی، زری بافی، کامــوا دوزی، 

شــک بافــی و برقــع ســازی، ســبد بافــی و ... مشــغول اســت.

lصــدور صنایــع دســتی هرمــزگان بــه اســتانهای 
مختلــف

وی ادامــه داد: صنایــع دســتی زنــان جزیــره قشــم بــه شــهرهایی 
همچــون تهــران، شــیراز وکرمــان فرســتاده مــی شــود و 
ــن  ــع ای ــران صنای ــام ای ــک تم ــای نزدی ــده ه ــم در آین امیدواری
ــان  ــه دار مردم ــخ دنبال ــگ و تاری ــا فرهن ــند و ب ــردم را بشناس م

ــوند. ــنا ش ــره آش جزی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــم، بی ــد قش ــوی هنرمن بان
محصــوالت تولیــد شــده در حــال افزایــش اســت، یــک مجموعه 
ــال  ــاه ح ــگران، رف ــذب گردش ــرای ج تفریحــی و گردشــگری ب
ــان و عرضــه مســتقیم محصــوالت در روســتای برکــه خلــف  آن

ــد. ــد ش ــداث خواه اح
ــد  ــز تولی ــود مراک ــرورت وج ــر ض ــد ب ــن تاکی ــدزاده ضم محم
ــت  ــور حمای ــه منظ ــرد: ب ــه ک ــتی، اضاف ــع دس ــع صنای و توزی
ــه در آن  ــی ک ــه های ــود مجموع ــره قشــم وج ــدان جزی از هنرمن
کارگاه هــای آموزشــی تولیــد صنایــع دســتی و فروشــگاه هــای 
عرضــه ایــن محصــوالت بــه صــورت یکجــا قــرار داشــته باشــد 

ــت. ضروریس
وی ادامــه داد: بــرای راه انــدازی ایــن مجموعــه زنــان این روســتا 
در قالــب یــک شــرکت تعاونــی تقاضــای وام کــرده و امیدوارنــد 
مســئولین هــم بــرای توســعه فعالیــت هــای زنــان روستانشــین 

قشــم حمایــت هــای الزم را انجــام دهنــد.
ــب  ــه موج ــن مجموع ــرداری از ای ــره ب ــت: به ــدزاده گف محم
افزایــش تعامــل فرهنگــی مــردم منطقــه بــا گردشــگران خواهــد 
ــاوه  ــره ع ــگران در جزی ــور گردش ــز حض ــون نی ــا کن ــد، ت ش
براینکــه مــردم ســایر نقــاط ایــران را بــا فرهنــگ مردمــان جزیره 
قشــم آشــنا کرده باعــث افزایــش دانــش و آگاهــی روستانشــینان 
ــان  ــری زب ــه یادگی ــار ب ــا را ناچ ــی آنه ــره شــده و گاه ــن جزی ای

ــز کــرده اســت. دیگــری نی
ــه  ــه ب ــر ک ــان مســن ت ــرد: زن ــار ک ــد قشــم، اظه ــوی هنرمن بان
دلیــل کهولت ســن توانایــی تولیــد دوزندگــی و بافندگــی را ندارند 
ــوت  ــن و فرت ــا را غمگی ــینی آنه ــه نش ــکاری و خان ــری، بی و پی
ــته  ــام گیش ــه ن ــده ای ب ــبو کنن ــه و خوش ــد ادوی ــه تولی ــرده ب ک
ــزه ادامــه زندگــی  ــودن انگی ــد ب ــا حــس مفی مشــغول هســتند ت
در آنهــا بــه وجــود آورد و از لحــاظ مــادی هــم بــه آنهــا کمکــی 

شــده باشــد.
ــان در  ــادی زن ــای اقتص ــت ه ــر فعالی ــورد تاثی ــدزاده در م محم
جایــگاه اجتماعــی شــان، گفــت: تولیــد صنایــع دســتی، دســتیابی 
بــه شــغل و افزایــش تــوان مالــی موجــب بــاال رفتــن روحیــه این 
ــا  ــی را ب ــه محل ــواده و جامع ــا در خان ــگاه آنه ــده و جای ــان ش زن

ثبــات تــر کــرده اســت.
ــت و  ــی سرپرس ــان ب ــیاری از زن ــون بس ــم اکن ــه داد: ه وی ادام
بدسرپرســت از ایــن طریــق معــاش خــود را تامیــن مــی کننــد و 
بســیاری ازدختــران شــهریه دانشــگاه و مخــارج تحصیــل خــود را 

از ایــن راه تهیــه مــی کننــد.
بانــوی هنرمنــد قشــم تصریــح کــرد: نقــش هــا و بافتــه هــای 
خیــال انگیــز زنــان قشــم، ذهــن گردشــگران را بــه رویــا مــی 
ــد،  ــی زن ــا ورق م ــرای آنه ــخ را ب ــای تاری ــرگ ه ــاند و ب کش
ــوش  ــوی خ ــته ب ــی. گیش ــر، ذوق و زیبای ــر از هن ــی پ تاریخ
ــا  ــدت ه ــا م ــرد و ت ــی ب ــان م ــای آن ــه ه ــه خان ــم را ب قش
ــن  ــی هــای ای ــان ســخت کــوش و زیبای ــاد و خاطــره مردم ی
ســرزمین را بــرای آنهــا زنــده نگــه مــی دارد وغذاهــای محلــی 
ــاره  ــر بازگشــت دوب ــا طعمــی فرامــوش نشــدنی دلیلیســت ب ب

ــی. ــم زندگ ــرای چشــیدن طع ــان ب آن

ــی  ــرای دســت یاب lگــذر از مشــکات فرهنگــی ب
ــه اســتقال اقتصــادی ب

ــرای  ــوان قشــمی ب ــان مشــکات پیــش روی بان وی ضمــن بی
ــدای کار  ــرد: در ابت ــوان ک ــای اقتصــادی، عن ــه عرصــه ه ورود ب
مشــکات زیــادی بــرای ورود بانــوان وجــود داشــت و حــرف هــا 
و حدیــث هــای بســیاری شــنیده مــی شــد، تعــدادی از خانــواده 
هــا از فعالیــت هــا دخترانشــان جلوگیــری مــی کردنــد، بــا ایــن 
وجــود مــا ایســتادیم و ادامــه دادیــم. رنــج هــای بســیاری را بــرای 
بــه دســت آوردن اســتقال تجربــه کردیــم امــا از آنهــا گذشــتیم 
و امــروز درآمــد همــان دخترانــی کــه خانــواده هایشــان مخالــف 

بودنــد، کمــک خــرج خانــواده شــده اســت.
ــل  ــا تحصی ــدای ب ــه در ابت ــور ک ــه داد: همانط ــدزاده ادام محم
دختــران هــم مخالفــت می شــد، ایــن مخالفــت در حــوزه کار هم 
وجــود داشــت امــا گــذر زمــان و تغییــر فرهنــگ موجــب گشــته 
امــروز خانــواده هــای زیــادی تمایــل بــه فعالیــت هــای تحصیلی 

ــوان داشــته باشــند. و اقتصــادی بان
وی گفــت: اوج کار و فــروش صنایــع دســتی بــرای بانوان قشــمی 
در نــوروز 94 اتفــاق افتــاد و آن هــا را بــرای دســت یابــی بــه آینده 

ای روشــن تــر امیدوار ســاخت.

ــوروز  ــد ن ــال درآم ــون ری ــارد و 760 میلی lدو میلی
ــتی ــع دس ــروش صنای ــا، از ف ــمی ه قش

در ارتبــاط بــا میــزان فروش محصوالت دســت قشــمی هــا گفت 
و گویــی مختصر داشــتیم بــا مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
ــه  ــه آزاد قشــم کــه در ادام دســتی و گردشــگری ســازمان منطق

مــی خوانیــد.
عبدالجــواد کمالــی گفــت: در تعطیــات روزهای نخســت امســال 
بیــش از دو میلیــارد و 760 میلیــون ریــال درآمــد از فــروش صنایع 

دســتی نصیــب جزیره نشــینان شــده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن صنایــع دســتی در 12 غرفــه موقــت در ســطح 

هنر دستان بانوان 
قشم برگ های تاریخ 

را ورق می زند

هر  افتخارات  از  یکی  دستی  صنایع 
ملتی است که عالوه بر ایجاد اشتغال 
و افزایش تولید غیروابسته به نفت، به 
هنرمندان و مخصوصا زنان کمک می 
کند پیام فرهنگی نسل های متمادی 
را با ذوق و هنر در قالب محصوالت 
فرهنگی بگنجانند و از این طریق از 

آداب و سنن خود پاسداری کنند.

لیال حمزه 
خیرآبادی

میـراث ایــران
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شــهر قشــم، قلعــه پرتغالــی هــا، غارهــای خوربــس و همچنیــن 
تعــدادی غرفــه ثابــت در روســتای برکــه خلــف، جزیــره هنــگام و 

جنــگل حــرا بــه فــروش رســیده اســت.
ــی بیــان داشــت: بیــش از 80 هــزار نفــر از ایــن غرفــه هــا  کمال
ــوان  ــه عن ــم را ب ــان قش ــت مردم ــع دس ــرده و صنای ــد ک بازدی

ــد. ــرده ان ــداری ک ــره خری ــن جزی ــادگار ای ی
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری ســازمان 
ــایر  ــدان س ــور هنرمن ــان حض ــن بی ــم ضم ــه آزاد قش منطق

ــر  ــاوه ب ــدت ع ــن م ــزود: در ای ــره، اف ــا در جزی ــتان ه اس
ــمنان،  ــای س ــتان ه ــی از اس ــی، هنرمندان ــدان بوم هنرمن
اصفهــان، البــرز، فــارس و هرمــزگان نیــز در جزیــره حضــور 
ــع  ــگاه صنای ــب نمایش ــود را در قال ــوالت خ ــته و محص داش

ــد. ــه کردن ــگران عرض ــه گردش ــتی ب دس
هرچنــد در ســال هــای گذشــته تولیــد صنایــع دســتی در جزیــره 
قشــم افزایــش یافتــه و اثــرات مثبتــی را در پــی داشــته، امــا هنوز 
هــم چالــش هــای زیــادی پیــش روی هنرمندان قشــم قــرار دارد. 

ــه  ــبت ب ــم نس ــده در قش ــد ش ــوالت تولی ــن محص ــت پایی قیم
ــی  ــب م ــهد و ... موج ــان، مش ــون اصفه ــهرهایی همچ ش
ــتی در  ــع دس ــتر صنای ــد بیش ــود تولی ــا وج ــه ب ــود ک ش
ایــن جزیــره درآمــد حاصــل از آن کمتــر باشــد. همچنیــن 
ــع  ــع صنای ــد و توزی ــوزش، تولی ــرای آم ــزی ب ــود مراک وج
تولیدکننــدگان  از  حمایــت  بــرای  مثبتــی  گام  دســتی 
ــر  ــک ت ــه نزدی ــده ای هرچ ــی رود در آین ــد م اســت و امی

ــد. ــره ببرن ــز به ــه مراک ــن گون ــمی از ای ــدان قش هنرمن

یــزد نــه فقــط بــه خاطــر بافــت تاریخــی و چنــد 
ــهر  ــک ش ــوان ی ــه عن ــه ب ــاخص بلک ــای ش بن
تاریخــی مطــرح اســت و حفاظــت از حریــم ایــن 
ــت  ــی اس ــرورت اساس ــک ض ــی ی ــهر تاریخ ش
ــج  ــه تدری ــزد ب ــورت، ی ــن ص ــر ای ــرا در غی زی
ــد داد. ــت خواه ــود را از دس ــی خ ــت تاریخ هوی

lساخت برج 30 طبقه با شراکت 
شهرداری در یزد

یکــی از مســائلی کــه ایــن روزهــا باعــث نگرانــی 
دوســتداران شــهر تاریخــی یزد شــده، خبر ســاخت 
ــوار جمهــوری یــزد، یکــی از  ــرج 30 طبقــه در بل ب

اصلــی تریــن ورودی هــای ایــن شــهر اســت.
برجــی کــه بــه ظاهــر بــا شــراکت شــهرداری یــزد 
قــرار اســت ســاخته و بــه یــک مجتمــع تجــاری 
عظیــم برای عرضــه کاشــی و ســرامیک واحدهای 

تولیدکننــده یــزد تبدیل شــود.
ــاتید  ــی اس ــه نگران ــش از هم ــوع بی ــن موض ای
ــال  ــه دنب ــزد را ب ــاری ی ــر و معم ــکده هن دانش
داشــته و در حالــی کــه اعضــای کمیســیون ماده 
ــن  ــداث ای ــب اح ــه تصوی ــی رای ب ــج همگ پن
بــرج داده انــد، متخصصــان امــر بــه شــدت ابــراز 
نگرانــی مــی کننــد و ســاخت ایــن بــرج را تکــرار 
اشــتباه بــرج جهان نمــای اصفهــان و خدشــه ای 

ــه بافــت تاریخــی یــزد مــی داننــد. بــزرگ ب
معــاون دانشــکده هنــر و معمــاری یــزد در ایــن 
ــار  ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــه در گفتگ زمین
داشــت: ایــن بــرج کــه اکنــون در مرحلــه 
گودبــرداری اســت، بــه ظاهــر قانونــی اســت و در 
ــی  ــا اصول ــه ام کمیســیون مــاده پنــج رای گرفت
بــودن ســاخت چنیــن برجــی در شــهر تاریخــی 

ــل دارد. ــئوال و تام ــای س ــع ج ــه واق ــزد ب ی

lحریــم بصــری شــهر تاریخــی یــزد 
مخــدوش مــی شــود/ اســتقبال از 
گردشــگران در ورودی شــهر تاریخــی 

ــرج ــا یــک ب ــزد ب ی
محســن عباســی هرفتــه خاطرنشــان کــرد: 
ــهر  ــری ش ــم بص ــرج، حری ــن ب ــاخت ای ــا س ب
تاریخــی یــزد مخــدوش مــی شــود ضمــن اینکه 
بلــوار جمهــوری یکــی از ورودی هــای شــهر یزد 
و به اصطاح آســتانه شــهر و شــأن ورود شــهر است، 

هنگامی که گردشــگر داخلی و خارجی در آســتانه ورود 
به شــهر، بــا چنین بــرج عظیمــی مواجــه شــوند، چه 

تصویــری از شــهر تاریخــی یــزد خواهند داشــت.
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: بــا ســاخت ایــن برج، 
ــدوش  ــزد مخ ــی ی ــت تاریخ ــمان باف ــط آس خ
ــه  ــاوز ب ــرج، تج ــن ب ــاخت ای ــود و س ــی ش م

ــت. ــری اس ــم بص حری
وی افــزود: تــا زمانــی کــه یونســکو و مســئوالن 
میــراث فرهنگــی کشــور نســبت بــه ایــن 
موضــوع واکنــش نشــان ندهنــد، میــراث 
ــی  ــزد واکنش ــر ی ــئوالن دیگ ــی و مس فرهنگ
ــه  ــازه ب ــد از ســاخت ت ــد داد و بع نشــان نخواهن

ــرد. ــد ب ــی خواهن ــود پ ــتباه خ اش
ــه  ــدام ب ــن اق ــرد: ای ــد ک ــه تاکی ــی هرفت عباس
طــور قطــع، لعــن و نفریــن آینــدگان را بــه دنبال 
خواهــد داشــت زیــرا بــرای ســاخت آن، صــرف از 
نظــر از مخــدوش کــردن چهــره شــهر تاریخــی 
یــزد، هیــچ یــک از مبانــی ترافیکــی، اجتماعــی، 

ــده نشــده اســت. اقتصــادی و ... دی
ــرج  ــن ب ــا ای ــه آی ــئوال ک ــن س ــا طــرح ای وی ب
در جهــت تقویــت فرهنگــی بومــی شــهر 
ــوار  ــه بل ــرد: کل منطق ــوان ک ــت، عن ــزد اس ی
جمهــوری، مجــوز ســاخت ســه طبقه ســاختمان 
را دارنــد و اکنــون چگونــه اســت کــه بــا حضــور 
ــده  ــن نادی ــن قوانی ــه ای ــرمایه دار، هم ــک س ی
ــاگاه مجوزهــای 30 طبقــه  ــه ن گرفتــه شــده و ب
ــه  ــه اینک ــر از هم ــود و بدت ــی ش ــادر م ای ص
ــد. ــی کن ــراکت م ــه ش ــن زمین ــهرداری در ای ش

عضــو هیئــت علمــی دانشــکده هنــر و معمــاری 
یــزد عنــوان کــرد: همیــن کمیســیون مــاده پنــج 
ــوری  ــوار جمه ــرده در بل ــوب ک ــا مص ــه قب ک
مجــوز بــاالی ســه طبقــه داده نشــود، امــروز رای 
بــه ســاخت 30 طبقــه بــرج داده و بــا اعتراضاتــی 
کــه صــورت گرفتــه، تعدیــل انجــام داده و ظاهرا 

آن را بــه 27 طبقــه رســانده اســت.

lوقتــی قانــون را دور مــی زنیــم/ جیغ 
بنفشــی در شــهر تاریخــی یزد

وی تاکیــد کــرد: عــده ای دائــم مــی گوینــد ایــن 
کار قانونــی اســت اما متاســفم کــه بگویم ایــن کار 
قانونــی نیســت بلکــه دور زدن قانــون اســت و باید 
قبــل از هــر چیــز حواشــی موضــوع را نــگاه کنیــم.

معــاون دانشــکده هنــر و معمــاری یــزد با بیــان اینکه 
امــروز معمــاری رســانه ملتهاســت، خاطرنشــان کرد: 
معمــاری اوضــاع فرهنگــی و اجتماعــی هــر جامعــه 
را نشــان مــی دهــد و ایــن موضــوع ثابــت شــده کــه 
بلندمرتبــه ســازی بــا جــرم و جنایت رابطه مســتقیم 
دارد و آیــا ایــن همــه جــرم کــه در ســطح شــهر داریم، 

ــت؟ کافی نیس
وی، ســاخت ایــن بــرج 30 طبقــه را جیغ بنفشــی 
در شــهر تاریخــی یــزد خوانــد و افــزود: امیدواریم 
مســئوالن میــراث فرهنگــی در ســطح ملــی بــه 
ــه  ــرا ب ــد زی ــش نشــان دهن ــن موضــوع واکن ای
ــراث فرهنگــی  ــی رســد مســئوالن می نظــر نم
یــزد، تــا زمانــی کــه اســکلت ایــن بــرج کامــا 
ــی  ــد در حال ــان دهن ــی نش ــد، واکنش ــاال بیای ب
ــیون  ــی در کمیس ــراث فرهنگ ــده می ــه نماین ک
مــاده 5 حضــور دارد. امیدواریــم مســئوالن میراث 
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــطح مل ــی در س فرهنگ
واکنــش نشــان دهنــد زیــرا بــه نظــر نمــی رســد 
مســئوالن میــراث فرهنگــی یــزد، تــا زمانــی که 
اســکلت ایــن بــرج کامــا بــاال بیایــد، واکنشــی 
ــراث  ــده می ــه نماین ــی ک ــد در حال ــان دهن نش

ــاده 5 حضــور دارد.  ــیون م ــی در کمیس فرهنگ
ــر  ــروز دیگ ــه ام ــان اینک ــا بی ــه ب عباســی هرفت
ــی  ــورهای اروپای ــای کش ــت ه ــی در پایتخ حت
نظیــر پاریــس و روم کــه بافــت تاریخــی دارنــد، 
بــرج ســازی ممنــوع شــده اســت، افــزود: 
اکنــون چــه شــده کــه در یــزد عــده ای بــه یــاد 

ــد. ــاده ان ــازی افت ــه س بلندمرتب
وی بــا بیــان اینکــه آزمــوده را آزمودن خطاســت، 
خاطرنشــان کــرد: مــا بــه دنبــال مقصــر 
نیســتیم گرچــه رجــوع بــه دانشــگاه بــه عنــوان 
متخصــص در ایــن زمینــه کمرنــگ شــده امــا ما 

ــاق هســتیم. ــن اتف ــری از ای ــال جلوگی ــه دنب ب
عباســی هرفتــه تاکیــد کــرد: مســئوالن اســتان 
یــزد و میــراث فرهنگــی در ســطح کشــور اجــازه 
ــک موضــوع  ــه ی ــک مســئله ســاده ب ــد ی ندهن
ــای  ــان نم ــرج جه ــر ب ــی نظی ــی و حکایت امنیت

ــود. ــل ش ــان تبدی اصفه
ــا،    ــه بادگیره ــهری ک ــرد: در ش ــح ک وی تصری
ــع  ــه واق ــد، ب ــی کنن ــت م خــط آســمان را هدای

ــی دارد. ــه جایگاه ــه چ ــرج 30 طبق ــک ب ی
ــه  وی افــزود: معمــاری ظــرف زندگــی اســت، ب
طــور قطــع در یــک مجتمــع تجــاری بســیاری 
از ناهنجــاری هــای فرهنگــی را شــاهد خواهیــم 
ــه طــور قطــع در  ــود، ناهنجــاری هایــی کــه ب ب
بــازار تاریخــی و در بافــت تاریخــی یزد مشــاهده 
نمــی شــود بنابرایــن معتقدیــم معمــاری، 

ــت. ــور اس ــی کش ــه فرهنگ ــن مولف مهمتری
عباســی هرفتــه تاکیــد کــرد: بــرج ســازی 
ــیاری از  ــده و بس ــل ش ــگ تبدی ــک فرهن ــه ی ب
ــد  ــی کنن ــه م ــراز عاق ــه آن اب ــرمایه داران ب س
ــرب زده،  ــا غ ــران م ــه ته ــم ک ــفم بگوی و متاس
ــا  ــا تهــران زده و روســتاهای م شهرســتانهای م
شــهر زده هســتند و ایــن تسلســل باطــل ادامــه 
ــازی  ــاختمان س ــا از س ــران م دارد و ای کاش ته
و شهرســازی پاریــس امــروز تبعیــت کنــد نــه از 
ــون خودشــان  پاریــس 50 ســال پیــش کــه اکن

ــتند. ــرف هس ــه اشتباهاتشــان معت ب
ــتباهات  ــا از اش ــفانه م ــرد: متاس ــح ک وی تصری
خودمــان نیــز درس نمــی گیریــم و اشــتباهی که 
ــاد  ــاق افت ــزد اتف ــوار بســیج ی ــوار کشــی بل در بل
درس نگرفتیــم و اکنــون حریــم شــهر تاریخــی 

ــم. ــزد را مخــدوش مــی کنی ی

lمســئوالن در ســطح ملــی بــه 
کننــد ورود  موضــوع 

ــرد:  ــدواری ک ــار امی ــگاه اظه ــتاد دانش ــن اس ای
ایــن موضــوع تــا هنــوز شــکل جــدی بــه خــود 
ــی  ــرد و حت ــرار گی ــری ق ــورد بازنگ ــه م نگرفت
ــد و  ــه آن ورود کنن ــی ب مســئوالن در ســطح مل
اجــازه ندهنــد کار از کار بگــذرد و اشــتباهات تلــخ 

ــز تکــرار شــود. ــزد نی دیگــر اســتانها در ی
ــی در شــرف ســاخت  ــزد در حال ــه ی برج 30 طبق
اســت کــه اگــر حتــی از همــه مــوارد فرهنگــی و 
تاریخــی و اجتماعــی و اقتصــادی صرف نظــر کرده 
و بــه همــان قانونــی کــه شــهرداری و کمیســیون 
مــاده پنــج و ... از آن دم مــی زننــد، اکتفــا کنیــم، در 
ســایت معتبــر وزارت راه و شهرســازی، بلندمرتبــه 
ســازی بــه جــز در کانشــهرها ممنــوع و خــاف 

ــون اعــام شــده اســت. قان

تکرار حکایت برج جهان نمای اصفهان در یزد

جدال نابرابر برج و بادگیر
توسعه گردشگری و ورود گردشگران  با  طی سالهای گذشته 
خارجی از سراسر دنیا به یزد، این شهر به خوبی توانست جای خود 
را در دنیای گردشگری به عنوان یک شهر تاریخی باز کند و ورود 
تورهای بزرگ گردشگران خارجی به این شهر، گواهی بر این 

ادعاست. نیره شفیعی پور

میـراث ایــران
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 بـه تازگـی اسـتاندار در سـفری کـه بـه ماسـوله 
داشـت اعام کرد: طرح جامع ویژه ماسـوله که از 
سـوی شـورای عالی معماری و شهرسازی کشور 
ابـاغ شـده، تدویـن و در آن بـر حفاظـت از بافت 
تاریخـی و ارزشـمند این شـهر و اسـتفاده از تمام 
قابلیـت های گردشـگری آن تاکید شـده اسـت.

به گفتـه محمدعلـی نجفی بر اسـاس ایـن طرح 
بایـد سـه نـوع از گردشـگری تاریخـی، طبیعی و 
ورزشـی ماسـوله گسـترش یابـد و در عیـن حال 
برخـی پـروژه هـای عمرانـی شـهر بـا سـرعت 

بیشـتری بـه ثمر برسـد.

lماسوله در انتظار ثبت جهانی
 ایـن شـهرک تاریخـی بـا توجـه بـه ویژگـی های 
معمـاری کـه دارد و همینطـور حفـظ حیات خـود و 
تطبیق بـا زندگی امـروزی، یکی از نامزدهـای ایران 
برای ثبت در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو طی 
سـال هـای قبـل بـوده اسـت. البتـه ایـن نامـزدی 
سالهاسـت که مطرح اسـت. نخسـتین بار در سـال 
83، هیات کارشناسـی یونسکو برای بازدید از شرایط 
این شـهرک تاریخی جهت ثبت در میـراث جهانی 
در گیـان حضـور یافـت و پـس از آن در خـرداد 
سـال 89 بـا حضـور نماینـده منطقـه  ای یونسـکو، 
اولین نشسـت کارگروه طرح جامـع مدیریتی منظر 

فرهنگی ماسـوله برگزار شـد.
در سـال 90 نیـز دفتـر ثبـت جهانـی ماسـوله از 
سـوی سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری تشـکیل شـد اما همچنان ماسـوله به 
عنـوان میراثی کـه قابلیت ثبت در فهرسـت جهانی 
یونسـکو را دارد، در فهرسـت انتظار باقی مانده است.

اما آنچه که سبب شده ماسوله در انتظار ارائه پرونده خود 
به سازمان یونسکو برای ثبت جهانی باشد، موانعی است 
که طی چند سال اخیر همچنان سرسختانه بر سر جای 

خود باقی مانده . حضور چند ساختمان اداری متعلق 
به شرکت برق و مخابرات در منظر و حریم ماسوله 
که سبب می شود چشم ها از ماسوله برگردد و این 
فرصت طایی را در اختیار دیگر استان ها برای ثبت 
در یونسکو قرار دهد، از موانعی هستند که ثبت ماسوله 
را تاکنون به تاخیر انداخته اند و راهکاری که از سوی 
میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری برای آن 
اعام می شود، هماهنگی و همکاری هر چه بیشتر 

بین دستگاه های استان است.
مدیـر پایـگاه پژوهشـی ماسـوله در این بـاره می 
گویـد: اگرچـه طی چنـد سـال اخیر تاش شـده 
که سـاکنان این سـاختمان ها در راستای رسیدن 
گیـان به ایـن مهم با تخلیـه و آزادسـازی حریم 
یـاری دهنـده میـراث باشـند امـا تاکنـون هیـچ 

حرکتـی در این راسـتا صـورت نگرفته اسـت.
مصطفی پورعلـی می افزاید: هرچند این دسـتگاه 
هـا نیـز بـا کمبـود اعتبـارات همـراه هسـتند اما 
انتظـار وفـاق و همـکاری بیشـتری مـی رود تـا 
بتوان موانع را از سـر راه ثبت ماسـوله در فهرسـت 

جهانی یونسـکو برداشـت.
بـه گفتـه وی در صورتـی کـه کمتریـن تـاش 
هـا بـرای رفـع موانع صـورت گیـرد و درراسـتای 
رفـع موانع گام هایی برداشـته شـود، کارشناسـان 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  میـراث  سـازمان 
گردشـگری پرونـده ثبت یونسـکو را مدنظـر قرار 
مـی دهند و بـرای رفع تمامـی موانع زمـان بندی 

الزم تدویـن مـی شـود.
بـه عبـارت بهتـر پورعلی بـر این بـاور اسـت که 
حتـی کوچکتریـن تاش ها در این راسـتا سـبب 
می شـود شـانس قـرار گرفتـن ماسـوله در میان 
همـه گزینـه هایی که بایـد هر سـال از ایـران به 

یونسـکو معرفی شـود، بیشـتر و بیشـتر شود.
 اگرچـه هر سـاله تنهـا یـک تـا دو پرونـده از ایران 

برای بررسـی به یونسـکو عرضه می شـود اما، سایر 
اسـتان هـا در این عرصـه موفق تـر از گیان عمل 
کـرده اند. مصـداق این موفقیت، ثبـت گنبد قابوس 
اسـت کـه طـی دو سـال اخیـر مسـئوالن اسـتانی 
بـرای قرار گرفتـن در فهرسـت جهانی یونسـکو، با 
آزادسـازی حریم و تخریب سـاختمان هـای مزاحم 

این مهـم را به ثمـر رسـانده اند.
مدیـر پایگاه پژوهشـی ماسـوله چنیـن همکاری 
را در گیـان نیـز انتظـار دارد و مـی افزایـد: بایـد 
قبول کنیم کـه اداره کل میـراث فرهنگی، صنایع 
دسـتی و گردشـگری بـه تنهایی نمـی تواند همه 
موانـع را بـردارد بلکه همکاری سـایر دسـتگاه ها 
نیـز برای رسـیدن بـه این مهـم تاثیرگذار اسـت.

انجـام  موانـع  رفـع  بـرای  lاقدامـی 
اسـت نشـده 

امـا این موانع سالهاسـت که بر سـر راه ارائـه پرونده 
ماسـوله برای ثبت در یونسـکو قـرار گرفتـه و هنوز 

هیـچ اقدامـی در این باره انجام نشـده اسـت.
وقتـی چنیـن رویکـردی را بـا مدیـرکل میـراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری گیـان در 
میـان می گذاریـم  به خبرنگار مهر مـی گوید: یکی 
از اهداف تشـکیل طرح جامع ماسـوله رسـیدگی به 

رفـع موانع ثبت ماسـوله در یونسـکو اسـت.
رضا علیزاده می افزاید: از سال گذشته برای اینکه 
نظام خردمندانه ای برای مدیریت یکپارچه ماسوله 
با حضور کارشناسان و صاحبنظران تشکیل شود، 
این شورا شکل گرفت و هدف از فعالیت این شورا 
نوع  بتواند  که  است  چارچوبی  و  ضابطه  تعیین 
ساخت و ساز و شرایط توسعه ماسوله را تضمین 
کند. اما آنچه که مهمتر به نظر می رسد تاش این 
شورا برای رفع موانع ثبت ماسوله در یونسکو است.

 وی نیـز تاییـد مـی کنـد کـه موانعـی چـون 

سـاختمان برق و مخابـرات باعث شـده که منظر 
ماسـوله مخـدوش شـود.

علیـزاده مـی افزایـد: مطمئنـا آزادسـازی بناهـا و 
چگونگی فراهم شـدن شرایط آزادسـازی یکی از 
اولویـت هایی اسـت که در دسـتور کار این شـورا 
قـرار دارد زیـرا وجـود ایـن موانـع باعث شـده که 
ثبـت ماسـوله بـه تعویـق بیفتـد و الزم اسـت که 
بـا همکاری هر چه بیشـتر سـایر دسـتگاه ها این 
موانع از سـر راه ثبت ماسـوله در فهرسـت جهانی 

یونسـکو برداشـته شود.

فهرسـت  در  اثـر  ثبـت  از  lگیـان 
اسـت بهـره  بـی  یونسـکو 

ثبت آثار تاریخی مجموعه  هـای تاریخی چغازنبیل 
و سـازه  هـای آبـی تاریخی شوشـتر در خوزسـتان، 
تخـت جمشـید، بـاغ پاسـارگاد و بـاغ ارم در فارس، 
میدان نقـش جهان، مسـجد جامع، باغ چهلسـتون 
و بـاغ فیـن در اصفهـان، منظر تاریخـی و فرهنگی 
بم و باغ شـازده در کرمان،گنبد سـلطانیه در زنجان، 
مجموعه تاریخی بیسـتون در کرمانشـاه، بازار تبریز 
در آذربایجان شـرقی، مجموعه کلیسـاهای ارامنه و 
تخت سـلیمان در آذربایجان غربـی، مجموعه بقعه 
شـیخ صفـی  الدیـن در اردبیـل، باغ عبـاس آبـاد در 
مازنـدران، بـاغ دولت آبـاد و پهلـوان پور در یـزد، باغ 
اکبریـه در خراسـان شـمالی، بـرج گنبد قابـوس در 
گلستان، مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان در 
تهران و شهر سوخته در سیستان و بلوچستان نشان 
از ایـن دارد که اسـتان های مختلفـی تاکنون موفق 
شـده انـد جایگاهـی در این فهرسـت ثبـت جهانی 

برای خود داشـته باشـند .
اگرچه تا شـهریور مـاه که زمان ارائه پرونده اسـت 
فرصتـی اسـت که موانـع موجـود بر سـر راه ثبت 
پرونـده های عرضـه شـده از ایران بـرای ثبت در 
فهرسـت یونسـکو رفع شـوند اما به نظر می رسد 
امسـال نیز گیان ایـن فرصت را از دسـت خواهد 
داد چـرا کـه بـه گفتـه پورعلـی هرچنـد کمترین 
تـاش هـا بـرای رفـع موانع سـبب می شـود که 
کارشناسـان سـازمان میراث فرهنگی پرونده ثبت 
ماسـوله را در مسـیر الزم بـرای طی کـردن روال 
قانونـی بـرای ثبت قرار دهنـد اما، امسـال نیز این 

پرونـده به یونسـکو اعام نخواهد شـد.
 بـا ایـن همه بایـد امیـدوار بود کـه تا سـال آینده 
حداقـل تریـن گام هـا بـرای رفـع موانـع موجود 
برداشـته شـود تـا شـهرک تاریخـی ماسـوله در 

فهرسـت جهانـی یونسـکو قـرار گیرد.

»ماسوله« گیالن درانتظار ثبت جهانی

 اقدامات مسئوالن کاری ازپیش نبرده است
شهر تاریخی ماسوله دومین شهر تاریخی زنده دنیا است که همچنان زندگی در آن جاری و ساری است. این شهر که 
۸۰۰ سال قدمت دارد، در سال ۱۳۵۴با شماره ۱۰۹۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. ماسوله به دلیل 
حفظ نسبی سنن و اصالت های فرهنگی، تاریخی و همینطور همخوانی و هم آهنگی معماری ویژه اش با محیط طبیعی 

اطرافش دارای اهمیت و شهرت است و قدمت بناها و خانه هایش به دوره های زندیه، قاجاریه و پهلوی می رسد.
این شهرک تاریخی ساالنه میزبان حضور مسافران و گردشگران داخلی و خارجی بسیاری از سراسر دنیا است که هر 

ساله از این شهر تاریخی دیدن می کنند. مائده  اسفندمز
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شــاه خورشــید در کنــار ارگ بــم از اهمیــت باالیــی تاریخ برخــوردار 
اســت و کاما از خشــت ســاخته شــده اســت.

ایــن بنــا در واقــع مقبــره »دختــر بهمن بــن اســفندیار« اســت کــه 
در ســالهای اخیــر دچــار خســارتهای جبــران ناپذیــری شــده اســت.

ــتای  ــگان روس ــتان ری ــی در شهرس ــای تاریخ ــن بن ــکان ای م
ــت  ــه ثب ــع شــده اســت و در ســال 1381 ب »جــزان« خــواص واق
ملی رســیده اســت امــا ایــن روزهــا در معــرض تخریــب قــرار دارد.

بنــای تاریخــی شــاه خورشــید بــا ابعــاد 7.5 در 7.5 متــر جــزو بناهــای 
ــه از  ــی شــود ک ــگان محســوب م شــاخص شهرســتان محــروم ری

اهمیــت بســیار باالیــی نیــز از نظــر گردشــگری برخــوردار اســت.
ــدان«  ــه »مجــم البل ــای تاریخــی از جمل ــگان براســاس کتابه ری
ــاده  ــیر ج ــه در مس ــوده ک ــق ب ــتانی و پررون ــی باس دارای تمدن

ــت. ــته اس ــرار داش ــم ق ابریش
ــر شــدت آنهــا  ــروز طوفانهــای متعــدد شــن کــه هــر ســال ب ب
افــزوده مــی شــود و همچنیــن بــروز ســیابهای مخربــی کــه بر 
اثــر بارانهــای فصلــی روی مــی دهــد ایــن بنــای زیبــا و منحصر 
ــب  ــرض تخری ــر در مع ــالهای اخی ــی را در س ــرد تاریخ ــه ف ب
ــل  ــد ســال قب ــس از اینکــه در چن ــا پ ــود ام ــرار داده ب ــل ق کام
ــدی  ــارت ج ــادی خس ــایش ب ــن فرس ــیاب و همچنی ــروز س ب
بــه ایــن بنــا وارد کــرد میــراث فرهنگــی در دولــت قبــل کلیــد 

ــاز زد. ــا را در دو ف ــن بن ــت ای مرم
در ســال 92 بــود کــه معــاون وقــت فرمانــداری ایــن شهرســتان از 
خســارات شــدید ایــن بنــا بــه دلیــل فرســایش هــای بــادی و آبــی 
بــه خصــوص بارندگــی هــای آن ســال خبــر داد و افــزوده بــود کــه 
ــن  ــوری ای ــت ف ــرای مرم ــان ب ــون توم ــاری در حــد 20 میلی اعتب
بنــا اختصــاص یافتــه بــود و پــس از دو ســال هــم اکنــون معــاون 
کنونــی فرمانــدار ایــن شهرســتان هــم از اجــرای فــاز دوم عملیــات 

مرمــت ایــن بنــا خبــر مــی دهــد.
ــان  ــون توم ــا 20 میلی ــه تنه ــل توجــه اینکــه هزین ــه قاب ــا نکت ام
بــرای مرمــت بنایــی 2500 ســاله کــه دچــار خســارت جــدی شــده 

اســت نمــی توانــد پایانــی بــر عملیــات مرمــت ایــن بنــا باشــد.

lهمزاد ارگ بم را دریابید
کارشــناس باستانشانســی مــی گویــد: بنــای شــاه خورشــید قدمتی 
ــگان در  ــتان ری ــع شهرس ــم دارد در واق ــخ ب ــا ارگ تاری ــزاد ب هم
گذشــته دور در جــاده ابریشــم قــرار داشــته و همچــون ارگ بــم از 
اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده اســت و کاروانهــا پــس از گــذر از 
کویــر نخســت بــه شــهر ریــگان مــی رســیدند ایــن شــهر در واقــع 
مرکــزی تجــاری بــوده اســت امــا مرکــز شــرق کرمــان در واقــع 

همــان ارگ بــم بــوده اســت.
محمــد ایرانمنــش بــا اشــاره بــه نقــش قابــل توجــه تمــدن شــرق 
ــه ادامــه داد کــه  ــق تجــاری جــاده ابریشــم اینگون کرمــان در رون
ــد و  ــده ان ــا ش ــان بن ــن زم ــان در ای ــرق کرم ــار ش ــیاری از آث بس
ــه  ــزی شــده برپای ــه ری ــی برنام ــوع زندگ ــک ن ــق ی نشــان از رون
ــس از  ــع پ ــوده اســت و در واق ــف ب ــا کشــورهای مختل تجــارت ب
گــذر از کویرهــای شــرق کرمــان و راههــای ســاخت کشــورهای 
شــرقی تاجــران در ریــگان و بــم بــه تبــادل کاال مــی پرداختنــد و یا 

ــد. ــس از اســتراحت راه خــود را پیــش مــی گرفتن پ

lریگان حلقه مفقوده جاده ابریشم
ایــن محقــق دانشــگاه افــزود: در واقــع ارگ بــم و ریــگان مکمــل 
هــم بــوده انــد و در نهایــت کاروانهــا بــه ســمت ارگ هــای دیگــر 
ــه ســمت غــرب راه خــود را  و ســرانجام کرمــان مــی رســیدند و ب

پیــش مــی گرفتنــد.
ــا  ــن بن ــت در ای ــرای مرم ــه از اج ــتیم ک ــاهد هس ــون ش ــم اکن ه
خبــر مــی دهنــد در صورتیکــه بــا 20 میلیــون تومــان نمــی تــوان 
حتــی بــه ســادگی طرحهــای تحقیقاتــی چنــان بنــای بــا اهمیتــی 

ــام داد. را انج
ــا بیــان ایــن انتقــاد مــی گویــد: ایــن دو فــاز مرمــت  ایرانمنــش ب
ــرای  ــا ب ــن بن ــی ای ــات بخش ــرای نج ــی ب ــا عملیات ــع تنه در واق
جلوگیــری از تخریــب بــوده اســت و مســلما مرمــت ایــن بنــا بــه 

ــاز دارد. ــه بیشــتر نی ــان و هزین ــار و صــرف زم اعتب

عبــور جــاده روســتایی از کنــاره ایــن بنــای کهــن و قــرار گرفتــن 
در مســیر ســیابها نیــز از دیگــر دغدغــه هــای دوســتداران میــراث 
فرهنگــی در خصــوص ایــن بنــا اســت امــا مقبــره شــاه خورشــید 
آن قــدر مهــم بــوده اســت کــه در تاریــخ 7 مهــر 1381 بــا شــماره 
ثبــت 6134 به عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 
ــن در  ــرار گرفت ــا و ق ــل بن ــت کام ــرای مرم ــد ب ــاال بای اســت و ح

تورهــای گردشــگری اســتان کرمــان تــاش شــود.
فرمانــدار ریــگان نیــز بــا اشــاره بــه وجــود بلنــد تریــن تپــه هــای 
شــنی جهــان در ریــگان و وجــود کلوتهــای ســر بــه فلــک کشــیده 
و همچنیــن پــر آب تریــن قنــات اســتان کرمــان در این شهرســتان 
بــه خبرنــگار مهــر گفــت: در ریــگان 50 اثــر تاریخــی داریــم کــه 
ــدون شــک در  کل اســتان  ــا ب ــد ام ــا شــده ان ــخ  بن در طــول تاری
ــزار و 500  ــه دو ه ــدود مکانهــای تاریخــی هســتند ک ــان مع کرم

ســال قدمــت داشــته باشــند.

lصنعت گردشگری می تواند ریگان را نجات دهد
ــعه  ــای توس ــه ه ــن زمین ــگری را از مهمتری ــری گردش ــن باق امی
اقتصــادی ایــن شهرســتان مــی دانــد و معتقــد اســت بایــد در ایــن 
ــره شــاه خورشــید در  ــه ســرمایه گــذاری کــرد و مرمــت مقب زمین

ایــن خصــوص کمــک بســیاری خواهــد کــرد.
ریــگان طبــق اســناد تاریخــی از جملــه مهمتریــن مراکــز تجــاری 
کشــور بــوده اســت ایــن جملــه را باقــری مــی گویــد و ادامــه مــی 
دهــد: مرمــت بناهــای تاریخــی ریــگان نیاز بــه توجــه ویــژه دارد و 
امیدواریــم در ایــن زمینــه اقدامهــای موثــری انجــام شــود و پایــان 

مرمــت فــاز دوم ایــن عملیــات بــرای مــا قابــل توجــه اســت.
وی طوفانهــای شــن و بارشــهای ســهمگین فصلــی را دلیل برجســته 
تخریــب آثــار تاریخــی بــه خصــوص شــاه خورشــید مــی دانــد و مــی 
گویــد: عــدم توجــه بــه مرمــت و نگهــداری از ایــن بنــا در ســالهای 

گذشــته دلیــل اصلــی بــروز خســارت بــه ایــن بنــا بــوده اســت.
ــه  ــامل قلع ــگان ش ــتان ری ــر در شهرس ــی دیگ ــر تاریخ ــار اث چه
ــزان در  ــری و ارگ ج ــردرب وزی ــود، س ــه دهگ ــاد، قلع ــنگ آب س

ــتند. ــی هس ــت مل ــار ثب انتظ

lاولویــت بنــدی مرمــت بناهــای تاریخــی بــه دلیــل 
کمبــود اعتبــار

در حالــی کــه کشــاورزی و خشکســالی بــر روی مــردم ریــگان فشــار 
آورده و امــکان تــرک بســیاری از روســتاهای این شهرســتان را افزایش 
ــگان  ــتان ری ــی شهرس ــئوالن بوم ــون مس ــم اکن ــا ه ــت ام داده اس
امیدوارنــد بتواننــد صنعت گردشــگری را بــه امکانــی قابل اتــکاء برای 

نجــات زندگــی مــردم در مقابلــه بــا طوفانهــای شــن تبدیــل کنند.
ــه  ــا ب ــان تنه ــتان کرم ــای تاریخــی در اس ــب بناه ــی تخری نگران
ــار  ــود اعتب ــدم وج ــره شــاه خورشــید محــدود نمــی شــود، ع مقب
ــان در  ــی کرم ــراث فرهنگ ــکات در می ــی مش ــروز برخ الزم و ب
دوره هــای قبــل موجــب شــده اســت مرمــت آثــار تاریخــی اســتان 

ــش مواجــه شــوند. ــا چال کرمــان ب
ــه  ــه اســت کــه ب ــا حــدی پیــش رفت ــار ت ــود اعتب چالشــها و کمب
ــر  ــگار مه ــا خبرن ــن ب ــش از ای ــه پی ــدی ک ــن موح ــه محس گفت
ــدا  ــدی شــده و در ابت ــت بن ــه مرمــت در اســتان اولوی ســخن گفت

ــوند. ــی ش ــت م ــر مرم ــرض خط ــاخص و در مع ــای ش بناه
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همچنین کمبــود مــوزه هــای فرهنگــی و تاریخی 
از دیگــر مشــکات اســتان مازنــدران اســت و بــه 
ــدد  ــزار ع ــتن 39 ه ــا داش ــر ب ــان ام ــه متولی گفت
ســکه تاریخــی مــی تــوان 50 مــوزه ایجــاد کــرد 
امــا در حــال حاضــر حــدود هشــت مــوزه تاریخــی 

و مردمشناســی در اســتان فعــال اســت.

ــار  ــن ب ــت ای ــه محرومی ــم کهن lزخ
ــی  ــی و تاریخ ــراث فرهنگ ــن می برت

ســوادکوه
در بیــن شهرســتانهای مازنــدران، در شهرســتان 
ــوان،  ــی ت ــق م ــر مناط ــش از دیگ ــوادکوه بی س
رد زخــم گورکــن هــا و قاچاقچیــان میــراث 
فرهنگــی را بــه نظــاره نشســت، شهرســتانی که 
ــی و  ــر فرهنگ ــش از 620اث ــدود بی ــود ح ــا وج ب

ــوزه دارد. ــک م ــا ی ــوادکوه تنه ــی در س تاریخ
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ســوادکوه در ایــن 
ــدم  ــای الزم و ع ــود فض ــد: نب ــی گوی ــه م زمین
همــکاری برخــی نهادهــا ســوادکوه را از داشــتن 

مــوزه هــای تاریخــی محــروم کــرده اســت.
ــوزه  ــگاه م ــه جای ــاره ب ــا اش ــش زاده ب رضادان
هــا در رشــد و رونــق گردشــگری عنــوان 
داشــت:موزه هــا از شــاخصه هــای مهــم  و تاثیــر 

ــود. ــی ش ــوب م ــه ای محس ــر جامع ــذار ه گ

lسوادکوه موزه تاریخی ندارد
ــراث فرهنگــی شهرســتان ســوادکوه  رئیــس می
بــا یــادآوری ایــن امرکــه در ســوادکوه بــا وجــود 
پتانســیلهای فــراوان تاریخــی و فرهنگــی هنــوز 
ــت: در  ــان داش ــدارد بی ــود ن ــی وج ــوزه تاریخ م
ســوادکوه تنهــا یــک مــوزه آن هــم بــه عنــوان 

ــود دارد. ــردم شناســی در آالشــت وج ــوزه م م
وی افــزود: هرچنــد ضعــف اساســی مــا محــروم 
بــودن ســوادکوه در وجــود مــوزه هــای تاریخــی 
ــودن حــدود  ــا دارا ب ــوزه آالشــت، ب ــا م اســت ام
ــغل  ــت و ش ــی، معیش ــزار زندگ ــوع از اب 300 ن
مــردم منطقــه و آالشــت توانســته در ایــام 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــوروزی نس ــفرهای ن س
حــدود 20 درصــد از گردشــگران ورودی بــه 

ــد. ــذب کن ــود ج ــه خ ــوادکوه را ب س
ــر  ــش زاده گفــت: بیــش از 7 هــزار و 500 نف دان
در نــوروز امســال از مــوزه مردم شناســی آالشــت 
ــی  ــای بس ــود ج ــن خ ــه ای ــد ک ــد کردن بازدی
امیــدواری در رشــد رونــق گردشــگری مــوزه هــا 

ــت. ــوادکوه اس در س
ــراث فرهنگــی شهرســتان ســوادکوه  رئیــس می
ــا اعــام ایــن امــر کــه ســوادکوه دارای بیــش  ب
ــراز  ــت اب ــی اس ــی و تاریخ ــر فرهنگ از 620 اث
داشــت: از آنجــا کــه مــوزه هــای تاریخــی 
جایــگاه بــی نظیــری در جــذب گردشــگر دارنــد 
ــه  ــعه گردشــگری ب ــد توس ــم از دی ــر بخواهی اگ
ــه  ــد ب ــم بای ــگاه کنی ــوادکوه ن ــتان س شهرس
طــور ویــژه و اساســی نگاهمــان را معطــوف بــه 
ــار تاریخــی کــه تعدادشــان در ایــن  ــراث و آث می

ــم. ــت کنی ــم نیس ــم ه ــتان ک شهرس
ــود  ــدم وج ــئوالن، ع ــای مس ــود حمایته وی نب
فضــای مناســب بــرای ایجــاد مــوزه هــا و عــدم 
همــکاری برخــی نهادهــا را علــل اصلی نداشــتن 
مــوزه  هــای متعــدد در ســوادکوه عنــوان کــرد.

دانــش زاده در ادامــه بــا بیــان ایــن مطلــب کــه 
برخــی از اشــیای تاریخــی ســوادکوه در شــهرها 
ــد،  ــی آی ــش در م ــه نمای ــا اســتانهای دیگــر ب ی
ــد  ــی توان ــوادکوه م ــوزه در س ــی م ــزود: برپای اف

موجــب تمرکــز اشــیا و یافتــه هــای تاریخــی در 
همیــن شهرســتان باشــد

وی بــا اشــاره بــه توریســت پذیــر بــودن 
ــن  ــوزه در ای ــداث م ــوادکوه، اح ــتان س شهرس
ــتر  ــه بیش ــر چ ــت ه ــب رغب ــتان را موج شهرس
مســافران بــرای اســتفاده از جاذبــه هــای 

ســوادکوه ذکــر کــرد.

lدســتگیری 56 حفــار غیرمجــاز 
میــراث

رضــا دانــش زاده درقســمت دیگــری از ســخنان 
خــود از معظــل دیگــری بنــام گورگنهــای گنــج 
ــاد  ــراث فرهنگــی ســوادکوه ی ــاب درحــوزه می ی
ــر  ــاه اخی ــوان داشــت: در طــول 14 م ــرد و عن ک
ــراث فرهنگــی در  ــار غیر مجــاز می تعــداد 56 حف
شهرســتان های ســوادکوه و سوادکوه شــمالی 

دســتگیر شــدند.
وی بــا اذعــان بــه ایــن مطلــب کــه مناطقــی کــه 
بیشــتر مــورد حفــاری غیــر مجــاز فرهنگــی قــرار 
ــابقه  ــن و س ــدن که ــوال دارای تم ــرد معم می گی
فرهنگــی قدیمــی هســتند و شهرســتان های 
ــن  ــی از ای ــز یک ــمالی نی ــوادکوه و سوادکوه ش س
مناطــق اســت بیــان داشــت:همین حفــاری هــا ی 
غیرمجــاز بزرگتریــن آســیب هــا را به میــراث کهن 
ســوادکوه مــی رســاند و اگــر ایــن رونــد  ادامــه پیدا 
کنــد دیگــر میراثــی بــرای نمایــش در مــوزه هــا و 
ــم داشــت. جــذب گردشــگر از طریــق آن نخواهی

ای  مـوزه  شناسـی،  مـردم  lمـوزه 
تعریف شـده برای گردشـگران نیست

علــی یوســفی کارشــناس ابنیــه و آثــار باســتانی 

ــوزه  ــه م ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــن اش ــم ضم ه
موسســه ای اســت دائمــی و بــدون هــدف مادی 
کــه درهــای آن بــه روی همــگان گشــوده اســت 
و در خدمــت جامعــه و پیشــرفت آن فعالیــت مــی 
ــار و شــواهد  ــق در آث ــوزه تحقی ــد و هــدف م کن
بــر جــای مانــده انســان و محیــط زیســت 
او، گــردآوری، حفــظ و بهــره وری معنــوی و 
ــش  ــه نمای ــار، و ب ــن آث ــن ای ــاط بی ــاد ارتب ایج
گــذاردن آنهــا بــه منظــور بررســی و بهــره وری 
ــا  ــوزه ه ــر م ــت: اگ ــار داش ــت اظه ــوی اس معن
ــک  ــود در ی ــی موج ــای تاریخ ــد دوره ه بتوانن
ــی از اشــیا موجــود در آن دوران  ســرزمین و طیف
را در ویترینهــای خــود بــه نمایــش بگذارنــد مــی 
تواننــد در حــوزه جــذب گردشــگر عنصــر مهمی 

تلقــی شــوند.
وی گفــت: اصالــت یــک مــوزه بــه اشــیا تاریخی 
آن وابســته اســت و مــوزه مــردم شناســی نمــی 
توانــد مــوزه ای تعریــف شــده بــرای گردشــگران 

باشــد.
ــا  ــراز داشــت: شهرســتان ســوادکوه ب یوســفی اب
ــی  ــی و فرهنگ ــای تمدن ــته ه ــه داش ــه ب توج
خودبــا قدمتــی بیــش از 10 هــزار ســال  و وجــود 
آثــار مختلــف زندگــی کهــن در آن نیازمنــد 
شناســاندن بیشــتر برای اســتفاده از توانمندیهای 
خــود در جــذب گردشــگر و اســتفاده از مواهــب 
ــی  ــی و تاریخ ــار فرهنگ ــود در آث ــف موج مختل
خــود اســت و ایجــاد مراکــز فرهنگــی و علمــی  
ــا  ــتان ب ــی در شهرس ــوزه تاریخ ــوص م بخص
توجــه بــه ظرفیتهــای فــراوان ان خالــی بــه نظر 

ــی رســد. م
حفــاران به دنبــال طــا، ســکه و اشــیای قیمتــی 

ــی و دیگــر  هســتند و کوزه هــا و کاســه های خال
وســایلی را کــه از نظرشــان ارزش نــدارد، تخریب 

می کننــد
هــای  حفــاری  اپیدمــی  خصــوص  در  وی 
داشــت:در  ابــراز  شهرســتان  در  غیرمجــاز 
ــی  ــش انسان شناس ــاز، دان ــای غیرمج حفاری ه
ــده ای از  ــش عم ــد و  بخ ــی بین ــیب م ــز آس نی
نابــودی  انسان شناســی در حــال  داده هــای 
اســت، حفــاران به دنبــال طــا، ســکه و اشــیای 
ــی  ــا و کاســه های خال ــی هســتند و کوزه ه قیمت
و دیگــر وســایلی را کــه از نظرشــان ارزش نــدارد، 
تخریــب می کننــد یــا در بهتریــن حالــت، آن هــا 
را به عنــوان کاالی تزیینــی در دکــور خانــه نگــه 

می دارنــد.
ــیا،  ــن اش ــه ای ــی ک ــت: در حال ــان داش وی بی
مــواد و داده هــای بســیار ارزشــمندی بــرای 
انسان شناســان و باستان شناســان هســتند و 
براســاس آن هــا می تــوان شــیوه و ســبک زندگی 
ــردم را  ــته ی م ــگ گذش ــی، فرهن ــور کل و به ط

ــرد. ــازی ک بازس
بایــد گفــت نــگاه بــه آثــار تاریخــی در ســوادکوه 
ــک  ــاد ت ــه اقتص ــد، تجرب ــر کن ــتی تغیی بایس
ــعه  ــه توس ــد منجــر ب ــی توان ــی نم ــدی زغال بع
محرومتریــن شهرســتان اســتان مازندران شــود.

توریســم آنهــم از نــوع ارزش نهــادن بــه میــراث 
ــگری  ــان گردش ــا هم ــی ی ــی و تاریخ فرهنگ
ــادی  ــل اقتص ــک عام ــوان ی ــه عن ــا ب ــوزه ه م
ــورد  ــر م ــالهای اخی ــر در س ــیار موث ــده و بس عم
ــروز  ــای ام ــه در دنی ــرار گرفت ــراوان ق ــه ف توج
توریســم بزرگتریــن منبــع تجــارت بیــن المللــی 
محســوب مــی شــود و از نظــر اقتصــادی بســیار 

ــت. ــر ارزش اس ــم و پ مه
ــا،  ــوزه ه ــگری م ــع گردش ــرح جام ــن ط تدوی
تبلیغــات گســترده و صحیــح، توســعه مــوزه هــا 
بــرای اجــرای طــرح گردشــگری و ارائــه امکانات 
ــگاهها و  ــی نمایش ــا، برپای ــوزه ه ــی در م رفاه
فســتیوالهای فرهنگــی و صنایــع دســتی، لبــاس 
و غذاهــای محلــی در فضــای مــوزه هــای مــی 
توانــد گامــی بــزرگ و اساســی بــرای بســط ایــن 

صنعــت عظیــم در شهرســتان  باشــد.
همچنیــن بایــد فرهنــگ مردمــان را نیــز در برابر 
آثــار فرهنگــی تغییــر داد یافتــن گنــج گرچــه در 
ــت،  ــراد اس ــی اف ــا آرزوی بعض ــای دنی ــه  ج هم
ولــی معمــوال بــه دالیــل تاریخــی، در مناطقــی 
ــج،  ــت آوردن گن ــرای به دس ــت ب ــاص، فعالی خ
ــل  ــه دلی ــوادکوه ب ــفانه س ــت و متاس ــتر اس بیش
قدمــت تاریخــی از هجــوم گورکــن هــا در امــان 

ــده اســت. نمان
ــراث  ــان می ــران و کارشناس ــب نظ ــتر صاح بیش
یافته هــای  کــه  متفق القولنــد  فرهنگــی 
اشــیای  از  بیــش  ارزشــی  دارای  فرهنگــی 
ــزرگ  ــای ب ــد رازه ــی توانن ــا م ــد و آنه عتیقه ان
ــج در  ــدگان گن ــا جوین ــد ام ــا کنن ــخ را افش تاری
ــه جــان تپه هــای  ــا فلزیاب هــا ب ــای طــا ب روی
تاریخــی مــی افتنــد و تمــام ایــن ســندهای زنده 

ــد. ــی برن ــن م را از بی
ســندهایی کــه مي تواننــد بــه همــه دنیــا 
ــگران  ــق گردش ــده و روزی از طری ــی ش معرف
ثــروت بســیاري را وارد کشــور کننــد! امــا اگــر 
ــه  ــیاي عتیق ــوداگران اش ــه س ــای کودکان روی
و سیاســت تدبیــری  مســئوالن مربوطــه، 
بگــذارد! کــه ایــن آثــار مصــون مانــده و 

ــوند. ــر بانش ــار تی گرفت

گورکن    ها بالی جان میراث مازندران شدند

زخم محرومیت بر تن تاریخ

علیرضا نوری کجوریان

مازندران دو هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی و طبیعی ثبت شده دارد و به ازای 
هر ۱۰ اثر یک نیروی حفاظتی در استان وجود دارد که به همین دلیل 

شرایط حفاظت از این بناهای تاریخی سخت شده است.
بررسی وضعیت میراث و بناهای تاریخی مازندران، حکایت از زخم 
محرومیت بر تن میراث کهن استان را نمایان می سازد و رد گورکنها 
»حفارهای غیر مجاز« را برای یافتن گنج در جای جای این تاریخ کهن می 

توان به نظاره نشست.
در بین آثار تاریخی مازندران، بیش از همه، تپه های باستانی استان، زخمی و رنجور از 
حضور گورکن ها هستند و برخی از این تپه همانند تپه کالر در کالردشت، گوهرتپه و 

غیره بر اثر حفاریهای غیرمجاز و شبانه در سالیان گذشته پاره پاره شده اند.

میـراث ایــران
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ــراث  ــرم می ــتگیری 1492 مج lدس
ــال ــی 8 س ــی ط فرهنگ

در عیــن حــال مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری مازنــدران با اشــاره 
بــه اینکــه دو هــزار و 500 اثر شناســایی شــده در 
اســتان داریــم، دســت انــدازی بــه عرصــه هــای 

تاریخــی و فرهنگــی را وحشــتناک برشــمرد.
دالور بــزرگ نیــا بــا بیــان اینکه در 8 ســال گذشــته 
هــزار و 492 نفــر  در بخــش جرائــم آثــار تاریخــی و 
باســتانی کشــف شــده اســت، اظهارداشــت: دســت 
ــی  ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــه ه ــه عرص ــدازی ب ان

اســتان بســیار وحشــتناک اســت.
وی بــا اعــام اینکــه مهمتریــن اقــدام در 
ثبــت  باســتانی  تاریخــی و  آثــار  حفاظــت 
آنهاســت، افــزود: از 2 هــزار و 500 اثــر تاریخــی 
ــت  ــه ثب ــون ب ــر تاکن ــدود 600 اث ــدران ح مازن

رســیده اســت.

ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
گردشــگری مازنــدران بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد 
ــتان را  ــی اس ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــه ه جاذب
حفــظ کــرد، اذعــان داشــت: ســال جــاری ســال 
معرفــی جاذبــه هــای فرهنگــی، تاریخــی، بحث 
ــدان  ــا هنرمن ــوی ب ــی و گفتگ ــراث فرهنگ می

ــتی اســت. ــع دس صنای
ــه  ــه ب ــدم توج ــه ع ــان اینک ــا بی ــا ب ــزرگ نی ب
صنایــع دســتی ایــن هنــر را تبدیــل به کاردســتی 
خواهــد کــرد، گفــت: خوشــبختانه در چنــد ســال 
اخیــر توجــه خوبــی بــه هنرمنــدان صنایــع 

ــت. ــده اس ــدران ش ــتی مازن دس
وی بــا اعــام اینکــه احیــای هنــر و ســنت هــای 
گذشــته و ثبــت جهانــی آثــار از برنامــه های ســال 
جــاری ایــن اداره کل اســت، اظهارداشــت: در حــال 
حاضــر یــک اثــر از مازندرانثبــت جهانــی شــده در 
حالیکــه ایــن اســتان قابلیــت ثبــت حــدود ســه اثر 

در ســازمان جهانــی یونســکو دارد.
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
و گردشــگری مازنــدران در خصــوص مــوزه، 
ــی  ــوزه از ش ــا م ــروز در دنی ــت: ام ــان داش اذع
محــوری بــه نــگاه محــوری تبدیل شــده اســت.

ــه  ــا ب ــوزه نیم ــه م ــام اینک ــا اع ــا ب ــزرگ نی ب
عنــوان یکــی از برتریــن مــوزه هــا در گــردآوری 
ــح  ــت، تصری ــده اس ــی ش ــور معرف ــار در کش آث
کــرد: کارکــرد مــوزه هــا کاما متفــاوت اســت و 
مــی تــوان بســیاری از خانــه هــا را کانــون تجمع 

ــرار داد. ــر ق ــی هن اهال
وی یکــی از برنامــه هــای میــراث بحــث 
حفاظــت الکترونیکــی در مــوزه هــا عنــوان کــرد 
و افــزود: در توســعه  مــوزه در روســتاها در منطقه 
ــع  ــن از مناب ــذاری زمی ــار واگ ــزار در انتظ دو ه
ــوز  ــاری رامســر کــه هن طبیعــی و مــوزه 8 هکت
اعتبــار آن محقق نشــده اســت و مازنــدران دارای 

ــا ایــن تعــداد مــی  39 هــزار ســکه اســت کــه ب
ــوان مــوزه ســکه  ــوان 50 مــوزه در اســتان بعن ت

ــرد. ــدازی ک ــا راه ان ه
ــزار  ــن اب ــی از مهمتری ــرد یک ــوان ک ــد عن بای
ــروز  ــان ام ــگری در جه ــق گردش ــعه و رون توس
اســتفاده از میــراث فرهنگــی و تاریخــی  در غالب 
ــذب  ــرای ج ــا ب ــوزه ه ــایت م ــا و س ــوزه ه م
گردشــگران اســت تــا جایــی کــه کشورفرانســه 
ــوزه   ــا م ــه هــای بیشــمار  ب ــا آن همــه جاذب را ب
ــد  ــوور مــی شناســند و همیــن مــوزه مــی توان ل
بــا کارکــرد فرهنگــی خــود و جــذب گردشــگران 
بیشــمار بــا 6.5 میلیــون گردشــگر، پربازدیدترین 
مــوزه جهــان و رتبه نخســت جــذب گردشــگران 
جهــان را ازآن خــود کنــد ایــن در حالیســت 
کــه در ایــران بــا وجــود ســوابق تاریخــی 
بیشــمار مــوزه هــا جایــگاه چندانــی  در صنعــت 

ــد. ــگری ندارن گردش

ــوان  ــن عن ــتان همچنی ــی لرس ــای تاریخ پله
شــگفت انگیــز و منحصــر بــه فــرد را در کنــار نام 
خــود دارنــد بــه طوریکــه پل شکســته بــه عنوان 
تنهــا پــل تمــام ســنگ دنیــا، عظیــم تریــن پــل 

ــی شــود. ــران محســوب م تاریخــی ای
ــه  ــکان دارای پای ــی کش ــل تاریخ ــن پ همچنی
هایــی بــه مســاحت بیــش از 200 متــر و 
همچنیــن ارتفــاع بلنــدی بــه انــدازه یــک 
ســاختمان 12 طبقــه اســت کــه مســاحت پایــه 
هــا و ارتفــاع پــل کشــکان در هیــچ پــل تاریخی 

ــدارد. ــود ن ــا وج در دنی

lپل صفوی
ــی  ــل تاریخ ــری پ ــت قرارگی ــت و موقعی عظم
پلدختــر و همچنیــن سلســله بــودن پــل تاریخی 
کلهــر از جملــه ویژگیهــای خــاص ایــن بناهــای 
تاریخــی اســت کــه در مــورد هیــچ پــل دیگــری 

در دنیــا صــادق نیســت.
در ایــن میــان پــل صفــوی خــرم آبــاد بــه رغــم 
ــالهای  ــی س ــی ط ــت مل ــودن و ثب ــی ب تاریخ
گذشــته بــا مشــکات متعــددی دســت در 
گریبــان بــوده اســت بــه طوریکــه بارهــا تبدیــل 

بــه ســوژه رســانه هــا از جملــه خبرگــزاری مهــر 
ــت. ــده اس ش

پــل  دوش  روی  ترافیــک  lبــار 
یخــی ر تا

ــل  ــه تبدی ــه ب ــا توج ــته ب ــالهای گذش ــی س ط
ــن  ــه مام ــوی ب ــل صف ــای پ ــه ه ــدن دهان ش
معتــادان میــراث فرهنگــی بــه جــای حــل 
مشــکل صــورت مســئله را پــاک کــرد تــا دهانــه 
هــای غیرآبــرو پــل را آجــر بگیــرد و ســاختار این 
پــل تاریخــی را بــا تغییــرات جــدی مواجــه کنــد

ــور  ــل تاریخــی شــاهد عب در حــال حاضــر ایــن پ
ــنگین  ــار س ــع ب ــوده و در واق ــا ب ــرور خودروه و م
ترافیــک شــهر خــرم آبــاد را بــه دوش مــی کشــد.

از ســوی دیگــر طــی ســالهای گذشــته بــا توجــه 
ــه  ــل ب ــن پ ــای ای ــه ه ــدن دهان ــل ش ــه تبدی ب
مامــن معتــادان میــراث فرهنگــی بــه جــای حل 
مشــکل صــورت مســئله را پــاک کــرد تــا دهانــه 
هــای غیرآبــرو پــل را آجــر بگیــرد و ســاختار این 
پــل تاریخــی را بــا تغییــرات جــدی مواجــه کنــد.

ــل  ــری پ ــه قرارگی ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض در ح

ــراث  ــاد می ــرم آب ــهر خ ــز ش ــوی در مرک صف
فرهنگــی و شــهرداری هــر کــدام خــود را متولــی 
ایــن پــل تاریخــی مــی داننــد ولــی تاکنــون اقــدام 
جــدی بــرای ســاماندهی وضعیــت همــزاد ســی و 
ســه پــل و پــل خواجــو صــورت نگرفتــه اســت.

ــراث  ــا می ــئولیت ب ــهرداری: مس lش
ــت ــی اس فرهنگ

شــهری  ترافیــک  مدیــر  دانیالــی  صــادق 
شــهرداری خــرم آیــاد در رابطــه بــا وضعیــت پــل 
ــک از روی  ــار ترافی ــزوم برداشــتن ب ــوی و ل صف
ــر  ــه تغیی ــد: هرگون ــل تاریخــی مــی گوی ــن پ ای
ــد و  ــه تایی ــد ب ــوی بای ــل صف ــاح روی پ و اص
ــع  ــراث فرهنگــی، صنای درخواســت ســازمان می

ــد. ــگری باش ــتی و گردش دس
حســین بیرانوند رئیــس اداره زیباســازی شــهرداری 
ــاد نیــز در ایــن رابطــه معتقــد اســت کــه  خــرم آب
ــاماندهی آن  ــوی و س ــل صف ــکات پ ــع مش رف
منــوط بــه درخواســت ســازمان میــراث فرهنگــی، 

ــع دســتی و گردشــگری اســت. صنای
وی ادامــه مــی دهــد: مــا فقــط نــرده هــا و چراغ 

هــای پــل کــه مربــوط بــه زیبایــی شــهر اســت 
را در آینــده نزدیــک تعویــض خواهیــم کــرد.

lمصوبه شورای ترافیک گم شد
و امــا مســئوالن میــراث فرهنگــی در ایــن رابطه 
اظهــارات دیگــری دارنــد. رامیــن ابراهیمــی 
معــاون میــراث فرهنگــی لرســتان در مــورد 
ــل  ــار ترافیــک شــهر از روی دوش پ برداشــتن ب
صفــوی خــرم آبــاد مــی گویــد: چنــد ســال پیش 
ــه  ــک اســتان گرفت ــه ای از شــورای ترافی مصوب
ــوی  ــل صف ــودرو از روی پ ــردد خ ــه ت ــده ک ش

ــود. ــذف ش ح
ــق ایــن مصــوب همچنیــن  وی ادامــه داد: مطاب
ــا  ــاک ت ــک اف ــه فل ــوی قلع ــد از جل ــرر ش مق
ــه  ــرش شــده و ب ــوی ســنگ ف ــل صف ــان پ پای
معبــر فرهنگــی اســتان تبدیــل شــود کــه البتــه 

ــی نشــده اســت. ــوز اجرای هن
ابراهیمــی مــی گویــد کــه در ایــن رابطــه موافقــت 
ضمنــی از اســتاندار نیــز  گرفتــه شــده و بــه محض 
دریافــت موافقــت از کمیســیون گردشــگری پیگیر 

انجــام ایــن طــرح خواهیــم بــود.

روزگاِر ناخوش
پل تاریخی لرستان

»صفوی« سنگینی 
ترافیک را به 

دوش می کشد

فاطمه حسینی

استان لرستان شهرت 
پایتخت پلهای تاریخی 
ایران را با خود یدک 
که  جایی  کشد،  می 
بیش از ۱۰۰ پل تاریخی 
را در خود جای داده 
است و پرونده ثبت جهانی شش 
پل شاخص لرستان نیز در نوبت 
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معــاون میــراث فرهنگــی لرســتان: چنــد ســال 
ــتان  ــک اس ــورای ترافی ــه ای از ش ــش مصوب پی
ــل  ــودرو از روی پ ــردد خ ــه ت ــده ک ــه ش گرفت

ــد ــی نش ــه اجرای ــود ک ــذف ش ــوی ح صف
معاون میراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری در رابط با ســاماندهی 
و مرمــت ایــن پــل تاریخــی نیــز به مــه مــی گوید: 
هرســاله بــا رســیدن اعتبــارات پــل هــای تاریخی 
اســتان مرمــت مــی شــوند و روی مرمــت و 
بهســازی پــل شکســته، پــل دختــر، پل کشــکان 

و... کارهــای زیــادی انجــام شــده اســت.
ــادآور مــی شــود: روی مرمــت پــل  ابراهیمــی ی
ــی  ــر اقدامات ــای اخی ــال ه ــز در س ــوی نی صف
انجــام و در ســال 91 نیــز نورپــردازی ایــن پــل 

انجــام شــد.
ــرده و  ــاره ک ــم اش ــال 94 ه ــه س ــه برنام وی ب
البتــه یــادآور مــی شــود: امســال برنامــه را بــر ایــن 
گذاشــتیم که اعتبــارات را به گونــه ای تنظیم کنیم 
کــه هرســال یــک پــل را مرمــت کنیــم کــه اگــر 
مدیریــت جدیــد قبــول کنند امســال مرمــت کامل 

پــل کشــکان در دســتور کار اســت.

lدستوری که 5 سال روی زمین ماند
ــاماندهی  ــورد س ــا در م ــده ه ــق وع ــدم تحق ع
و برداشــتن بــار ترافیکــی از روی دوش پــل 
صفــوی خرم آبــاد در حالیســت کــه در ســال 89 

ســید حســین صابــری اســتاندار وقــت لرســتان 
ــر  ــن اث ــاماندهی ای ــرح س ــه ط ــتار تهی خواس
تاریخــی و حــذف ترافیــک عبــوری از روی ایــن 

ــود. ــل شــده ب پ
ــا  ــدد ب ــادآوری اینکــه در جلســات متع ــا ی وی ب
ــاماندهی  ــه س ــد ک ــرر ش ــی مق ــراث فرهنگ می
وضعیــت ایــن پــل تاریخــی در دســتور کار قــرار 
ــل  ــرد گفــت: در حــال حاضــر هــم از روی پ گی
ــل ماشــینهای ســبک و ســنگین  ــر پ و هــم زی
در حــال تــردد هســتند. همچنیــن در دو طــرف 
ــر آن  ــردد از زی ــه ت ــل ک ــای پ ــه ه ــی از پای یک
صــورت مــی گیــرد ســکوهایی زده شــده اســت 
ــا مشــکل  ــور و مــرور را ب کــه ایــن ســکوها عب
ــورد  ــوارد برخ ــی م ــد و در برخ ــرده ان ــه ک مواج
ــه  ــا ایــن ســکوها موجــب آســیب ب خودروهــا ب

ــل مــی شــود. پ
اســتاندار وقــت لرســتان ادامــه داد: همچنیــن به 
ــراف در  ــط اط ــا محی ــل ب ــی پ ــور همخوان منظ
جلســه کارگــروه عمــران شــهر خــرم آبــاد مقــرر 

شــد کــف زمیــن زیــر پــل ســنگفرش شــود.

lاســتاندار وقــت لرســتان: تــردد 
ــود خودروهــا متوقــف ش

ــرورت  ــر ض ــد ب ــا تاکی ــن ب ــری همچنی صاب
ــاد،  ــرم آب ــر توســط شــهرداری خ ــردازی اث نورپ
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــرف دیگ ــرد: از ط ــد ک تاکی

اینکــه پــل صفــوی خــرم آبــاد یــک اثــر ملــی 
اســت بــه نظــر مــی رســد تــردد ماشــین هــای 
ســبک و ســنگین بــرای ایــن پــل خطراتــی بــه 
دنبــال دارد بــه ایــن منظــور مقــرر شــد تــردد از 
ــس از طــرح در  ــاد پ ــوی خــرم آب ــل صف روی پ
شــورای ترافیــک و در نظــر گرفتــن مســیرهای 

ــه طــور کامــل قطــع شــود. ــن ب جایگزی
وی همچنیــن بــر ضــرورت تبدیــل پــل صفــوی 
خــرم آبــاد بــه عنــوان پــل پیــاده رو تاکیــد کــرد و 
گفــت: میــراث فرهنگــی اســتان نیــز ملــزم شــده 
اســت کــه دیــواره پــل را بــه صــورت پــل خواجــو 
اصفهــان بــه منظــور فراهــم کــردن فضایــی امن 

بــرای تــردد عابــران و گردشــگران ایجــاد کنــد.
ــتاندار  ــتورات اس ــدات و دس ــن تاکی ــخ ای از تاری
ــراث فرهنگــی  ــان می ــه متولی ــت لرســتان ب وق
ــذرد  ــی گ ــالی م ــج س ــه پن ــک ب ــتان نزدی لرس
ــان اســت  ــوی آش هم ــل صف ــورد پ ــی در م ول
و کاســه همــان؛ تــا ایــن پــل باســتانی همچنان 
ــار ترافیــک  ــر ب شــاهد تخریــب و فرســایش زی

ــاد باشــد. شــهر خــرم آب

lروزگار همزاد خواجو
ــاه نشــین آن  ــوی و ش ــل صف ــی پ بخــش میان
شــباهت زیــادی بــا شــاه نشــین پــل خواجــو در 
اصفهــان دارد کــه در اثــر ســیل تخریــب شــده و 

مجــدد بــا ســیمان مرمــت شــده اســت

بنابرایــن گــزارش پــل آجــری صفــوی در مرکــز 
شــهر خــرم آبــاد و بــرروی رودخانــه گال )خرم 
ــمت  ــل دو قس ــن پ ــت. ای ــده اس ــع ش رود( واق
ــم  ــه ه ــاد را ب ــرم آب ــهر خ ــی ش ــرقی و غرب ش
متصــل کــرده و دارای 24 چشــمه طــاق اســت؛ 
طــول آن بیــش از 350 متــر، پهنــای آن 8.5 متر 
ــا روگــذر پــل 8  ــه ت و ارتفــاع آن از کــف رودخان

ــع اســت. مترمرب
مــواد و مصالــح آن در قســمت پایــه هــا از 
ــک و  ــات آه ــا م ــده ب ــیده ش ــنگهای تراش س
گــچ و پایــه هــای چشــمه طاقهــا از آجر ســاخته 
شــده اســت. بــر ســینه شــمالی پــل کتیبــه های 
ــروف  ــا ح ــه ب ــت ک ــده اس ــب ش ــنگی نص س
مقطعــه نوشــته شــده وبــه عنــوان طلســم 

ــت. ــروف اس مع
ــل و شــاه نشــین آن شــباهت  ــی پ بخــش میان
زیــادی بــا شــاه نشــین پــل خواجــو در اصفهــان 
دارد کــه در اثــر ســیل تخریــب شــده و مجــددا 

بــا ســیمان مرمــت شــده اســت.
ایــن اثرارزشــمند در زمان شــاه ســلطان حســین 
صفــوی ســاخته شــده و بــه حســین خــان والــی 
ــری  ــل آج ــود. پ ــی ش ــبت داده م ــتان نس لرس
ــل  ــه پ ــه ب ــاد در دوره قاجاری ــرم آب ــوی خ صف

ــد. ــروف ش ــنیه مع محس
ــار  ــت آث ــماره 2354 در فهرس ــه ش ــا ب ــن بن ای

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای مل

ـــی  ـــادرات ورن ـــروش و ص ـــش ف ـــکات بخ مش
از جملـــه دغدغـــه هایـــی اســـت کـــه ایـــن 
ـــال دارد  ـــه دنب ـــان را ب ـــی کارشناس ـــا نگران روزه
و برخـــی معتقدنـــد در وضعیتـــی کـــه بافتـــه 
ـــوزه  ـــن ح ـــی تری ـــوان اصل ـــه عن ـــتی ب ـــای دس ه
تولیـــدات صنایـــع دســـتی اردبیـــل محســـوب 
ـــای  ـــه ه ـــی برنام ـــی ورن ـــرای معرف ـــی شـــود ب م
ـــق  ـــگاه عمی ـــت و ن ـــی نیس ـــی کاف ـــی فعل اجرای
تـــری بـــرای توســـعه بـــازار ایـــن محصـــول 

مـــورد نیـــاز اســـت.
ـــده  ـــب ش ـــا موج ـــن غفلته ـــه همی ـــی ک ـــا جای ت
ـــرای  ـــر ب ـــورهای دیگ ـــب در کش ـــدات رقی تولی
ـــن  ـــد و در ای ـــرده ان ـــم ک ـــد عل ـــازار ق ـــب ب تصاح
ـــده عشـــایر  ـــان بافن ـــران و زن ـــان زحمـــت دخت می
بـــی آنکـــه ســـودی درخـــور نصیـــب آن هـــا 
ـــی  ـــده م ـــیه ران ـــه حاش ـــا ب ـــی رقب ـــا زیرک ـــد ب کن

شـــود.

lقدمت قابل توجه ورنی مغان
ـــی  ـــان ط ـــی مغ ـــی ورن ـــنواره مل ـــزاری جش برگ
ـــازکاوی  ـــرای ب ـــی ب ـــر فرصت ـــای اخی ـــه ه هفت
ایـــن صنعـــت دســـت فراهـــم ســـاخت. هـــر 
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــس می ـــع رئی ـــد در آن مقط چن
ـــن  ـــزاری ای ـــدف برگ ـــاد ه ـــارس آب ـــتان پ شهرس
جشـــنواره را معرفـــی گســـترده ورنـــی مغـــان 
عنـــوان کـــرد امـــا بـــه عقیـــده کارشناســـان 
ـــا  ـــه ب ـــت البت ـــن دس ـــی از ای ـــه های ـــداوم برنام ت

ـــت. ـــروری اس ـــر ض ـــق ت ـــر عمی تدابی
ـــزی  ـــه ری ـــا و برنام ـــه کارشـــناس جغرافی ـــه گفت ب
ـــاغ و  ـــره ب ـــه ق ـــی منطق ـــتگاه ورن ـــم خاس توریس

وجـــه تســـمیه آن از شـــهر شـــوماخی آذربایجـــان 
ـــوری  ـــاز، جمه ـــه قفق ـــا در منطق ـــت و در دنی اس
آذربایجـــان، ترکیـــه، مغـــان و برخـــی نقـــاط 

ـــان  ـــار، کرم ـــاوه و بیج ـــد س ـــران مانن ـــر ای دیگ
ـــود. ـــی ش ـــد م ـــقایی تولی ـــق قش و مناط

ـــابقه  ـــه س ـــه اینک ـــد ب ـــا تاکی ـــی ب ـــام فتح بهن

دست کوتاه بازار جهانی از هنر ۲00 ساله اردبیل 

 سود هنرمندان در جیب دالالن
ونوس بهنود

ورنی یکی از دست بافتهای عشایری است که در ایالت شاهسون و قره 
داغ مغان تولید می شود و یک نوع گلیم فرش نماست.

این صنعت دست که میانه گلیم و فرش بوده و به دلیل زیبایی منحصر 
به فرد در طرح های ذهنی شهرت دارد این روز ها ۱۲ هزار بافنده 
در استان اردبیل را به خود مشغول ساخته و زیبایی نقش و نگار آن در 
حالی گردشگران خارجی سفر کرده به اردبیل را متحیر می سازد که در 

بازارهای جهانی جایگاه مطلوبی کسب نکرده است.

میـراث ایــران
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ورنـــی در مغـــان بـــه 200 ســـال قبـــل مـــی 
ـــران  ـــتی در ای ـــع دس ـــن صنای ـــزود: ای ـــد، اف رس
ــه  ــان بـ ــه و آذربایجـ ــی و در ترکیـ ــه ورنـ بـ
ــه  ــن سـ ــت و در ایـ ــروف اسـ ــوماک معـ سـ
کشـــور فقـــط در بافـــت نقـــوش تفـــاوت 
ـــورد  ـــای م ـــگ ه ـــته و در رن ـــود داش ـــی وج های

اســـتفاده تفـــاوت هایـــی بـــا هـــم دارنـــد.
ـــی  ـــناس ورن ـــن کارش ـــات ای ـــاس مطالع ـــر اس ب
ــتان  ــرق اسـ ــمال شـ ــه شـ ــاً در منطقـ عمدتـ
ــای  ــتان هـ ــرقی و در شهرسـ ــان شـ آذربایجـ
اهـــر و کلیبـــر و همچنیـــن شهرســـتان هـــای 
ـــتان  ـــاد اس ـــارس آب ـــی و پ ـــهر، گرم ـــگین ش مش
اردبیـــل توســـط عشـــایر شاهســـون و برخـــی 

یکجانشـــینان منطقـــه بافتـــه مـــی شـــود.
ـــل و آذربایجـــان شـــرقی  ـــر اســـتانهای اردبی عـــاوه ب
در ســـایر مناطـــق کشـــور ماننـــد اســـتان هـــای 
ـــاری گلیـــم  کرمـــان، فـــارس و چهـــار محـــال و بختی

ـــود. ـــی ش ـــه م ـــی بافت ـــابه ورن ـــی مش های
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد دارد ک ـــی تاکی فتح
ایـــات افشـــار، بچاقچـــی و قشـــقایی جـــزء 
ـــی دوران  ـــه ط ـــتند ک ـــان هس ـــرک زب ـــایر ت عش
حکومـــت صفویـــه عمدتـــاً  از آذربایجـــان بـــه 
ـــا مهاجـــرت  ـــه ی ـــال یافت ـــاد شـــده انتق مناطـــق ی
کـــرده انـــد، از ایـــن نظـــر نیـــز مـــی شـــود 
ـــه  ـــت منطق ـــن صنع ـــی ای ـــتگاه اصل ـــت خاس گف
عشایرنشـــین آذربایجـــان بـــوده کـــه از آنجـــا 
بـــه برخـــی دیگـــر از مناطـــق ایـــران زمیـــن 

گســـترش یافتـــه اســـت.

lداســـتان هـــای ذهنـــی دختـــران 
بافنـــده

ــراث  ــته میـ ــال گذشـ ــی سـ ــه طـ ــه کـ آنچـ
ـــن  ـــه تدوی ـــزم ب ـــل را مل ـــتان اردبی ـــی اس فرهنگ
کتـــاب ورنـــی مغـــان کـــرده صرفـــا قدمـــت 
ـــا  ـــی ب ـــز ورن ـــت. تمای ـــت نیس ـــت دس ـــن صنع ای
ـــه و  ـــردن از نقش ـــتفاده نک ـــا اس ـــه ه ـــایر بافت س

ـــت. ـــی اس ـــکل ذهن ـــه ش ـــت ب باف
تـــا جایـــی کـــه نقشـــه هـــای ورنـــی بیشـــتر 
ـــع  ـــوده و در واق ـــی ب ـــت و ذهن ـــی از طبیع الهام
نمایانگـــر جلـــوه هایـــی از محیـــط زیســـت، 
خصوصیـــات روانـــی بافنـــده، طبقـــه بافنـــده 

و بـــه طـــور کلـــی منعکـــس کننـــده محیـــط 
ـــت. ـــدگان اس ـــد کنن ـــای تولی ـــادات و باوره اعتق

ـــان،  ـــوران، انس ـــون جان ـــی چ ـــم و مضامین مفاهی
زمیـــن، کـــوه، دریـــا و، ... در ورنـــی مشـــاهده 
ـــا  ـــی ه ـــده در ورن ـــه ش ـــوش بافت ـــود. نق ـــی ش م
تنهـــا در یـــک طـــرف آن )روی ورنـــی( قابـــل 
مشـــاهده اســـت و قســـمت پشـــت آن )زیـــر 
ورنـــی( از نـــخ هـــای رنگیـــن انباشـــته مـــی 
شـــود کـــه بـــه صـــورت نامنظـــم و پراکنـــده 

ـــت. ـــده اس ـــا ش ره
ـــه  ـــا و برنام ـــناس جغرافی ـــن کارش ـــه ای ـــه گفت ب
ریـــزی توریســـم بـــه واســـطه آنکـــه بیشـــتر 
ـــد  ـــر مانن ـــا کمت ـــرار ی ـــر تک ـــی کمت ـــوش ورن نق
ـــی شـــوند و قرینـــه بافـــی  همدیگـــر بافتـــه م
ـــک  ـــود دارای ی ـــدارد، خ ـــرش ن ـــون ف ـــق چ دقی

ـــت. ـــوش اس ـــت در نق ـــوع اصال ن
ـــوش،  ـــرت نق ـــوع و کث ـــد: تن ـــی گوی ـــی م فتح
ـــراه  ـــه هم ـــا را ب ـــگ ه ـــی رن ـــی و فراوان گوناگون
ــت  ــل دریافـ ــه حاصـ ــی کـ دارد و رنـــگ هایـ
ــت و  ــراف اسـ ــت اطـ ــی از طبیعـ ــای حسـ هـ
سرشـــار از پختگـــی، ســـر زندگـــی، شـــادی و 
ـــع  ـــی و از مناب ـــب طبیع ـــوده و اغل ـــی ب هماهنگ
ـــوند. ـــی ش ـــه م ـــدگان تهی ـــترس بافن ـــل دس قاب

ــت در  ــه هسـ ــه کـ ــی آنچـ lمعرفـ
ــا ــگاه هـ نمایشـ

غفلـــت از امتیـــازات ورنـــی موجـــب فـــروش 
ایـــن محصـــول بـــه قیمـــت هـــای نـــازل در 
ــا  ــت و تنهـ ــده اسـ ــتان شـ ــای اسـ ــازار هـ بـ
ـــای  ـــگاه ه ـــی در فروش ـــذار کوچک ـــت و گ گش
ـــایر  ـــل و س ـــهر اردبی ـــطح ش ـــتی س ـــع دس صنای
ـــای  ـــه ه ـــد بافت ـــی ده ـــا نشـــان م ـــتان ه شهرس
دســـتی کـــه گاهـــا مـــاه هـــا زمـــان صـــرف 
آن شـــده بـــه قیمـــت هـــای بســـیار کمتـــر از 
نمونـــه هـــای مشـــابه صنایـــع دســـتی ســـایر 

اســـتان هـــا بـــه فـــروش مـــی رســـد.
ــی  ــراث فرهنگـ ــتی میـ ــع دسـ ــاون صنایـ معـ
ـــای  ـــه ه ـــه برنام ـــاره ب ـــا اش ـــل ب ـــتان اردبی اس
ایـــن ســـازمان در راســـتای معرفـــی و توســـعه 
ـــن  ـــت: در ای ـــتان گف ـــی در اس ـــای ورن ـــه ه بافت
خصـــوص امســـال جشـــنواره ورنـــی مغـــان را 

ـــت  ـــور هش ـــا حض ـــه ای و ب ـــورت منطق ـــه ص ب
ـــل  ـــایری اردبی ـــه عش ـــور در منطق ـــتان کش اس

برگـــزار کردیـــم.
ـــی  ـــتای معرف ـــن در راس ـــه داد: همچنی وی ادام
ــارج از  ــور و خـ ــان در کشـ ــی مغـ ــد ورنـ برنـ
کشـــور کتـــاب »ورنـــی مغـــان« چـــاپ و در 
آســـتانه انتشـــار عمومـــی اســـت و بـــزودی در 
اختیـــار عاقمنـــدان و مراکـــز مرتبـــط قـــرار 

خواهـــد گرفـــت.
ـــای  ـــتی و هنره ـــع دس ـــاون صنای ـــه مع ـــه گفت ب
ـــی،  ـــه یاب ـــتان ریش ـــی اس ـــراث فرهنگ ـــنتی می س
نحـــوه بافـــت، ارائـــه نقشـــه هـــای منطقـــه ای 
ـــی در  ـــای ورن ـــه ه ـــت بافت ـــریح کیفی ـــی، تش ورن
ـــی  ـــگاه ورن ـــل جای ـــق، تحلی ـــایر مناط ـــتان و س اس
ــر و در  ــورهای دیگـ ــور و در کشـ ــان در کشـ مغـ
مجمـــوع معرفـــی ایـــن محصـــول صنایـــع دســـتی 
ـــت. ـــی اس ـــاب اختصاص ـــن کت ـــات ای از موضوع

ــی  ــی ورنـ ــتای معرفـ ــن در راسـ وی همچنیـ
مغـــان بـــه حضـــور فعـــاالن و تولیدکننـــدگان 
ــن  ــای بیـ ــگاه هـ ــول در نمایشـ ــن محصـ ایـ
ـــاوه  ـــت: ع ـــان داش ـــرد و بی ـــاره ک ـــی اش الملل
بـــر حضـــور تولیدکننـــدگان ورنـــی مغـــان در 
ــته  ــال گذشـ ــی، سـ ــای داخلـ ــگاه هـ نمایشـ
ـــار  ـــش از چه ـــری در بی ـــته هن ـــن رش ـــاالن ای فع
ـــد. ـــور یافتن ـــز حض ـــی نی ـــن الملل ـــگاه بی نمایش

ـــگاه  ـــن نمایش ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ـــی ب عبدالله
ـــان  ـــی مغ ـــد ورن ـــه دو برن ـــده ک ـــاش ش ـــا ت ه
ــی  ــان معرفـ ــه جهانیـ ــران را بـ ــم عنبـ و گلیـ
کنیـــم، ادامـــه داد: نمایشـــگاه هـــای باتومـــی 
گرجســـتان، برلیـــن آلمـــان و باکـــو و گنجـــه 
ــگاه  ــه نمایشـ ــان از جملـ ــوری آذربایجـ جمهـ
هایـــی بـــود کـــه بافنـــدگان ورنـــی اســـتان 
محصـــوالت خـــود را در آن عرضـــه و بـــه 

نمایـــش گذاشـــتند.
ـــال  ـــاه امس ـــت م ـــه اردیبهش ـــرد ک ـــد ک وی تاکی
نیـــز از ســـوی بخـــش خصوصـــی و بـــا حمایتهـــای 
دولتـــی و میـــراث فرهنگـــی غرفـــه ای در 
ـــن  ـــی ای ـــرای معرف ـــا ب ـــس ایتالی ـــگاه فلوران نمایش

محصـــول ارزشـــمند اختصـــاص یافتـــه بـــود.
ـــی  ـــراث فرهنگ ـــد: می ـــر ش ـــئول متذک ـــن مس ای
اســـتان اردبیـــل تـــاش کـــرده کـــه در 

فرصـــت هـــای مختلـــف مجموعـــه صنایـــع 
ــد ورنـــی  ــژه دو برنـ ــه ویـ ــتان بـ ــتی اسـ دسـ
مغـــان و گلیـــم عنبـــران را بـــه گردشـــگران و 
ـــم در  ـــن مه ـــه ای ـــد ک ـــی کن ـــدان معرف عاقمن
ایـــام نـــوروز و ورود گردشـــگران بـــه اســـتان 
نیـــز بـــا برنامـــه ریـــزی قبلـــی اعمـــال شـــد.

وی بـــا اشـــاره بـــه چـــاپ و توزیـــع بروشـــور ویـــژه 
ـــافران  ـــگران و مس ـــرای گردش ـــان ب ـــی مغ ورن
ورودی بـــه اســـتان عنـــوان کـــرد: قصـــد مـــا ایـــن 
ـــد  ـــته باش ـــکان داش ـــا ام ـــر کج ـــه ه ـــت ک اس
ـــول را  ـــن محص ـــود ای ـــای خ ـــاس ظرفیته براس
ـــم. ـــعه دهی ـــروش آن را توس ـــازار ف ـــی و ب معرف

عبداللهـــی در پاســـخ بـــه حمایتهـــای اعمـــال 
شـــده از ســـوی دولـــت بـــرای فعـــاالن ایـــن 
ـــر  ـــغ ب ـــل بال ـــال قب ـــزود: س ـــری اف ـــته هن رش
ــره  ــم بهـ ــهیات کـ ــال تسـ ــارد ریـ 14 میلیـ
بانکـــی بـــه فعـــاالن رشـــته هـــای ضنایـــع 
دســـتی اختصـــاص دادیـــم کـــه رقـــم دقیـــق 
ـــی  ـــدگان ورن ـــه بافن ـــده ب ـــه ش ـــهیات ارائ تس

هنـــوز اســـتخراج نشـــده اســـت.
وی پرداخـــت شـــش میلیـــارد و 500 میلیـــون 
ــنه  ــرض الحسـ ــدوق قـ ــوی صنـ ــال از سـ ریـ
ــارد و 500  ــه میلیـ ــا )ع(، سـ ــام رضـ ــر امـ مهـ
میلیـــون ریـــال در قالـــب مشـــاغل خانگـــی 
و چهـــار میلیـــارد ریـــال از منابـــع بانکـــی را از 
ـــاالن  ـــه فع ـــده ب ـــت ش ـــهیات پرداخ ـــه تس جمل

صنایـــع دســـتی اســـتان برشـــمرد.
تاکیـــدات ایـــن مقـــام مســـئول بـــه حضـــور 
ورنـــی در نمایشـــگاه هـــا و چـــاپ کتابـــی در 
ــه  ــذار بـ ــر گـ ــد تاثیـ ــر چنـ ــوص آن هـ خصـ

عقیـــده برخـــی کارشناســـان کافـــی نیســـت 
و برخـــی مشـــکات بـــازار فـــروش ورنـــی را 

موشـــکافی نمـــی کنـــد.

lغفلت از تحلیل دقیق بازار
ـــای  ـــگ ه ـــتفاده از رن ـــدات، اس ـــی تولی پراکندگ
ـــی و  ـــای طبیع ـــگ ه ـــای رن ـــه ج ـــیمیایی ب ش
ــی و  ــدات ورنـ ــودن تولیـ ــی بـ ــی، فصلـ گیاهـ
تعـــدد و کوچکـــی و پراکندگـــی واحـــد هـــای 
تولیـــد ورنـــی از مشـــکات تولیـــد هدفمنـــد 
ایـــن صنعـــت دســـت محســـوب مـــی شـــود.

در عیـــن حـــال بـــی توجهـــی بـــه ســـایق 
ـــب  ـــت اغل ـــده اس ـــب ش ـــده موج ـــرف کنن مص
ـــخصی  ـــودی و ش ـــرف خ ـــرای مص ـــدات ب تولی
بافنـــده بـــوده و کمتـــر فـــروش مـــورد توجـــه 

قـــرار گیـــرد.
ـــا  ـــت ب ـــد اس ـــتی معتق ـــع دس ـــناس صنای کارش
توجـــه بـــه  تغییـــر نـــوع زندگـــی ضـــروری 
اســـت نـــوع مصـــرف صنایـــع دســـتی نیـــز 
ـــورد  ـــد م ـــای جدی ـــکل ه ـــه ش ـــه و ب ـــر یافت تغیی

توجـــه قـــرار گیـــرد.
ــه  ــت از جملـ ــد اسـ ــدی معتقـ ــن محمـ نازنیـ
ـــی  ـــذاری آگاه ـــرمایه گ ـــر س ـــان در ام ـــاط پنه نق
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و اطـــاع رســـانی بـــه بافنـــدگان در راســـتای 
دریافـــت ســـایق روز بـــازار اســـت.

ـــورهای  ـــه کش ـــد دارد ک ـــناس تاکی ـــن کارش ای
ـــه  ـــد و ب ـــرده ان ـــتباه دوری ک ـــن اش ـــب از ای رقی
ـــد. ـــرده ان ـــب ک ـــز کس ـــری را نی ـــج بهت ـــع نتای تب

ــد  ــناس بایـ ــن کارشـ ــارات ایـ ــد اظهـ در تائیـ
ـــی  ـــل توجه ـــهم قاب ـــر س ـــال حاض ـــت در ح گف
ـــه  ـــردی و ن ـــرای مصـــرف ف ـــان ب ـــی در مغ از ورن

ـــود. ـــی ش ـــه م ـــروش بافت ف
ـــی  ـــم م ـــات توریس ـــا و مطالع ـــناس جغرافی کارش
ـــار  ـــل شاهســـون چه ـــوار در ای ـــداد خان ـــد: تع گوی
ـــزار و 841  ـــه ه ـــباران س ـــر و ارس ـــزار و 42 نف ه
مـــورد اســـت کـــه بـــر اســـاس آمـــار هـــای 
اســـتخراج شـــده 35.53 درصـــد از خانوارهـــای 
ایـــل شاهســـون و 53.4 درصـــد از خانوارهـــای 

ـــی  ـــم و ورن ـــد گلی ـــه تولی ـــباران در زمین ـــل ارس ای
ـــتند. ـــغول هس مش

فتحـــی تاکیـــد دارد کـــه 67.8 درصـــد از 
ــون  ــل شاهسـ ــتی ایـ ــع دسـ ــدات صنایـ تولیـ
بـــرای خـــود مصرفـــی و فقـــط 23.3 درصـــد 
ــباران 58.4  ــت  و در ارسـ ــروش  اسـ ــرای فـ بـ

ــت. ــی اسـ ــود مصرفـ ــرای خـ ــد  بـ درصـ
ایـــن آمـــار مقایســـه ای نشـــان مـــی دهـــد 
ــروش در  ــرای فـ ــی بـ ــد ورنـ ــد هدفمنـ تولیـ
اســـتان اردبیـــل حتـــی از اســـتان هـــای 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــده و س ـــب مان ـــز عق همجـــوار نی

ــت. ــوده اسـ ــوب نبـ ــتا مطلـ ــن راسـ در ایـ
همچنیـــن معـــاون توســـعه تجـــارت خارجـــی 
ســـازمان صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان 
ـــرش  ـــم و ف ـــی، گلی ـــه ورن ـــد دارد ک ـــل تاکی اردبی
اردبیـــل بـــدون توجـــه بـــه درخواســـت بـــازار 

ـــود. ـــی ش ـــه م بافت

ــور  ــا محـ ــتی تقاضـ ــع دسـ lصنایـ
ــت اسـ

صدیـــف بیـــگ زاده در خصـــوص مشـــکات 
ـــه  ـــی توجهـــی ب ـــه را ب ـــی اولیـــن پل صـــادرات ورن
نیـــاز بـــازار دانســـت و گفـــت: متاســـفانه در اســـتان 
ـــد  ـــازار تولی ـــاز ب ـــه نی ـــی توجـــه ب ـــده ب ـــد کنن تولی

مـــی کنـــد و ســـپس در بـــازار خارجـــی بـــه 
ـــردد. ـــی گ ـــدار م ـــال خری دنب

وی بـــا تاکیـــد بـــه نـــگاه ســـنتی حاکـــم در 
ـــه  ـــرد: اینک ـــه ک ـــروش، اضاف ـــد و ف ـــوزه تولی ح
ـــازار را  ـــر ب ـــورهای دیگ ـــود کش ـــی ش ـــه م گفت
ـــت  ـــل اس ـــن دلی ـــه ای ـــد ب ـــی گیرن ـــت م ـــه دس ب
ـــازار  ـــای ب ـــق نیازه ـــای دقی ـــل ه ـــا تحلی ـــه ب ک
ــا  ــن نیازهـ ــتای ایـ ــرده و در راسـ ــا کـ را احصـ

ـــد. ـــی کنن ـــد م ـــه تولی ـــدام ب اق
معـــاون توســـعه تجـــارت خارجـــی ســـازمان 
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان اردبیـــل 
ـــرای  ـــژه ب ـــه وی ـــی ب ـــن نگاه ـــت چنی ـــد اس معتق
محصـــوالت ســـلیقه ای از جملـــه صنایـــع 
ــتی  ــع دسـ ــت و صنایـ ــروری اسـ ــتی ضـ دسـ
ـــوع  ـــد و موض ـــور باش ـــلیقه مح ـــا س ـــد کام بای

انبـــارداری بـــه کل حـــذف شـــود.
ــود  ــدگاه خـ ــن دیـ ــریح ایـ ــگ زاده در تشـ بیـ
تصریـــح کـــرد: انبـــارداری بـــه منزلـــه ایـــن اســـت 
کـــه مـــا جنســـی داریـــم کـــه روی دســـتمان 
مانـــده و بـــه دنبـــال خریـــدار بـــرای آن هســـتیم در 
ـــوده  ـــوخ ب ـــیوه منس ـــن ش ـــا ای ـــه در دنی ـــی ک حال
و تولیـــد کننـــدگان موفـــق بـــه ایـــن شـــکل 

ـــد. ـــی کنن ـــد نم ـــه تولی ـــدام ب اق
وی تاکیـــد کـــرد: در واقـــع بـــا حـــذف انبـــار 
تولیـــد کننـــده از بـــازار متناســـب بـــا نیـــازش 
ـــات  ـــن سفارش ـــریعا ای ـــرد و س ـــی گی ـــفارش م س

را بـــدون انبـــارداری تحویـــل مـــی دهـــد.

lحلقه های مفقوده صادرات
ـــی  ـــای متول ـــتگاه ه ـــر دس ـــای اخی ـــال ه  طـــی س
ــئولیت  ــی مسـ ــای مقطعـ ــای وام هـ ــا اعطـ بـ
ـــام  ـــود تم ـــر خ ـــاله را ب ـــر 200 س ـــت از هن حمای
ـــه  ـــول ب ـــن محص ـــی ای ـــد، معرف ـــته ان ـــده دانس ش
ـــت  ـــرار اس ـــه ق ـــا ک ـــی آنج ـــی یعن ـــای جهان بازاره
ــوده  ــوب نبـ ــدان مطلـ ــد چنـ ــود آفرین باشـ سـ
و حداقـــل در وضعیـــت فعلـــی موفقیـــت هـــای 

ـــت. ـــته اس ـــال نداش ـــه دنب ـــوری ب درخ
بـــه طوریکـــه بـــه اذعـــان معـــاون صنایـــع 
ــل  ــتان اردبیـ ــی اسـ ــراث فرهنگـ ــتی میـ دسـ

ــع  ــرای صنایـ ــرک بـ ــاب در گمـ ــود ارزیـ نبـ
دســـتی از جملـــه معضاتـــی اســـت کـــه 
ـــا مشـــکل مواجـــه  ـــع دســـتی را ب صـــادرات صنای

ــاخته اســـت. سـ
معـــاون توســـعه تجـــارت خارجـــی ســـازمان 
ـــز  ـــل نی ـــدن و تجـــارت اســـتان اردبی ـــت، مع صنع
تاکیـــد دارد کـــه از جملـــه مشـــکات اصلـــی 
ـــن اســـتان  ـــع دســـتی در ای ـــروش صنای چرخـــه ف
ــادرات  ــت صـ ــای مدیریـ ــرکت هـ ــود شـ نبـ
اســـت کـــه مـــی تواننـــد بـــه عنـــوان واســـط 

ـــد. ـــل کنن ـــده عم ـــد کنن ـــازار و تولی ب
ـــرکت  ـــن ش ـــه در ای ـــان اینک ـــا بی ـــگ زاده ب بی
ـــه  ـــد، اضاف ـــارت دارن ـــص تج ـــراد تخص ـــا اف ه
ــده  ــایی شـ ــای شناسـ ــع بازارهـ ــرد: در واقـ کـ
ـــن  ـــق ای ـــس از طری ـــده و بالعک ـــد کنن ـــه تولی ب

شـــرکت هـــا معرفـــی مـــی شـــوند.
ـــی  ـــه بخش ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــزود: ای وی اف
از وظیفـــه ایـــن شـــرکت هـــا توســـط رایـــزن 
ـــه  ـــی انجـــام مـــی شـــود و متاســـفانه اجـــرا ب بازرگان
ـــت. ـــته اس ـــا شکس ـــت و پ ـــص و دس ـــکل ناق ش

وی تاکیـــد دارد کـــه در رونـــد فـــروش 
محصـــوالت مـــا بـــه جـــای کشـــش بـــازار 
در ابتـــدا تولیـــد مـــی کنیـــم و ســـپس در 
ـــال  ـــه دنب ـــا ب ـــایر فرصـــت ه ـــا و س نمایشـــگاه ه
ـــروش  ـــه روال ف ـــی ک ـــتیم در حال ـــدار هس خری
ـــر عکـــس اســـت. ـــق درســـت ب کشـــورهای موف

از ســـویی موانـــع صـــادرات کـــه بیشـــتر بـــه 
ـــی اداری  ـــوزه بورکراس ـــن ح ـــاالن ای ـــر فع تعبی
ـــود  ـــای خ ـــان پ ـــه متولی ـــا ک ـــت آنج ـــت درس اس
ـــد، دســـت دالالن و ســـفارش  ـــار کشـــیده ان را کن
دهنـــدگان ورنـــی را بـــاز گذاشـــته تـــا ایـــن 
ـــده  ـــه بافن ـــی ب ـــود آفرین ـــای س ـــه ج محصـــول ب
ـــود را  ـــروش خ ـــود ف ـــی س ـــش اصل ـــت ک و زحم

ـــازد. ـــا س ـــروه ه ـــن گ ـــب ای ـــب جی نصی
عـــدم آشـــنایی تولیـــد کننـــدگان بـــا فراینـــد 
ـــکل  ـــه ش ـــه ب ـــده ک ـــدات پراکن ـــادرات و تولی ص
ـــر  ـــان از دیگ ـــر کارشناس ـــه تعبی ـــیده ب ـــوه نرس انب
ـــهم  ـــع از س ـــه مان ـــت ک ـــود اس ـــکات موج مش
ــرد در  ــه فـ ــر بـ ــر منحصـ خواهـــی ایـــن هنـ

بازارهـــای جهانـــی شـــده اســـت.

ــرده  ــه خـ ــگاه بـ ــل نمایشـ lتبدیـ
ــازار بـ

ــه  ــا و برنامـ ــناس جغرافیـ ــده کارشـ ــه عقیـ بـ
ــی  ــطح آگاهـ ــش سـ ــم افزایـ ــزی توریسـ ریـ
ــورت  ــه صـ ــهیات بـ ــه تسـ ــدگان، ارائـ بافنـ
قـــرض الحســـنه بـــا کارمـــزد پاییـــن، راه 
انـــدازی و حمایـــت از تشـــکل هایـــی چـــون 
شـــرکت هـــای تعاونـــی بـــه منظـــور خریـــد، 
ــی،  ــد در ورنـ ــای جدیـ ــری هـ ــاد کاربـ ایجـ
ـــه  ـــه کیفـــی از جمل ـــواد اولی ـــن م ـــی و تامی بازاریاب
ـــت. ـــان اس ـــی مغ ـــی از ورن ـــای حمایت راهکاره

ـــه ای  ـــات پای ـــار اقدام ـــد دارد در کن ـــی تاکی فتح
ـــا و  ـــنواره ه ـــوب جش ـــروش مطل ـــد و ف در تولی
ـــد  ـــی توان ـــتی م ـــع دس ـــای صنای ـــگاه ه نمایش
ـــد. ـــذار باش ـــر گ ـــول تاثی ـــن محص ـــی ای در معرف

در واقـــع بـــه عقیـــده کارشناســـان برگـــزاری 

ـــرای  ـــدات ب ـــه تولی ـــی ک ـــا در حال ـــگاه ه نمایش
ـــای  ـــه نیازه ـــدارد و ب ـــی ن ـــی کاف ـــروش آمادگ ف
ـــاون  ـــداق آب دره ـــت  مص ـــه اس ـــی توج ـــازار ب ب
ـــه  ـــی را ب ـــد جهش ـــی توان ـــوده و نم ـــدن ب کوبی

ـــد. ـــته باش ـــال داش دنب
ــارت  ــعه تجـ ــاون توسـ ــه معـ ــی کـ ــا جایـ تـ
ـــارت  ـــدن و تج ـــت، مع ـــازمان صنع ـــی س خارج
ـــه  ـــا ب ـــگاه ه ـــزاری نمایش ـــل برگ ـــتان اردبی اس
ـــد  ـــد و معتق ـــی دان ـــوب نم ـــی را مطل ـــکل فعل ش
اســـت نمایشـــگاه مکانـــی بـــرای بازاریابـــی و 

نـــه فـــروش اســـت.
ــگاه  ــه در نمایشـ ــی کـ ــزود: در وضعیتـ وی افـ
ـــه داران  ـــتیم غرف ـــدار هس ـــال خری ـــه دنب ـــا ب ه
ـــی  ـــدام م ـــازار اق ـــه شناســـایی ب ـــق نســـبت ب موف
ـــت  ـــال چیس ـــه دنب ـــتری ب ـــد مش ـــا بدانن ـــد ت کنن
ـــد. ـــی کن ـــن م ـــر وی را تامی ـــزی نظ ـــه چی و چ

معـــاون توســـعه تجـــارت خارجـــی ســـازمان 
صنعـــت، معـــدن و تجـــارت اســـتان اردبیـــل 
تاکیـــد دارد کـــه همیـــن خـــا هـــا موجـــب 
ــتی از  ــع دسـ ــادرات صنایـ ــت صـ ــده اسـ شـ
گمـــرکات اســـتان بـــه صفـــر میـــل کنـــد و 
بیشـــترین صـــادرات محصـــوالت صنایـــع 
ـــان  ـــران و آذربایج ـــرکات ته ـــا از گم ـــتی م دس

شـــرقی انجـــام شـــود.
وی دلیـــل ایـــن اتفـــاق را عاقـــه تاجـــر بـــه 
ـــد  ـــد و معتق ـــی دان ـــرکات م ـــن گم ـــت در ای فعالی
ــود  ــی  و نبـ ــرک تخصصـ ــود گمـ ــت نبـ اسـ

ارزیـــاب بـــه مشـــکات دامـــن زده اســـت.

میـراث ایــران

 موانع صادرات که 
بیشتر به تعبیر فعاالن این 

حوزه بورکراسی اداری 
است درست آنجا که 

متولیان پای خود را کنار 
کشیده اند، دست دالالن 

و سفارش دهندگان 
ورنی را باز گذاشته تا 
این محصول به جای 

سود آفرینی به بافنده و 
زحمت کش اصلی سود 

فروش خود را نصیب 
جیب این گروه ها سازد|
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ــوب نیســت،  ــدان خ ــیمره چن ــادر س ــال م ــا ح ام
پمپ هــای مکنده در کرمانشــاه دســت گاماســیاب 
را خالــی کــرده انــد تــا ســال گذشــته مــادر ســیمره 
در ســوگ ماهیــان خــود بنشــیند و زار زار در دامــن 
دختــرک خــود گریــه کنــد، هرچنــد کــه بــه برکت 
رودخانــه های پیوســته به ســیمره در خاک لرســتان 
ــول  ــی فص ــه در برخ ــن رودخان ــام روزگار ای و ای
حکایــت دلبــری هایــی بــود کــه نصیــب باغــات و 
اراضــی حاشــیه ســیمره شــد ولــی ایــن دلبــری ها 
چنــدان دوام نــدارد تا دخترک ســیمره خیلــی زود از 

پــا بیفتــد و خســته شــود.

lاز گاماسیاب تا سیمره
ــع  ــیاب واق ــتان گاماس ــیاب در دهس رود گاماس
در غــرب ایــران ســرآغاز خــود را یافتــه اســت و 
ــه  ــران ب ــای ای ــن رودخانه ه ــی از طویل تری یک
ــمه های  ــه از چش ــن رودخان ــی رود. ای ــمار م ش
ــوب شــرقی  ــری جن ــع در 21 کیلومت آهکــی واق
نهاونــد واقــع در غــرب اســتان همــدان، از 
ــام  ــه ن ــن ب ــات گری ــمالی ارتفاع ــای ش دامنه ه

ــرد. ــمه می گی ــیاب سرچش ــراب گاماس س
ــیاب در اصطــاح  ــه گاماس ــود ک ــی ش ــه م گفت
ــی( +  ــی از گا )گاو( + ماســی )ماه ــی و محل بوم
ــه دارای گاو  ــی ک ــی آب ــده، یعن ــکیل ش آب تش
ماهــی )ماهــی بــزرگ( اســت و شــاید روزهــای 
ــراز خاطــرات همیــن شــاه  خــوش گاماســیاب پ

ماهــی هــا باشــد.
ایــن رودخانــه پــس از پیوســتن ســایر جریانــات 

ــر،  ــر آب مای ــاور نظی ــای مج ــطحی حوزه ه س
تویســرکان، اســدآباد بــه صحنه در شــرق اســتان 
کرمانشــاه وارد شــده و در فرامــان کرمانشــاه بــه 

رود قره ســو می ریــزد.
ــاه  ــتان کرمانش ــور از اس ــس از عب ــیاب پ گاماس
وارد اســتان لرســتان و ســپس ایــام مــی  شــود. 
ــتان  ــای اس ــتان ه ــول شهرس ــیاب در ط گاماس
لرســتان و ایــام بــه نــام ســیمره خوانــده شــده و 
پــس از پیوســتن رودخانه هــای مســیر در غــرب 
خوزســتان جــاری شــده و بــه نــام کرخــه راهــی 

پاییــن دســت مــی شــود.

ــن  ــهای نوی ــتفاده از روش ــدم اس lع
ــیاب ــمه گاماس ــاری در سرچش آبی

ــود  ــمه خ ــیاب در سرچش ــت گاماس ــا روای و ام
حکایــت دســتهای نیــاز بــرای تامیــن آب 
ــمت  ــه س ــه ب ــت ک ــاورزی اس ــرب و کش ش
ایــن رودخانــه دراز شــده اســت تــا حتــی برخــی 
کارشناســان و مســئوالن از گاماســیاب بــه عنوان 
ــدت  ــرب بلندم ــن آب ش ــرای تامی ــی ب ظرفیت

ــد. ــاد کنن ــد ی نهاون
امیر خجســته نماینــده مــردم همــدان در مجلس 
شــورای اســامی معتقــد اســت بایــد راه 
حــل بلنــد مدتــی بــرای حــل مشــکل آب در 
اســتان اندیشــیده شــود تــا نیــم نگاهی بــه لزوم 
اجــرای طــرح آبرســانی از گاماســیاب بــه همدان 

داشــته باشــد.
حــوزه  مســئوالن  کــه  حالیســت  در  ایــن 

ــی  ــن آب اراض ــرای تامی ــدان ب ــاورزی هم کش
ــد  ــه دامــن گاماســیاب شــده ان ــد دســت ب نهاون
تــا عمــده آب تامیــن شــده از ایــن محــل صــرف 
ــی  ــئوالن م ــه مس ــد ک ــر چن ــود ه ــزارع ش م
ــاورزی  ــود در کش ــنتی موج ــاری س ــد آبی گوین
نهاونــد اختاپوســی اســت کــه 94 درصــد آبهــای 

ــد. ــی بلع ــتان را م ــن شهرس ــد ای مفی
ــن  ــح در اســتفاده از آب ای ــت صحی ــدم مدیری ع
رودخانــه موجــب شــده کــه مســئوالن همدانــی 
ــرانجام  ــه س ــل ب ــه دلی ــند ب ــد باش ــز معتق نی
ــون  ــم اکن ــا ه ــی نهره ــال کش ــیدن کان نرس
حجــم بســیاری از آب ســراب گاماســیاب بــدون 
ســاماندهی و نظــارت هــدر مــی رود تــا بهتریــن 
ــی را تســریع در  راه حــل ممکــن در شــرایط فعل
ــتم  ــعه سیس ــانی و توس ــای آبرس ــرای کاناله اج
هــای نویــن آبیــاری در بخــش کشــاورزی 

ــد. بدانن

ــاورزی  ــور از کش ــرای عب ــی ب lفرصت
ــنتی س

عضوهیئــت علمــی گــروه آبیــاری دانشــگاه 
بوعلــی ســینا در ایــن زمینــه مــی گویــد: 
ــه  ــن رودخان ــی تری ــی از طوالن ــیاب یک گاماس
ــمه آن  ــه سرچش ــت ک ــور اس ــرب کش ــای غ ه
از جنــوب شــرقی نهاونــد در اســتان همــدان و از 

ــت. ــیاب اس ــراب گاماس س
صفــر معروفــی با بیــان اینکــه گاماســیاب پس از 
قطــور شــدن به وســیله بعضــی دیگــر از جریانات 

ســطحی از کنــگاور وارد اســتان کرمانشــاه مــی 
شــود، گفــت: ایــن رود پــس از پیوســتن بــه قــره 
ســوی کرمانشــاه بــه ســیمره لرســتان می رســد 
ــم  ــا هورالعظی ــه ت ــه کرخ ــدن ب ــه ش ــا اضاف و ب

ــه دارد. ادام
عضوهیئــت علمــی گــروه آبیــاری دانشــگاه 
ــا بیــان اینکــه رودخانــه  ســیمره  بوعلــی ســینا ب
بــه طــول 417 کیلومتــر بــا مســیری طوالنــی از 
گاماســیاب اســتان همــدان سرچشــمه می گیــرد 
ــا  ــتان ت ــیمره و از لرس ــام س ــا ن ــتان ب و در لرس
ــود،  ــناخته می ش ــه ش ــام کرخ ــا ن ــتان ب خوزس
ــو  ــت آب قره س ــن دریاف ــن رود ضم ــت: ای گف
و  همــدان  اســتان های  از  رود،  خرچنــگ  و 
کرمانشــاه می گــذرد و بــا نــام ســیمره، بــه 
ــی  ــرز طبیع ــود و م ــتان وارد می ش ــتان لرس اس

لرســتان و ایــام را تشــکیل می دهــد.
معروفــی بــا بیــان اینکــه از ظرفیــت ایــن رود در 
اســتان همــدان بهــره بــرداری مــی شــود، گفت: 
ایــن رود فرصتــی بــرای توســعه فعالیتهــای 

ــرده اســت. کشــاورزی فراهــم ک
ــت  ــن ظرفی ــتفاده از ای ــا اس ــان داشــت: ب وی بی
ــره ای  ــاری قط ــعه آبی ــرای توس ــوان ب ــی ت م
ــردن  ــی ک ــف و آب ــاری مختل ــای آبی و طرحه
زمیــن هــای کشــاورزی منطقــه گامهــای بلندی 

ــت. برداش

lمرگ مادر سیمره در کرمانشاه
روایــت گاماســیاب بعــداز همــدان حکایــت 
مــادری اســت که در کرمانشــاه در ســوگ داشــته 
ــی کــه  هــای خــود نشســته اســت، داشــته های
همــه یکــی یکــی از دســت رفتــه تــا گاماســیاب 

ــه ســختی نفــس بکشــد. نیــز ب
ســال 92 بــود کــه روایــت مــرگ مــادر ســیمره 
و ماهــی هایــی کــه خــوراک مــور بیابــان شــدند 
ــرای  ــا ماج ــت ت ــا رف ــانه ه ــرخط رس ــه س ب
گاماســیاب در ســال 93 نیــز تکــرار شــود و 
ــه  ــد ک ــی بگوین ــای آب ــپ ه ــئوالن از پم مس
ــرب کشــور را  ــی غ ــریان حیات ــات ش ــیره حی ش

ــد. ــی مکن م
ــدون  ــه ب بســیاری از کشــاورزان حاشــیه رودخان
ــی  ــت ب ــه برداش ــدام ب ــدارها اق ــه هش ــه ب توج
ــن و  ــود مام ــه خ ــه ک ــن رودخان ــه آب از ای روی
زیســتگاه بســیاری از موجــودات و آبزیــان اســت، 
ــن  ــودی ای ــه ناب ــر ب ــا کم ــد و عم ــی کنن م

ــد. ــته ان ــور بس ــرب کش ــی غ ــریان زندگ ش
ــن  ــه ای ــود ک ــی ش ــر م ــی حادت ــکل زمان مش
رودخانــه در مســیر شهرســتان صحنــه قــرار می 
گیــرد. متاســفانه شــواهد نشــان مــی دهــد کــه 
برداشــت هــای غیراصولــی از آب ایــن رودخانــه 
ــیار در  ــاز بس ــای غیرمج ــاه ه ــر چ ــز حف و نی
ــه و  ــن رودخان ــور گاماســیاب، نفــس ای ــار عب کن

ــت. ــه اس ــماره انداخت ــه ش ــش را ب موجودات
از ســوی دیگــر وجــود شــالیکاری هــای بســیار 
ــیه  ــه در حاش ــه ای ک ــاورزان صحن ــط کش توس
ایــن رودخانــه ایجــاد شــده اســت، بخــش 
اعظمــی از آب گاماســیاب را بــه خــود اختصــاص 
ــای  ــن ه ــه در زمی ــوری ک ــه ط ــد ب ــی ده م
پاییــن دســتی، دیگــر آبــی بــرای جریــان و حتی 
ــی  ــی نم ــه باق ــن رودخان ــداران ای ــی جان زندگ

ــد. مان
ــا تاییــد  مســئول امــور آب شهرســتان صحنــه ب
ــاره  مخاطــرات پیــش روی گاماســیاب در ایــن ب
مــی گویــد: برنامــه هــای بســیاری بــرای مبــارزه 
و جلوگیــری از خشــک شــدن آب رودخانــه 

حال ناخوش این روزهای گاماسیاب و سیمره 

بر لب جوی نشین و گذرآب ببین
ماه برتر خرداد  گزارش 

پروین قادری 
دانشمند

مسلم معین

 رمضان نوریفاطمه حسینی

از گاماسیاب تا سیمره حکایت رودخانه ای است که بار آب و نان غرب کشور را به دوش می کشد، 
از باغات انار گرفته که به لطف سیمره سرخ می شوند تا اراضی کشاورزی که به برکت سیمره بار 

می دهند.
گاماسیاب مادر سیمره و سیمره دخترکی خروشان و بازیگوش است که گاه بی گدار به آب می 
زند و در اوج پرآبی اراضی کوهدشت را زیر آب می برد تا گاهی نام سیمره با سیالبهای خروشان 

پیوند بخورد.
سیمره امسال و پارسال در اوج بارشها دامن خود را روی سر باغات و صیفی کاری های حاشیه خود 
کشید تا سبزی انارستان و بوستان جای خود را به سرخی انارها و هندوانه های آب دار بدهد. هر 

چند این یک روی سکه سیمره است و این رودخانه روی دیگر خشکی زده ای هم دارد.

میـراث ایــران
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ــده  ــاز ش ــه آغ ــتان صحن ــیاب از شهرس گاماس
اســت و بــرای جلوگیــری از ایــن فاجعــه زیســت 
ــه  ــش از 220حلق ــته بی محیطــی در ســال گذش
چــاه غیرمجــاز کــه در این شهرســتان حفر شــده 

ــر شــده اســت. ــود، پ ب
وی البتــه معتقــد اســت کــه تنهــا بــا پــر کــردن 
کــردن چاه هــای غیرمجــاز نمــی تــوان از فاجعه 
در گاماســیاب جلوگیــری کــرد و یــادآور مــی شــود: 
ــگ  ــئله فرهن ــن مس ــری از ای ــرای جلوگی ــد ب بای
ســازی کــرد تــا بســیاری از روشــهای نادرســت در 

بحــث بهــره بــرداری از آب اصــاح شــود.

lدلبری های سیمره در لرستان
ــیمره  ــا س ــتان ب ــیاب در لرس ــای گاماس ماجراه
ــا ورود بــه  تعبیــر مــی شــود، رودخانــه ای کــه ب
لرســتان و روســتاهای شــرقی کوهدشــت، خــط 
مــرزی میــان ایــن اســتان بــا کرمانشــاه و ایــام 

ــی آورد. ــه وجــود م را ب
ــالهای  ــی س ــز ط ــا نی ــیمره در اینج ــاع س اوض
ــا وجــود  ــوده اســت ت ــدان خــوب نب گذشــته چن
ــیمره  ــارش، س ــود ب ــالی و نب ــال خشکس 10 س
را بــه رودخانــه ای کــم عمــق تبدیــل کنــد بــه 
طوریکــه درصــورت ادامــه خشکســالی هــا پیش 
بینــی مــی شــود ایــن رودخانه چــون سرچشــمه 
هــا و رودهــای کوچــک اطرافــش کــم کــم بــه 

مــرگ دچــار شــود.

lخروش سیمره
هرچنــد بــارش هــای پــی درپــی ســال گذشــته 
ــن  ــا ای ــی رمــق ســیمره جــاری شــد ت در رگ ب
ــرد و  ــن جــان بگی ــه چــون ســالیان دیری رودخان
ــی  ــناگران و ماه ــه رخ ش ــود را ب ــهمناکی خ س
گیــران بکشــاند، رودخانــه ای کــه گاه بــا گرفتــن 
ــی را در  ــره  خاص ــیاری دله ــناگران بس ــان ش ج

ــه جــای مــی داد. ــی منطق ذهــن اهال
و امــا حکایــت ســیمره اینجــا بــا گاماســیاب فرق 
ــاال  مــی کنــد، اینجــا ســیمره مــوج هایــش را ب
ــا  ــچ بخــورد ت ــدود و پی ــان ب ــا همچن کشــانده ت
ــه  ــه کرخ ــود را ب ــتان خ ــتفاده در لرس ــدون اس ب
و ســدهای اســتان هــای پاییــن دســت برســاند.

lرویای انارستان
هــر چنــد ســال 93 برخــاف ســال هــای گذشــته 
ــو و  ــه کشــت ج ــه ب ــان رودخان ــار جری ــه در کن ک
گنــدم دیــم مــی پرداختنــد یــا زمیــن هــای حاصل 
ــا مبلــغ  خیــز خــود را بــه مهاجرانــی از اصفهــان ب
ناچیــزی اجــاره مــی دادنــد، برخــی کشــاورزان بــا 
کارگذاشــتن موتورهــای انتقــال آب، زمیــن هــای 
ــه کشــت  ــی دوردســت ســیمره را ب اطــراف و حت

ــد. ــار اختصــاص داده ان ــه و خی هندوان
بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد اینجــا نیــز از 
ســیمره درســت و اصولــی بهــره نمــی برنــد تــا 
ــدون  ــه ب ــن رودخان ــی از از آب ای اســتفاده حداقل
توجــه به سیســتم هــای نویــن آبیــاری و  باشــد.

ــیه  ــار در حاش ــات ان ــعه باغ ــتا توس ــن راس در ای
رودخانــه ســیمره همــواره یکــی از مطالبــات جدی 
مــردم منطقــه بــوده اســت و ظرفیــت ایــن رودخانه 
نیــز تحقــق ایــن مطالبــه را شــدنی مــی کنــد اگــر 

مســئوالن آســتین همتــی بــاال بزننــد.
پیــش از ایــن مدیر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
ــه  ــیه رودخان ــه حاش ــود ک ــه ب ــت گفت کوهدش
ــه  ــن و ب ــار زمی ــزار هکت ــش ه ــا ش ــیمره ب س
طــول 53 کیلومتــر نیازمنــد خــط انتقــال بــرق در 
ــا  ــن آب اســت ت ــاژ تامی ــب 13 ایســتگاه پمپ قال

ــرازیر  ــه س ــی منطق ــه اراض ــن آب را ب ــوان ای بت
ــن  ــیه ای ــات در حاش ــاد باغ ــاهد ایج ــرد و ش ک
رودخانــه خروشــان بــود کــه البتــه تحقــق ایــن 
ــی  ــت خال ــا دس ــد و ب ــی خواه ــار م ــا اعتب روی

ــت. ــر نیس ــرای آن میس اج

lخروش سیمره
در حــال حاضــر شهرســتان کوهدشــت بــه 
ــد  ــتان و تولی ــتان لرس ــار اس ــب ان ــوان قط عن
کننــده یاقــوت ســرخ صادراتــی ایــران شــناخته 
ــالهای  ــول س ــه در ط ــی ک ــود؛ موضوع ــی ش م
ــار لرســتان را جهانــی کــرده اســت  ــام ان اخیــر ن
و حــال بــا انــدک توجهــی از ســوی ســیمره مــی 

ــزود. ــش اف ــن بخ ــا در ای ــر ظرفیته ــوان ب ت

lفرصت آبی کردن اراضی ایام
ــتان  ــد شهرس ــیمره از چن ــه س ــه رودخان در ادام
اســتان ایــام از جملــه ســیروان، بدره و دره شــهر 

مــی گــذرد، ولــی بــه رغــم اســتعدادهای بــاالی 
ــال  ــه دنب ــن مناطــق متاســفانه ب کشــاورزی در ای
ــودن  ــم ب ــی و همچنیــن دی خشکســالی و کــم آب
اراضــی صنعــت کشــاورزی از رونــق افتــاده اســت.

پــای ســیمره کــه بــه ایــام مــی رســد حکایــت 
ــن  ــود مام ــرار ب ــه ق ــود ک ــی ش ــده م ســدی زن
ــا بلکــه بتوانــد  ایــن رودخانــه خروشــان باشــد ت
ــد، ســدی  ــیراب کن ــود را س ــیه نشــینان خ حاش
کــه خشکســالی، کــم بارانــی و کــم آبــی 
رودخانــه ســیمره در ســالهای اخیــر باعــث کنــد 
شــدن رونــد آبگیــری آن و نرســیدن بــه اهــداف 
ــره شــده اســت. ــه ذخی ــدت طــرح تلمب ــد م بلن

شــاید تنهــا شهرســتانی کــه در حــال حاضــر از آب 
ایــن ســد بهتــر از دیگــر مجــاوران خــود اســتفاده 
مــی کنــد شهرســتان دره شــهر باشــد کــه پاییــن 
دســت ســد ســیمره قــرار گرفتــه ولــی ایــن میزان 

ــد. ــی از ایــام دوا نمــی کن ــز درد چندان نی
آب ســیمره وقتــی بــرای اســتان محرومــی 
ــه از  ــد ک ــی کن ــدا م ــت پی ــام اهمی ــل ای مث
340 هــزار هکتــار زمیــن کشــاورزی ایــام 
ــا عبدالرضــا  بیــش از 70 درصــد دیــم هســتند ت
بــازدار رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ایــام بگویــد: بــا توجــه بــه اســتعدادهای خــوب 
باغــی در اســتان ایــام و نیــاز مبــرم اســتان بــه 
تولیــد محصــوالت باغــی، بایــد از ایــن ظرفیــت 
در راســتای توســعه باغــات در مناطــق مختلــف 
اســتان بــه خصــوص در مناطــق روســتایی 

ــرد. ــتفاده ک ــیمره اس ــد س ــه س ــک ب نزدی
ــاالنه  ــون س ــم اکن ــد: ه ــی ده ــه م ــازدار ادام ب
ــواع محصــول کشــاورزی  ــن ان ــون ت ــک میلی ی

در اســتان ایــام تولیــد مــی شــود کــه اســتفاده 
از آب ســد ســیمره مــی توانــد ایــن میــزان را دو 

ــد. ــش ده ــر افزای براب
ــن  ــود: میانگی ــی ش ــادآور م ــئول ی ــن مس ای
ــدود  ــدت ح ــی م ــام در طوالن ــهای ای بارش
40 درصــد کاهــش یافتــه و بایــد در ایــن بیــن 
از ظرفیتهــای ســدی مثــل ســیمره بیشــتر 

ــود. ــتفاده ش اس
ــاد کشــاورزی  ــر جه ــد مدی ــور محم ــی پ حاجعل
ــی  ــد: در حال ــز مــی گوی شهرســتان ســیروان نی
ــتان  ــن شهرس ــار ای ــیمره از کن ــه س ــه رودخان ک
ــن  ــی از مهمتری ــیروان یک ــه س ــذرد ک ــی گ م
مراکــز کشــاورزی و باغــی در اســتان ایــام 

ــت. اس
وی تاکیــد مــی کنــد: متاســفانه بــر اثــر کــم آبی 
بخــش مهمــی از کشــاورزی شهرســتان از بیــن 
رفتــه و نیازمنــد ایــن هســتیم کــه از آب ســیمره 
در راســتای رونــق بخــش کشــاورزی شهرســتان 

بیشــتر اســتفاده شــود.
گایــه هــا از بــی نصیبــی ســد ســیمره در 
حالیســت کــه هنــوز ایــن ســد آبگیــری کامــل 
ــا  ــه ت ــد ک ــده ده ــرو وع ــر نی ــا وزی ــده ت نش
زمســتان امســال صبــر کنیــد بلکــه ســیمره هــم 

ــرد . ــود را بگی ــهم خ ــا س ــار آبه از وادی مه

lمشت نمونه خروار
بنابرایــن گــزارش ماجــرای گاماســیاب تا ســیمره 
ــکات  ــا مش ــه خرواره ــت نمون ــت مش حکای
ــت،  ــور اس ــرب کش ــاورزی غ ــش آب و کش بخ
ــم  ــا ک ــم ســخاوت ب ــه رغ ــیمره ب ــه س ــی ک جای
ــی  ــی آب ــر ب دســتی و گاه تهــی دســتی نظــاره گ
ــن  ــان تری ــار خروش ــه در کن ــت ک ــی اس مزارع
رودخانــه غــرب کشــور مشــق تشــنگی مــی کنند.

ــتی  ــاظ معیش ــه لح ــور ب ــرب کش ــتانهای غ اس
وابســتگی زیــادی بــه کشــاورزی دارنــد تــا هــر 
تنــش آبــی دســت مزرعــه هــا را بــرای پرکــردن 
ــی  ــن یعن ــد و ای ــی کن ــان خال ــب صاحبانش جی
اقتصــادی متزلــزل کــه چشــم بــه تدبیــر و چــاره 

ــته اســت. ــان بس ــدی متولی اندیشــی ج
ــع  ــت مناب ــه بحــث مدیری ــت بخشــیدن ب اولوی
آب در ایــن منطقــه خواســته همــه کارشناســانی 
ــه  ــن زمین ــکار در ای ــد راه ــی دانن ــه م ــت ک اس
ــا  ــود ب ــای موج ــت ه ــه از ظرفی ــتفاده بهین اس
حفــظ اصــول علمــی برداشــت و روشــهای نوین 

ــت. ــع آب اس ــرف و توزی مص
ســیمره در صــورت مدیریــت بهینــه منابــع آب و 
وجــود نــگاه فرابخشــی مــی توانــد به کشــاورزی 
غــرب کشــور حیــات ببخشــد و یــا با بــی توجهی 
ــه چالــش  ــی منجــر ب و اســتمرار وضعیــت کنون
جــدی زیســت محیطــی و خســارات جــدی بــه 
بخــش کشــاورزی شــود، خســاراتی کــه تبعــات 
آن دامــن معیشــت مــردم را گرفتــه و در نهایــت 
خالــی شــدن روســتاها و مهاجــرت به شــهرها، از 
رونــق افتــادن تولیــد و آســیب هــای اجتماعــی 

دیگــری را رقــم خواهــد زد.
ــا  ــه ب ــور در مقایس ــرب کش ــا در غ ــت ه محرومی
دیگــر مناطــق رنــگ بیشــتری دارد، ســرمایه 
گــذاری بــرای شــکوفایی اســتعدادهای این منطقه 
ــده در بخــش آب و کشــاورزی  ــه طــور عم ــه ب ک
ــد،  ــکات بکاه ــق مش ــد از عم ــی توان ــت م اس
هرچنــد کــه کــم توجهــی هــا دره محرومیــت هــا 
را هــر روز عمیــق تــر مــی کنــد، مثــل دره رویاهای 
ســیمره و گاماســیاب کــه هــر شــب خــواب اراضی 

و باغــات سرســبز را مــی بینــد.

میـراث ایــران

در ادامه رودخانه سیمره 
از چند شهرستان استان 
ایالم از جمله سیروان، 

بدره و دره شهر می 
گذرد، ولی متاسفانه به 
دنبال خشکسالی و کم 

آبی و همچنین دیم بودن 
اراضی صنعت کشاورزی 

از رونق افتاده است|
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۱۲ گزارش در بخش اقتصاد ایران این شماره از نظر خواهید گذراند تا پا 
به یکی از چالش برانگیزترین بخشها بزنید. در این شماره گزارش هایی از 
صادرات روده به اروپا و آمریکا، داستان پسته در سیستان و بلوچستان و 
کباب بناب در چهارمحال و بختیاری،  روایتی از طالی سبز دامغان و سرنوشت 
چای شمال، داستان برداشت گندم در دهلران و روایت دردناک تبدیل 
پتروشیمی اردبیل به انبار سیب زمینی و.... خواهید خواند. داستان هایی که 
هر یک سرنوشت صد ها و گاه تمام مردمان یک استان را تحت تاثیر خود 

قرار داده است.

اقتصـاد ایــران
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ــزرگ  ــل نســبتا ب ــروژه 11 تون ــن پ در مســیر ای
و 10 گالــری در مجمــوع بــه طــول 14.34 
کیلومتــر، 21 پــل بــزرگ و بلنــد بــه طــول حدود 
ــر 515 آب رو  ــزون ب ــز اف ــر و نی ــت کیلومت هش
بــا طــول حــدود ده کیلومتــر ســاخته مــی شــود.

ــاد -  ــتان آب ــه - بس ــن میان ــداث راه آه ــا اح ب
ــای  ــیر قطاره ــش مس ــر کاه ــاوه ب ــز ع تبری
 - بــاری  قطارهــای  مســافت  مســافربری، 
ــیه  ــه و حاش ــیای میان ــورهای آس ــی کش ترانزیت
ــه  ــز ب ــس نی ــا و بالعک ــه اروپ ــارس ب ــج ف خلی
ــر  ــن ام ــد و ای ــی یاب ــزان کاهــش م ــن می همی
بــه خوبــی اهمیــت فرامنطقــه ای ایــن پــروژه را 

ــد. ــی ده ــان م نش
ــن از  ــط راه آه ــن خ ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
تبریــز ادامــه یافتــه و در مــرز جلفــا بــه راه آهــن 
ــه  ــتگاه رازی ب ــان و در ایس ــوری آذربایج جمه
ــر  ــود از منظ ــی ش ــل م ــه متص ــن ترکی راه آه

ــت.   ــم اس ــیار مه ــافر بس ــت کاال و مس ترانزی
مســیر فعلــی عمدتــا از مناطــق کوهســتانی عبور 
ــه  ــن خــط ب ــد و ســرعت قطارهــا در ای مــی کن
ــم  ــاده ک ــوق الع لحــاظ مشــخصات هندســی ف
اســت و در نتیجــه بــا احــداث خــط آهــن میانــه 
- بســتان آبــاد - تبریــز زمــان ســفر نســبت بــه 
خــط ریلــی موجــود بــرای قطارهــای مســافری 
ــه  ــم ب ــز از هفــت ســاعت و نی ــا تبری ــه ت از میان
کمتــر از ســه ســاعت و بــرای قطارهــای بــاری 
در حــدود پنــج ســاعت کاهــش خواهــد یافــت.  

احــداث ایــن خــط آهــن باعث صرفــه جویــی در 
ســوخت، کاهــش توقــف هــای مکــرر قطــار بــه 
دلیــل دو خطــه بــودن مســیر، کاهــش تصادفات 
و افزایــش ایمنــی و کاهــش آالینــده هــای 

محیطــی مــی شــود.
عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه از ســال 79 آغــاز 
ــر  ــی خب ــتانی و مل ــا مســئوالن اس شــده و باره
از اتمــام ایــن پــروژه در آینــده نزدیــک داده انــد، 
ــم  ــیده و ه ــرا نرس ــم ف ــوز ه ــه هن ــده ای ک آین
اکنــون نیــز زمــان افتتــاح آن در هالــه ای از ابهام 

ــرار دارد. ق

lبــه کار گیــری فاینانــس بــرای 
تکمیــل پــروژه ضــروری اســت 

ــه ایــن  ــا اشــاره ب اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
پــروژه گفــت: تکمیــل ایــن پــروژه هــزار میلیارد 
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــی خواهــد ک ــار م ــان اعتب توم
ــاهد  ــوان ش ــی ت ــت نم ــادی دول ــع اقتص وض
تحقــق ایــن مبلــغ بــود و بــه همیــن دلیــل بــه 
دنبــال فاینانــس بــرای تکمیــل پــروژه هســتیم.

مشــکات  داد:  ادامــه  جبــارزاده  اســماعیل 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــود ک ــده ب ــبب ش ــادی س اقتص
در طــول چندیــن ســال گذشــته بــه حــال خــود 
ــال 93، 200  ــول س ــد در ط ــود هرچن ــا ش ره
میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل آن در نظــر گرفته 
ــص  ــی از آن تخصی ــم باالی ــه رق ــود ک ــده ب ش

ــت. یاف

ــرای تکمیــل  ــزود: اســتفاده از فاینانــس ب وی اف
هــر چــه ســریع تــر ایــن طــرح مــی توانــد گــره 
ــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی  گشــا باشــد زیــرا ب
ایــن پــروژه، بــه کار گیــری تمامــی تــوان دولــت 
و مســئوالن بــرای تکمیــل آن ضــروری بــه نظر 

مــی رســد.

پاســخگوی  عمرانــی  lاعتبــارات 
ــود ــد ب ــروژه نخواه ــاالی پ ــه ب هزین

ــرقی  ــان ش ــتاندار آذربایج ــی اس ــاون عمران مع
بــا اشــاره بــه ایــن پــروژه عظیــم گفــت: پــروژه 
ــای  ــه پروژه ه ــه از جمل ــز- میان ــن تبری خط آه
ــه از  ــت ک ــتان اس ــتراتژیک اس ــت دار و اس اولوی
زمــان بــه روی کار آمــدن دولــت توجه ویــژه ای 
بــرای اتمــام هــر چه ســریع تــر آن شــده اســت.

محمدصــادق پورمهــدی ادامــه داد: این پــروژه از 
ســمت میانــه تــا بســتان آبــاد بــاالی 90 درصــد 
ــه  ــتان آباد ب ــوی بس ــا از س ــرفت کار دارد ام پیش
ــرار  ــروژه ق ــن پ ــر راه ای ــی در س ــز موانع تبری

ــه اســت.   گرفت
وی بــا بیــان اینکــه تکمیــل ایــن پــروژه بــاالی 
هــزار میلیــارد تومان هزینــه نیــاز دارد، گفــت: در 
ســال 94 بــرای ایــن پــروژه 220 میلیــارد تومــان 
ــی  ــا بدیه ــت ام ــده اس ــی ش ــار پیش بین اعتب

ــه  ــخگوی هزین ــزان پاس ــن می ــه ای ــت ک اس
ــود. ــن طــرح نخواهــد ب ــاالی ای ب

ــرقی  ــان ش ــتاندار آذربایج ــی اس ــاون عمران مع
ــل  ــاخت و تکمی ــرای س ــون ب ــه داد: تاکن ادام
زیرســاخت هــای ایــن پــروژه تــا گردنــه 
ــارد  ــر 320 میلی ــزون ب ــاد( اف ــتان آب شیبلی)بس
ــه  ــل بقی ــرای تکمی ــده و ب ــه ش ــان هزین توم
ــا گام بهــره  ــا روســازی ها و ت عملیــات همــراه ب
بــرداری یــک هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار مورد 

ــت. ــاز اس نی
پورمهــدی افــزود: بــه همیــن دلیــل اســتانداری 
در کنــار  اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه دنبــال 
ــز  ــی نی ــش خصوص ــارکت بخ ــس و مش فاینان

ــت.  اس
آذربایجــان  اســتاندار  عمرانــی  معــاون 
ــه بررســی ایــن مشــکل  ــا اشــاره ب شــرقی ب
توســط رئیــس جمهــور گفــت: در ســفر 
قریب الوقــوع رئیــس جمهــور بــه اســتان 
پــروژه مــورد  ایــن  مشــکات و موانــع 

ــرد. ــی گی ــرار م ــژه ق ــی وی بررس

ــه  ــه از باصرف ــز – میان ــن تبری lراه آه
ــی کشــور ــن مســیرهای ریل تری

ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــز ب ــی نی ــد اخاق توحی
راه آهــن تبریــز – میانــه اظهــار داشــت: بخــش 
ــات رو  ــه عملی ــوط ب ــروژه مرب ــن پ ــم ای اعظ
ســازی آن اســت کــه در حــال حاضــر نیــز 
52 کیلومتــر ریل هــا از کشــور هندوســتان 

ــت. ــده اس ــداری ش خری
ــرقی  ــان ش ــازی آذربایج ــرکل راه وشهرس مدی
ادامــه داد: پیشــرفت هــای خوبــی در مســیر 
ــود  ــی ش ــاهده م ــاد مش ــتان آب ــه بس ــه ب میان
امــا در مســیر بســتان آبــاد بــه تبریــز بــه علــت 
مشــکاتی  دارای  مســیر  ناهمواری هــای 

ــتیم. هس
ــط راه  ــن خ ــدت ای ــد م ــق بلن ــزود: در اف وی اف
ــا راه آهــن برقــی در  آهــن، مســیری دو خطــه ب
ــوری  ــت کش ــه در ترانزی ــده ک ــه ش ــر گرفت نظ
نقــش مهمــی خواهــد داشــت و بــه طــور 
یقیــن یکــی از مهــم تریــن پــروژه هــای کشــور 

ــد. ــد ش ــوب خواه محس
اخاقــی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح 
ــز  بســیار  ــن کانشــهر تهــران و تبری مســیر بی
کوتــاه تــر مــی شــود، گفــت: راه آهــن تبریــز – 
میانــه یکــی از اقتصادی تریــن و بــا صرفه تریــن 
مســیرهای ریلــی کشــور اســت که بــا افتتــاح آن 
شــاهد تحولــی عظیــم در حمــل و نقــل کشــور 

خواهیــم بــود.

خط آهن تبریز- میانه از جمله پروژه های بزرگ و راهبردی 
استان آذربایجان شرقی است که در ۱۰ قطعه به هم پیوسته و در 
مجموع به طول ۲۰۰ کیلومتر توسط مهندسان و پیمانکاران استان 
ساخته می شود و تاکنون بیش از ۸۹ درصد از عملیات زیرساخت 

های آن به پایان رسیده است. فائزه زنجانی

راه آهن میانه- تبریزدرایستگاه انتظار

وقف ریل ترانزیتی در شیبلی

ــران اقتصاد ایـ
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ایــن شهرســتان بــه تنهایــی توانســته نیمــی از 
تولیــد گنــدم بــا مرغوبیــت بــاال را تامیــن کنــد  
ــدم  ــیلوی گن ــب س ــده لق ــبب ش ــن س و همی
ــالی  ــا خشکس ــرد ام ــب بگی ــام لق ــتان ای اس
ــی  ــر باعــث شــده مشــکات فراوان هــای اخی
ــه وجــود  ــن شهرســتان ب ــرای کشــاورزان ای ب

ــد. بیای
متاســفانه  کشــاورزان ایــن شهرســتان در 
ــا کاهــش  ــدم ب فصــل برداشــت محصــول گن
مــزارع  ســطح   از  برداشــت  چشــمگیر 
خــود هســتند و خشکســالی دامــن بیشــتر 
ــت  ــه اس ــتان را گرفت ــن شهرس ــاورزان ای کش
و همیــن امــر باعــث شــده بیشــتر کشــاورزان 
کــه بــرای فصــل کاشــت و خریــد بــذر مــورد 
ــار  ــد دچ ــت کنن ــا وام دریاف ــک ه ــاز از بان نی
ــدم  ــا ســودی کشــت گن مشــکل شــوند و نته
بــرای آنهــا در پــی نداشــته بلکــه بیشــتر 
ــتا  ــن راس ــدند در ای ــا ش ــکار بانکه ــا بده آنه
ــران  ــتان دهل ــئوالن شهرس ــا مس ــی ب گفتگوی

ــم. ــته ای داش

lاســتعدادهای فــراوان دهلــران در 
ــاورزی ــش کش بخ

فرمانــدار دهلــران گفــت: ایــن شهرســتان 
ــه  ــوه در زمین ــای بالق ــتعداد ه ــران داری اس دهل
هــای آبــی خــاک، نفــت گاز کشــاورزی اســت.

ــفانه  ــت: متاس ــار داش ــبزی اظه ــی س ــد عل امی
ــی  ــکات فراوان ــده مش ــث ش ــالی باع خشکس
بــرای کشــاورزان شهرســتان دهلــران بــه وجــود 

ــد. بیای
وی اظهــار داشــت: دهلــران در زمینه کشــاورزی 
ــئوالن  ــه مس ــت ک ــی اس ــتعداد فراوان دارای اس
ــاری  ــتفاده از آبی ــمت اس ــه س ــد ب ــه بای مربوط

ــد. ــویق کنن ــاورزان را تش ــدرن کش م
ســبزی عنــوان کــرد: اســتفاده از آبیــاری ســنتی 
عــاوه بــر هــدر رفــت آب باعــث شــده کاهــش 
ــته  ــی داش ــاورزی در پ ــزارع کش ــرد در م عملک

باشــد.

ــتان  ــالی در شهرس ــرات خشکس lاث
ــران دهل

ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک وی عن
شهرســتان نیمــی از محصــوالت کشــاورزی 

اســتان را تولیــد مــی کنــد و از طرفــی 33 درصــد 
مســاحت اســتان را تشــکیل مــی دهــد احــداث 
ــات  ــاورزی از ضروری ــی کش ــتگاه هواشناس ایس

ــت. اس
ــه روز  ــات ب ــه اطاع ــرد: ارائ ــح ک ــبزی تصری س
هواشناســی بــه کشــاورزان گامــی مهــم در 
ــت  ــت، داش ــرای کاش ــزی ب ــتای برنامه ری راس
ــتفاده از  ــتا اس ــن راس ــوده و در ای ــت ب و برداش
ــش آن  ــم اســت و نق ــای هواشناســی مه داده ه
ــد  ــیار مفی ــر بس ــاورزی پررنگ ت ــوزه کش در ح

ــت. اس
فرمانــدار هلــران افــزود: در خشکســالی کــه 
ــترین  ــفانه بیش ــاده متاس ــاق افت ــه اتف در منطق
خســارت به کشــاورزان دیــم کار شهرســتان وارد 
شــده و در ایــن راســتا نیــز فرمانــداری مکاتباتــی 
ــته و برســی  ــتانداری داش ــتاد بحــران اس ــه س ب

ــود دارد. ــتور کار خ ــوع را در دس موض

وی بیــان داشــت: کشــاورزانی کــه اراضــی خــود 
را بیمــه کــرده انــد، کارگــزاران بیمــه بایــد ضمن 
بررســی خســارت وارده طبــق قانــون خســارات را 

ــه کشــاورزان پرداخــت کنند. ب

lکاهــش تولیــد گنــدم در شهرســتان 
دهلــران

ــران  ــتان دهل ــاورزی شهرس ــاد کش ــس جه  رئی
گفــت: خشکســالی در شهرســتان دهلــران 
ــد  ــئوالن بای ــتا مس ــن راس ــده و در ای ــادث ش ح

ــد. ــاری کنن ــاورزان را ی کش
محمدرضــا میرزایــی اظهــار داشــت: شهرســتان 

اراضــی  هکتــار  هــزار  داری 102  دهلــران 
ــزار  ــزان 31 ه ــن می ــه از ای کشــاورزی اســت ک

ــتند. ــم هس ــم دی ــی ه ــی ومابق آب
از  یکــی  دهلــران  شهرســتان  گفــت:  وی 
ــث  ــام در بح ــتان ای ــم اس ــتانهای مه شهرس
ایــن  و  شــود  مــی  محســوب  کشــاورزی 
شهرســتان بــه تنهایــی توانســته نیمــی از گنــدم 

اســتان را تامیــن کنــد.
ــران  ــتان دهل ــاورزی شهرس ــاد کش ــس جه رئی
ــی در  ــش بارندگ ــفانه کاه ــرد: متاس ــوان ک عن
ســال زراعــی و پراکنــش نامناســب ســبب شــده 
ــا بررســی  کشــاورزان دچــار خســارت شــوند و ب
ــتان  ــالی در شهرس ــده خشکس ــام ش ــای انج ه

ــت. ــده اس ــادث ش ــران ح دهل
وی افــزود: متاســفانه از 31 هــزار هکتــار زمیــن 
آبــی شهرســتان بــه خاطــر عــدم تامیــن آب بــه 
ــار خســارت رســیده و  ــزار هکت ــه 22 ه ــع ب موق
متاســفانه از  19 هــزار زمیــن کاشــت دیــم تنهــا 

دو هــزار تــن قابــل برداشــت اســت.
میرزایــی گفــت: عملکــرد پاییــن در زمیــن 
ــارات  ــده خس ــان دهن ــدم نش ــت گن ــای کاش ه
ــئوالن  ــتا مس ــن راس ــت و در ای ــالی اس خشکس
شهرســتان و اســتان در ســتاد بحــران بــه کمک 
ــران  ــرای جب ــار ب ــاص اعتب ــاورزان و اختص کش

ــد. ــی کنن ــاره اندیش چ
وی اظهــا ر داشــت: باتوجــه بــه اســتعداد منطقــه 
ایــن شهرســتان ظرفیــت تولیــد 120 هــزار تــن 
گنــدم را دارد ولــی متاســفانه تاکنــون 57 هزارتن 

از کشــاورزان خریــداری شــده اســت.
ــران  ــتان دهل ــاورزی شهرس ــاد کش ــس جه رئی
بیــان داشــت: در ســال گذشــته بیــش از 90 هزار 
ــداری  ــران خری ــتان دهل ــدم در شهرس ــن گن ت
شــده و امســال پیــش بینــی مــی شــود بیــش از 
70 هــزار تــن خریــداری شــود کــه در مقایســه با 

ســال گذشــته بــا کاهــش روبــرو هســتیم.

ــران 12  ــتان دهل ــرد: در شهرس ــح ک وی تصری
ــف  ــای مختل ــه ه ــردار در زمین ــره ب ــزار به ه

ــتند. ــت هس ــغول فعالی ــاورزی مش کش

lکاهــش 44 درصــدی بــارش بــاران 
ــران در دهل

ــران گفــت:  رئیــس هواشناســی شهرســتان دهل
میــزان بارندگــی در شهرســتان نســبت بــه ســال 

گذشــته 44 درصــد کاهــش داشــته اســت.
ــاب بیــان داشــت: میــزان بارندگــی  محمــد پاری
در شهرســتان دهلــران 176 میلیمتــر بــوده 
ــا ســال گذشــته 44 درصــد و  کــه در مقایســه ب
ــدت 34 درصــد کاهــش  ــد م ــا بلن در مقایســه ب

ــت. ــته اس داش
ــتان  ــه شهرس ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــی  ــران در بخــش کشــاورزی اســتعداد خوب دهل
ــاورزی از  ــات کش ــتگاه تحقیق ــداث ایس دارد اح

ــت. ــات اس ضروری
ــد  ــتا مســئوالن بای ــن راس ــت: در ای ــاب گف پاری
اعتبــارات بــه ایــن اداره اختصــاص بدهــد تــا مــا 
ــن خــوش  ــاس و عی ــم در دشــت عب هــم بتوانی
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــر کنی ــی دای ــتگاه هواشناس ایس
اطاعــات بــه صــورت آنایــن در اختیــار 

ــم. ــرار بدهی ــاورزان ق کش
ــتان  ــئوالن شهرس ــد مس ــت: بای ــان اش وی بی
ــش و  ــزاری همای ــا برگ ــاورزی ب ــوزه کش در ح
دعــوت از کارشناســان هواشناســی مــی توانند در 
راســتای کمــک بــه کشــاورزان نیــز اقدماتــی نیز 

انجــام بدهنــد.
ــدازی  ــرای راه ان ــی ب ــت: کار مطالعات ــاب گف پاری
ایســتگاه خــودکار هواشناســی کشــاورزی در 
ــد مثبــت بررســی شــود و تــاش  ــا دی ــران ب دهل
ــاز  ــی نی ــود ول ــق ش ــم محق ــن مه ــود ای می ش
ــار در کمیتــه  اســت در خصــوص تخصیــص اعتب
برنامه ریــزی شهرســتان موضــوع پیگیــری شــود.

 کاهش چشمگیر برداشت گندم در دهلران

کاشتی که برداشتی نداشت

از  یکی  دهلران  شهرستان 
ایالم  استان  مهم  شهرستانهای 
کشاورزی  محصوالت  بحث  در 
محسوب می شود و بیشتر امرار 
معاش مردم این شهرستان مرزی از 
طریق کشاورزی و دامپروری است.

ماهمجتبی کاور
شت 

دیبه
ار رتر 
ب ش 
گزار

در شهرستان دهلران ۱۲ 
هزار بهره بردار در زمینه 
های مختلف کشاورزی 

مشغول فعالیت هستند|

ــران اقتصاد ایـ
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ــه  ــن ب ــوالت ورامی ــادرات محص ــته ص در گذش
چنــد محصــول منحصــر مــی شــد امــا امــروز با 
ورود ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی و همت 
ــدگان ورامینی، این شهرســتان  و تاش تولیدکنن
در تولیــد محصوالتــی نظیــر  پاســتیک، بلــور، 
ســنگ هــای ســاختمانی، ســاالمبور، چــرم، مواد 
ــای  ــن نیازه ــر تأمی ــاوه ب ــی ع ــی و لبن غذای

داخلــی بــه بازارهــای جهانــی رســیده اســت.

lتولیــد بیــش از 95 درصــد روده 
کشــور در ورامیــن

ــه  ــن در زمین ــتان ورامی ــه شهرس ــور فعاالن حض
ــتان در  ــن شهرس ــا ای ــد ت ــبب ش ــادرات س ص
ســال 93 بیــش از 550 میلیــون دالر صــادرات را 
بــه نــام خــود ثبــت کنــد، رقمــی کــه بــر اســاس 
پیــش بینــی مســئوالن در ســال جــاری افزایش 

قابــل توجهــی پیــدا خواهــد کــرد.
ــت و روده  ــش پوس ــن در بخ ــتان ورامی شهرس
از پتانســیل و ظرفیــت بســیار باالیــی برخــوردار 
اســت بــه طــوری کــه ایــن شهرســتان در تولیــد 
و صــادرات ایــن محصــول نــه تنها قطــب اصلی 
ــای  ــب ه ــی از قط ــه یک ــران بلک ــتان ته اس

ــردد. ــی گ ــوب م ــور محس ــی کش مهم
امــروز شــهرک صنعتــی چرمشــهر بــه صــورت 
تخصصــی و در قالــب دههــا واحــد کارگاهــی در 
زمینــه آمــاده ســازی پوســت فعالیت مــی کنند و 
در صــورت حمایــت مســئوالن مــی توان شــاهد 

رونــق هرچــه بیشــتر در ایــن بخــش بــود.

lروده از بیشــترین ارزش صادراتــی 
برخــوردار اســت

بــر اســاس آمــار مســئوالن بیــش از 95 درصــد 
تولیــد روده کشــور در ورامیــن انجــام مــی شــود 
کــه عــاوه بــر تأمیــن نیازهــای داخلــی، بخــش 
عمــده ای از آن بــه کشــورهای مختلــف جهــان 
از جملــه کشــورهای اروپایــی صــادر مــی گــردد.

صــادر  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
ــته  ــال گش ــفر س ــوردر س ــدگان روده کش کنن
ــت  ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــن ب ــه ورامی ــود ب خ
هــای موجــود درایــن شهرســتان اظهــار 
ــن، مصــر، ســوریه  ــس از چی ــران پ داشــت: ای

و ترکیــه، پنجمیــن صــادر کننــده روده جهــان 
اســت و صــادرات ایــن کاال ســاالنه 5.8 
ــون  ــا80 میلی ــه ارزش 70 ت ــگ ب ــون هن میلی
ــد و صــادرات روده  ــی کن ــد کشــور م دالر عای
ــترین ارزش  ــران از بیش ــار و زعف ــس از خاوی پ
ــی  ــا کاالی ــت و تنه ــوردار اس ــی برخ صادرات
ــوب  ــی محس ــد صادرات ــد درص ــه ص ــت ک اس

ــود. ــی ش م
ــد روده  ــش از 95 درص ــزود: بی ــر اف ــید نف  جمش
ــود  ــی ش ــادر م ــد و ص ــن تولی ــور در ورامی کش
وســی درصــد صــادرات روده ایــران توســط اتباع 

ــی انجــام مــی شــود. ــا کمــک شــرکای ایران ب
حســن میرزایــی رییــس اداره صنعــت، معــدن 
و تجــارت ورامیــن در گفتگــو بــا خبرنــگار  مــا 
بــا اشــاره بــه ورود تولیدکننــدگان ورامینــی بــه 
ــبختانه  ــت: خوش ــان داش ــادرات بی ــش ص بخ
ــذاران  ــر ســرمایه گ در طــول ســال هــای اخی
اشــتیاق  از  ورامینــی  تولیدکننــدگان  و 
ــادرات  ــش ص ــور در بخ ــرای حض ــتری ب بیش
ــه  ــد و حضــور فعاالن ــی دهن ــود نشــان م از خ
شهرســتان ورامیــن در زمینــه صــادرات ســبب 
شــد تــا ایــن شهرســتان در ســال 93 بیــش از 
ــود  ــام خ ــه ن ــادرات را ب ــون دالر ص 550 میلی

ــد. ــت کن ثب

lروده و پوســت بــه صــورت 100 
ــی  ــراوری م ــهر ف ــدی در چرمش درص

ــود ش
محمــد حســین تاجیــک در گفتگــو بــا خبرنــگار 
مهــر اظهــار داشــت: شهرســتان ورامیــن در 
بخــش دامــی از پتانســیل و ظرفیــت هــای 
بالقــوه ای برخــوردار بــوده و بــا همــت و تــاش 
ــدی در  ــی عرصــه هــای جدی ــروران ورامین دامپ
ایــن بخــش بــرای شهرســتان بــاز شــده اســت.

ــن  ــتان ورامی ــاورزی شهرس ــاد کش ــس جه ریی
افــزود: امــروز صنعــت دامــی شهرســتان ورامیــن 
عــاوه بــر تأمیــن نیازهــای منطقــه و شــهرهای 
ــی را  ــز ورود خوب ــه صــادرات نی ــراف در زمین اط

داشــته اســت.
ادامــه داد: خوشــبختانه در شهرســتان   وی 
ورامیــن در زمینــه اســتفاده از روده و پوســت 

محصــوالت دامــی نیــز برنامــه ریــزی الزم 
ــم  ــه ه ــوری ک ــه ط ــت ب ــه اس ــورت گرفت ص
ــه صــورت 100 درصــد  ــون روده و پوســت ب اکن
ــی  ــراوری م ــهر ف ــی چرمش ــهرک صنعت در ش

ــود. ش

ــگ  ــون هن ــش میلی ــادرات ش l ص
روده از ورامیــن بــه کشــورهای مختلف 

جهــان
ــه  ــه توج ــاره ب ــا اش ــز ب ــدم نی ــی مق ــر عل دکت

ــادرات روده  ــش ص ــه بخ ــن ب ــتان ورامی شهرس
ــن  ــتان ورامی ــت: شهرس ــار داش ــت اظه و پوس
ــد روده در کشــور محســوب  ــی تولی قطــب اصل
مــی شــود بــه همیــن خاطــر عــاوه بــر تأمیــن 
نیازهــای داخلــی در بازارهــای جهانــی نیــز 

ــال دارد. ــوری فع حض
رییــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان ورامیــن 
افــزود: بــا تــاش هــای صــورت گرفته در ســال 
گذشــته بیــش از شــش میلیــون هنــگ روده گاو 
و گوســفند بــه نقــاط مختلــف جهــان صادر شــد 
ــان  ــه ارمغ ــرای کشــور ب و ارزآوری مناســبی را ب

آورد.
وی ادامــه داد: روده تولیــدی در شهرســتان 
ــه  ــان از جمل ــف جه ــاط مختل ــه نق ــن ب ورامی
ترکیــه، ایتالیــا، هنــد، پاکســتان، روســیه و آلمــان 
صــادر و مــورد اســتفاده مختلــف نظیــر کارخانــه 

ــرد. ــی گی ــرار م ــاس ق ــیس و کالب سوس

تولید۹۵درصد روده ایران در ورامین

صادرات روده به اروپا و آسیا

شهرستان ورامین در طول سال های اخیر در حوزه صادرات حضور 
فعاالنه ای را داشته است به طوری که امروز این شهرستان توانسته 

در تولیدات متنوع و گوناگونی به بازارهای جهانی راه پیدا کند.
محمدرضا حیدری

ــران اقتصاد ایـ

شهرستان ورامین در 
بخش پوست و روده 

از پتانسیل بسیار باالیی 
برخوردار است به طوری 
که این شهرستان در تولید 
و صادرات این محصول 
یکی از قطب های مهم 
کشور محسوب می شود|
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ایــن شــهر در نزدیکــی گرمتریــن نقطــه زمین در 
گــودال مرکــزی لــوت و همچنیــن گنــدم بریــان 
ــور  ــاط کش ــن نق ــارش تری ــم ب ــرار دارد و از ک ق
ــهر  ــن ش ــاران در ای ــود و ب ــی ش ــوب م محس

ــادر اســت. ــده ای ن پدی
ــدر  ــتان گاه آنق ــهداد در تابس ــوا در ش ــای ه دم
زیــاد مــی شــود کــه مــردم تــوان خــارج شــدن از 
خانــه هــا را در طــول روز ندارنــد و زندگــی مــردم 
ــرایطی  ــن ش ــود در چنی ــی ش ــال م ــبانه دنب ش
ــاورزی  ــهداد کش ــان ش ــغل مردم ــن ش مهمتری

ــت. اس

ــاورزان  ــات کش ــتانها و مرکب lنخلس
ــد ــک ش خش

ــع  ــن منب ــه مهمتری ــه اینک ــل توج ــه قاب نکت
مردمــان کویــر شــهداد بــرای تامیــن آب 
کشــاورزی قنــات اســت بــه همیــن دلیــل 
قناتهــای پــر آب شــهداد کــه حــاال پــس 
از ســالها خشکســالی کــم آب شــده انــد 
نخلســتانهای ســر ســبز و باغهای مرکبــات را در 
اطــراف ایــن شــهر شــکل داده انــد امــا مرکبــات 
ــه  ــه دلیــل کمبــود آب بیشــترین ضرب شــهداد ب
را از خشکســالی خــورده انــد و میــوه هایــی 
ــام  ــاص و ع ــیرین بودنشــان شــهرت خ ــه ش ک
بــود هــم اکنــون بــه نــدرت یافــت مــی شــوند 
و بیــش از 90 درصــد باغهــای مرکبــات شــهداد 

ــد. ــکیده ان خش
محصــول نخلســتانهای ایــن شــهر نیــز از 
ــا ایــن  کیفیــت مطلوبــی برخــوردار اســت امــا ب
وجــود خشکســالی و کــم آبــی شــدید در منطقــه 
ــمت  ــه س ــه ب ــت ک ــته اس ــرآن داش ــردم را ب م
کشــتهای جایگزیــن برونــد و بــه همیــن دلیــل 
کشــت ســیر کــه از کشــتهای بومــی منطقــه نیز 
ــل  ــق قاب ــهداد رون ــود در ش ــی ش ــوب م محس

ــه اســت. ــی گرفت توجه
ــیر شــهداد  ــوب س ــم بســیار مطل ــت و طع کیفی
ــق  ــران روس از مناط ــت تاج ــده اس ــب ش موج
ــر شــهداد  ــه کوی سردســیر روســیه هــر ســال ب
بیاینــد و در گرمــای ایــن شــهر بــه دنبــال خریــد 
محصــول ســیر باشــند نکتــه قابــل توجــه اینکه 
ســیر یکــی از پــر طرفــدار و پــر مصــرف تریــن 
ــوب  ــیه محس ــاورزی در روس ــوالت کش محص

مــی شــود.

ــرت  ــت از مهاج ــوی کش ــر الگ lتغیی
ــرد ــری ک ــاورزان جلوگی کش

ــان  ــتان کرم ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
اظهارداشــت: شــهداد نمونــه ای موفــق از تغییــر 
الگــوی کشــت کشــاورزی بــا توجــه بــه تغییرات 

ــش  ــا افزای ــت، ب ــر اس ــالهای اخی ــی س اقلیم
روزهــای گــرم ســال و کــم شــدن آب بهتریــن 
راهــکار بــرای کشــاورزان تغییــر الگــوی کشــت 
اســت و ایــن کار در شــهداد انجــام شــده اســت.

ــالی  ــا خشکس ــهداد ب ــزود: ش ــی اف ــژن افضل بی
ــرایط  ــن ش ــت و در ای ــان اس ــه گریب ــت ب دس
ــد  ــرای تولی ــی ب ــه از آب کم ــیر ک محصــول س
ــه  ــی منطق ــرایط اقلیم ــا ش ــرد و ب ــی ب ــره م به
نیــز ســازگاری شــگفت انگیــزی دارد بــه عنــوان 
ــر  ــه شــده اســت و اکث ــن در نظــر گرفت جایگزی
ــیه صــادر  ــه روس ــس از برداشــت ب محصــول پ
مــی شــود کــه موجــب ایجــاد ثــروت در منطقــه 

ــده اســت. ــت ش ــود وضعی و بهب
وی تصریــح کــرد: در کنــار صــادرات محصــول 
ــه کشــورهای همســایه  ــه روســیه صــادرات ب ب
ــه  ــرار دارد و کشــاورزانی ک ــز در دســتور کار ق نی
ــدن  ــک ش ــل خش ــه دلی ــتان ب ــن شهرس در ای
باغهــا در مــرز ورشکســتگی بودنــد هــم اکنــون 

ــد. ــرار دارن ــرایط اقتصــادی مســاعدی ق در ش

هکتــار  هــر  از  ســیر  تــن   30 l
شــود مــی  برداشــت 

ــدی و  ــته بن ــاد کارگاه بس ــن از ایج وی همچنی
درجــه بنــدی ســیر در بخــش شــهداد خبــر داد و 
افــزود: برداشــت ســیر مرغــوب از مــزارع شــهداد 
از فروردیــن مــاه در شــهداد شــروع مــی شــود و 
بــه طــور متوســط از هــر هکتــار مزرعــه 30 تــن 
ــه  ــر« ب ــورت »ت ــه ص ــت و ب ــول برداش محص

روســیه صــادر مــی شــود.

ــش  ــذاری در بخ ــرمایه گ ــه داد: س ــی ادام افضل
ــان  ــتان کرم ــور در اس ــادرات مح ــدات ص تولی
بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد و بیشــترین ســود 

ــد. ــردم کن ــد م ناشــی از کشــاورزی را عای
وی پیــش بینــی کــرد بــا توجــه بــه بــازار 
گســترده روســیه و رغبــت بــاالی تاجــران ایــن 
ــول در  ــن محص ــت ای ــر کش ــطح زی ــور س کش
ــر  ــه دو براب ــل ب ــد و حداق ــش یاب ــهداد افزای ش

ــد. ــود برس ــت موج وضعی
ــد  ــز تولی ــهداد را مرک ــکاب در ش ــه ت وی منطق
ســیر دانســت و افــزود: کاشــت ایــن محصــول از 
مهاجــرت کشــاورزان از شــهداد بــه شــهر کرمان 

جلوگیــری کــرده اســت و هــم اکنــون مهاجــرت 
معکــوس بــرای کشــت محصــول و بهــره وری 

اقتصــادی آغــاز شــده اســت.
ــت و  ــه کیفی ــه درج ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــاوت اســت و  ــز متف ــد قیمــت محصــول نی تولی
قیمــت از 880 تومــان تــا دو هــزار و 250 تومــان 

ــر اســت. متغیی
محمــد ایرانمنــش تولیــد کننــده و صــادر کننــده 
ســیر در شــهداد اظهارداشــت: بــه صورت ســنتی 
ــدم از  ــی گن ــات و حت ــتان و مرکب کشــت نخلس
جملــه محصوالتــی اســت کــه در شــهداد انجــام 
ــان  ــتان کرم ــر در شــرق اس ــن ام ــود ای ــی ش م
تســری دارد امــا بــه دلیــل تغییــرات اقلیمــی در 
ــروز آفــت مشــکات عمــده  ــر و ب ســالهای اخی

ــرای کشــاورزان ایجــاد شــده اســت. ای ب
ــول  ــر محص ــر اکث ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ــای  ــردخانه ه ــان در س ــرق کرم ــای ش خرم
شــرق کرمــان دپــو شــده و خشکســالی 
ــرده  ــا مشــکاتی مواجــه ک ــز ب ــات را نی مرکب
ــه  ــکیدگی خوش ــده خش ــن پدی ــت همچنی اس
ــا  ــره خرم ــت زنج ــعه آف ــا و توس ــای خرم ه
کشــاورزان را بــا دردســرهای غیــر قابــل 

ــت. ــرده اس ــه ک ــی مواج تحمل

ــا تغییــر الگوی کشــت  lکشــاورزان ب
ــات یافتند نج

ایرانمنــش ادامــه داد: بــی آبــی نیــز موجب شــده 
بســیاری از روســتاها از ساکنانشــان خالــی شــوند 
و امــکان ادامــه کشــاورزی نباشــد امــا جایگزیــن 
کــردن کشــت در برخــی شهرســتانها در زمینــه 
مبــارزه بــا خشکســالی تاثیــر گــذار بــوده و 
ــود  ــز بهب ــاورزان را نی ــادی کش ــت اقتص وضعی

بخشــیده اســت.
وی بــه کشــت حنــا، کلــزا و ســیر و زعفــران در 

اســتان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: وقتــی مــی 
ــم  ــاال و آب ک ــد ب ــا درآم ــی ب ــوان محصوالت ت
تولیــد کــرد نبایــد آب بــرای کشــت محصوالتی 
ماننــد بادمجــان و میــوه هــای تابســتانی آب بــر 

ــرد. ــق گی تعل
علــی ابراهیمــی نیــز از دیگــر کشــاورزان شــهداد 
نیــز افــزود: انتظــار داریــم محصــول ســیر شــهداد 
بــه صــورت مســتقیم و بــدون واســطه بــه روســیه 
صــادر شــود و در کنــار حــذف دالالن محصــول بــا 
بســته بنــدی بــا نــام شــهداد بــه کشــورهای دیگر 
صــادر شــود و نبایــد از کیفیــت این محصول ســایر 

شــهرها ســوء اســتفاده کنند.

lلزوم ســرمایه گــذاری در بخشــهای 
پایین دســتی و باالدســتی کشــاورزی

وی تصریــح کــرد: بازاریابــی، آشــنایی بــا آخرین 
ــود کیفیــت  ــد محصــول و بهب راهکارهــای تولی
تولیــدو جــذب ســرمایه گــذار در صنایــع وابســته 
بایــد از طریق کارشناســان کشــاورزی در اســتان 
ــه  ــا زمین ــوزش داده شــود و ی ــه کشــاورزان آم ب
ــه  ــم ب ــا بتوانی ــود ت ــا ش ــادرات مهی ــای ص ه

ســمت تولیــد انبــوه گام بلندتــری برداریــم.
ــهداد  ــیر ش ــیه س ــار روس ــه داد: در کن وی ادام
ــه آلمــان، قرقیزســتان، آذربایجــان نیــز صــادر  ب
مــی شــود و از نظــر کیفیــت محصــول شــهداد 
در کشــور رتبــه نخســت را طبــق اعــام وزارت 
ــال  ــر س ــت و ه ــرده اس ــب ک ــاورزی کس کش
ــد ســیر  ــه تولی ــر وســعت مزارعــی کــه ب ــز ب نی

ــود. ــی ش ــزوده م ــد اف ــی یاب اختصــاص م
وی افــزود: بــه دلیــل شــرایط خــاص آب و هوایــی 
محصــول ســیر شــهداد زمانــی برداشــت می شــود 
ــیر  ــی از س ــی خال ــی و خارج ــای داخل ــه بازاره ک
ــت بســیار  ــل رغب ــن دلی ــه همی ــر« اســت و ب »ت

ــه محصــول شــهداد مــی شــود. ــادی ب زی

با توجه به درجه کیفیت 
و تولید قیمت محصول 

نیز متفاوت است و قیمت 
از ۸۸0 تومان تا دو هزار و 

۲۵0 تومان متغییر است.

سیرهای کویر کرمان سر سفره روسها

از ورشکستگی تا مهاجرات 
معکوس

شهر شهداد در جنوبی ترین قسمت کویر لوت قرار گرفته 
است و آخرین منطقه ای است که در حاشیه کویر در آن انسانها 
سکونت دارند و چند کیلومتر آن سو تر از شهداد تنها کویر و 
بیابان بی آب و علف لوت قرار گرفته است که کمتر جنبنده ای 

توان حیات در آن را دارد.  اسما محمودی

ماه
شت 

دیبه
ار رتر 
ب ش 
گزار

ــران اقتصاد ایـ

http://mehrnews.com


صفحه 72 | شماره3و4 | اردیبهشت و خرداد 94 MEHR NEWSAGENCY

ــر  ــر س ــداکاری ب ــان ف ــر دهق ــه اگ ــاری ک قط
ــی  ــل ب ــون آن را از ری ــا تاکن ــود حتم ــش ب راه
ــت  ــرفت هدای ــل پیش ــه ری ــارج و ب ــی خ تفاوت

ــرد. ــی ک م
شــاید تــا چنــد دهــه گذشــته احــداث راه آهــن در 
مناطــق کوهســتانی یــک آرزوی تقریبــا دســت 
ــه نظــر مــی رســید امــا هــم اکنــون  نیافتنــی ب
ــه در  ــا وجــود پیشــرفت هــای صــورت گرفت و ب
ــن  ــازی ای ــا راهس ــوژی و خصوص ــوزه تکنول ح
آرزو دســت یافتنــی شــده و هــم اکنــون در 
بســیاری از مســیرهای کوهســتانی کشــور ریــل 

ــرده اســت. ــدا ک قطــار راه پی
همانگونــه کــه بارهــا توســط مســئوالن مختلف 
ــد شــده اســت، کرمانشــاه یکــی از  ــان و تاکی بی
ــا نقــش اســتراتژیک در هشــت  اســتان هــای ب
ســال دفــاع مقــدس بــوده کــه پیــش و پــس از 
انقــاب نیــز بــا تمــام رشــادت  محرومیــت هــای 

زیــادی را بــه جــان خریــده اســت.
بســیاری از وعــده هــا بــرای شســتن زنــگار ایــن 
محرومیــت هــا از چهــره کرمانشــاه در حــد وعده 
ــده کــه شــاید یکــی از مهمتریــن  هــا باقــی مان
آنهــا در مســیر پیشــرفت و توســعه تحقــق 
تخصیــص اعتبــارات بــرای بهــره بــرداری از راه 
آهــن غــرب کشــور در مســیر مایــر- کرمانشــاه 

و کرمانشــاه- خســروی اســت.
ــروژه  ــی از پ ــور یک ــرب کش ــن غ ــروژه راه آه پ
ــه  ــت ک ــور اس ــاال در کش ــت ب ــا قدم ــای ب ه
ســال 69 مطالعــات آن آغــاز و پــس از 11 ســال 
مطالعــه، در ســال 80 عملیــات اجرایــی آن کلیــد 
خــورد امــا اجــرای عملیــات ســاخت ایــن پــروژه 

از 14 ســال گذشــته تاکنــون بــا کنــدی طلســم 
ــر و  ــوز هــم درگی شــده ای پیــش مــی رود و هن
دار  وعــده مســئوالن بــرای تخصیــص اعتبارات 

اســت.
ایــن طــرح بــه طــول 605 کیلومتــر و بــه 
ــر  ــا ســرعت 160 کیلومت صــورت یــک خطــه ب
بــر ســاعت بــرای مســافر و 120 کیلومتــر بــرای 
بــار بــوده کــه در ســه فــاز اراک - کرمانشــاه بــه 
طــول 267 کیلومتــر، کرمانشــاه - خســروی 
ــه  ــر - همــدان ب ــه طــول 263 کیلومــر و مای ب
طــول 75 کیلومتــر طراحــی شــد امــا هــم اکنون 
ــاه  ــروژه طــی مهرم ــن پ ــه از ای تنهــا یــک قطع
ــه  ســال 90 در مســیر اراک )ســمنگان( مایــر ب
اتمــام رســیده و قطعــه مایــر- کرمانشــاه نیز در 

ــت. ــت اجراس دس
ســمنگان، مایــر، کنــگاور، صحنــه، کرمانشــاه، 
ــروی  ــیرین و خس ــرب، قصرش ــاد غ ــام آب اس
ایســتگاه هــای تعییــن شــده در مســیر گــذر راه 
ــس از گذشــت  25  ــه پ ــرب هســتند ک آهــن غ
ــات  ــات و 14 ســال از عملی ــاز مطالع ســال از آغ
اجرایــی در ایســتگاه اول یعنــی ســمنگان- مایر 

متوقــف شــده اســت.
ــار،  ــافر و ب ــل مس ــل و نق ــاالی حم ــت ب ظرفی
حمــل و نقــل ارزان، ایجــاد امــکان ارتباط ســهل 
ــز کشــور و ایجــاد مســیر  ــا مرک ــر ب الوصــول ت
ارتباطــی ارزان بــا کشــور عــراق از مزایایی اســت 
کــه در نتیجــه ایجــاد خطــوط ریلــی و راه آهــن 
غــرب نصیــب شــبکه حمــل و نقلــی و اســتفاده 
کننــدگان از آن مــی شــود کــه بــه تبــع آن رشــد 
ــز شــاهد  اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی را نی

ــود. خواهیــم ب
ــوان یکــی از زیرســاخت هــای  ــه عن راه آهــن ب
مهــم در توســعه اقتصــادی و خصوصــا صنایعــی 
چــون صنعــت گردشــگری از ضروریــات جوامــع 
ــاه  ــون کرمانش ــتانی چ ــا اس ــی و خصوص کنون
ــا کمبــود ســرمایه گــذار و دمــل چرکیــن  کــه ب
ــوده و ایجــاد آن نقــش  ــرو اســت ب ــکاری روب بی
ــذب  ــی در ج ــریع کنندگ ــری و تس ــهیل گ تس
ســرمایه گذارانی کــه کرمانشــاه را پلــی ارتباطــی 

ــد، دارد. ــی دانن ــا عــراق م ــرای تجــارت ب ب

lقــول اتمــام راه آهــن مایــر –
کرمانشــاه تــا تیر 95 داده شــده اســت

ــاه  ــتانداری کرمانش ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
ــور را  ــرب کش ــن غ ــرح راه آه ــاز ط ــان آغ زم
ســال 69 اعــام کــرد و گفــت: عملیــات اجرایــی 
ــات  ــال مطالع ــس از 11 س ــا پ ــروژه نهایت ــن پ ای
در ســال 80 آغــاز و هــم اکنــون در قطعــه 
اراک)ســمنگان( - مایــر بــه بهــره برداری رســیده 

و قطعــه مایــر- کرمانشــاه نیــز در حال اجراســت.
مجتبــی نیــک کــردار از اجــرای عملیــات 
ــروژه  ــاه پ ــر- کرمانش ــه مای ــازی قطع زیرس
راه آهــن غــرب خبــر داد و گفــت: عملیــات 
زیرســازی ایــن پــروژه هــم اکنــون رو بــه اتمــام 

بــوده و 97 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.
وی گفــت: در ایــن مســیر خــاک  بــرداری، 
خاکریــزی و ســایر مــواردی که جســم زیرســازی 
راه آهــن را تشــکیل می دهنــد انجــام شــده و هــم 
اکنــون در مرحلــه ریــل گــذاری اســت و ســاخت 
ــرات، ســیگنال و واگــن  هــا  ایســتگاه  هــا، مخاب
نیــز در مراحــل بعــدی تکمیــل ایــن قطعــه از راه 

آهــن غــرب قــرار خواهــد گرفــت.
معــاون عمرانــی اســتانداری کرمانشــاه تصریــح 
ــه  ــذاری قطع ــل گ ــون کار ری ــم اکن ــرد: ه ک
ــمت  ــرب از س ــن غ ــاه راه آه ــر- کرمانش مای
مایــر در حــال انجــام بــوده و حــدود 40 کیلومتر 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــل گ از آن ری
وی افــزود: وزارت راه و شهرســازی در حــال 
خریــد ریــل بــرای پــروژه هایــش اســت و بــه ما 
قــول داده ریــل مایــر- کرمانشــاه را هــم حتمــا 

امســال تامیــن مــی کنــد.
معــاون عمرانــی اســتاندار کرمانشــاه تاکیــد 
ــا  ــی 94 )ت ــان ســال مال ــا پای ــم ت کــرد: امیدواری
تیرمــاه 95( بنابــه قــول هایــی کــه خــود معــاون 
ــازمان  ــس س ــت رئی ــور، نوبخ ــس جمه اول رئی
ــر راه و  ــدی وزی ــزی، آخون ــه ری ــت برنام مدیری
ــاون توســعه زیرســاخت  ــورزاد مع شهرســازی، ن
ــازی در  ــل وزارت راه و شهرس ــل و نق ــای حم ه
سفرهایشــان بــه اســتان داده انــد، راه آهــن 
ــاه  ــه کرمانش ــر 95 ب ــا تی ــاه ت ــر- کرمانش مای

ــید. ــد رس خواه
ــر  ــم بناب ــا ه ــه م ــان اینک ــا بی ــردار ب ــک ک نی
ــزود:  ــم، اف ــی کنی ــت م ــول هــای آنهــا صحب ق
متاســفانه یــک قــول معــاون اول رئیــس جمهور 
ــه  ــا را ک ــال 93  م ــص س ــه تخصی ــود ک داده ب
ــورت 100  ــه ص ــوده ب ــان ب ــارد توم 113 میلی
درصــدی بدهنــد کــه محقــق نشــد و علــت آن 

ــت. ــوده اس ــور ب ــی در کش ــود نقدینگ کمب

ــال 93 از  ــارات س ــد اعتب l  50 درص
ــت ــت رف دس

ــدود 40  ــا ح ــن مبن ــر ای ــرد: ب ــح ک وی تصری
درصــد از اعتبــارات مــا را کــه 50 میلیــارد تومــان 
ــارات از  ــن اعتب ــد و ای ــص ندادن ــت تخصی اس

ــت. ــت رف دس
ــارات  ــی اســتاندار کرمانشــاه، اعتب ــاون عمران مع
امســال را 168 میلیــارد تومــان اعــام کــرد 
ــک  ــن ی ــال گرفت ــن دنب ــر ای ــت: عــاوه ب و گف
ــن منظــور  ــه ای ــی هــم ب ــارد تومان وام 250 میلی
ــد  ــت خواه ــدا بازپرداخ ــت بع ــه دول ــتیم ک هس
کــرد کــه اگــر محقــق شــده و ریــل هــم توســط 
وزارت راه خریــداری شــود شــاهد بهــره بــرداری 
ــده  ــن ش ــق تعیی ــن در اف ــه راه آه ــن قطع از ای

ــود. ــم ب خواهی
وی گفــت: اخیــرا بنــده و اســتاندار و معــاون 
برنامــه ریــزی اســتانداری کرمانشــاه در دیــدار بــا 
نــورزاد، معــاون توســعه زیرســاخت هــای حمل و 
نقــل وزارت راه و شهرســازی جلســه ای داشــتیم 
و در ایــن رابطــه صحبــت شــد کــه طــی آن بــار 

دیگــر قــول تحقــق آن را گرفتیــم.
ــاه-  ــه کرمانش ــوص قطع ــردار در خص ــک ک نی
خســروی راه آهــن غــرب نیــز گفــت: همچنیــن 
ــعه  ــاون توس ــور مع ــا حض ــه و ب ــن رابط در ای

سالهای توقف پروژه  کرمانشاه پشت هم »قطار« شد

راه آهنی برای تحقق وعده ها
دهقان فداکار نامی است که در خاطرات مردم ایران یادآور ناجی قطاری است که قرار بود از مسیر اصلی 
خود خارج و دچار بحرانی جدی شود. اما کودکان و شاید بزرگساالن کرمانشاهی خاطره دیگری نیز از قطار 
دارند و آن قطار غرب کشور است که قرار بود بر ریل راه آهن غرب کشور تاخته و صدای سوت آن گوش 

مردمان این دیار را بنوازد.
 طیبه قدمی

کرمانشاه یکی از استان 
های با نقش استراتژیک 

در هشت سال دفاع 
مقدس بوده که پیش و 
پس از انقالب نیز با تمام 
رشادت  محرومیت های 

زیادی را به جان 
خریده است|

ــران اقتصاد ایـ
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زیرســاخت هــای حمــل و نقــل وزارت راه و 
شهرســازی بــا ســردار عبدالهــی فرمانده قــرارگاه 
خاتــم االنبیــا نیــز جلســه ای داشــتیم و قرار شــد 
ــود. ــل ش ــم ح ــرارگاه خات ــراردادی ق مشــکل ق

وی مشــکل ایــن قــرارداد را عــدم بــه روزرســانی 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــای روز عن ــت ه ــا قیم آن ب
چــون آن زمــان اعتبــارات اجــرای کار تخصیص 
داده نشــده بــود هــم اکنــون قیمــت هــا 
ــی  ــاظ قیمت ــه لح ــد ب ــته و بای ــی نداش همخوان

ــود. ــاح ش اص
معــاون اســتاندار کرمانشــاه یادآور شــد: طــی این 
نشســت قــرار بــر اصــاح ایــن قــرارداد گذاشــته 
شــد و قــول داده شــد کــه در صــورت انجــام این 
اصاحیــه قطعــه کرمانشــاه- خســروی اجرایــی 
شــده و طــی دو تــا ســه ســال ایــن قطعــه هــم 

بــه بهــره بــرداری برســد.
ــروی را  ــاه – خس ــه کرمانش ــرفت قطع وی پیش

ــرد. ــام ک ــد اع ــدود 15 درص ــز ح نی

ــی در کشــور عامــل  lنظــام غلــط مال
ــر اجــرای راه آهــن کرمانشــاه تاخی

نماینــده مــردم کرمانشــاه در مجلــس نیــز گفت: 
ــیده  ــر کســی پوش بحــث راه آهــن کرمانشــاه ب
نیســت و بیــش از 12 ســال اســت  کــه بــه طول 

انجامیــده اســت.
ــن  ــه در ای ــه ک ــزود: آنچ ــری اف ــا مص عبدالرض
ــت  ــاه قدم ــن کرمانش ــت راه آه ــم اس ــن مه بی
ــف  ــت ضعی ــان از مدیری ــن نش ــرده و ای ــدا ک پی
مالــی حاکــم بــر کشــور اســت کــه پــروژه هــای 
ــطح  ــاه در س ــن کرمانش ــد راه آه ــی مانن مختلف
کشــور داریــم کــه بــه دلیــل نظــام مالــی غلــط 
ــا  ــه تنه ــی شــده و ن در کشــور متاســفانه طوالن
ســود دهــی ای را بــه دنبــال ندارنــد بلکــه زیــان 

ــد. ــی کنن ــور وارد م ــه کش ــادی را ب زی
وی تاکیــد کــرد: اگــر اعــداد و ارقامــی کــه 
ــن  ــرای راه آه ــی ب ــات اجرای ــدای عملی در ابت
کرمانشــاه پیــش بیننــی شــده بــود بــه آن 
اختصــاص پیــدا مــی کــرد و درســت وارد بودجــه 
ــاله  ــج س ــه پن ــک برنام ــا در ی ــد قاعدت ــی ش م

ــود. ــرداری ب ــره ب ــام و به ــل انج قاب
نماینــده مــردم کرمانشــاه تصریــح کــرد: چــون 
ــود  ــی ش ــام م ــول انج ــن در ط ــات راه آه عملی
ــام کار  ــل انج ــت و کاری معط ــاع نیس و در ارتف
دیگــری نیســت و ایــن طــول نیــز قابــل تقســیم 
بــوده کــه زودتــر از موعــد پیــش بینــی هــم بــه 

ــرداری برســد. بهــره ب
ــاه  ــن کرمانش ــروژه راه آه ــرای پ ــری، اج مص
ــت و  ــی دانس ــای خارج ــاز از نیروه ــی نی را ب
گفــت: 100 درصــد انجــام ایــن کار بــه عهــده 
ــا متاســفانه  ــوده ام ــی ب ــی و ایران ــروی داخل نی
ــه  ــام بودج ــور و نظ ــزی کش ــه ری ــام برنام نظ
ــل  ــت عم ــورد درس ــن م ــور در ای ــزی کش ری
ــاده  ــج نه ــدا ک ــتی در ابت ــر خش ــرده و اگ نک
ــه  ــج رفت ــا ک ــا ثری ــوار ت ــن دی ــت ای ــده اس ش
اســت و اولیــن بودجــه ای کــه بــرای راه آهــن 
ــف  ــدری ضعی ــه ق ــد ب ــوب ش ــاه مص کرمانش
ــا 20  ــد افزایــش 10 ت ــا رون ــود کــه بعدهــا ب ب
درصــدی بودجــه هــم پاســخگوی اجــرای راه 

ــود. ــاه نب ــن کرمانش آه

lنظــام بودجــه ریزی مــا در 35 ســال 
گذشــته قطــره چکانــی بوده اســت

وی افــزود: در ایــن مــورد مبنــای غلطتــی 
گذاشــته شــد و عــددی در بودجــه اول بــرای آن 

دیــده نشــد و نظــام بودجــه ریــزی مــا متاســفانه 
در 35 ســاله گذشــته یــک نظــام قطــره چکانــی 
بــوده کــه یــک افزایــش نســبت بــه ســال قبــل 
ــاف  ــن اوص ــا ای ــد و ب ــی بلع ــورم م ــم ت را ه
افزایــش 10 تــا 20 درصــدی در تــورم حــل شــده 

ــری نکــرده اســت. ــچ تغیی ــی هی و عــدد قبل
ــرای  ــت ب ــدام دول ــردم کرمانشــاه، اق ــده م نماین
ــاالی  ــای ب ــروژه ه ــه پ ــه ب ــص بودج تخصی
ــرفت  ــدم پیش ــل ع ــر عوام ــد را از دیگ 80درص
پــروژه راه آهــن کرمانشــاه طــی ســال 93 
ــن  ــروژه راه آه ــع پ ــت: در واق ــرد و گف ــام ک اع
مایــر بــه کرمانشــاه از پیشــرفت بــاالی 90 
درصــد برخــوردار اســت امــا دولــت آن را بــه قطعــه 
کرمانشــاه – خســروی که پیشــرفت چندانــی ندارد 
وصــل کردنــد کــه مجمــوع پیشــرفت آن بــه زیــر 
70 درصــد رســید و طبیعتــا از لیســت پــروژه هــای 

ــود. ــی ش ــارج م ــاالی 80 درصــد پیشــرفت خ ب
مصــری از برگــزاری جلســات و مذاکــرات 
ــت  ــزی ریاس ــه ری ــاون برنام ــا مع ــف ب مختل
جمهــوری و رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی، وزیــر راه ســابق و فعلــی و... و. بــرای این 
ــن جلســات  ــی ای ــت: ط ــرداد و گف موضــوع خب
ــان کــه  ــارد توم ــارد و 120 میلی اعــداد 100 میلی
از اعــداد قابــل اعتنایــی در بودجــه اســت مطــرح 
شــد امــا ایــن اعــداد پاســخگوی راه آهــن 

ــت. ــاه نیس کرمانش
وی افــزود: در نهایــت در جلســه ای کــه در 

ــازمان  ــس س ــتیم، رئی ــت داش ــازمان مدیری س
ــه  ــال 94 ب ــروژه در س ــن پ ــه ای ــد ک ــول دادن ق
ــن  ــات ای ــق مصوب ــد و طب ــرداری برس ــره ب به
جلســات دو بحــث لوکوموتیــو و ریــل از طریــق 

ــد. ــی کن ــدا م ــق پی ــی تحق ــس خارج فاینان
ــروژه راه  ــام پ ــول اتم ــوص ق ــری در خص مص
ــان  ــئوالن در پای ــط مس ــاه توس ــن کرمانش آه
ــر  ــت: اگ ــاه 95 گف ــی تیرم ــی 94 یعن ــال مال س
ــوع را  ــن موض ــتان ای ــاره دوس ــد دوب ــرار باش ق
بــه تیرمــاه 95 کــه همــان ســال مالــی 94 اســت 
بکشــانند، انصافــا بــی وفایــی نســبت بــه عهــد و 
وفایــی اســت کــه کــرده انــد چــون در ســال 93 به 
مــا قــول بهــره بــرداری از آن را تــا ســال 94 داده اند 
و اگــر بــه 95 کشــیده شــود بــه نظــر مــن بــاز هــم 

ــر رود. ــرار اســت کــه از 95 هــم باالت ق
ــورای  ــس ش ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــار م ــت: انتظ ــامی گف اس
همانگونــه کــه قــول داده شــده راه آهــن 
کرمانشــاه در ســال 94 بــه بهــره برداری برســد و 
نیــازی بــه طوالنــی شــدن آن تــا تیر 95 نیســت 
ــاه 95  ــه قصــد انجــام آن را در ســه م و کاری ک
دارنــد مــی تــوان در همیــن 10 مــاه باقــی مانــده 
ــه  ــر هــم انجــام داد و ب ــه صــورت فشــرده ت و ب

ــول نشــود. ســال دیگــر موک
مصــری یــادآور شــد: کار احــداث راه آهــن 
ــر  ــه تاخی ــازی ب کرمانشــاه در ســطح اســت و نی
بــرای اجــرای بخشــی از آن واغــاز بخــش 

دیگــر وجــود نــدارد، لــذا مــی توانــد بــه صــورت 
ــود. ــرا ش ــان اج همزم

ــرب،  ــن غ ــروژه راه آه ــی پ ــکار فعل وی پیمان
قطعــه مایــر- کرمانشــاه را پیمانــکار مناســب و 

ــت. ــه دانس ــن زمین ــدی در ای توانمن
نماینــده مــردم کرمانشــاه در مجلــس خاطرنشــان 
کــرد: امیدواریــم مســئوالن کشــوری بــه قولی که 
بــرای اتمــام راه آهــن کرمانشــاه دادنــد عمــل کرده 
و منابــع بودجــه ای کشــور به نحوی تخصیــص یابد 
کــه نیــاز نباشــد کار بــه ســال آتــی موکــول شــود و 
چنانچــه هــم منابــع مالــی بــرای ایــن امــر موجــود 
نیســت صادقانــه آن را به مــردم اعام کــرده و تکلیف 
آنهــا را مشــخص کننــد اما اگــر منابــع موجود اســت 

بــه تعهــدات و قــول هــای داده شــده عمــل شــود.
ــرای  مصــری تصریــح کــرد: چنانچــه نویــدی ب
ــده  ــا داده ش ــه آنه ــه ب ــه جامع ــی ب ــد بخش امی
ــه خــود باعــث  ــه آن عمــل نشــود خــود ب امــا ب

ــد. ــد ش ــردم خواه ــدی م ناامی
نماینــده مــردم کرمانشــاه گفــت: اگــر روزی یــک 
ســاعت بیــش از روال تعییــن شــده روی پــروژه راه 
آهــن کرمانشــاه کار شــود در همیــن 10 مــاه مــی 
تــوان در پایــان 94 شــاهد بهــره بــرداری از آن بود و 

نیــاز نیســت بــه ســال 95 موکــول شــود.
وی، گفــت: مــن احتمــال می دهــم که دوســتان 
مــا انجام ایــن پــروژه را گذاشــتند در ســفر رئیس 
جمهــور بــه اســتان کرمانشــاه انجــام دهنــد کــه 
نویــدی بــرای مــردم باشــد و قــول بــرای پایــان 
ــته  ــه گذاش ــت ک ــراری اس ــاید ق ــا 95 ش آن ت
ــتان  ــه اس ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــا در س ــده ت ش

کرمانشــاه بــه عنــوان مصوبــه قــرار گیــرد.
ــه  ــا ک ــردم م ــکل م ــرد: مش ــد ک ــری تاکی مص
ــروژه راه  ــرای پ ــر در اج ــال تاخی ــه س ــن هم ای
آهــن را تحمــل کــرده انــد ســه مــاه دیرتــر بــه 
بهــره بــرداری رســیدن پــروژه نیســت، بلکــه این 
اســت کــه همــان حــرف هــای گذشــته دوبــاره 
ــروژه  ــه پ ــم ک ــن نگرانی ــا از ای ــود و م ــرار ش تک
ــه ایــن زودی هــا  ــاده و ب ــه تعویــق افت بازهــم ب

ــرداری نرســد. ــه بهــره ب ب
وی یــادآور شــد: مســئوالن صادقانــه بــه مــردم 
اعــام کننــد کــه قــراره امســال ایــن پــروژه بــه 
ــاز هــم  ــه ب ــر هــم ن ــرداری برســد و اگ ــره ب به
اعــام شــود و بهــره بــرداری از آن طــی امســال 
هــم تنهــا مســتلزم یــک ســاعت کار بیشــتر در 

ــده از ســال اســت. 10 ماهــه باقیمان

ــران اقتصاد ایـ

http://mehrnews.com


صفحه 74 | شماره3و4 | اردیبهشت و خرداد 94 MEHR NEWSAGENCY

در ایــن میــان اســب ترکمــن هــم در زادگاه 
ــود  ــت و نب ــده اس ــور مان ــود مهج ــی خ حقیق
ــاال  حمایــت هــای الزم، ممنوعیــت صــادرات، ب
بــودن هزینــه هــای پــرورش و نگهــداری، ورود 
ــزی  ــه ری ــود برنام ــی و نب ــای خارج ــب ه اس
جامــع باعــث شــده تــا شــمار اســب هــای اصیل 
ایرانــی کاهــش پیــدا کنــد و صنعــت اســب نــه 
تنهــا در کشــور بلکــه در ایــن منطقه هــم رونقی 

ــته باشــد. نداش
بــا توجــه بــه اینکــه افــراد بســیاری به نگهــداری 
و پــرورش اســب عاقه منــد هســتند و در آن 
ــه شــکل  ــد و آن را ب ــی کنن ــذاری م ســرمایه گ
اقتصــادی مــورد توجــه قــرار مــی دهنــد، اســب 
ــی  ــردش مال ــا گ ــاز ب ــول س ــع پ ــی از صنای یک

ــا اســت. ــاال در دنی ب
ــا توجــه  ــگاه دیگــر در بخــش اشــتغالزایی ب از ن
ــب  ــوزش اس ــداری، آم ــد، نگه ــه تولی ــه اینک ب
بــرای مســابقه و خدمــات وابســته و تولیــد لــوازم 
ســوارکاری کــه هنــوز بــه صــورت دســتی تولیــد 
ــدگاه  ــن صنعــت از دی می شــوند باعــث شــده ای
بخــش اشــتغالزایی  از صنایــع بســیار اشــتغالزا و با 

ــاال باشــد. فــروش ب
ــته  ــان توانس ــن می ــز در ای ــتان نی ــتان گلس اس
ــته  ــتانی پیشــگام در رش ــوان اس ــه عن ــود را ب خ
ــد و  ــی کن ــب معرف ــرورش اس ــوارکاری و پ س
برگــزاری کــورس هــای بهــاره و پاییــزه در 
شهرســتان گنبــدکاووس، بندرترکمــن و آق قــا 
نشــان مــی دهــد ایــن منطقــه از ظرفیــت هــای 
ــول  ــه متاســفانه مغف ــی برخــوردار اســت ک خوب

مانــده اســت. بعبارتــی اســب در گلســتان حکــم 
ــه آن  ــه ب ــی ک ــور دارد. نفت ــرای کش ــت را ب نف

ــت. ــده اس ــی نش توجه
در ایــن مایــن واردات اســبهایی کــه در خــارج از 
کشــور چنــدان کیفــی محســوب نمــی شــوند و 
ــت  ــه صنع ــتند ب ــارج از رده هس ــری خ ــه تعبی ب

ــل ترکمــن لطمــه زده اســت. اســب اصی
بــه عبارتــی دیگــر اســب اصیــل و منحصــر بــه 
فــرد ترکمــن در ایــن رهگــذر دیــده نمــی شــود 
و بــه اســبهایی بهــا داده مــی شــود کــه از خــارج 
وارد کشــور مــی شــوند و  چنــدان هــم بــه پــای 
اســب داخــل کشــور نمــی رســد و یــا بهتــر مــی 
ــی کیفیــت همســایه  ــوان گفــت کــه اســب ب ت

بــرای عــده ای غــاز اســت.

l صــادرات اســب مهــم ترین مشــکل 
در ایــن صنعت اســت

فرمانــدار شهرســتان کالــه اظهــار کــرد: 
صــادرات اســب مهــم تریــن مســاله در صنعــت 
اســب اســت کــه تــا ایــن مســاله اتفــاق نیافتــد 
مــا در ایــن حــوزه روال معمولــی داریــم و شــتابی 

ــت. ــم داش نخواهی
ــک  ــه ژنتی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ب ــرت برزگ نص
ــود دارد،  ــه وج ــن در منطق ــل ترکم ــب اصی اس
گفــت: آب و هــوای منطقــه، عاقــه منــدان بــه 
ــث  ــبداری باع ــاد در اس ــه زی ــوزه، تجرب ــن ح ای
شــده کالــه، گنبــدکاووس، بندرترکمــن و مراوه 
ــی  ــای باالی ــت ه ــه ظرفی ــن زمین ــه در ای تپ

ــند. ــته باش داش

در  هــم  گلســتان  اســتاندار  داد:  ادامــه  وی 
بازدیــدی کــه از کالــه داشــت ایــن ظرفیــت را 
مناســب دانســته و بــه ایــن موضــوع و پیگیــری 

ــد. ــرده ان ــه ک ــراز عاق ــرای آن اب ب
فرمانــدار کالــه بــا اشــاره بــه لــزوم کار 
کارشناســی در ایــن حــوزه تصریــح کــرد: جهــاد 
کشــاورزی هــم بایــد درخصــوص حمایــت 
ــن  ــل ترکم ــب اصی ــدگان اس ــرورش دهن از پ
همــکاری هــای الزم را داشــته باشــد تــا انگیــزه 

ــود. ــتر ش ــه بیش ــن زمین در ای
ــل  ــب اصی ــز اس ــه مرک ــان اینک ــا بی ــر ب برزگ
ــان اســت،  ــه و روســتای صوفی ترکمــن در کال
ــه اینکــه مهــم  ــا توجــه ب خاطــر نشــان کــرد: ب
ــث  ــت بح ــن صنع ــت در ای ــه حرک ــن نقط تری
ــن  ــنواره در ای ــزاری جش ــا برگ ــت ب ــه اس عرض
ــب  ــه اس ــرای عرض ــا را ب ــن فض ــوص ای خص

ــم. ــاد کردی ــن ایج ــل ترکم اصی
وی اظهــار کــرد: رســانه هــا مــی تواننــد ظرفیــت 
ــد  ــی نشــان دهن ــه خوب ــه ب ــن زمین ــه در ای منطق
ــث  ــه بح ــت در منطق ــن صنع ــرورش ای ــا پ و ب
اشــتغال زایــی بــه خوبــی تقویــت شــود و در زمینه 
گردشــگری هــم اتفــاق هــای خوبــی ایجاد شــود.

رســانه هــا مــی تواننــد ظرفیــت منطقــه در ایــن 
ــرورش  ــا پ ــد و ب ــان دهن ــی نش ــه خوب ــه ب زمین
ایــن صنعــت در منطقــه بحــث اشــتغال زایــی به 
خوبــی تقویــت شــود و در زمینــه گردشــگری هم 

ــی ایجــاد شــود. اتفــاق هــای خوب
برزگــر بــا تاکیــد بــر اینکــه در کان بایــد بحــث 
صــادرات انجــام شــود، گفــت: در ایــن خصــوص 

وزارتخانــه هــا بایــد وارد میــدان شــوند تــا موانــع 
موجــود برداشــته شــود و ایــن مســاله هــم کمــی 

زمــان نیــاز دارد.
ــه ایــن ســوال کــه »گفتــه مــی  وی در پاســخ ب
شــود مافیــای اســب مانــع از توســعه ایــن صنعت 
در گلســتان شــده اســت«، گفــت: اعتقــادی بــه 
ــه  ــودجویانه در هم ــگاه س ــا ن ــدارم ام ــا ن مافی
حــوزه هــا وجــود دارد و بایــد ایــن مســاله ایجــاد 
ــی  ــق صــادرات اســب هــم م ــه از طری شــود ک

ــادی انجــام شــود. شــود اســتفاده هــای زی
ــد کســانی  ــان اینکــه بای ــا بی ــه ب ــدار کال فرمان
ــد در  ــی دارن ــرد خوب ــه عملک ــن زمین ــه در ای ک
گلســتان شناســایی شــوند، گفــت: باید نقــاط قوت 
را تقویــت کــرده و آســیب هــا را شناســایی و بــرای 

رفــع و حــل مشــکات قــدم برداریــم.
ــب  ــدود 350 اس ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب برزگ
اصیــل ترکمــن در کالــه وجــود دارد، ادامــه داد: در 
حــال بررســی کشــورهایی کــه در این حــوزه موفق 
بــوده اند هســتیم تــا مــوارد را بــا توجــه بــه قواعد و 

شــرایط کشــور خودمــان بومــی ســازی کنیــم.
ــح کــرد: حفــظ ژنتیــک اســب یکــی  وی تصری
ــال انجــام هســتیم  ــه در ح ــواردی اســت ک از م
تــا از طریــق تکنولــوژی کــه وجــود دارد در ســال 

هــای آتــی بتوانیــم آن را حفــظ کنیــم.

lواردات اســب عامــل غفلــت از اســب 
هــای ایرانی

ــه در  ــانی ک ــی از کس ــیرمحمدلی یک ــوب ش ای
زمینــه پــرورش و نگهــداری اســب بــه صــورت 
ــی از  ــت: یک ــد گف ــی کن ــت م ــدود فعالی مح
مشــکاتی کــه در حــوزه صنعــت اســب وجــود 
ــت  ــادرات اس ــای ص ــه ج ــب ب دارد واردات اس
ــای  ــب ه ــر روی اس ــه ب ــده توج ــث ش و باع
ــی  ــل ایران ــای اصی ــب ه ــتر از اس ــی بیش خارج

ــد. باش
ــادی  ــای زی ــه ه ــاالنه هزین ــه داد: س وی ادام
ــن  ــی شــود و ای ــران م ــه ای ــرای ورود اســب ب ب
نشــان دهنــده ایــن اســت کــه ســرمایه گــذاران 
در ایــن بخــش هزینــه مــی کننــد ولــی اگــر این 
ــل  ــب اصی ــرای اس ــذاری ب ــرمایه گ ــزان س می
ایرانــی انجــام مــی شــد صنعت اســب در کشــور 
و مناطقــی کــه پتانســیل هــای خوبــی دارد 

ــت. ــری داش ــوب ت ــرایط مطل ش
شــیرمحمدلی در خصوص اینکــه چرا صادرات اســب 
از ایــران انجــام نمــی شــود، توضیــح داد: قرنطینــه در 
ایــران بــا مشــکل همــراه اســت، مــا بــه راحتــی اجازه 
مــی دهیــم اســبی وارد شــود ولــی بــا توجه بــه اینکه 
در خــارج بــرای صــادرات مــا اســب هــا را قرنطینه می 

کنند مشــکل وجــود دارد.
اســب هــای خارجــی کــه در کشــورهای دیگــر 
جــزء اســب هــای از رده خــارج هســتند بــا هزینه 
ــود  ــی ش ــران م ــاد وارد ای ــذاری زی ــرمایه گ و س
ــه  ــود ک ــی ش ــن م ــث ای ــت باع ــه در نهای ک
ــل  ــب تمای ــدگان اس ــرورش دهن ــداران و پ نگه
زیــادی بــه اســب هــای ایرانــی نداشــته باشــند.

ــه اینکــه همیــن مســاله باعــث  ــا اشــاره ب وی ب
بــه وجــود آمــدن بــازار داللــی مــی شــود، افــزود: 
اســب هــای خارجــی کــه در کشــورهای دیگــر 
جــزء اســب هــای از رده خــارج هســتند بــا هزینه 
ــود  ــی ش ــران م ــاد وارد ای ــذاری زی ــرمایه گ و س
ــه  ــود ک ــی ش ــن م ــث ای ــت باع ــه در نهای ک
ــل  ــب تمای ــدگان اس ــرورش دهن ــداران و پ نگه
زیــادی بــه اســب هــای ایرانــی نداشــته باشــند.

ایــن پــرورش دهنــده اســب بــا بیــان اینکــه این 

صنعت پولساز گلستان که اسیر واردات شد

»اسب« همسایه غاز است

 دنیای اسب زیبایی و کششی دارد که با وارد شدن به این میدان جدا شدن از آن غیر ممکن است اما در صنعت 
اسب هم به مانند خیلی صنایع دیگر دست هایی وجود دارد که مانع رشد و پیشرفت آن می شود.

 مریم رضایی

ــران اقتصاد ایـ
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صنعــت هــم از ســوی دالالن بــا تهدیــد همــراه 
اســت، افــزود: مســئوالن بایــد بــا برنامــه هایــی 
ــدگان  ــرورش دهن ــدگان و پ ــد کنن ــد تولی بتوانن
اســب را حمایــت کننــد تــا ایــن صنعــت بتوانــد 

شــکل خوبــی بــه خــود بگیــرد.
ــت واحــد  ــک مدیری ــه اینکــه ی ــا اشــاره ب وی ب
ــرد:  ــح ک ــدارد، تصری ــود ن ــوزه وج ــن ح در ای
واردات اســب و کنتــرل نــژاد هــا بــه وزارت جهاد 
کشــاورزی بــر مــی گــردد و در خصــوص حــوزه 
ــر  ــه زی ــوارکاری ک ــیون س ــز فدراس ــابقه نی مس
مجموعــه وزارت ورزش و جوانــان اســت متولــی 
امــور اســت و نبــودن یــک وحــدت رویــه باعــث 
شــده نتوانیــم بــا وجــود ظرفیــت هــای مناســب 

بــه آنچــه مــی خواهیــم برســیم.

lیکــی از محورهــای توســعه منطقــه 
پــرورش اســب اســت

ــد  ــی گوین ــب م ــدگان اس ــرورش دهن ــه پ گرچ
ــاد  ــس جه ــا، رئی ــوند ام ــی ش ــی نم ــه حمایت ک
ــزار  ــه 3 ه ــان اینک ــا بی ــتان ب ــاورزی گلس کش
اســب اصیــل ترکمــن در گلســتان پــرورش داده 
ــرورش اســب  ــرای پ شــده، گفــت: حمایت هــا ب
ــت  ــه دارد و سیاســت های حمای در گلســتان ادام
از پــرورش اســب ســبب شــده کــه امــروز تعــداد 
اســب های اصیــل ترکمــن در اســتان از 300 

ــد. ــب برس ــزار راس اس ــدود 3 ه ــه ح راس ب
مختــار مهاجــر بــا اشــاره بــه اینکــه اســب داری 
ریشــه در فرهنــگ دینــی مــا دارد، گفــت: یکــی 
ــب  ــرورش اس ــه پ ــعه منطق ــای توس از محوره
ــت  ــعه صنع ــور توس ــه منظ ــت ب ــت و دول اس
پــرورش اســب و ایجــاد اشــتغال پایــدار از 
عاقمنــدان بــه ایــن صنعــت حمایــت می کنــد.

ــنواره  ــاالنه جش ــزاری س ــوص برگ وی در خص
اســب در کالــه افــزود: ایجــاد رقابــت ســالم بین 
ــرورش  ــداری و پ ــه نگه ــویق ب ــب داران، تش اس
اســب و ایجــاد اشــتغال پایــدار از جملــه اهــداف 
ــل  ــب اصی ــنواره اس ــی جش ــای برپای و انگیزه ه
ترکمــن در اســتان گلســتان و شهرســتان کالــه 
اســت و ایــن جشــنواره هــا فرصتــی بــرای 

ــا ارزش اســت. ــن اســب ب ــی ای معرف
ــای ســازمان  ــه حمایت ه ــه ادام ــا اشــاره ب وی ب

ــدور  ــزود: ص ــرح اف ــن ط ــاورزی از ای جهادکش
شناســنامه  بــرای اســب ها ســبب حفــظ خــون و 
ثبــت ژنتیــک اســب ترکمــن و توســعه پــرورش 

ایــن اســب های بــا ارزش می شــود.

lمقاومــت هایــی در خصوص توســعه 
و تقویــت اســب ترکمــن وجــود خواهد 

داشت
فرمانــدار ویــژه گنبــدکاووس اظهــار کــرد: یکــی 
ــب و  ــت اس ــج صنع ــا تروی ــای م ــه ه از دغدغ
اســب داری اســت و بــا توجــه بــه اینکه پــرورش 
ــادی در بحــث  ــذاران زی ــدگان و ســرمایه گ دهن
اســب، در گنبــد هســتند مــا بایــد دیــن خــود را 
ادا کــرده و اســب اصیــل ترکمن را در شهرســتان 

گنبــد از اســتان گلســتان ثبــت کنیــم.
ــب  ــت اس ــه ثب ــان اینک ــا بی ــدی ب ــد حمی محم
ترکمــن بــرای توســعه صنعت اســب باعــث انگیزه 
بیشــتر در بیــن پــرورش دهندگان مــی شــود، ادامه 
ــا ایــن کار مــی توانیــم حــرف هــای زیــادی  داد: ب

بــرای صــادرات داشــته باشــیم.
ــب در  ــرورش اس ــی پ ــش بوم ــه داد: دان وی ادام
ــدان و  ــه من ــود عاق ــا وج ــود دارد و ب ــه وج منطق
کارشناســان خبــره ایجــاد شــهرک پــرورش اســب 
بــه صــورت علمــی و بــا متــد روز دنیــا مــی توانــد 

ــد. ــی را در صنعــت اســب ایجــاد کن ــق خوب رون
وی بــا تاکیــد بــر اصالت اســب و ســپس توســعه 
ــی  ــای واقع ــه معن ــن ب ــب ترکم ــت اس و تقوی
تصریــح کــرد: در ایــن راه مطمئــن هســتیم کــه 
چــه در شهرســتان چــه در اســتان و حتی کشــور 
مقاومــت هایــی خواهــد شــد کــه بایــد ظرفیــت 

ایــن موضــوع را داشــته باشــیم.
حمیــدی با اشــاره بــه اینکه اســب در اشــتغالزایی 
و افزایــش درآمــد خانــواده هــا در منطقــه نقــش 
زیــادی دارد، گفــت: ســعی داریــم کمیتــه ای بــا 
حضــور یکــی از کارمنــدان فرمانــداری، مجموعه 
ســوارکاری و جهــاد کشــاورزی تشــکیل شــود تا 
ــود در راه  ــع موج ــکات و موان ــع مش ــر رف پیگی

ثبــت و گســترس صنعــت اســب باشــد.
ــی از  ــور یک ــا حض ــه ای ب ــم کمیت ــعی داری س
ــوارکاری  ــه س ــداری، مجموع ــدان فرمان کارمن
ــر  ــا پیگی ــود ت ــکیل ش ــاورزی تش ــاد کش و جه

ــت و  ــود در راه ثب ــع موج ــع مشــکات و موان رف
ــد. ــب باش ــت اس ــترس صنع گس

ــدا  ــا ابت ــزود: م ــدکاووس اف ــژه گنب ــدار وی فرمان
اصالــت اســب ترکمــن را از آن شهرســتان کنیــم و 
ســپس آن را توســعه دهیــم و هرگونه تســهیات و 
ــا اولویــت اســب ترکمــن باشــد و اگــر  ــات ب امکان
ــش باشــد،  ــا دان ــراه ب ــن و هم ــا مطمئ حرکــت م

ــود. ــی پرقــدرت خواهــد ب ــا در ســطح مل مطمئن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد کلیــه نژادهای اســب 
را در منطقــه توســعه دهیــم، اظهــار کــرد: در بحث 
ــی  ــای مختلف ــته ه ــوارکاری رش ــابقه در س مس
وجــود دارد کــه مــا در گنبــدکاووس فقــط در بحــث 
کــورس و ســرعت از آن اســتفاده مــی کنیــم و این 
ــن رشــته و  باعــث شــده تمــام ظرفیــت هــای ای
ایــن حیــوان دیــده نشــود و نــژاد بعضــی اســب هــا 

در ایــن میــان اســتفاده نشــود.
ــث  ــاله باع ــن مس ــه ای ــان اینک ــا بی ــدی ب حمی
ــه شهرســتان مــی رســد  شــده توفیقاتــی کــه ب
کــم اســت، ادامــه داد: مشــکل برگــزاری کورس 
هــای بهــاره و پاییــزه گنبــدکاووس ایــن اســت 
ــی  ــا بوم ــده ه ــزار کنن ــر و برگ ــان ام ــه متولی ک
ــن  ــزاری ای ــد از برگ ــود عای ــام س ــتند و تم نیس

ــود. ــی ش ــرج نم ــتان خ ــابقه در شهرس مس
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــتان ب ــتاندار گلس ــاون اس مع
ــد  ــزود: بای ــت، اف ــن اس ــب ترکم ــا اس ــت ب اولوی
کاربردهــا و مــوارد اســتفاده از اســب ترکمــن فقــط 
ــز  ــر نی ــوراد دیگ ــد و در م ــورس نباش ــص ک مخت

ــود  ــه ش ــذب جاذب ــث ج ــا باع ــود ت ــتفاده ش اس
ــل  ــب اصی ــخیص اس ــرای تش ــی ب و راهکارهای
ــا  ــد ت ــتان باش ــتان و شهرس ــود اس ــن در خ ترکم
مجبــور بــه آزمایــش DNA در جــای دیگــر نباشــد.

ــب  ــا ترکی ــن ب ــب ترکم ــل اس lنس
ــده  ــر ش ــتانی کمت ــای پاکس ــب ه اس

ست ا
مدیــر مجموعه ســوارکاری گنبــدکاووس گفــت: از 
اواخــر دهــه 40 اســب پاکســتانی وارد کشــور ایران 
شــد و بــزرگان مــا بــه اشــتباه بــه دلیــل ســرعت 
زیــاد آن، نســل خــوب اســب ترکمــن را بــا ترکیب 

ایــن اســب بــه مــرور زمــان از بیــن بردنــد.
حکیــم ایگــدری ادامــه داد: در حــال حاضــر 
اســب دخــون بــا پایــه مــادری )ترکمــن( و 
ــز  ــلیمی نی ــژاد س ــت و ن ــرد( اس ــدری )تروب پ
ــدود 8  ــت. از ح ــی اس ــای خارج ــب ه ــزو اس ج
ســال گذشــته معاونــت فنــی فدارســیون درصدد 
تشــخیص اســب ترکمــن برآمــده و خوشــبختانه 

ــیم. ــته باش ــی داش ــد خوب ــتیم تولی توانس
ــران  ــتانی وارد ای ــب پاکس ــه 40 اس ــر ده از اواخ
شــد و بــه دلیــل ســرعت زیــاد بــا اســب ترکمــن 
ــل اســب  ــژاد اصی ــر ن ــن ام ترکیــب شــد و همی

ــرد. ترکمــن را از بیــن ب
ــرداری و  ــه ب ــر نمون ــال حاض ــح داد: در ح وی توضی
آزمایشــگاه در تگــزاس آمریــکا زیــر نظر دکتــر گاس 
گاتلــن صــورت می گیــرد و نظــر ایشــان مــورد تایید 

بــرای اســب اصیــل ترکمــن اســت.
مدیر مجموعــه ســوارکاری گنبــدکاووس افــزود: نژاد 
اخــال تکــه در ترکمنســتان ثبــت شــده اســت و تنها 
نــژادی کــه مــی توانیــم آن را بــه نــام ایــران و اســتان 

گلســتان ثبــت کنیــم نــژاد یموت اســت.
وی تصریــح کــرد: مشــکل مــا بــه حــدود چهــل 
تــا پنجــاه ســال گذشــته برمــی گــردد و نیــاز بــه 
زمــان زیــادی داریــم تــا بتوانیــم انگیــزه را بــرای 
پــرورش دهنــدگان اســب اصیــل داشــته باشــیم.

ایگــدری اظهــار کــرد: مــا بایــد بــه دنبــال اســب 
ترکمــن باشــیم و اســتارت آن نیــز اســب خالص 
یمــوت ترکمــن باشــد. در حــال حاضــر نه اســب 
ــم کار  ــه مــی توانی ــم و ن ــم کــه صــادر کنی داری
صــادرات انجــام دهیــم پــس بهتــر اســت ابتــدا 
مشــکات داخلــی را در ایــن راســتا حــل کنیــم.

وی گفــت: در اســتان هــای دیگر برای هــر راس 
اســب وام پنــج میلیــون تومــان بــا چهــار درصد و 
بــه مــدت پنــج ســال ارائــه مــی شــود و وثیقــه 
ــن  ــر چنی ــت، اگ ــب اس ــنامه اس ــز شناس آن نی
تســهیات و امکاناتــی نیــز بــرای پــرورش 
ــل ترکمــن انجــام شــود،  ــدگان اســب اصی دهن

ــد. ــد ش ــاد خواه ــان ایج ــی در آن ــزه خوب انگی

ــران اقتصاد ایـ
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ــع  ــه موق ــت ب ــدم پرداخ ــرایطی ع ــن ش در چنی
ــش  ــه میزان ــکاران ک ــه چای ــرگ ســبز ب وجــه ب
ــاورزی  ــوالت کش ــر محص ــا دیگ ــه ب در مقایس
ــا بســیاری  ــدک اســت، باعــث  شــده ت بســیار ان
از کشــاورزان در ســالهای گذشــته چــای کاری را 
شــغل مناســبی بــرای معیشــت خــود ندانســته و 

ــد. ــری بدهن ــر کاب باغشــان را تغیی
ــم،  ــت یازده ــدن دول ــان روی کار آم ــا از زم ام
مســئوالن از احیــای صنعــت چــای ســخن 
گفتنــد و بــه واســطه حضــور محمدعلــی 
ــود  ــه خ ــان، ک ــتاندار گی ــمت اس ــی در س نجف
ــوده  ــور ب ــای کش ــازمان چ ــس س روزگاری رئی
ــی  ــات کاف ــش اطاع ــن بخ ــکات ای و از مش
دارد، ایــن امیــد در دل چایــکاران زنــده شــد کــه 
ــاهد  ــه ش ــن عرص ــو را در ای ــی ن ــد حرکت بتوانن

ــند. باش
ــر نوبخــت در  ــر حضــور محمدباق از ســوی دیگ
ســطح عالــی کشــور امیــد دیگــری را نیــز بــرای 
ــور  ــد از حض ــا بتوانن ــرده ت ــن ک ــکاران روش چای
وی در بخــش تامیــن اعتبــار بــرای برنامه هــای 

موجــود در صنعــت چــای اســتفاده کننــد.
ــل  ــه دلی ــکاران ب ــد چای در ســال گذشــته هرچن
ــتند  ــا نتوانس ــش بارندگی ه ــالی و کاه خشکس
ــبز  ــرگ س ــت ب ــه برداش ــتان ب ــل تابس در فص
بپردازنــد امــا بهــای بــرگ ســبز تحویلــی خــود 
در بهــار را بــه موقــع دریافــت کــرده و بــا توجــه 
بــه اینکــه بســیاری از کار شناســان کشــاورزی به 
زراعــی را نیــاز اصلــی باغــات چــای می دانســتند،  
وزیــر کشــاورزی نیــز از اعطــای تســهیات بــه 
ــر داد  ــات خب ــازی باغ ــوان س ــرای ج ــی ب زراع
تــا امیــد چایــکاران بــه تحــول در ایــن صنعــت 
ــت،  ــد دول ــق برنامــه هــای جدی درآمــدزا از طری

ــه خــود بگیــرد. ــوی واقعیــت ب رنــگ و ب
ــر  ــد از اواخ ــی را بای ــات بهزراع ــد عملی  هرچن
ــاره ای  ــل پ ــه دلی ــا ب ــاه شــروع کــرد ام ــان م آب
ــود  ــا کمب ــن آنه ــده تری ــه عم ــکات ک از مش
ــتند  ــکاران نتوانس ــود، چای ــت ب ــی دول نقدینگ
ــخص   ــان مش ــی را در زم ــه زراع ــهیات ب تس
ــر  ــه آخ ــا هفت ــت وام ت ــرده و پرداخ ــت ک دریاف
اســفند بــه تعویــق افتــاد. بخشــی از ایــن 
ــه  ــوب ب ــان مص ــارد توم ــه از 60 میلی ــار ک اعتب
ــود،  ــرده ب ــدا ک ــش پی ــان کاه ــارد توم 20 میلی
در چنــد مرحلــه بــه کشــاورزان پرداخــت شــد و 
همچنــان پرداخــت آن بــه چایــکاران ادامــه دارد. 
ــکاران  ــعه چای ــدوق توس ــا تشــکیل صن ــه ب البت
ایــن نویــد بــه کشــاورزان داده شــده که در ســال 

ــان مشــخص از  ــد در زم ــکاران بتوانن ــده چای آین
ــوند. ــد ش ــره من ــی به ــهیات بهزراع تس

l چایکاران به امید روزهای بهتر
ــبز  ــرگ س ــت ب ــش قیم ــود افزای ــن وج ــا ای ب
درجــه یــک بــه دو هــزار و صــد تومــان و 
دریافــت بخشــی از پــول بــه زراعــی، کشــاورزان 
ــن وعــده  ــد و همچنی ــه فصــل زراعــی جدی را ب
هــای مســئوالن در ایــن فصــل امیدوار تــر 

ــت. ــرده اس ک
رئیــس ســازمان چــای کشــور مــی گویــد: بــرگ 
ســبز امســال بــا توجــه بــه عملیــات بــه زراعــی 
ــاری  ــوای به ــدید و ه ــی ش ــخ زدگ ــدم ی و ع
مناســب بــا کیفیــت اســت و کارخانــه داران 
نیــز تــا کنــون چــای خوبــی تولیــد کــرده و بــه 

فــروش رســانده اند.
ــاد  ــه اعتم ــان اینک ــا بی ــان ب ــی روزبه محمدول
ــای  ــای ج ــاغ چ ــه ب ــان ب ــکاران و ورودش چای
تشــکر دارد می گویــد: در 5 هــزار هکتــار از 
باغــات چــای انــواع هــرس انجــام گرفته اســت.

وی بــا اشــاره بــه آســیب دیدگــی باغــات 
در ســال های گذشــته بیــان می کنــد: اگــر 
هــرس انجــام نگیــرد بوته هــا بســیار ضعیف تــر 
ــث  ــردن باع ــرس ک ــه ه ــد و اگرچ ــد ش خواهن
کاهــش میــزان محصــول امســال خواهــد شــد 
امــا در کیفیــت محصــول بســیار تاثیرگذار اســت.

ــا  ــاوی ب ــای را مس ــات چ ــرس باغ ــان ه روزبه
ــد:  ــی افزای ــد و م ــی دان ــات م ــدن باغ ــا ش احی
بــدون شــک هــرس کــردن باغــات چــای 
حداقــل 30 درصــد بــر ارتقــای کیفیــت محصول 
ــد  ــی بع ــد گذاشــت و در ســال زراع ــر خواه تاثی
می توانیــم محصــول کیفــی تــری داشــته 

ــیم. باش
رئیــس ســازمان چــای همچنیــن دربــاره تاخیــر 
ــح  ــی  توضی ــه زراع ــهیات ب ــت تس در پرداخ
ــا وجــود آنکــه قــرار بــود پرداخــت  مــی دهــد: ب
تســهیات بــه زراعــی در مــاه آذر اتفــاق بیافتــد 
امــا بــه دلیــل مشــکات نقدینگــی کشــور ایــن 
ــدا  ــص پی ــن و تخصی ــفند تامی ــار در 26 اس اعتب
ــال  ــفند س ــز از 27 اس ــای نی ــازمان چ ــرد و س ک
گذشــته اقــدام بــه واریــز ایــن تســهیات بــرای 

ــرده اســت. ــکاران ک چای
بــا اشــاره تشــکیل صنــدوق توســعه  وی 
چایــکاران بیــان می کنــد: امســال در موعــد 
مشــخص )مــاه آذر( نســبت بــه پرداخــت 
ــرد  ــم ک ــدام خواهی ــی اق ــه زراع ــهیات ب تس

ــیون در  ــش مکانیزاس ــرای افزای ــن ب و همچنی
ــاری  ــرای آبی ــز ب ــهیاتی نی ــای، تس ــش چ بخ
ــه  ــکاران در نظــر گرفت ــرای چای تحــت فشــار ب

ــت. ــده اس ش
ــورد  ــای م ــت چ ــه صنع ــالی ک ــد س ــد از چن  بع
بــی مهــری قــرار گرفته بــود، ســرو ســامان دادن 
ــد  ــم نیازمن ــور حت ــه ط ــود ب ــت موج ــه وضعی ب
ــت  ــه اول دول ــه در مرحل ــر چ ــان اســت و اگ زم
ــکل  ــا مش ــهیات ب ــع تس ــه موق ــت ب در پرداخ
مواجــه شــد امــا، بــدون شــک اســتمرار در 
ایــن رونــد و مــرور زمــان مشــکات را برطــرف 

ــرد. ــد ک خواه

l بازگشــت چایــکاران نیازمنــد زمــان 
اســت

ــه کاهــش  ــا اشــاره ب ــی ب ــه فومن ــکار نمون  چای
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــان ب ــات گی ــاحت باغ مس
می گویــد: بــه دلیــل مشــکاتی کــه در صنعــت 
چــای وجــود داشــته، میــزان بــرگ ســبز تولیدی 
چایــکاران از 300 هــزار تــن در دهــه 70 بــه 40 

هــزار تــن در ســال گذشــته رســیده اســت.
ادامــه می دهــد:  محمــد حســین یاســینی 
کاهــش میــزان تولیــد بــرگ ســبز نیــز منجــر به 
کاهــش چــای خشــک شــده کــه ایــن میــزان از 
ــه 18 هــزار تــن رســیده اســت. 70 هــزار تــن ب

ــگام  ــکاران در هن ــکات چای ــی از مش وی یک
تحویــل بــرگ ســبز را قانــون مربــوط بــه 
ــه در  ــر چ ــاد دارد: اگ ــد و اعتق ــورات می دان کس
فصل بهــار چایــکاران مشــکلی در تحویــل برگ 
ــگاه  ــن مســاله ن ــه ای ــا ب ــد ام ــای ندارن ســبز چ

اصولــی و اســتاندارد نمی شــود.
ایــن چایــکار فومنــی می گویــد: حتــی اگــر 
بــرگ ســبز رطوبــت و چــوب نداشــته باشــد 10 
درصــد از میــزان چــای تحویلــی کشــاورز کســر 
ــاال  ــای ب ــدازه ه ــاله در ان ــن مس ــه ای ــود ک می ش
حجــم زیــادی از چــای کشــاورزان را کــم مــی کند.

کیلویــی  نیــم  وزن  بــه  همچنیــن  وی 
زنبیل هایــی کــه چایــکاران بــرگ ســبز را درون 
ــی  ــد اشــاره م ــل می دهن ــه تحوی ــه کارخان آن ب
ــا  ــیاری از کارخانه ه ــد: در بس ــی افزای ــد و م کن
بــرای هــر زنبیل یــک کیلــو از چــای کشــاورزان 
ــه و  ــیار ناعادالن ــن بس ــه ای ــود ک ــر می ش کس

ــت. ــی اس ــر اصول غی
یاســینی شــرایط ســال گذشــته باغــات را 
ــرایط  ــد: ش ــه می ده ــد و ادام ــب می دان نامناس
ــرد  ــا وارد ک ــه بوته ه ــی ب ــوک بزرگ ــال ش پارس
البتــه آن بوته هایــی کــه جوانســازی شــده بودنــد 

ــدند. ــکل نش ــار مش دچ
ــاز  ــات را نی ــدن باغ ــزه ش ــن مکانی وی همچنی
اصلــی صنعــت چــای می دانــد و می گویــد: 
ــت  ــاری تح ــزه و دارای آبی ــه مکانی ــی ک باغات
ــن  ــد کــه ای ــری دیدن ــد آســیب کمت فشــار بودن

ــش  ــش از پی ــدن را بی ــزه ش ــزوم مکانی ــر ل ام
ــد. ــی کن ــان م نمای

ایــن چایــکار معتقــد اســت برگشــت چایــکاران 
ــر کشــاورزان  ــان دارد و اگ ــه زم ــاز ب ــاغ نی ــه ب ب
ــون  ــا5 میلی ــن 4 ت ــار بی ــر هکت ــه از ه ــد ک بدان
ــاره وارد کار  ــا دوب ــت حتم ــد داش ــد خواهن درآم

ــد. ــد ش خواهن

l آمار بهزراعی واقعی نیست
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیئــت  رئیــس   
ــاره  ــز درب ــای نی ــه داران چ ــی کارخان کارفرمای
وضعیــت صنعــت چــای در اســتان گیــان 
ــح مــی دهــد: متاســفانه خشکســالی های  توضی
ســال گذشــته و همچنیــن کمبــود نــور خورشــید 
روی  بــر  منفــی  اثــرات  جدیــد،  ســال  در 
بوته هــای چــای گذاشــته و کیفیــت بــرگ ســبز 

چــای را پاییــن آورده اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمیعی ب ــعید رحمت س س
ــرگ  ــت ب ــرای دریاف ــکل ب ــار مش ــل به در فص
ســبز از ســوی کارخانــه داران و تحویــل از ســوی 
ــت  ــد: ظرفی ــی گوی ــدارد، م ــود ن ــکاران وج چای
ــرگ  ــن ب ــزار ت ــه 3ه ــا روزان ــرش کارخانه ه پذی
ــا روزی  ــر تنه ــال حاض ــه در ح ــت ک ــبز اس س
1500 تــن بــرگ ســبز بــه کارخانــه هــا تحویــل 
داده مــی شــود و بــا توجــه بــه خشکســالی پیش 
ــدا نکــرده و   ــدان افزایــش پی ــدار چن ــن مق رو، ای
ــش  ــا کاه ــتان ب ــل تابس ــه داران در فص کارخان

ــد شــد. ــرو خواهن ــت روب دریاف
ــهیات  ــت تس ــرد پرداخ ــاد از دیرک ــا انتق وی ب
بــه زراعــی بــه چایــکاران مــی افزایــد: بــه جــای 
ــا  ــود ت پرداخــت یــک جــای تســهیات بهتــر ب
ایــن تســهیات در چنــد مرحلــه بــه کشــاورزان  
پرداخــت می شــد تــا در مرحلــه اول بــرای 
هــرس و بعــد شــخم و بقیــه مــوارد مــورد نیــاز 

ــد. ــزی می ش ــه ری برنام
صنفــی  انجمــن  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
کارفرمایــی کارخانــه داران چــای آمــار بــه 
ــد و  ــه نمی دان ــار را صادقان ــزار هکت ــی 5 ه زراع
می گویــد: اگــر ایــن مقــدار صحیــح باشــد بایــد 

ــم. ــر آن را ببینی ــد تاثی ــال بع در س
ســمیعی کــه خــود یکــی از کارخانــه داران چــای 
درگیــان اســت اظهار مــی کنــد: کارخانــه داران 
ــای  ــای چ ــای باغ ه ــرای احی ــادی ب ــه زی دغدغ
ــد  ــکاری نکن ــد چــرا کــه اگــر کشــاورز چای دارن
ــه  ــا کارخان ــد ام ــن آن را بفروش ــد زمی می توان
ــوان  ــه عن ــای ب ــبز چ ــرگ س ــتن ب ــدون داش ب
ــه دار  ــرای کارخان ــده ای ب ــچ فای ــه هی ــواد اولی م

ــدارد. ن
ــد  ــی امیدوارن ــکاران گیان ــن اوصــاف چای ــا ای ب
تا ســایه ســیاه مشــکات از ســر چــای برداشــته 
ــان را  ــای گی ــوش چ ــر خ ــد عط ــود و بتوانن ش

ــد. ــا برگردانن ــه خانه ه ــاره ب دوب

کشاورزان گیالن در انتظار 
سیاستهای جدید

روزهای روشن 
برای سرنوشت 

سیاه چای

مریم صابری

صنعت چای سال هاست که با مشکالت زیادی درگیر است. 
مشخص نبودن خریدار برگ سبز، مشکالت کارخانه داران، حضور 
چای سنواتی در بازار، عدم رسیدگی به باغات و افت کیفیت بخش 
اعظم چای تولیدی باعث شده تا سرنوشت چای همانند رنگش 

سیاه شود.

ــران اقتصاد ایـ
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عـــدم آگاهـــی صادرکننـــدگان بـــرای امـــکان 
اســـتفاده از گمـــرک اســـتان ســـمنان در راســـتای 
ـــدگان  ـــاد صادرکنن ـــداد زی ـــته، تع ـــادرات پس ص
ــاورزی از  ــکات کشـ ــص، مشـ ــدون تخصـ بـ
ـــاورزان  ـــی کش ـــدم آگاه ـــود آب و ع ـــه کمب جمل
ـــح و مـــدرن تولیـــد و ... را  از روش هـــای صحی
ـــن  ـــش رو ای ـــکات پی ـــه مش ـــوان از جمل ـــی ت م

ـــت. ـــول دانس محص
بـــه همیـــن منظـــور و بـــه دنبـــال راهـــکاری 
بـــرای حـــل مشـــکات بـــه ســـراغ مدیـــران 
اســـتان و شهرســـتان رفتیـــم و جویـــای 

ــدیم. ــتان شـ ــته شهرسـ ــت پسـ وضعیـ

در  پسـته  صادراتـی  پایانـه  l ایجـاد 
دامغـان مسـاوی بـا افزایش صـادرات

نماینـده مـردم شهرسـتان دامغـان در مجلـس 
شـورای اسـامی ضمـن یـادآوری اینکـه ارزش 
پسـته تولیدی ایـن شهرسـتان پنج هـزار میلیارد 
ریال اسـت گفت: ایجـاد پایانه صادراتی پسـته در 
شهرسـتان می توانـد افزایش چشـمگیر صادرات 

ایـن محصـول را در بر داشـته باشـد.
وی توسـعه ملـی را منـوط بـه توسـعه بخـش 
کشـاورزی دانسـت و تصریـح کـرد: حرکـت بـه 
سـمت صنعتی شـدن حوزه کشـاورزی و توجه به 
نقاط روسـتایی بـه عنـوان کانون اصلـی تولیدات 
کشـاورزی از عوامـل حیاتـی و مهـم در رونـق 

اقتصـادی کشـور بـه شـمار مـی روند.

l کسـب رتبه اول کشـوری تولید پسته 
دامغان در 

فرماندار شهرسـتان دامغان نیز از کسـب رتبه اول 
کشـوری در تولیـد پسـته توسـط این شهرسـتان 
خبر داد و افزود: تولید سـاالنه 40 هزار تن پسـته، 
کسـب رتبـه اول کشـور در تولیـد در هکتـار بـه 
میـزان دو هـزار و 950 کیلـو گـرم و نیز صـادرات 
یـک هزار تن پسـته بـه ارزش 250 میلیـارد ریال 
از شهرسـتان زمینـه برگـزاری جشـنواره ملـی و 
سـمپوزیوم پسـته ایـران بـه مرکزیـت دامغـان را 

فراهـم کرد.
وی ضمـن تاکیـد بـر اینکـه امسـال بایـد تـاش 
شـود کـه مراحـل راه انـدازی پایانه صادراتی پسـته 
در دامغـان اجرایـی شـود و صـادرات ایـن محصول 
گرانبها از خود شهرسـتان انجام شـود، خاطرنشـان 
کـرد: معرفـی باغات پسـته این خطـه بـه بازارهای 
جهانـی، ایجاد بازارهـای تجاری داخلـی و خارجی و 
توسـعه صنایع وابسته، توسعه سـطح زیر کشت باغ 
های پسـته در شهرسـتان از اهداف برگزاری دومین 

جشـنواره و سـمپوزیوم ملی پسـته ایران اسـت.

l مجـوز صدور پسـته از گمرک اسـتان 
سـمنان را داریم

مدیـرکل گمـرک اسـتان سـمنان نیـز بـا بیـان 

اینکـه مجوز صدور پسـته از اسـتان را داریـم ابراز 
تاسـف کرد که پسـته دامغـان توسـط دالالن به 
مناطـق دیگـر کشـور ارسـال و از آن طریـق بـه 
خارج کشـور صـادر مـی شـود، گفـت: 20 درصد 
کاالهـای صادراتـی اسـتان  از محل تولیـد صادر 

شـود. می 
علـی سـعدالدین ضمـن اشـاره بـه ارزش غذایی 
بسـیار بـاالی پسـته دامغـان عنـوان کـرد: ایـن 
موضوع مـی تواند مـا را در توسـعه صـادرات غیر 
نفتـی کمـک کنـد و صـادر کننـدگان پسـته می 
تواننـد محصـوالت تولیـدی خـود را از دامغـان 

بـدون واسـطه صـادر کنند.
وی بـا تاکید بـر اینکه توسـعه صـادرات غیرنفتی 
اولویت مهـم دولت اسـت، اذعان داشـت: این امر 
یکی از مهمتریـن راه های ایجـاد رونق اقتصادی 

و توسعه کشـور است.

l 5 هزار کشـاورز پسـته کار در دامغان 
فعالیـت دارند

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان سمنان 
نیـز در این گفتگـو از فعالیت پنج هزار کشـاورز 
و  داد  دامغـان خبـر  کار در شهرسـتان  پسـته 
اذعان داشـت: این شهرسـتان بیـش از چهارده 
هـزار و 600 هکتـار بـاغ پسـته دارد کـه دوازده 

هـزار و 500 هکتـار آن بـارور هسـتند.
سیدحسـن میرعمـاد بـا بیان ایـن مطلب کـه در 
اقتصـاد امـروز از پسـته بـه عنـوان طـای سـبز 
نام بـرده می شـود، اذعان داشـت: ایـن محصول 
بـا ارزش غذایـی بـاال هـم مصـرف بسـیار خوب 
داخلی و هم ارزش مناسـب صادراتـی و در نتیجه 

ارز آوری دارد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه در صـــورت تامیـــن آب، 
ســـطح زیـــر کشـــت باغـــات پســـته قابـــل 
ـــراز داشـــت: شهرســـتان  ـــود اب افزایـــش خواهـــد ب
دامغـــان یکـــی از مناطـــق مهـــم کشـــت پســـته در 
ـــاله  ـــزار س ـــد ه ـــت چن ـــه قدم ـــت ک ـــور اس کش

دارد.
دبیـر کارگـروه توسـعه بخش کشـاورزی اسـتان 
سـمنان بـا اشـاره بـه ایـن کـه حجـم تولیـد 
محصـول سـال گذشـته پسـته دامغـان 37 هزار 
تن بـوده اظهار داشـت: 50 در صد پسـته تولیدی 
بـه صـورت تـازه خـوری و مابقـی در 63 واحـد 
صنعتـی و نیمـه صنعتـی فـرآوری و در سـطح 

بازارهـای داخلـی و خارجـی عرضه شـده اسـت.
میرعمـاد بـا بیـان اینکـه بیـش از یک هـزار تن 
پسـته دامغـان طی سـال گذشـته به کشـور های 
خلیج فـارس، آسـیای میانه، عـراق، افغانسـتان و 
روسـیه صادر شـد یادآور شـد: این صـادرات بیش 
از 11 میلیـون و 500 هـزار دالر ارز عایـد کشـور 

اسـت. کرده 

l بایـد از فرصـت هـای بـرای رشـد و 
توسـعه شهرسـتان دامغان بهره گیریم 
دبیـر اجرایـی دومیـن جشـنواره و سـمپوزیم ملی 
پسـته ایـران در دامغـان نیـز ، نـگاه تعاملـی و 
جمعـی همـکاری همگانـی مـردم را از نـکات 
مثبـت برگـزاری این جشـنواره معرفـی و تصریح 
کـرد: بایـد از ایـن فرصـت بـرای رشـد و توسـعه 
شهرسـتان و اسـتفاده از ظرفیـت هـای آن بهـره 

گیـری شـود.
ـــان  ـــه دامغ ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــا زارع زاده ب رض
ـــف،  ـــوع و فرهنـــگ هـــای مختل ـــا طبیعـــت متن ب
مردمـــان فرهیختـــه و جغرافیـــای بســـیار مناســـب 
ـــه آن  ـــر ب ـــه کمت ـــت ک ـــمند اس ـــی ارزش فرصت
ـــه  ـــر ب ـــرد: اگ ـــوان ک ـــت، عن ـــده اس ـــه ش توج
ایـــن ظرفیـــت هـــا توجـــه شـــود مشـــکات 
بیـــکاری، اشـــتغال، امکانـــات و اعتبـــارات بـــر 

طـــرف خواهـــد شـــد.
و  دانشـگاهیان  نظـران،  صاحـب  حضـور  وی 
مسـئوالن در این جشـنواره فرصت بسـیار خوبی 
بـرای معرفـی شهرسـتان فراهـم کـرد اذعـان 
داشـت: در جشـنواره امسال آخرین دسـتاوردهای 
علمـی در زمینـه کود و سـم بـه صـورت جداگانه 

برگـزار خواهد شـد.
دبیـر دومیـن جشـنواره و سـمپوزیوم ملی پسـته 
ایـران در دامغان آشـنایی با آخرین دسـتاوردهای 
علمی و فن آوری پسـته در زمینه کاشـت، داشت 
و برداشـت معرفی پسـته دامغان با توجه به حجم 
تولید و کیفیت باالی آن، بررسـی وضعیت موجود 
پسـته به منظور ایجـاد زمینه بـرای افزایش تولید 
کاشـت این محصـول و معرفـی دامغـان و جاذبه 
هـای سـرمایه گـذاری را از مهمتریـن اهـداف 

برگزاری جشـنواره بیـان کرد.
زارع زاده تاکیـد کرد: از سـفرای خارجـی و رایزنان 
اقتصـادی چندین کشـور برای شـرکت در دومین 
جشـنواره ملی و سـمپوزیوم پسـته دامغان دعوت 

بـه عمل آمده اسـت.
تولیـد پسـته نقـش مهـم و اساسـی در تقویـت 

ایـران دارد اقتصـاد 
سـفیر کشـور اسـلواکی کـه مهمـان ویـژه سـال 
گذشـته نخستین جشـنواره و سـمپوزیوم ایران در 
دامغـان بـود نیز با اشـاره بـه کیفیت باالی پسـته 
این شهرسـتان گفت: هیئـت تجـاری و بازرگانی 
از کشـور  اسـلواکی برای عقـد قـرارداد تجاری به 

اسـتان سـمنان سـفر خواهد کرد.
جـان بـوری بـا تاکیـد بـر ایـن کـه از تعـدادی 
باغات پسـته دامغان به بهانه حضور در نخسـتین 
جشـنواره و سـمپوزیوم پسـته ایـران – دامغـان 
بازدیـد داشـتم افـزود: در ایـن بازدیـد هـا متوجه 
شـدم این کاالی مهم و اساسـی نقش بـزرگ در 
اقتصـاد ایـران دارد و باید بـه خوبی صادر شـود تا 
بـه نقـش و جایـگاه واقعی خود دسـت پیـدا کند.

l  160 صـادر کننـده پسـته در کشـور 
دارند فعالیـت 

یکـی از تولید کنندگان پسـته رفسـنجان اسـتان 
کرمان خاطرنشـان کـرد: به علت کیفیـت باالی 
پسـته دامغان در این بخش سـرمایه گذاری کردم 
و بـه تولیـد ایـن محصـول مهـم و اسـتراتژیک 

مشـغول هستم.
ایـن صادرکننـده پسـته بـه هنـد و مغز پسـته به 
آمریـکا بـه بحـث مشـکات صـادرات پسـته از 
ایـران پرداخـت و عنـوان کرد: یکی از مشـکات 
اساسـی در صادرات پسـته از ایـران، وجـود تعداد 

زیـاد صـادر کننـده در کشـور ما اسـت.
وی بـا یـادآوری ایـن مطلب که در حـال حاضر 
160 صـادر کننـده پسـته در کشـورمان فعالیت 
دارنـد و ایـن در حالیسـت در یک کشـور بزرگ 
ماننـد آمریـکا فقـط شـش صـادر کننـده وجود 
دارد، ابـراز داشـت: ایـن موضـوع موجب شـده 
به علـت رقابـت صادرکننده هـا با وجـود اینکه 
کیفیت پسـته ایران بسـیار بیشـتر اسـت اما سه 
دالر کمتـر از پسـته آمریـکا در دنیـا بـه فروش 

می رسـد.

l صـادر کننـده بدون تخصـص یکی از 
مشـکات صادرات پسـته دامغان

یکـی از بزرگتریـن تولیـدو صادرکنندگان پسـته 
دامغـان نیز در ایـن گفتگو با بیان ایـن مطلب که 
تازه خـوری و ورود صادرکنندگان بدون تخصص 
از مشـکات در بحـث صـادرات پسـته دامغـان 
اسـت، اظهـار داشـت: بـه علـت کمبـود کارگاه 
فـرآوری بخـش زیـادی از پسـته به صـورت تازه 

خـوری مصـرف می شـود.
عطـااهلل باقرپـور که صادر کننده پسـته به کشـور 
هـای چیـن و هند اسـت با بیـان ایـن مطلب که 
در مقابـل صـادرات پسـته قطعـات خـودرو وارد 
مـی کنـم، گفـت: تاکنـون به علـت عـدم اطاع 
از نحـوه تسـهیات و امکانات صادرات در اسـتان 
سـمنان، محصـوالت خـود را از طریـق گمـرک 

تهـران صـادر مـی کردیم.
دومیـــن جشـــنواره ملـــی و ســـمپوزیوم پســـته 
دامغـــان توســـط فرمانـــداری، شـــهرداری، 
ــده  ــر نماینـ ــهر، دفتـ ــامی شـ ــورای اسـ شـ
ـــورای  ـــس ش ـــان در مجل ـــتان دامغ ـــردم شهرس م
اســـامی، دانشـــگاه آزاد اســـامی، جهـــاد 
ــام  ــران، نظـ ــته ایـ ــن پسـ ــاورزی، انجمـ کشـ
ـــک  ـــاورزی، بان ـــک کش ـــاورزی، بان ـــی کش صنف
ـــهریور  ـــنواره در ش ـــزاری جش ـــتاد برگ ـــهر و س ش

مـــاه ســـال جـــاری برگـــزار خواهـــد شـــد.

طالی سبز دامغان در انتظار توجه مسئوالن

ضرورت ایجاد پایانه صادرات
سید علی میرعمادی

طالی سبز دامغان در 
دار مشکالتش  و  گیر 
توجه  انتظار  در 
به  تا  است  مسئوالن 
در  خود  ویژه  جایگاه 
و  یافته  کشور دست 
بتواند باعث ارز آوری 
و رونق اقتصادی بهتر در کشور شده و 
کالم رهبر در عدم تکیه بر صادرات نفتی 

بخشد. تحقق  را 

ــران اقتصاد ایـ
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ــف  ــای مختل ــوزه ه ــی در ح ــادن غن ــود مع وج
باعث شــده اســت کــه همــواره ســرمایه گــذاری 
در ایــن بخــش بــه عنــوان یــک اولویــت اصلــی 
ــی  ــود و در حال ــرح ش ــتان مط ــتان کردس در اس
کــه همواره ســوء اســتفاده از حــوزه معــدن و ثبت 
معــادن بــه نام افــراد خــاص همــواره ایــن بخش 
ــری  ــل دیگ ــروز معض ــرد، ام ــی ک ــد م را تهدی
ــن  ــادن ای ــی و خــام فروشــی مع ــام تعطیل ــه ن ب

بخــش را بــه شــدت تهدیــد مــی کنــد.
دالیــل مختلفــی بــرای تعطیلــی معــادن در 
ــده ای  ــود و ع ــی ش ــرح م ــتان مط ــتان کردس اس
از کارشناســان اعتقــاد دارنــد کــه واگــذاری معــادن 
بــه افــراد غیرمتخصــص عامــل اصلــی بــروز ایــن 
مشــکل جــدی اســت ولــی رئیــس ســازمان نظــام 
ــود اقتصــادی در  ــدن کردســتان رک مهندســی مع
کشــور بــه ویــژه حــوزه مســکن را عامــل اصلــی 
تعطیلــی واحدهــای معدنــی در ایــن اســتان عنوان 
مــی کنــد. تعطیلــی معــادن در اســتان کردســتان 
در حالــی یــک معضــل جــدی بــرای ایــن حــوزه 
اســت که خــام فروشــی حداقــل اســتخراج صورت 
گرفتــه از معــادن اســتان نیز خــود داســتان دیگری 
دارد و طــی دو ســال اخیــر ایــن موضــوع بــه عنوان 
یــک دســتور کار جــدی مطــرح شــده و مســئوالن 
ــدن را  ــش مع ــدی بخ ــع تولی ــاد صنای ــده ایج وع
مطــرح کــرده و خبــر از رفــع ایــن معضــل جــدی 

مــی دهنــد.

l شناســایی 600 میلیــون تــن ذخیــره 
معدنــی در کردســتان

بــر اســاس آخریــن آمــار اعــام شــده از ســوی 
مســئوالن و مدیــران مربوطــه، در بخــش معــدن 
کردســتان 18 نــوع مــاده معدنــی از قبــل ســنگ 
تزئینــی، مرمــر، ســنگ آهــن، ســیلیس و طــا 
ــون  ــا 600 میلی ــر 550 ت ــال حاض را دارد و در ح
تــن ذخیره ســنگ آهــن در کردســتان شناســایی 

شــده اســت کــه هــر چنــد مســئوالن ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان معتقدنــد کــه 
ــتر  ــتان بیش ــن اس ــی در ای ــواد معدن ــت م ظرفی
اســت و بایــد بــار دیگــر شناســایی ظرفیــت های 

معدنــی در کردســتان انجــام شــود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــوزه  ــای ح ــت ه ــه ظرفی ــتان ب ــتان کردس اس
معــدن در ایــن اســتان اشــاره کــرد و یــادآور شــد: 
در بخــش معــدن 360 واحــد معدنــی در اســتان 
کردســتان وجــود دارد، کــه 160 واحــد تعصیــل، 
154 واحــد فعــال و 23 واحــد در حــال تجهیــز و 

ــت. ــدازی اس راه ان
محمــد دره وزمــی بــا اشــاره بــه وضعیــت 
اشــتغال ایجــاد شــده در حــوزه معــدن در اســتان 
ــادآور شــد: اشــتغال بخــش معــدن  کردســتان ی
ــزار و  ــر دو ه ــال حاض ــتان در ح ــتان کردس اس
400 نفــر اســت و ایــن بخــش یکــی از ظرفیــت 
ــه  ــا توج ــه ب ــت ک ــتان اس ــژه ای اس ــای وی ه
ــد تحــول  ــی توان ــت هــای موجــود م ــه ظرفی ب
ــرمایه  ــتغال، س ــای اش ــوزه ه ــی را در ح عظیم

ــد. ــاد کن ــذاری و واردات ایج گ

ســازی  فعــال  بــرای  l تــاش 
ــده در  ــل ش ــی تعطی ــای معدن واحده

کردســتان
وی تعطیلــی واحدهــای معدن اســتان کردســتان 
را یکــی دیگــر از مشــکات ایــن بخــش عنــوان 
کــرد و افــزود: متاســفانه در حــال حاضــر بیش از 
نیمــی از واحدهــای معدنــی در کردســتان تعطیل 
هســتند و بــه همیــن دلیــل بخشــی از ظرفیــت 
ــورد  ــتان م ــد اس ــتغال و تولی ــوزه اش ــای ح ه
ــه  ــه برنام ــه البت ــرد ک ــی گی ــرار نم ــتفاده ق اس
ــی  ــل اصل ــایی عوام ــرای شناس ــا ب ــزی ه ری
تعطیلــی ایــن واحدهــا صــورت گرفتــه و انتظــار 
ــن  ــم در ای ــز بتوانی ــل نی ــوزه عم ــی رود در ح م

ــته  ــی داش ــی خوب ــای اجرای ــت ه ــش فعالی بخ
ــن حــال رئیــس ســازمان نظــام  باشــیم.در همی
ــه  ــا اشــاره ب ــز ب مهندســی معــدن کردســتان نی
ــن  ــی در ای ــد معدن ــر 190 واح ــغ ب ــی بال تعطیل
اســتان بــه خبرنــگار مهــر گفــت: در حــال حاضر 
ــه  از مجمــوع کل واحدهــای معدنــی دارای پروان
ــا 154  ــتان تنه ــتان کردس ــرداری در اس ــره ب به
ــه  ــال هســتند و متاســفانه بقی ــی فع واحــد معدن

ــل هســتند. ــی اســتان تعطی واحدهــای معدن
بهــروز قادری بــا اشــاره بــه دلیل اصلــی تعطیلی 
واحدهــای معدنی اســتان کردســتان گفــت: رکود 
اقتصــادی در کشــور بــه ویــژه در حــوزه مســکن 
ــن  ــط در ای ــادن مرتب ــا مع باعــث شــده اســت ت
بخــش نیــز تعطیــل شــوند و بــه همیــن دلیــل 
ــا  ــه ت ــورت گرفت ــات ص ــی اقدام ــم تمام علیرغ
زمانــی کــه بــازار مصــرف وجــود نداشــته باشــد 
امــکان ادامــه فعالیــت بــرای واحدهــای معدنــی 

ــدارد. کردســتان وجــود ن

l رکــود در بــازار مســکن عامــل اصلی 
ــادن در کردســتان تعطیلی مع

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش زیــادی از 
واحدهــای معدنــی تعطیــل شــده در اســتان 
ــت،  ــن اس ــنگ آه ــه س ــوط ب ــتان مرب کردس
عنــوان کــرد: بــه دلیــل رکــود در بــازار مســکن 
ــادن در  ــد از مع ــزان خری در کشــور متاســفانه می
ــه  ــت و ب ــه اس ــش یافت ــتان کاه ــتان کردس اس
همیــن دلیــل هــم افــراد ســرمایه گــذار مجبــور 

ــد. ــل کنن ــود را تعطی ــادن خ ــه مع ــتند ک هس
در همیــن حــال یکــی دیگــر از مشــکات حــوزه 
معــدن در اســتان کردســتان مربوط به خام فروشــی 
اســت چــرا که بــه دلیــل نبــود واحدهای تولیــدی و 
فــراوری در حــوزه معــدن در اســتان افــراد بایــد مواد 
اســتخراج شــده خــود را در ســایر اســتانهای کشــور 
ــری در  ــه تغیی ــا هــر گون ــروش برســانند و ب ــه ف ب

بــازار آنهــا متضــرر مــی شــوند.

l برنامــه جــدی دولــت کاهــش خــام 
فروشــی معــادن کردســتان اســت

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان کردســتان خــام فروشــی را یکــی از 
مشــکات جــدی در بخــش معــدن ایــن اســتان 
ــی  ــود اصل ــفانه س ــزود: متاس ــرد و اف ــوان ک عن
ــب  ــه جی ــتان ب ــتان کردس ــدن اس ــش مع بخ
ــی  ــام فروش ــل خ ــه دلی ــی رود و ب ــران م دیگ
ــت  ــوان گف ــی ت ــتان، م ــن اس ــی ای ــواد معدن م
کــه تمامــی بهــره هــای ایــن صنعــت مربــوط به 
دیگرانــی اســت کــه در حــوزه صنایــع تولیــدی از 

ــد. ــی کنن ــتفاده م آن اس
ــه هــای  ــه برنام ــا اشــاره ب ــی ب محمــد دره وزم
جــدی دولــت در راســتای ایجــاد واحدهــای 
ــن  ــت: در همی ــدن گف ــا مع ــط ب ــدی مرتب تولی
راســتا دولــت برنامــه ای جــدی بــرای کمــک به 
ــرار داده و  ــتور کار ق ــتان را در دس ــتان کردس اس
ــا از تمامــی ظرفیــت هــای  تــاش مــی کنــد ت
موجــود در خــود اســتان کردســتان اســتفاده کند.

ــه  ــورت گرفت ــای ص ــزی ه ــه ری ــه برنام وی ب
ــتان  ــوالد در اس ــد ف ــره تولی ــاد زنجی ــرای ایج ب
کردســتان اشــاره کــرد و افــزود: بــه دنبــال ســفر 
ــتان  ــه اس ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
کردســتان در ســال گذشــته برنامــه هــای 
اجرایــی ایــن مهــم مــورد بررســی قــرار گرفــت 
ــرداری از  و انتظــار مــی رود کــه ضمــن بهــره ب
ظرفیــت هــای در اختیــار بتوانیــم در ایــن بخــش 
شــاهد اقدامــات و فعالیــت های مناســبی باشــیم.

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت اســتان 
کردســتان در پایــان گفــت: در صــورت ایجــاد 

ــوان  ــی ت ــدن م ــوزه مع ــدی در ح ــای تولی واحده
نــه تنهــا زمینــه را بریــا ایجــاد فرصت هــای جدید 
شــغلی در اســتان کردســتان فراهــم کــرد کــه در 
ــق  ــرای رون ــرایط ب ــه و ش ــم زمین ــن مه ــار ای کن
تولیــد نیــز فراهــم می شــود و ایــن مهــم در نهایت 

ــال دارد. ــه دنب توســعه در کردســتان را ب
ــت  ــب از ظرفی ــت و مناس ــرداری درس ــره ب به
ــانی  ــروی انس ــی و نی ــتعدادهای طبیع ــا و اس ه
ــه  ــی از دغدغ ــواره یک ــتان هم ــتان کردس در اس
ــت  ــوده اس ــتان ب ــن اس ــردم ای ــدی م ــای ج ه
ــمندی  ــر ارزش ــتان ذخای ــه کردس ــی ک و در حال
ــه  ــار دارد ک ــف در اختی ــای مختل ــوزه ه را در ح
متاســفانه ایــن روزهــا بیــکاری در اســتان بیــداد 
مــی کند و مشــکات جــدی را بــرای کردســتان 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ب
افزایــش حمایــت هــای دولــت از بخــش معــدن 
ــن  ــو و همچنی ــک س ــتان از ی ــتان کردس در اس
پرداخــت تســهیات بــه افــراد ســرمایه گــذار از 
ســوی دیگــر باعــث مــی شــود تــا زمینــه بــرای 
ــدون  ــه ب ــود ک ــم ش ــن بخــش فراه ــعه ای توس
شــک ایــن مهــم در نهایــت توســعه همــه جانبه 

ــال دارد. ــه دنب کردســتان را ب

کردستان در حوزه معدن دارای ظرفیت های نهفته ای است و هر چند که مدیران و مسئوالن خبر از تغییر نگاه 
برای بهره برداری از این ظرفیت ها را مطرح می کنند ولی بر اساس آمارهای اعالم شده بیش از نیمی از معادن 
استان کردستان بنا به دالیل مختلف تعطیل هستند و نه تنها افراد شاغل در این حوزه بیکار شده اند که ظرفیت های 

نهفته معدنی استان نیز بدون استفاده باقی مانده و هدر می رود.
آرمان نصراللهی

رکود مسکن عامل تعطیلی معادن کردستان

خام فروشی همچنان معضل اصلی

ــران اقتصاد ایـ

بهره برداری درست و 
مناسب از ظرفیت ها و 
استعدادهای طبیعی و 

نیروی انسانی در استان 
کردستان همواره یکی از 
دغدغه های جدی مردم 

این استان بوده است|
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پخــت کبــاب هــای مختلــف در ایــن اســتان بــه 
ــفند  ــت گوس ــت ارزان قیم ــود گوش ــطه وج واس
ــا کیفیــت بســیار عالــی همیشــه مــورد توجــه  ب
ــن  ــردم ای ــت. م ــوده اس ــه ب ــن منطق ــردم ای م
منطقــه عاقــه بســیار زیــادی بــه کبــاب هــای 

ــد. ــف دارن مختل
ــاب  ــاری کب ــال و بختی ــتان چهارمح ــردم اس م
هــای مختلفــی را طبــخ مــی کننــد، امــا کبــاب 
ــده  ــوردار ش ــی برخ ــهرت باالی ــاری از ش بختی
ــده  ــور پیچی ــر کش ــه آوازه آن در سراس ــت ک اس

ــت. اس
 در حــال حاضــر مدتــی اســت کــه در هــر یــک 
ــازه پخــت  ــک مغ ــهرکرد ی ــای ش ــان ه از خیاب
ــوان  ــا عن ــزرگ ب ــا ســردرهای ب ــاب ب ــاب بن کب
ــاز شــده اســت. از  »کبــاب بنــاب آذربایجــان« ب
نــوع صحبــت و لهجــه آذری ایــن کبــاب پــزان 
ــال و  ــل چهارمح ــه اه ــویم ک ــی ش ــه م متوج

ــاری نیســتند. بختی
ــاز شــدن متعــدد کبابــی هــای بنابــی موجــب  ب
متعجــب شــدن مــردم ایــن منطقــه شــده اســت 
ــه ابــن کبابــی هــا جلــب  و نظــر همــه مــردم ب
ــای  ــاب ه ــی رســد کب ــه نظرم شــده اســت و ب
ــاب  ــد کب ــاری مانن ــال و بختی ــنتی چهارمح س
ــارج  ــه خ ــن منطق ــردم ای ــه م ــاری از توج بختی
ــد کبــاب  ــه ســمت خری شــده و مــردم بیشــتر ب

ــد. ــه ان ــی رفت هــای بناب
برســی هــای خبرنــگار مــا نشــان از آن دارد کــه 
کبــاب پــزان آذری بــه علــت گــران بــودن اجــاره 
مغــازه هــا در شــهر هــای بــزرگ ماننــد تبریــز، 
اصفهــان، تهــران و... بــه ســمت شــهرکرد آمــده 
ــه عاقــه مــردم ایــن اســتان  ــا توجــه ب ــد و ب ان
بــه کبــاب، مغازه هــای پخــت کبــاب خــود را راه 

انــدازی کــرده انــد.
مراکــز عرضــه کبــاب بنــاب روز بــه روز در 
ایــن اســتان در حــال بیشــتر شــدن هســتند بــه 
ــز  ــتان نی ــر اس ــهرهای دیگ ــه در ش ــوری ک ط
ماننــد فــرخ شــهر، بروجــن و ســامان... در حــال 

ــتند. ــایی هس بازگش

ورود کبــاب پــزان آذری از طرفــی موجــب شــده 
کــه شــهرت کبــاب هــای منطقــه ماننــد کبــاب 
بختیــاری را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و همچنیــن 
ــان  ــرای جوان از طرفــی فرصــت هــای شــغلی ب
ــن  ــی را از بی ــدازی کباب ــیر راه ان ــتان در مس اس

ببــرد.

l سفر آذربا یجانی ها به چهارمحال
پــزان  کبــاب  از  یکــی  مرصــل حیدریــان 
ــه  ــن منطق ــه در گرانتری ــت ک ــی اس آذربایجان
ــه  ــدام ب ــانی( اق ــت اهلل کاش ــهرکرد)خیابان آی ش
ــت.  ــرده اس ــود ک ــی خ ــازه کباب ــایی مغ بازگش
او علــت ســفر آذربایجانــی هــا بــه اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری و راه انــدازی مغــازه 
هــای کبابــی هــای متعــدد در شــهرکرد را 

توضیــح مــی دهــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه عامــل هــای مختلفــی 
موجــب شــده کــه کبــاب پــزان آذربایجانــی بــه 
ــازه  ــهر مغ ــن ش ــد و در ای ــفر کنن ــهرکرد س ش
هــای خــود را راه انــدازی کننــد، اظهــار داشــت: 
ــاالی  ــت ب ــه، کیفی ــت منطق ــودن گوش ارزان ب
گوشــت، ارزان بــودن قیمــت اجــاره هــا، عاقــه 
ــوازی  ــاب، مهمان ــه کب ــه ب ــردم منطق ــدی م من

مــردم اســتان چهارمحــال و بختیــاری و... از 
مهمتریــن عامــل هــای ســفر کبــاب پــزان بنابی 

ــه ایــن منطقــه اســت. ب
ــتان  ــدی در اس ــت تولی ــوع گوش ــت: ن وی گف
ــت و  ــت اس ــا کیفی ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــت. ــر اس ــن ت ــز پایی ــت آن نی قیم
ایــن کبــاب پــز آذربایجانــی بیــان کــرد: اگرچــه 
قیمــت گوشــت ایــن منطقــه کمــی گــران 
ــا  ــت آن ب ــا کیفی ــاب اســت ام ــر از گوشــت بن ت
ــودن  ــد. ارزان ب ــی کن ــری م ــاب براب ــه بن منطق
اجــاره مغــازه نســبت بــه شــهرها بــزرگ ماننــد 
ــن  ــک از مهمتری ــز ی ــران و تبری ــان، ته اصفه
ــاب  ــی هــا بن ــدازی کباب ــرای راه ان عامــل هــا ب

ــت. ــوده اس ــتان ب ــن اس در ای
وی در ادامــه بیــان کــرد: هــر ســیخ کبــاب 250 
ــت  ــار اس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــرم وزن دارد ک گ
کبــاب بــا ایــن وزن در شــهرکرد ارائــه می شــود.

ــا  ــی ب ــاب بناب ــک کب ــان کــرد: قیمــت ی وی بی
همیــن وزن در بنــاب شــش هــزار تومــان اســت 
کــه علــت کمــی گــران بــودن آن بــه بــاال بودن 
قیمــت گوشــت ایــن منطقــه نســبت بــه بنــاب 
اســت و هــم اکنــون در شــهرکرد شــش مغــازه 
ــان  ــه صاحب ــود دارد ک ــی اصــل وج ــی بناب کباب
ایــن کبابــی هــا همــه اهــل آذربایجــان هســتند.

حیدریــان دربــاره اینکــه یکبــاره طــی یک ســال 
ایــن همــه کبابــی بنابــی در شــهرکرد بازگشــایی 
شــده اســت، گفــت: یکــی از دوســتان مــا در ابتدا 
در شــهرکرد یــک کبابــی بنــاب راه انــدازی کــرد 

کــه مــردم اســتقبال خوبــی از آن کردنــد.
وی افــزود: کبــاب پــزان بــا بررســی هــای اجــاره 
مغــازه هــا، نــوع کیفیــت گوشــت منطقــه، عاقه 
ــاب و...  ــاب بن ــرف کب ــه مص ــردم ب ــدی م من
متوجــه شــدند ســود آوری پخــت کبــاب در ایــن 
شــهر نســبت بــه دیگــر شــهرهای بــزرگ ماننــد 
اصفهــان بیشــتر اســت و همیــن عامــل موجــب 
شــد کــه یکبــاره کبــاب پــزان بنابــی بــه ســمت 

شــهرکرد بیاینــد.
ــال  ــردم چهارمح ــرد: م ــوان ک ــه عن وی در ادام

ــواز هســتند و در ایــن  و بختیــاری مــردی مهمان
منطقــه احســاس غریبــی نمــی کنیــم و یکــی از 
مهمتریــن عامــل هایــی کــه موجــب مانــدگاری 
ــوازی  ــت مهمان ــده اس ــه ش ــن منطق ــا در ای م

مــردم ایــن منطقــه اســت.
ــاب  ــد بن ــتفاده از برن ــا اس ــی ب ــزان بناب ــاب پ کب
مشــتری هــا بســیاری را جــذب کــرده انــد کــه 
ــی هــای  ــروش و کســب و کار کباب ــر ف ــن ام ای
ــتان را  ــهرهای اس ــر ش ــهرکرد و دیگ ــنتی ش س

ــرار داده اســت ــر ق تحــت تاثی
ــراز  ــا اب ــی ب ــزان چهارمحال ــاب پ ــی از کب یک
نگرانــی از فعالیــت کبــاب پــزان بنابی در اســتان 
در گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: 
ــه  ــهرکرد ب ــای ش ــای ه ــی ه ــیاری از کباب بس
علــت نداشــتن مشــتری در حــال تعطیلــی مغازه 

هــای خــود هســتند.
موســوی گفــت: کبــاب پــزان بنابــی بــا اســتفاده 
ــذب  ــیاری را ج ــا بس ــتری ه ــاب مش ــد بن از برن
کــرده انــد کــه ایــن امــر فــروش و کســب و کار 
کبابــی هــای ســنتی شــهرکرد و دیگر شــهرهای 

ــرار داده اســت. ــر ق اســتان را تحــت تاثی
وی گفــت: کبابــی کــه آنهــا تولیــد مــی کننــد با 
کبابــی کــه مــا تولیــد مــی کنیــم فرقــی نــدارد، 
ــزان  ــاب پ ــن کب ــود و ای ــی ش ــرخ م ــر دو چ ه
ــه  بنابــی کبــاب اصــل بنــاب را در شــهرکرد ارائ
نمــی کننــد چــرا کــه انهــا نیــز گوشــت را چــرخ 
ــوی  ــرده را جل ــرخ ک ــت چ ــد و گوش ــی کنن م
ــد و  ــی دهن ــاطور ورز م ــا س ــی ب ــتری کم مش

ــاطوری. ــاب س ــد کب ــی گذارن ــمش را م اس
وی گفــت: ورود کبــاب پــزان آذری فرصــت 
هــای شــغلی را از جوانــان جویــای کار اســتان در 

ــه اســت. ــزی گرفت ــاب پ حــوزه کب

ــتوران داران:  ــه رس ــس اتحادی l رئی
ــم ــت نداری رضای

ــزان  ــاب پ ــه رســتوران داران و کب رئیــس اتحادی
شهرســتان شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا 
ــاب  ــه کب ــز ارائ ــی دارای مرک ــک چهارمحال ی
بنــاب در شــهرکرد اســت، ادامــه داد: هیــچ 
ــل  ــهرکرد اه ــاب ش ــای بن ــی ه ــدام از کباب ک
چهارمحــال و بختیــاری نیســتند و از رونــد فعلــی 
ــهرکرد و  ــاب در ش ــای بن ــی ه ــایی کباب بازگش

ــم. ــت نداری ــتان رضای ــاط اس ــایر نق س
منوچهــر عایــی افــزود: در ابتــدا صاحــب اولیــن 
کبابــی بنــاب بــرای اخــذ مجــوز بــه مــا مراجعــه 
کــرد کــه مــا بــه علــل مختلــف از جملــه اینکــه 
ــدازی  ــود در دادن مجــور راه ان ســاکن اســتان نب
کبابــی ســخت گیــری کردیــم کــه بــا پیگیــری 

آذری ها در حال قبضِه بازار کباب شهرکرد

کباب داغ » بناب« روی نان بختیاری ها

موسویسید محمد رضا 

چهارمحال  استان 
استانی  بختیاری  و 
عشایری  و  تاریخی 
این  مردم  که  است 
به  دیرباز  از  منطقه 
تغذیه توجه بسیار زیاد 
داشتند و تنومند بودن 
مردم این منطقه یکی از نمونه های بارز 

است. مناسب  تغذیه  داشتن 
این استان به علت داشتن مراتع سرسبز 
و پر علوفه از زمان های بسیار قدیم 
مورد توجه دامداری به ویژه پرورش 
دام سبک مانند گوسفند و بز بوده است.

ــران اقتصاد ایـ

رئیس اتحادیه رستوران 
داران و کباب پزان 
شهرستان شهرکرد:  
هیچ کدام از کبابی 

های بناب شهرکرد اهل 
چهارمحال و بختیاری 
نیستند و از روند فعلی 
بازگشایی کبابی های 

بناب در شهرکرد و
 سایر نقاط استان 
رضایت نداریم|

http://mehrnews.com


صفحه 80 | شماره3و4 | اردیبهشت و خرداد 94 MEHR NEWSAGENCY

ــف و میانجــی  ــاط مختل ــرد و فشــار از نق ــن ف ای
ــه  ــدیم ک ــور ش ــراد، مجب ــیاری از اف ــری بس گ

مجــوز را بــه ایــن فــرد بدهیــم.
وی افــزود: بعــد از صــادر شــدن اولیــن مجــوز 
ــادی آذری در  ــیار زی ــداد بس ــاب تع ــی بن کباب
ــاب  ــی بن ــدازی کباب ــه راه ان ــدام ب شــهرکرد اق
ــوز  ــدون مج ــا ب ــیاری از آنه ــه بس ــد ک کردن
ــه  ــه ک ــد ک ــرده بودن ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی
بــا پیگیــری هــا صنــف و شــاکی شــدن کبابــی 
هــای شــهرکرد تعــدادی از انهــا تعطیــل 

ــدند. ش
وی گفــت: از طرفــی قانــون صنفــی فاصلــه یک 
ــود برداشــته شــده  ــف مشــابه خ ــا صن ــف ب صن
اســت و همیــن امــر نیــز موجــب شــده اســت که 

در هــر خیابانــی چنــد کبابــی بــاز شــود.
ــاب  ــی هــا بن ــح کــرد: همــه کباب ــی تصری عای
ــد کــه مــا  شــهرکرد درخواســت مجــوز کــرده ان
ــد  ــم و بای ــاره ای نداری ــوز چ ــه مج ــز در ارائ نی

ــم. ــوز را بدهی مج

ــزان  ــاب پ ــش روی کب ــره پی l مخاط
ــهرکردی ش

ــه  ــس اتحادی ــوان رئی ــه عن ــن ب ــت: م وی گف
شهرســتان شــهرکرد تمایلــی بــه فعالیــت کبــاب 
پــزان آذری در ایــن منطقــه نــدارم چــرا کــه هــم 
اکنــون بــه نوعی کبــاب اصــل بنــاب را بــه مردم 
ــاب  ــه کب ــرا ک ــد چ ــی کنن ــه نم ــهرکرد ارائ ش
ــاب  ــا کب ــود ام ــی ش ــرد م ــاطور خ ــا س ــاب ب بن
ــی  ــرخ م ــت را چ ــهرکرد گوش ــزان آذری در ش پ
کننــد و جــای کبــاب ســاطوری ارائــه مــی کننــد.

وی گفــت: از طرفــی فرصــت شــغلی بــرای 
ــن  ــتان در ای ــهرکرد و اس ــتان ش ــان شهرس جوان
راســتا از بیــن رفتــه و فضــای کســب و کار بــرای 
ــا  ــتان را ب ــل اس ــهرکردی و اه ــزان ش ــاب پ کب

ــت. ــرده اس ــرو ک ــره روب مخاط
ــزان  ــه تنهــا ســود ورود کبــاب پ ــا اشــاره ب وی ب
ــته  ــا در گذش ــرد: م ــان ک ــتان، بی ــه اس ــی ب بناب
افزایــش قیمــت بــرای پخــت کبــاب نداشــتیم و 
از ســوی ادارات مربوطــه اجــازه افزایــش قیمــت 
بــه مــا نمــی دادنــد. بــا ورود کبــاب پــزان بنابــی 
بــه مرکــز اســتان قیمــت کبــاب خــود بــه خــود 
ــه اســت و یــک ســدی در ایــن مســیر  ــاال رفت ب

شکســته شــده اســت.
عایــی اذعــان داشــت: کبــاب بختیــاری یکــی 
از کبــاب هــای معــروف اســتان اســت کــه هــم 
ــت  ــودن قیم ــن ب ــت پایی ــه عل ــردم ب ــون م اکن
کبــاب بنــاب، کبــاب بنــاب را نســبت بــه کبــاب 

ــد. ــی دهن ــح م ــاری ترجی بختی
ــزان  ــاب پ ــه رســتوران داران و کب ــس اتحادی رئی
شهرســتان شــهرکرد اذعــان داشــت: راه انــدازی 
ــهرکرد  ــی در ش ــه کباب ــد ارائ ــداد واح ــن تع ای
ــدن و  ــت، مع ــازمان صنع ــت و س ــوب نیس مطل
تجــارت بایــد در ایــن مســیر بــه مــا کمــک کند.

ــا  ــادی ب ــه اینکــه مشــکات زی ــا اشــاره ب وی ب
ورود کبــاب پــزان آذری در شــهرکرد ایجــاد 
شــده اســت، بیــان کــرد: هــم اکنــون مشــکات 
ــزان قدیمــی شــهرکرد  ــاب پ ــرای کب بســیاری ب
کــه ســال هــا در ایــن حرفــه مشــغول بــوده اند و 

ــان و...ایجــاد شــده اســت. ــن قصاب همچنی
ــزان  ــاب پ ــتوران داران و کب ــه رس ــس اتحادی رئی
ــزان آذری  ــاب پ ــت: کب ــهرکرد گف ــتان ش شهرس
هنــوز امتحــان خــود را در شــهرکرد پــس نــداده اند.

طــی ســال هــا بعــد مدیــران و نماینــدگان بــه ایــن پــروژه کــه جوانــان 
بســیاری را بــه پیــدا کــردن شــغل مناســب امیــدوار کــرده بــود نظــری 
داشــته و اظهاراتــی طــرح کردنــد؛ از اعــام زمــان دقیــق بهــره بــرداری 
ــذب  ــرای ج ــش زدن ب ــه آب و آت ــی، ب ــتغال زای ــزان اش ــا می ــه ت گرفت

ــار و مســائلی از ایــن دســت. ســرمایه گــذار و اعتب
ایــن اظهــارات در حالــی اســت کــه در واقعیــت اینگونــه بــود کــه تنهــا 
10 درصــد از ســاخت یــک پــروژه بــا ظرفیــت تولیــد 100 هــزار تــن اوره 
ــار مســاحت  ــاز اول در 53 هکت ــاک آن هــم در ف ــن آمونی و 600 هــزار ت
ســپری شــده بود کــه پتروشــیمی بــه خــواب رفــت. نه خــواب زمســتانی 
بلکــه خــواب 9 ســاله ای کــه موجــب شــد بعــد هــا تنهــا کارکــرد آن بــه 
ــار ســیب  ــه انب ــل شــدن ب ــی تبدی ــای جهان جــای درخشــش در بازاره

زمینــی هــای تولیــدی روی دســت مانــده کشــاورزان باشــد.
ایــن روزهــا در بهــار گــرم و مطبــوع، اردبیلــی هــا بــاز وعــده هــای پــر 
حرارتــی را مــی شــنوند کــه از یــک ســو بهــره بــرداری و از ســوی دیگــر 
تامیــن مالــی پــروژه را بــه صــورت قطعــی وعــده مــی دهــد. اینبــار امــا 

کســی دلخــوش بــه اشــتغال زایــی ایــن پــروژه نیســت.

l یک دهه انتظار بیکاران
یکــی از مهمتریــن دالیــل طــرح احــداث ایــن پــروژه اشــتغال جوانــان 
ــوی  ــده از س ــده داده ش ــری وع ــزار نف ــه ه ــتغال س ــع اش ــود. در واق ب
ــارغ  ــکاران ف ــه مراتــب تعدادبی نماینــدگان اســتانی 9 ســال قبــل کــه ب
التحصیــل دانشــگاهی کمتــر از وضعیــت کنونــی بــود، بســیار وسوســه 

ــرد. ــاد ک ــی از شــهروندان را ش ــود و دل خیل ــده ب کنن
ــورای  ــس ش ــرعین در مجل ــن و س ــر، نمی ــل، نی ــردم اردبی ــده م نماین
اســامی، مصطفــی افضلــی فــرد در یکــی از ایــن اظهــار نظرهــا ظرفیت 
اشــتغالزایی ایــن طــرح را در صــورت تکمیــل بــرای ســه هــزار نفــر بــه 
ــرخ  ــه ن ــد ب ــا تاکی ــرد و ب ــام ک ــتقیم اع ــر مس ــتقیم و غی صــورت مس
قابــل توجــه بیــکاری در اردبیــل اجــرای پــروژه هــای مــادر را از جملــه 

ــد. ــوان مــی کن ــات توســعه اســتان عن ضروری
وی یــا اشــاره بــه تاشــهای مجمــع نماینــدگان اســتان اردبیــل در ســال 
هــای اخیــر بــرای گــره گشــایی از ایــن پــروژه، متذکــر مــی شــود کــه 
ــن  ــار ای ــا اختصــاص اعتب ــده هــای مســئوالن پتروشــیمی ب ــق وع طب
پــروژه عظیــم تــا ســه ســال آینــده مــی توانــد بــه بهــره بــرداری برســد.

ــی از  ــز اظهارات ــل نی ــدگان اردبی ــر نماین ــه دیگ ــی ک ــن وضعیت در چنی
ــری مشــکات  ــه پیگی ــته و ب ــر داش ــالهای اخی ــن دســت را طــی س ای
پتروشــیمی در هــر نشســت مشــترک بــا خبرنــگاران تاکیــد مــی کردنــد، 
امــا هــم اکنــون مــی بینیــم کــه خــواب پتروشــیمی مانــع از ایفــای نقش 

ــرخ بیــکاری اســتان شــده اســت. در کاهــش ن

l بررسی توجیه اقتصادی بعد از کلنگ زنی
پتروشــیمی اردبیــل بــه عنــوان یــک نقشــه دراز مدت بــرای صنعتــی کردن 
اردبیــل پیــش از اینکــه بحــث مــگا پــروژه هــا ورد زبــان ها شــود، طرح شــد 
و بــا ایــن وجــود همــان مســئوالنی کــه در بــه دســت گرفتــن گوشــه برنامه 
ــا نداشــتن  حضــور داشــتند بعدهــا موضوعاتــی از قبیــل توجیــه داشــتن ی
پــروژه را پیــش کشــیدند تــا اردبیــل بــار دیگــر در محوریــت کشــاورزی خود 

محصــور بمانــد و بــه صنعت نیندیشــد.
هــر چنــد مســئوالن و بــه ویــژه نماینــدگان اســتان تــا چنــدی پیــش و تا 
قبــل از تغییــر دیــدگاه هــای خــود در اظهــارات مکــرر توجیــه اقتصــادی 
ایــن پــروژه را تائیــد مــی کردنــد، امــا ســوال اینجاســت کــه بحــث عــدم 

توجیــه اقتصــادی بــه چــه دلیــل ورد زبــان هــا شــد.
 رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان اردبیــل اجــرای این پــروژه را طرح اشــتباه 
ــه فرجــام برســد،  ــد ب ــروژه نمــی توان ــن پ ــد و اعــام کــرد کــه ای خوان
چراکــه پتروشــیمی یــک طــرح اشــتباه بــود کــه از ســوی دولــت مصوب 

شــد و امــروز نبایــد بــر روی آن مانــور داد.
ــارات و  ــه اعتب ــن موضــوع ک ــه طــرح ای ــا اشــاره ب ــوذن ب حســین پیرم
تســهیات ایــن طــرح از طریــق کنسرســیوم بانکــی پرداخــت خواهــد 
ــا و در  ــک ه ــوی بان ــاال از س ــغ ب ــا مبل ــای وام ب ــه داد: اعط ــد، ادام ش

ــر نیســت. ــکان پذی ــل ام ــه پتروشــیمی اردبی ــی ب شــرایط فعل
پیرمــوذن بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه جــای پتروشــیمی می تــوان اعتبــارات 
و تســهیات صنــدوق توســعه ملــی را در جهت بهبــود شــرایط واحدهای 
خوابیــده اســتان اســتفاده کــرد، تصریــح کــرد: بــه جای ســرمایه گــذاری 
در صنایــع تبدیلــی بــه عنــوان نیــاز اســتان بــه ویــژه در زمینه کشــاورزی 
کــه منابــع آن در اســتان موجــود اســت، چــرا بایــد بــا طرحــی که اشــتباه 

اســت افــکار عمومــی را مشــوش کــرد.
در طــول ایــن ســال هــا انتقــال خــط گاز، بــرق، آب و همــکاری جهــت 
ــه  ــری شــده ک ــی پیگی ــروژه در حال ــن پ ــای ای ــر ســاخت ه ــن زی تامی
ــواد  ــا و م ــن زیرســاخت ه ــا در خصــوص تامی ــدگاه ه ــوز برخــی دی هن
اولیــه پتروشــیمی بــی پاســخ مانــده و مشــخص نیســت بــر اســاس کدام 
منطــق پــروژه ای کــه تامیــن زیرســاخت و مــواد اولیــه آن در هالــه ای از 

ابهــام اســت کلنــگ زنــی شــده اســت.
ــده و  ــراد وع ــرای ای ــیمی ب ــخت پتروش ــفت و س ــتاویز س ــه دس از جمل
ــت.  ــوده اس ــل آن ب ــرای تکمی ــاز ب ــورد نی ــارات م ــن اعتب ــد، تامی وعی
ــی خــورد موجــب شــد  ــه خــاک م ــروژه ای ک ــازاد پ ــه م 9 ســال هزین
حتــی اعتبــار اولیــه 350 میلیــارد ریالــی ســوخت شــود و هزینــه هــای 
کمرشــکن یــک وعــده بــزرگ، مدیــران را ملــزم بــه پیــدا کــردن منابــع 
مالــی  مناســب و پاســخگو ســازد. چنانچــه حقیقــت پــور نماینــده اردبیل 
در ایــن خصــوص در اظهــار نظــری می گویــد: بنــده مســئولیت پیگیری 
اعتبــار 545 میلیــون دالری بــرای تســهیات پتروشــیمی را داشــتم کــه 

بــا تمامــی بانــک هــای کارگــزار در میــان گذاشــتم.
وی افــزود: در ایــن مرحلــه مســئولیت از بنــده ســلب شــده و پتروشــیمی 
اراک معــادل یــک ســوم ایــن مبلــغ را بایــد از تجهیــزات، ماشــین آالت و 

ســاختمان هــزار میلیــارد ریالــی خــود در تهــران تامیــن کنــد.
ــروژه در  ــن پ ــا در ســاخت ای ــدگاه ه ــی رســد دی ــه نظــر م ــد ب ــر چن ه
کمــال تعجــب تغییــر یافتــه و در طــول 9 ســال پتروشــیمی گاه توجیــه 
دار و گاه فاقــد توجیــه عنــوان شــده اســت، امــا رئیــس ســازمان صنعــت، 
ــگار مهــر  ــا خبرن معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل در گفتگــوی خــود ب

قویــا بــه توجیــه داشــتن ایــن پــروژه تاکیــد دارد.

l قهر نامعلوم تنها سرمایه گذار طرح
ــه  ــه ب ــه دادن البت ــیمی اراک و وثیق ــدن پتروش ــقدم ش ــن پیش همچنی

تبدیل پتروشیمی اردبیل به انبار سیب زمینی 

 ۹ سال وعده بی فرجام
ماه
د  دا
رخر
برت ش 

گزار

ونوس بهنود

سال ۸۵ را اردبیلی ها خوب به خاطر 
دارند. سالی که احداث پتروشیمی 
در جلسه استانی دولت نهم تصویب 
شد و خیلی زود مدیران و مسئوالن 
وقت بر سر زمین این پروژه رفتند 
متعدد  های  فلش  مقابل  در  تا 
دوربین ها و تریبون داغ بایستند و از اقدام غیر قابل 

باور خود بگویند.
تب مرداد ماه سال ۸۵ به حدی در کلنگ زنی شتاب 
زده این پروژه اثر کرد که تا امروز فروکش نکرده 
و کلنگ پتروشیمی به سمبل خوش قولی و درایت 

مدیران این استان تبدیل شده است.

ــران اقتصاد ایـ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 81 | شماره3و4 | اردیبهشت و خرداد 94

ماننــد خــواب آرام پتروشــیمی تجربــه نشــد، بگونــه ای کــه رئیس ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اردبیــل آب پاکــی را روی دســت 
پتروشــیمی ریخــت و در گفتگــو بــا خبرنــگار مهر از کــم لطفی پتروشــیمی 

ــت. ــروژه گف ــن پ ــه ای اراک ب
حامــد عاملــی در همیــن گفتگــو در خصــوص دالیــل تعطیلــی ایــن پــروژه 
و تاخیــر در آغــاز بــه کار مجــدد آن تصریــح کــرد: بــه عقیــده بنــده ســرمایه 

گــذار پتروشــیمی عاقــه منــد بــه اجــرا نیســت.
در عیــن حــال کــه برخــی کارشناســان از نبــود توجیــه اقتصــادی طــرح می 
گوینــد و ایــن ایــده بــا مقاومــت مدیــران همــراه بــوده اســت ایــن مســئول 
ــه  ــن باشــد کــه ســرمایه گــذار راغــب ب ــل ای ــزود: شــاید یکــی از دالی اف
ســرمایه گــذاری در ایــن منطقــه نیســت و گمــان مــی کنــد مــی توانــد این 

اعتبــار را طــور دیگــر بــه ســود بیشــتر برســاند.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان تاکیــد دارد کــه ســرمایه 
گــذار اصلــی یــا پتروشــیمی شــازند اراک اقــدام درخــوری انجــام نمــی دهد 

و موجــب شــده طــرح باتکلیــف بماند.
ــی  ــه نظــر م ــه ب ــع بینان ــگاه واق ــا ن ــی ب ــرایط فعل ــه داد: در ش وی ادام
ــد از  ــا بتوان ــت ت ــد اس ــذار جدی ــرمایه گ ــد س ــروژه نیازمن ــن پ ــد ای رس

ــود. ــارج ش ــی خ باتکلیف

l تاش ها به فرجام نمی رسد
ــروژه در  ــن پ ــری ای ــاب برخــی مســئوالن در پیگی ــب و ت ــر ت ــارات پ اظه
حالــی بــه در بســته خــورده اســت کــه طــی دو ســال گذشــته عمــده تاکیــد 
مســئوالن اســتانی حمایــت از ســرمایه گــذار و تاش بــرای جذب ســرمایه 

گــذاران بــوده اســت.
در همیــن حــال اســتاندار اردبیــل پیــش از ایــن، پتروشــیمی را بــزرگ ترین 
طــرح صنعتــی منطقــه عنــوان کــرده و بــه راه انــدازی ایــن پــروژه تاکیــد 

کــرده بــود.
مجیــد خدابخــش بــا اشــاره بــه نقــش پتروشــیمی در ایجــاد اشــتغال و رونــق 
اقتصــادی معتقــد اســت اردبیــل جــزو اســتانهای دارای بیشــترین آمــار بیکاری 
اســت، بنابرایــن ایجــاد طــرح هــای عظیــم صنعتــی بــه ماننــد پتروشــیمی در 

منطقــه و در راســتای توســعه اشــتغال و اقتصــاد ضــروری اســت.
تــاش هــای صــورت گرفتــه کــه همچنــان نتوانســته گــره کــور ایــن 
ــان ادامــه دارد  ــران همچن ــده مدی ــه عقی ــی ب ــد در حال ــاز کن ــروژه را ب پ
کــه فرمانــدار اردبیــل از کلنــگ زنــی پتــرو آذر شــید یــا همــان LAB از 

صنایــع مرتبــط بــا پتروشــیمی خبــر مــی دهــد.
جــواد زنجانــی در گفتگویــی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی بــرای ســفر رئیس 
مجلــس و وزیــر نفــت بــرای افتتــاح ایــن پــروژه تاکیــد کــرده اســت کــه در 
ایــن ســفر مــا از وزیــر نفــت نیــز درخواســت خواهیــم کــرد تــا نســبت بــه 
اجرایــی شــدن برخــی از پروژه هــای زیــر مجموعــه وزارت نفــت همچــون 
پاالیشــگاه  و مجموعه هــای صنعتــی زیرمجموعــه پتروشــیمی و تســهیل 
در اجرایــی شــدن پتروشــیمی اردبیــل اقدامــات الزم و جــدی انجــام شــود.

وی بــا اعــام عملیــات کلنگ زنــی دهکــده صنعتــی پتروشــیمی اردبیــل بــا 
نــام ســاواالن بیــان داشــت: بیــش از 10 هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری در 
اجــرای ایــن پــروژه انجــام شــده و ظرفیــت اشــتغالزایی بــرای بیــش از 500 نفر 
فراهــم می آیــد کــه در ایــن مجموعــه تولیــدی و صنعتــی ســعی بر این اســت 
تا بــا همــکاری بخــش غیردولتــی تولیــد مــواد شــوینده از نفــت و فرآورده های 

آن انجــام شــده و امــکان صــادرات ایــن محصــول نیــز فراهــم آید.
ــود و  ــی ش ــن زده م ــه زمی ــا ب ــگ ه ــر کلن ــار دیگ ــرایط ب ــن ش ــا ای ب
اردبیــل نــاکام در تکمیــل پــروژه هــای مــادر صنعتــی یــک مســئولیت 
بــزرگ دیگــر را بــر عهــده مــی گیــرد. امــا ســوال اینجاســت کــه اگــر 
ــال و روز  ــن ح ــه ای ــد ب ــی ش ــرا م ــری اج ــتان دیگ ــیمی در اس پتروش
مبتــا بــود؟ داغ دل پتروشــیمی هنــوز از ســال 85 برجاســت کــه پتــرو 
ــه  ــی ب ــگ زن ــاه ســپری شــدن ازکلن ــار م ــا وجــود چه ــز ب آذر شــید نی
دلیــل پــاره ای مشــکات عملیــات احــداث خــود را آغــاز نکــرده اســت.

تمامــی موانــع راه انــدازی واحدهــای صنعتــی کــه بــه عقیــده کارشناســان 
کاش بــه جــای وعــده هــای وسوســه انگیــز فقط یــک کدامشــان بــه بهره 
بــرداری مــی رســید در وضعیتــی اســت کــه نظریــه پایــه توســعه اســتان 

اردبیــل در ســال جــاری بــا محوریــت صنعــت نوشــته شــده اســت.
ــه  ــرداری از پتروشــیمی ب ــره ب ــا در به ــده ه ــک از وع ــچ ی ــون هی تاکن
فرجــام نرســیده و بــه نظــر مــی رســد بــه لحــاظ فنــی ایــن پــروژه بــه 
نقطــه صفــر خــود بازگشــته اســت و بــا ایــن وجــود بــه جــای بررســی 
مشــکل اصلــی همچنــان پتروشــیمی تــب و تــاب مــرداد مــاه ســال 85 

ــه همــراه دارد. ــون وعــده هــا ب را پشــت تریب

روزگاری پســته در ایــن دیــار ســالیانه هــزاران تــن تولیــد 
مــی شــد امــا بــه دلیــل عــدم حمایــت از تولیــد کننــدگان 
ــال  ــدش در ح ــت و لبخن ــزول اس ــال ن ــه روز در ح روز ب
ــاورزی  ــوزه کش ــدرکاران ح ــت ان ــذا دس ــدن ل ــو ش مح
ــن  ــا ای ــید ت ــرای اندیش ــاره ای ب ــد چ ــه بای ــد ک معتقدن
کهنــه درخــت مانــدگار سیســتان و بلوچســتان هنــوز هــم 

ــد. ــته باش ــدام داش ــرض ان ــرای ع ــی ب فرصت
پســته ایــن محصــول پــر فــراز و نشــیب کــه در مناســبت 
هــای مختلــف دینــی و ملــی کنارمــان بــوده از محبوبیــت 
ــه  ــد آن توج ــه تولی ــر ب ــه اگ ــت ک ــوردار اس ــی برخ خاص
شــود حســب یقین اقتصــاد در این دیار جهشــی چشــمگیر 
ــازار درون اســتانی،  ــد، چــرا کــه جــدای از ب ــدا مــی کن پی
روزهــا اســت بــازار خــارج از اســتان نیــز بــه ایــن محصول 
ــان داده و آن را  ــوش نش ــرقی روی خ ــوب ش ــه جن خط

طلــب مــی کنــد.
ــزار و  ــش از 6ه ــاالنه بی ــود س ــای موج ــر اســاس آماره ب
200 تــن پســته در سیســتان و بلوچســتان تولیــد می شــود 
کــه بــا تدابیــر اندیشــیده شــده و افزایش علــم کشــاورزان، 
هرســاله بــه میــزان آن افــزوده مــی شــود امــا ایــن مســیر 
توســعه از گــرد و غبــار غفلــت رنــج مــی بــرد و راهــش را 

بــه کنــدی طــی مــی کنــد.
ــه از  ــتان ک ــاورزی اس ــوالت کش ــر محص ــاف دیگ برخ
ــکل  ــته مش ــرد، پس ــی ب ــج م ــرآوری رن ــت ف ــود صنع نب
فــراوری نــدارد بلکــه تنهــا رنجــش در کنــار بــی توجهــی، 
ــر  ــگ خط ــه زن ــت ک ــی و  آب اس ــی هویت ــه ب در زمین
ــاره اندیشــی  ــد چ ــه صــدا در آورده اســت، بای بحــران را ب
ــع شــود. ــن محصــول رف ــود ای ــا کمب ــن تنه ــا ای ــرد ت ک

بایــد ایــن حقیقــت را در نظــر بگیریــم کــه اگــر مــی خواهیم 
ــم، در  ــن بخــش حفــظ کنی ــت اقتصــادی خــود را در ای مزی
زمینــه کشــت ایــن محصــول ســرمایه گــذاری بیشــتری را 
انجــام دهیــم و زیــر ســاخت اصلــی کــه آب اســت را فراهــم 
کنیــم، در ایــن صورت اســت کــه می تــوان توســعه و رفــاه را 

بــرای کشــاورزان ایــن دیــار بــه همــراه آورد.

ــایه  ــتان زیرس ــتان و بلوچس ــته سیس l پس
ــان ــان کرم درخت

ــتان و  ــاورزی سیس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر باغبان مدی

ــتان  ــن اس ــته در ای ــد پس ــد اســت: تولی ــتان  معتق بلوچس
ضمــن ایجــاد اشــتغال در مراحــل مختلــف تولیــد و 
ــای  ــتان ه ــرای اس ــمند ب ــع ارزش ــک منب ــادرات، ی ص
همجــوار در جهــت کســب درآمــد ارزی محســوب 
ــد  ــه برن ــی ب ــت بخش ــرای هوی ــد ب ــه بای ــود ک می ش

ــت. ــدی گرف ــی ج ــتان تصمیم ــدی اس تولی
اردشــیر شــهرکی بیــان کــرد: بســیاری از محصــول پســته 
سیســتان و بلوچســتان بــه صــورت فلــه بــه دلیــل عــدم 
ــی نامناســب و شــرایط خــوب فــروش در کرمــان،  بازاریاب
بــه آن اســتان رفتــه و تحــت نــام پســته کرمــان و 

ــی شــود. ــازار مصــرف صــادر م ــه ب رفســنجان ب
ــه  ــتان ب ــتان و بلوچس ــته سیس ــت پس ــزود: کیفی وی اف
ــه مشــتریان خاصــی خــودش را در  ــاال اســت ک حــدی ب
خــارج از کشــور دارد امــا افســوس کــه در آن ســوی مرزهــا 
نامــی از سیســتان و بلوچســتان نیســت و نــام کرمــان بــر 

تولیــد ایــن دیــار ســنگینی مــی کنــد.
ــته در  ــت پس ــر کش ــطح زی ــون س ــد: اکن ــاد آور ش وی ی
ــی  ــار م ــزار و 800 هکت ــت ه ــتان هف ــتان و بلوچس سیس
ــتان  ــار آن در شهرس ــزار و 700 هکت ــه ه ــه س ــد ک باش
زاهــدان و مابقــی در شهرســتان خــاش وجــود دارد کــه از 
ــه صــورت میانگیــن بیــش  ایــن میــزان ســطح کشــت ب
از شــش هــزار و 200 تــن پســته در ســال برداشــت مــی 

ــود.  ش

l پسته طای سبز دامغان
شــهرکی بــا اشــاره بــه صنایــع فــرآوری در اســتان گفــت: 
صنایــع فــرآوری در سیســتان و بلوچســتان در قالــب 
ترمینــال هــای ضبــط پســته مجهــز، در گوهر کــوه خاش 
موجــود اســت و همچنیــن دســتگاه هــای پوســت کنــی 
نیــز در اکثــر مناطــق ایــن اســتان وجــود دارد امــا ناکافــی 

اســت.
مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی سیســتان و بلوچســتان 
افــزود: بــه منظــور افزایــش تولیــد، امســال طــرح 
ــه در   ــد ک ــاز گردی ــوان پســته آغ ــا عن ــری ب منســجم ت
ــای  ــا و کاس ه ــزاری بازدیده ــا برگ ــتان ب ــطح اس س
آموزشــی دانــش بهــره بــرداران و باغــداران ایــن 
ــر  ــن گوه ــر ای ــبز را ب ــای س ــب ط ــه لق ــول ک محص

فاطمه بهرک

پسته یکی از مزیت های اقتصاد سیستان و بلوچستان است که روزگاری ۷۰ درصد 
بازار مصرف استان را در اختیار داشت اما روزها است که گرد و غبار غفلت بر چهره آن 
نشسته و دیگر آن طراوات و شادابی گذشته را ندارد چرا که نام کرمان همانند خرما بر 

پسته تولیدی این دیار سنگینی می کند.
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ــد. ــی یاب ــش م ــد، افزای ــته ان ــر گذاش کوی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــه ک وی اضاف
رعایــت مســائل فنــی باغــداری بــه ویــژه مبحث 
تغذیــه و احــداث باغــات بــا فواصــل مشــخص و 
معیــن، بسترســازی مناســب، آبیــاری بــه موقع و 
کافــی، مبــارزه بــا آفــات و بیمــاری هــا و گــرده 
افشــانی، از عوامــل مهمــی اســت کــه در صورت 
رعایــت آن توســط باغــداران بــا افزایــش تولیــد 

ایــن محصــول مواجــه خواهیــم گشــت.
ــق  ــزان درآمــد از طری شــهرکی در خصــوص می
تولیــد پســته گفــت: ایــن محصــول طــی ســال 
هــای گذشــته تحــت تاثیــر نــگاه هــای سیاســی 
و اقتصــادی خــاص، مــورد حمایــت بخــش 
کشــاورزی قــرار گرفتــه اســت و در ســال جــاری 
نیــز پیــش بینــی مــی شــود بــا توجــه به شــرایط 
اقلیمــی، توســعه باغــات و افزایــش دانــش 
کشــاورزان و دراختیــار قــرار دادن نهــال یارانه ای 

تولیــد بیشــتر گــردد.

l پســته سیســتان و بلوچســتان از 
ــرد ــی ب ــج م ــود آب رن کمب

بــه  آب  کمبــود  اکنــون  افــزود:  شــهرکی 
مهمتریــن مشــکل پســته کاران اســتان تبدیــل 
شــده و یکــی از قطــب هــای تولیــد پســته جهان 
در صورتــی کــه در آینــده نزدیــک مشــکل کــم 
ــرای  ــت خــود را ب ــی اش حــل نشــود، مرکزی آب
همیشــه در تولیــد ایــن محصــول از دســت 

خواهــد داد.
ــه  ــاغ ب ــم ســاخت ب ــد بدانی شــهرکی گفــت: بای
ــو  ــک س ــتر از ی ــاح بس ــی و اص ــورت اصول ص
هزینــه زیــادی در بــردارد و از ســوی دیگــر 
ــاغ نیــز  مشــکات هزینــه ای پــس از احــداث ب
ــد از  ــته بع ــت پس ــه درخ ــرا ک ــود دارد، چ وج
ــارور مــی گــردد و در ایــن مــدت  هفــت ســال ب
ــه  ــود ب ــا خ ــادی ب ــای زی ــه ه ــداری هزین باغ
ــه  ــا را ب ــته ه ــدر داش ــد ق ــس بای ــراه دارد، پ هم

ــت. ــکل دانس ــن ش بهتری

ــت  ــن هف ــی ای ــی ط ــت مال ــت: حمای وی گف
ــر  ــت، اگ ــروری اس ــری ض ــدار ام ــال از باغ س
ــدار  ــار باغ ــی در اختی ــدازه کاف ــه ان ــرمایه ب س
نباشــد، نتایــج مطلــوب در پــی نخواهــد داشــت.

و  سیســتان  پســته  محصــول  از  بســیاری 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــه ب ــورت فل ــه ص ــتان ب بلوچس
بازاریابــی نامناســب و شــرایط خــوب فــروش در 
کرمــان، بــه آن اســتان رفتــه و تحــت نــام پســته 
ــازار مصــرف صــادر  ــه ب ــان و رفســنجان ب کرم

ــود. ــی ش م
ــتان و  ــاورزی سیس ــاد کش ــی جه ــر باغبان مدی
ــت  ــتای سیاس ــد: در راس ــاد آور ش ــتان ی بلوچس
ــا  ــاد کشــاورزی ب ــازمان جه ــی، س ــای حمایت ه
ــد محــدود، بخشــی از  ــر چن دادن تســهیات ه
ــاغ را  ــژه احــداث ب ــه وی ــی ب ــه هــای ابتدائ هزین
بــا ســود پاییــن و حتــی باعــوض بــه باغــداران 

ــد. ــی کن ــن م را تامی
ــواع  ــی ان ــا تمام ــرد: تقریب ــه ک ــهرکی اضاف ش
پســته هــای معــروف کشــور از قبیــل احمدآقائی، 
کلــه قوچــی، بادامــی، اوحــدی و اکبــری در 
سیســتان و بلوچســتان نیــز تولیــد مــی گــردد و 
در هــر هکتــار زمینــه اشــتغال شــش نفــر را بــه 
ــی  ــم م ــتقیم فراه ــتقیم و غیرمس ــورت مس ص

ــد. نمای
ــت  ــم، مقاوم ــی ک ــاز آب ــب، نی ــد مناس وی درآم
ــد پســته  ــای تولی ــده مزای ــه شــوری آب را عم ب
ــا  ــبی ب ــیار مناس ــب بس ــه تناس ــرد ک ــوان ک عن

ــتان دارد. ــتان و بلوچس ــم سیس اقلی
ــتان و  ــاورزی سیس ــاد کش ــی جه ــر باغبان مدی
ــی  ــزود: پســته یکــی از محصوالت بلوچســتان اف
ــران  ــام ای ــه ن ــرش و ب ــار ف ــه در کن ــت ک اس
شــناخته شــده اســت و در بخــش صــادرات غیــر 
ــی، صــادرات پســته نقــش بســیار پررنگــی  نفت
ــن  ــد ای ــه در تولی ــد ک ــر چن ــد و ه ــا می کن ایف
ــه و  ــان،  ترکی ــی همچــون کرم محصــول رقبای
ســوریه بــرای کشــورمان پیــدا شــده امــا هنــوز 
ــی، ایــران عمــده تریــن  هــم در بازارهــای جهان

تولیــد کننــده و صــادر کننده پســته مطرح اســت 
کــه بــا توجــه بــه مــرزی بــودن ایــن دیــار مــی 
ــازاری  ــع، ب ــزی جام ــه ری ــک برنام ــا ی ــوان ب ت
ــار  ــن دی ــدی ای ــول تولی ــرای محص ــدار را ب پای

ــرد. ــاد ک ایج

l پســته سیســتان و بلوچســتان در 
ــت ــک دول ــار کم انتظ

اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان  مدیــر 
ــد  ــون تولی ــا کن ــت: ت ــاره گف ــن ب خــاش در ای
پســته در شهرســتان خــاش نســبت بــه مــدت 
مشــابه در ســال 93، 60 درصــد افزایــش 
ــت  ــه در مدیری ــد، ریش ــن رش ــه ای ــته ک داش
بهتــر باغــات و عمــل کــردن بــه توصیــه 

هــای کارشناســان ناظــر دارد.
ــت  ــر کش ــطح زی ــت: س ــی گف ــان اهلل طوق ام
ــزار و 50  ــج ه ــاش پن ــتان خ ــته در شهرس پس
ــزار  ــک ه ــار، ی ــر هکت ــه از ه ــت ک ــار اس هکت
ــی  ــت م ــک برداش ــته خش ــرم پس و 100 کیلوگ

ــت. ــه ای اس ــل توج ــار قاب ــه آم ــود ک ش
ــات و امــراض، ســم  ــاد آور شــد: وجــود آف وی ی
زدگــي بهــاره، مدیریــت نادرســت باغــات پســته 
ــده  ــن عم ــودن آب و زمی ــی ب ــوري و قلیائ و ش
موانــع و مشــکات پیــش روی تولیــد پســته بــه 
شــمار مــی رود کــه بایــد بــا همدلــی آن را رفــع 

ــرد. ک
ایــن مقــام مســئول گفتــت: همچنیــن اشــتغال 
ــرف آب  ــی در مص ــه جوئ ــد، صرف ــی، درآم زائ
ــه  ــز از جمل ــرف آب نی ــان مص ــش راندم و افزای
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــته ب ــد پس ــای تولی مزای

ــود. ــه ش ــه آن توج ــژه ب ــه صــورت وی ــد ب بای
طوقــی در زمینــه وجــود صنایــع فــرآوری 
ــع  ــت: صنای ــان داش ــاش بی ــتان خ در شهرس
بنــدی  بســته  امــا  دارد  وجــود  فــرآوری 
ــر  ــه اگ ــت ک ــف اس ــیار ضعی ــوالت بس محص
ــام  بــه دنبــال فــروش بهتــر و بیشــتر تحــت ن
ــن مشــکل  سیســتان و بلوچســتان هســتیم ای

ــم. ــع کنی ــد رف را بای
ــه  ــاز ب ــر نی ــد بهت ــرای تولی ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــه  ــارت در زمین ــدن و تج ــت، مع ــت صنع حمای
صــادرات و حمــل و نقــل و همچنیــن همیــاری 
ــر  ــارت ب ــه نظ ــت در زمین ــتر وزارت بهداش بیش
بهداشــت محصــول تولیــدی و جلوگیــری از 
ــه آفاتوکســین  ــوده ب صــادرات محصــوالت آل
هســتیم کــه چهــره پســته ایــن دیــار را همــواره 

ــه دارد. ــاک نگ پ

l پســته خــاش نامــی مانــدگار در 
ــت ــران اس ای

گفــت:  خــاش  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
80 درصــد کشــور، پســته خــاش را مــی 
شناســند، چــرا کــه ســازمان جهــاد کشــاورزي 
تحقیقــات  مرکــز  بــا  آن  کارشناســان  و 
رفســنجان ارتبــاط نزدیــک داشــته و همچنیــن 
یکــي از کارشناســان خــاش در انجمــن پســته 

ــت. ــو اس ــران عض ای
طوقــی افــزود: تولیــد پســته در شهرســتان خاش 
ــه صــورت  ــر را ب ــزار نف ــج ه ــتغال پن ــه اش زمین
ــر مســتقیم فراهــم کــرده اســت  مســتقیم و غی
کــه ســرمایه گــذاری بیشــتر بــر روی ایــن 
محصــول حســب یقیــن اشــتغال بیشــتر را در پی 

ــت. ــد داش خواه
ــی،  ــاش را بادام ــدی در خ ــته تولی ــواع پس وی ان
ــری  ــی و اکب ــد آقائ ــی، احم ــه قوچ ــدی، کل اوح
دانســت کــه در حــال حاضــر بــر روی گونــه احمــد 
ــرای  ــق بیشــتری ب ــزی و تحقی ــه ری ــی برنام آقائ
توســعه تولیــد و محصــول صــورت گرفتــه اســت.

طوقــی در خصــوص خدمــات ارائه شــده توســط 
ســازمان جهاد کشــاورزی بــه پســته کاران گفت: 
در زمینــه تولیــد نهــال، ارقــام ســازگار بــا منطقــه 
و مدیریــت بهتــر بــاغ از نظــر تغذیــه، مبــارزه بــا 
ــای الزم  ــه ه ــراض و شــوری، توصی ــات و ام آف
توســط کارشناســان در قالب کاس هــا و گارگاه 

هــای آموزشــی بــه باغــداران ارائــه مــی شــود.

ــران اقتصاد ایـ
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ســید نویــد برکچیــان در نشســت بــا خبرنــگاران 
خبرگــزاري مهــر از شهرســتانهاي مختلــف 
ــه اخبــار  ــدارن در ســاري گفــت: ارائ اســتان مازن
ــائل  ــات از مس ــر و گزارش ــدات موث ــد و تولی مفی
مهمــي اســت کــه در خبرگــزاري مهر مازنــدران 
مشــهود اســت و بــراي هوشــمند عمــل کــردن 
ــائل  ــه مس ــد ب ــزاري بای ــن خبرگ ــوزه ای در ح
ــات  ــري، گزارش ــدات خب ــار، تولی ــف اخب مختل

ــود. ــه ش توج
در  اســتانها  بخــش  اینکــه  بیــان  بــا  وي 
ــده و  ــاي پرفای ــش ه ــر از بخ ــزاري مه خبرگ
ــزاری  ــدف خبرگ ــد: ه ــادآور ش ــت، ی ــر اس مثم
مهــر در بخــش اســتانها، ایجــاد خبرگــزاری های 
اســتانی بــا هــدف ایجــاد مراکــز فعــال پایــش و 
رصــد مهمتریــن رویدادهــا، جریانهــا،  چالشــها، 
فرصتهــا و ظرفیتهــای اســتانی اســت و تــاش 
ــی  ــه نحــوی اجرای ــن مهــم ب ــا ای ــم ت مــی کنی
ــال در عرصــه هــای  ــه صــورت فع ــه ب شــود ک

ــیم. ــته باش ــور داش ــم حض مه
ــر  ــزاری مه ــتانهای خبرگ ــار اس ــر کل اخب مدی
ــژه اي را  ــز وی ــر تمرک ــزاري مه ــزود: خبرگ اف
ــتانها  ــش اس ــه بخ ــته ب ــاه گذش ــول 7 م در ط
ــدات و  ــم تولی ــا حج ــت ت ــته اس ــال داش اعم
تعــداد بازدیدکننــدگان اســتاني خبرگــزاري مهــر 

افزایــش و بــا تولیــدات موثــر ضریــب اثربخشــي 
ــد. ــي افزایــش یاب اســتاني در موقعیــت جغرافیای

ــا اعــام اینکــه ایــن ســفر اســتاني  برکچیــان ب
مــا بــه مازنــدران دهمیــن ســفر بــه ایــن 
ــن  ــف و اولی ــالهاي مختل ــول س ــتان در ط اس
ســفر اســتاني در ســال جدیــد در بیــن اســتانهاي 
ــت: در ســفرهاي اســتاني و  ــف اســت، گف مختل
ــي  ــي بررس ــع در پ ــگاران در واق ــا خبرن ــدار ب دی
ــدي  ــش رضایتمن ــکات و افزای ــائل و مش مس
همــکاران و خبرنــگاران خبرگــزاري مهــر و 
ــت  ــدات و کیفی ــم تولی ــش حج ــن افزای همچنی

ــتیم. ــات هس ــار و گزارش ــه اخب ــي ب بخش
سرپرســت خبرگــزاري مهــر در اســتان مازنــدران 
نیز بــا اشــاره بــه فعالیتهــاي مختلف خبرنــگاران 
اســتان  مختلــف  شهرســتانهاي  در  گفــت: 
ــا  ــه کاري ب ــا ب ــال و پ ــگاران فع ــدران خبرن مازن
ــا  ــد ت ــت دارن ــر فعالی ــزاري مه ــه خبرگ مجموع
ــه  ــه وظیف ــن خبرگــزاري ب در جهــت اهــداف ای

ــم. ــل کنی ــود عم ــاني خ ــاع رس ــم اط مه
علیرضــا نــوري کجوریــان افــزود: کســب 
عناویــن برتــر خبرگــزاري مهــر در بخــش هــای 
ــس  ــه و عک ــزارش، مصاحب ــر، گ ــف خب مختل

ــاش و  ــون ت ــته مره ــال گذش ــول یکس در ط
همــکاري همــه خبرنــگاران و همــکاران در ایــن 
خبرگــزاري بــوده اســت کــه امیدواریــم در ســال 
جــاري نیــز در اســتمرار برنامــه هــاي گذشــته بــا 

ــم. ــه مســیر دهی ــوت بیشــتري ادام ق
عبــداهلل مهاجــر رئیــس اتــاق بازرگانــی مازندران 
نیــز اظهــار داشــت: جایــگاه خبرگــزاری و 
ــه  ــت ک ــی اس ــگاه واالی ــانه، جای ــاب رس اصح
بایــد اخــاق مــداري در همــه امــور مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــوده و در دس ب
وي افــزود: خبرگــزاری مهــر از جملــه خبرگزاری 

از سری سفرهای استانی؛مازندران

تبدیل دفاتر استانی مهر به مراکز پایش و  رصد

ــریه تحــریــ

سفر دو روزه و فشرده استانی مدیرکل 
استانهای خبرگزاری مهر به مازندران 
از صبح یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در 
ساری و با نشست با برخی از خبرنگاران 
و همکاران در اتاق بازرگانی مازندران 
کلید خورد و در این نشست، مدیرکل 
اخبار استانهای خبرگزاری مهر با اشاره 
به عملکرد مطلوب خبرگزاری مهر در 
مازندران از این استان به عنوان سه استان 
برتر کشور از نظر حجم تولید اخبار و 

تعداد بازدید یاد کرد.

رییس اتاق بازرگاني 
مازندارن: خبرگزاری 

مهر، با بهره مندی از 
سرپرستی توانمند و 

جوانی سالم و اخالق 
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ــا  ــه ب ــت ک ــدران اس ــتان مازن ــال اس ــاي فع ه
ــده  ــا وارد ش ــداری در کاره ــاق م ــت اخ رعای
ــانه  ــن رس ــا ای ــي را ب ــل خوب ــز تعام ــا نی و م
و خبرنــگاران آن داریــم و بــه نوعــي اتــاق 

بازرگانــي، خانــه شماســت.
رییــس اتــاق بازرگانــي مازنــدارن بــا بیــان اینکه 
خبرگــزاری مهــر، بــا بهــره منــدی از سرپرســتی 
توانمنــد و جوانــی ســالم و اخــاق مــدار در جهت 
ــئوالن  ــک کار مس ــام کم ــداف نظ ــبرد اه پیش
اســت، یــادآور شــد: خبرگــزاری مهــر دارای 
ــت و  ــاش اس ــوب و پرت ــری خ ــه خب مجموع
ــن  ــب از ای ــرداری مناس ــره ب ــرای به ــز ب ــا نی م
ظرفیــت، کمــک کار ایــن خبرگــزاري هســتیم.

شــهرگردی در ســاری و بازدیــد از شــرکت 
ــوان  ــه عن ــدران ب ــذ مازن ــوب کاغ ــع چ صنای
بزرگتریــن شــرکت دولتــی اســتان از دیگــر 
برنامــه هــای صبــح اولیــن روز ســفر بــه اســتان 
مازنــدران بــود و در ایــن بازدیــد از بخــش هــای 
مختلــف کارخانــه چــوب و کاغــذ ســاری و طرح 
occ یــا خمیــر کاغــذ کــه قــرار اســت بــزودی راه 

ــد. ــد ش ــود، بازدی ــدازی ش ان
نشســت بــا مدیــرکل اوقــاف مازنــدران و 
ــذاری  ــا واگ ــاخت ی ــرای س ــن ب ــری زمی پیگی
ســاختمان بــرای دفتــر خبرگــزاری از دیگــر 
ــتانهای  ــرکل اس ــفر کاری مدی ــای س ــه ه برنام
خبرگــزاری مهــر بــه اســتان بــوده اســت کــه در 
ــه  ــاف و امــور خیری ــرکل اوق ــن نشســت، مدی ای
مازنــدران نقــش رســانه هــا را در ترویــج فرهنگ 
وقــف انــگار ناپذیــر دانســت و گفــت: رســانه هــا 
ظرفیتهــای خوبــی را بــرای اوقــاف ایجــاد کــرده 

ــد. ان
ــا  ــزاده در نشســت ب حجــت االســام ســتار علی
ــان  ــا بی ــرکل اســتانهای خبرگــزاری مهــر ب مدی
ــم  ــف بپردازی ــوزه وق ــه ح ــه ب ــر چ ــه ه اینک
اثرگــذار و مانــدگار خواهــد بــود، بخشــی از وقــف 
ــاش و اطــاع  ــت شــده را مرهــون ت ــای ثب ه

ــا برشــمرد.  ــانه ه ــای رس ــانی ه رس
ــف  ــه حــوزه وق ــوان اینکــه هرچــه ب ــا عن وی ب
ــد ملــت مــی شــود،  ــه شــود، نفــع آن عای پراخت
گفــت: وقــف در حــوزه هــای مــورد نیــاز از جمله 

ســامت بایــد ترویــج یابــد. 
وی اظهــار داشــت: بــا همدلــی و تعامــل اوقــاف 
و رســانه هــا در جهــت ثبــت وقــف هــای جــدی 
طبــق نیــاز جامعــه، خدمــات خوبــی بــه جامعــه 

صــورت مــی گیــرد. 
حجت االســام علیزاده در بخشــی از ســخنانش 

ــا اظهــار اینکــه خــط مشــی خبرگــزاری مهــر  ب
خــوب اســت یــادآور شــد: نقــد منصفانه را کســی 
منکــر نیســت امــا تخریــب را کســی تاییــد نمی 

کنــد. 
ســید نویــد برکچیــان مدیــرکل اســتانهای 
خبرگــزاری مهــر نیــز در ایــن نشســت بــا 
ــگ  ــج فرهن ــانه در تروی ــش رس ــه نق ــاره ب اش
وقــف یــادآور شــد: بــرکات فرهنــگ وقــف اگــر 
ــنا  ــف آش ــاد وق ــا بنی ــود و ب ــن ش ــتی تبیی بدرس
ــردد.  ــی گ ــاز م ــه ب ــه جامع ــرات آن ب ــوند اث ش
وی بــا بیــان اینکــه تلقــی مــردم از وقــف خــوب 
نیســت، نقــش رســانه را در آگاهــی بخشــی بــه 
جامعــه در ترویــج ایــن فریضــه و ســنت حســنه 

مهــم برشــمرد. 
برنامــه هــای اولیــن روز ســفر مدیــرکل اســتانی 
ــدار در  ــا دو دی ــدران ب ــه مازن ــر ب ــزاری مه خبرگ
ــگ و  ــرکل فرهن ــا مدی ــر اداری ب ــاعات غی س
ــتانداری  ــی اس ــی امنیت ــاون سیاس ــاد و مع ارش

ــگ و  ــرکل فرهن ــت و مدی ــه یاف ــدران ادام مازن
ارشــاد اســامی مازنــدران، از برگــزارش همایش 
و نشســت هــای هــم اندیشــی بــا عنوان مســئله 
یابــی فرهنگــی در مازنــدران بــا همــکاری 

ــر داد. ــتان خب ــر در اس ــزاری مه خبرگ
احــد جاودانــی در نشســت بــا مدیرکل اســتانهای 
خبرگــزاری مهــر بــا اســتقبال از پیشــنهاد 
برگــزاری نشســت هــای هــم اندیشــی اســتانی 

از ســوی خبرگــزاری مهــر، ایــن نشســت هــا را 
بــرای مســئله یابــی فرهنگــی در اســتان مطلوب 

ــرد.  ــتقبال ک ــمرد و از آن اس برش
وی بــا اشــاره بــه وظیفــه و تولــی گــری فرهنگ 
و ارشــاد در حــوزه فرهنــگ و رســانه یــادآور شــد: 
ــای  ــش ه ــا و همای ــت ه ــرای نشس ــرای اج ب
ــا  ــی فرهنگــی ب ــوان مســئله یاب ــا عن اســتانی ب

ــم.  خبرگــزاری مهــر آمادگــی داری
وی عنــوان کــرد: جمــع بنــدی و تحلیــل 
وضعیــت فرهنــگ و هنــر اســتان مــی توانــد در 
ایــن همایــش هــای اســتانی مدنظــر قــرار گیرد. 
ــاد رســانه هــا  ــه شــمار زی ــا اشــاره ب ــی ب جاودان
در اســتان مازنــدران یــادآور شــد: فضــای رســانه 
ــد ایــن  ــد آمــوزش اســت و بای ای اســتان نیازمن

مســئله مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد. 
ســید نویــد برکچیــان مدیــرکل امــور اســتانهای 
خبرگــزاری مهــر مازنــدران نیــز گفت: برگــزاری 
ــت  ــا هم ــتانی ب ــی اس ــم اندیش ــت ه 60 نشس
ــش،  ــای چال ــوزه ه ــتانی در ح ــتان اس سرپرس
فرصــت هــا و ظرفیتهــای هــر اســتان در ســال 
ــراروی اســت.  ــای ف ــه ه ــه برنام ــاری از جمل ج
وی اظهــار داشــت: شناســایی فرصتهــای و 
ــف  ــات مختل ــتانی در موضوع ــای اس ــش ه چال
ــری  ــور و پیگی ــطح کش ــد در س ــد واح ــا برن ب
ســوزه هــای واحــد کشــوری در اســتانها از دیگــر 
ــه موضــوع  ــوان نمون ــه عن اهــداف اســت کــه ب
ــت.  ــتور کار اس ــون در دس ــینی اکن ــیه نش حاش
ــادآور شــد: اکنــون حاشــیه نشــینی  برکچیــان ی
بصــورت یــک پرونــده ویــژه در دســتور کار امــور 
اســتانهای خبرگــزاری مهــر قــرار دارد کــه در هر 
ــی  ــری م ــه و پیگی ــژه تهی ــورت وی ــتان بص اس

ــود.  ش
ــادآور  ــر ی ــزاری مه ــتانهای خبرگ ــرکل اس مدی
شــد: متریالهایــی در ایــن ســوژه هــای مشــترک 
کشــوری در اختیــار قــرار مــی گیــرد کــه نتایــج 

ــد داشــته باشــد.  بســیار راهبــردی مــی توان
وی ادامــه داد:نشســت هــای هــم اندیشــی 
ــی  ــر یکــی از ظرفیتهای ــزاری مه اســتانی خبرگ
اســت کــه در مســئله یابــی فرهنگــی اســتانهای 
کشــور بســیار تاثیرگــذار خواهــد بــود کــه بــرای 
اجــرای آن نیازمنــد همراهــی دســتگاههای 

ــتیم.  ــی هس اجرای
علیرضــا یونســی معــاون سیاســی امنیتــی 
اســتانداری مازنــدران نیــز در دیــدار بــا مدیــرکل 
مازنــدارن،  در  مهــر  خبرگــزاری  اســتانهای 
ــه،  انعــکاس اخبــار در خبرگــزاری مهــر را مدبران

ــا  ــانه ه ــمرد و از رس ــفقانه برش ــه و مش منصفان
ــکا  ــل ات ــای قاب ــوان یکــی از واســطه ه ــه عن ب
ــرای  ــتوانه ای ب ــئوالن و پش ــردم و مس ــن م بی

ــرد.  ــاد ک ــی ی امیدبخش
وی اظهــار داشــت: خبرگــزاری مهــر در اســتان 
ــانه  ــقانه و دوراندیش ــه ای، عاش ــدران، حرف مازن
ــز از  ــش نی ــد و نقدهای ــی کن ــل م ــاش و عم ت
ســر دلســوزی اســت زیــرا مســئوالن بــه تلنگر و 

ــاز دارد.  نقــد دلســوزانه و مســئوالنه نی
ــادی  ــرایط اقتص ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب یونس
کنونــی بســیار ســخت اســت یــادآور شــد: ایــن 
وضعیــت درحالیســت کــه اساســی ترین ســرمایه 
هــای اجتماعــی کشــور و انقــاب مردم هســتند 
و مــردم گوهــر بــی بدیلــی هســتند کــه بایــد در 

ــرد.  ــاش ک نگهداشــت آن ت
ــدران  ــتاندار مازن ــی اس ــی امنیت ــاون سیاس مع
یــادآور شــد: اخبــار و رویدادهــا بایــد به گونــه ای 
منعکــس شــود کــه امیــد را در دل مــردم ایجــاد 
کنــد و واقعیتهــا بایــد بگونــه ای منعکــس شــود 

ــود.  ــه ش ــی در جامع ــبب امیدافزای ــه س ک
وی در عیــن حــال تصریــح کــرد: هیــچ جامعــه 
ای بــدون وحــدت و همدلــی بــه ســرانجام 
نمــی رســد و رســانه در ایــن بیــن یکــی از ارکان 

ــی رود.  ــه شــمار م ــعه ب توس
ــا  ــدران ب معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار مازن
تاکیــد بــر اینکــه ارکان رســانه ای مبنای توســعه 
و یکــی از پایــه هــای آگاهــی بخشــی جامعــه به 
ــوان کرد:خبرگــزاری مهــر ار  شــمار مــی رود عن
موثرتریــن رســانه هــا در بیــن ســایر رســانه های 

کشــور نقــش آفرینــی مــی کنــد. 
ســید نویــد برکچیــان مدیــرکل اســتانهای 
ــادآور  ــت ی ــن نشس ــز در ای ــر نی ــزاری مه خبرگ
شــد: خبرگــزاری مهــر در طــول فعالیتــش 
یکســری اصــول روشــن و مشــخصی را ترســیم 
ــورت  ــت بص ــت از دول ــت حمای ــرده و سیاس ک

ــت.  ــانه اس ــن رس ــتور کار ای ــژه در دس وی
وی در عیــن حــال اظهــار داشــت: نقدهــای 
منصفانــه نیــز از حــوزه اقدامــات دولــت، در 
ــرد و  ــی گی ــورت م ــت از آن ص ــتای حمای راس

ــود.  ــد ب ــذار خواه اثرگ
ــدران را  ــر در مازن ــزاری مه ــرد خبرگ وی عملک
ــار اســتان  ــز در حــوزه پوشــش وعملکــرد خب نی

ــرد.  ــف ک ــش توصی ــت بخ ــوب و رضای مطل
احمــد مظفــری مدیــرکل روابــط عمومــی 
ــت  ــر از فعالی ــا تقدی ــز ب ــدران نی اســتانداری مازن
خبرگــزاری مهــر در اســتان، نقدهــای این رســانه 
را نیــز در جهــت اصــاح امــور اثرگــذار برشــمرد 
و گفــت: اگــر انتقــاد در مســیر بالندگــی و توســعه 

اســتان باشــد، اثرگــذار اســت. 
وی از پیگیــری شــکل گیــری مجتمع رســانه ای 
ــدازی  ــر راه ان ــت: پیگی ــر داد و گف ــتان خب در اس
ــد  ــر چن ــتیم ه ــتان هس ــع در اس ــن مجتم ای

ــی نشــده اســت.  ــون عملیات تاکن
دومیــن روز ســفر کاری بــه مازنــدران بــا 
ــگاران  ــژه خبرن ــی وی ــزاری کاش آموزش برگ
ــن کاس  ــد و در ای ــاز ش ــدران آغ ــتان مازن اس
ــر  ــکاف دبی ــد ع ــاعته محم ــه س ــی س آموزش
ــه آمــوزش  ارشــد اســتانهای خبرگــزاری مهــر ب

خبــر و مبانــی آن پرداخــت.
در ایــن کاش آموزشــی همکاران شهرســتانهای 
مختلــف مازنــدران شــامل، لیــا ناطقــی، ســمیه 
ــاد  ــی، می ــینا قربان ــم نظــری، س کریمــی، مری
حســین زاده، صدیقــه قربــان نیــا، غفــار داوودی، 
حســن قمــی، معصومــه متانــی حضــور داشــتند.

معاون سیاسی امنیتی 
استاندار مازندران: اخبار 

و رویدادها باید به
 گونه ای منعکس شود 

که امید را در دل مردم 
ایجاد کند و واقعیتها باید 

بگونه ای منعکس شود که 
سبب امیدافزایی
 در جامعه شود. 

هیچ جامعه ای بدون 
وحدت و همدلی به 
سرانجام نمی رسد و 

رسانه در این بین یکی
 از ارکان توسعه 
به شمار می رود|

ــریه تحــریــ
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جــوان اســت امــا بــا کوهــی از تجربــه و نامی آشــنا 
ــی  ــم م ــش برای ــانه؛ از تجربیات ــی رس ــرای اهال ب
گویــد و اینکــه هنــوز هم بعــد از گذشــت 12 ســال 
از زلزلــه مهیــب دی مــاه ســال 82 بــم؛ تلــخ تریــن 

خاطــره اش بــه ایــن روز ســیاه تعلــق دارد.
عشــق را دلیــل انتخــاب خبرنــگاری مــی دانــد و 
از یکــی شــدن دنیــای خبــر بــا دنیــای خــودش 
مــی گویــد و البتــه از دغدغــه هــای خبرنــگاران 

نیــز ســخن بــه میــان مــی آورد. 
ــزاری  ــران خبرگ ــی از دبی ــروز یک ــودی ام محم
مهــر اســت و مهــم تریــن وظیفــه اش را خدمــت 

بــه نظــام و مــردم مــی دانــد. 

تعریــف شــما از خبرنــگاری   l
؟ چیســت

ــه  ــک حرف ــا ی ــگاری صرف ــم خبرن ــه بگویی اینک
ــت  ــه فعالی ــتباه ب ــد اش ــه دی ــی از زاوی ــت، ناش اس
خبرنــگاری و روزنامــه نــگاری بــوده و نتیجــه 
ــدی شــده اســت  نگاهــی محــدود و چارچــوب بن
کــه در نهایــت نتیجــه ای جــز ســرخوردگی نــدارد.

اصــول و قواعــدی کــه در خبرنــگاری وجــود دارد، 
کامــا برخــاف نــگاه خشــک و خط کشــی شــده 
اســت؛ مــا شــاهد وجــود جــوی دوگانــه نســبت به 
فعالیــت خبرنــگاری در جامعــه هســتیم. از خبرنگار 
کار حرفــه ای خواســته مــی شــود درحالیکــه نــگاه 
حرفــه ای بــه خــود خبرنــگار نمــی شــود و همیــن 
ــا شــرایطی کامــا خــاص  ــت را ب ــن فعالی ــر ای ام

مواجــه کــرده اســت.
ــور  ــای کش ــانه ای در فض ــت رس ــع فعالی در واق
نیــاز بــه نوعــی عاقــه معنــوی و عشــق دارد تــا 
ــردی  ــدگاه ف ــگاری را از دی ــت خبرن ــوان فعالی بت

توجیــه کــرد.
وجــود و یــا عــدم وجــود ایــن دیــد غیــر مــادی 
ــه رســانه ســبب شــده اســت کــه بســیاری در  ب
ایــن مســیر پیشــرفت کننــد و یــا بســیاری هــم 
پــس از مدتــی از ایــن کار خــارج شــوند؛ زیــرا بــه 
ــری  ــت دیگ ــر فعالی ــگاری و ه ــر و خبرن کار خب
در ایــن عرصــه نمــی تــوان تنهــا از دیــد مــادی 
نــگاه کــرد و نیــاز بــه نوعــی شــوق و عاقــه در 
ایــن حرفــه وجــود دارد کــه بــه نــدرت مــی توان 

آن را در کار دیگــری مشــاهده کــرد.
ایــن شــوق اســت کــه همیشــه حرکتــی رو بــه 
ــدی  ــد. چن ــی کن ــاد م ــگاران ایج ــو در خبرن جل
قبــل یکی از دوســتان کــه در یکــی از اســتانهای 
محــروم  در خبرگــزاری مهــر فعالیــت مــی کنــد 
ــوم  ــگ و نامفه ــیار گن ــش بس ــه صدای در حالیک
ــن در  ــت »م ــت و گف ــن تمــاس گرف ــا م ــود ب ب
ــاز نمــی  ــش ب ــه چرخهای ــی هســتم ک هواپیمای
شــود خلبــان گفتــه بــرای کاهــش خطــر، 

ســوخت اضافــه را خالــی کــرده و در حــال فــرود 
اضطــراری هســتیم و شــانس دیگــری هــم بــه 
دلیــل کمبــود ســوخت بــرای نشســتن بــر روی 

ــد«. ــر را پوشــش دهی ــا خب ــم لطف ــد نداری بان
 ایــن مطلــب را گفــت و تمــاس قطع شــد، پــس از 
انتشــار خبــر ســعی کــردم بــا خبرنگارمــان تمــاس 
بگیــرم چــون براســاس آمــار و تجربــه جــان ســالم 
ــدرت روی  ــه ن ــی ب ــن موقعیت ــردن از چنی ــه در ب ب
ــکارم  ــدای هم ــی ص ــت وقت ــد در نهای ــی ده م
ــس از  ــا پ ــن االن هواپیم ــت »همی ــندیم گف را ش
مدتــی کشــیده شــدن روی زمیــن بر روی شــنهای 
ــراری  ــن از راه اضط ــت و م ــرو رف ــد ف ــراف بان اط
خــارج شــدم چنــد نفر زخمــی شــدند و ماشــینهای 
امــدادی دارنــد از دور مــی آینــد مــن هــم در تاش 

بــرای مصاحبــه بــا خلبــان هســتم«.
ایــن ســوال را مطــرح مــی کنــم کــه اگــر جــای 
ــتاد دانشــگاه، پزشــک،  ــک اس ــگار ی ــن خبرن ای
مهنــدس و یــا هــر فــرد دیگــری بــود در چنیــن 
شــرایطی چــه مــی کــرد بــا خانــواده تمــاس می 

گرفــت؟ اشــهدش را مــی خوانــد؟ و...
امــا ایــن خبرنــگار هیــچ کاری جــز انتقــال 
ــرای  ــم ب ــرد آن ه ــه نک ــن واقع ــات ای اطاع
خبــری کــه ارزش مالــی آنچنانــی نداشــت. مــن 
ــه  ــزه ای هســتم ک ــن حــس و انگی ــال همی دنب
خبرنــگار را بــه ســمت ایــن انتخــاب می کشــاند 
در واقــع همیــن افــراد در سیســتمهای رســانه ای 

ــی شــوند. ــق م ــران موف ای

l بــا توجــه بــه ســختی هــا 
ــکان  ــورت ام ــا در ص ــه آی ــن حرف ای
انتخــاب شــغل، گزینــه دیگــری را بــر 

ــد؟  ــی دهی ــح م ــگاری ترجی خبرن
ــانه  ــا در رس ــه م ــت ک ــت اس ــک حقیق ــن ی ای
ــم و  ــی کنی ــری نم ــه ای گ ــران حرف ــای ای ه

عــدم وجــود فاکتورهــای حرفــه ای در رســانه را 
بــا همیــن حــس عشــق بــه کارمــان پــر کــرده 
ایــم در غیــر ایــن صــورت حرکتهــای رســانه ای 

ــد. ــم مــی مانن عقی
نمــی توانــم بگویــم چنیــن وضعیتــی خوب اســت 
ــگار قربانــی  چــون در ایــن میــان در نهایــت خبرن
ــه  ــود و در صورتیک ــی ش ــانی م ــان خبررس جری
شــانس بیــاورد پــس از ســالها فعالیت در مراســمی 
از وی تجلیــل مــی شــود و یــا پــس از مرگــش بــا 

ــرد. ــام آوران آرام مــی گی ــه ن ــرام در قطع احت
ــه بدهــم  ــد اینگون در نهایــت جــواب شــما را بای
کــه بلــه در صورتیکــه مــن بارهــا حــق انتخــاب 
ــم  ــاز ه ــم ب ــته باش ــغلم داش ــدن ش در برگزی
خبرنــگار خواهــم شــد چــون همــه خبرنگارانــی 
ــد درب  ــه شــده ان ــن حرف ــا عشــق وارد ای کــه ب
ــادی و  ــئولیت و ش ــاس، مس ــر از احس ــی پ دنیای
ــاز مــی کننــد و مــن ایــن  ــه روی خــود ب غــم ب

ــت دارم. ــس را دوس ح

lداســتان ورود خــود بــه حرفــه 
ــاب را  ــن انتخ ــل ای ــگاری و دلی خبرن

ــد ــان کنی بی
در ابتــدا در دوران دانشــجویی نشــریه ای راه 
انــدازی کــردم و چنــد ســتون در روزنامــه 
ــن  ــتم همچنی ــی داش ــری و محل ــای سراس ه
نویســندگی را بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت 
انتخــاب کــردم و چندیــن داســتان کوتــاه و بلنــد 
نوشــتم کــه بیــن برخــی از دوســتان و اســتادانم 
ــی  ــدند در آن دوران خیل ــت ش ــه دس ــت ب دس
ــم  ــدم مــی توان شــاد مــی شــدم وقتــی مــی دی
ــت و  ــه اوج وحش ــا ب ــم و ی ــب را بخندان مخاط

ــرم. ــرو بب ــم ف ــا غ ــرس و ی ت
ــی داشــت  ــدی طوالن ــا داســتان نویســی رون ام
و نمــی توانســتم صبــر کنــم تــا عکــس العمــل 

مخاطــب را ببینیــم و ســعی مــی کــردم از طریق 
نشــریه دانشــجویی کــه راه انــدازی کــرده بــودم 
بیشــتر روی مخاطــب کار کنــم. چنــد مقالــه ام را 
مســئوالن وقــت اســتان کرمــان خوانــده بودنــد 
و در جلســات خصوصــی خواســتار ادامــه کارم در 
ــن  ــه ای ــت ب ــه مطبوعــات شــدند و در نهای زمین

ســمت کشــیده شــدم.
خبرنــگاری را در ایســنای کرمــان آغــاز کــردم در 
ــان خبرگــزاری ایســنا در اســتان  ــع در آن زم واق
ــز،  ــی، یــک می ــر چوب کرمــان شــامل یــک دفت
ــم  ــد قل ــن و چن ــط تلف ــک خ ــی، ی ــد صندل چن
بــود. پــس از اینکــه خبرگــزاری ایســنا در اســتان 
ــن دوره آمــوزش  ــا یافــت چندی ــه ارتق ــه منطق ب
خبرنــگاری در دانشــگاه شــهید باهنر و دانشــکده 
ــت  ــردم و در نهای ــزار ک ــان و...  برگ ــی کرم فن
ــه  ــم ب ــاال ه ــدم و ح ــر آم ــزاری مه ــه خبرگ ب
ــی  ــت م ــزاری فعالی ــن خبرگ ــر در ای ــوان دبی عن
کنــم همچنیــن ســردبیری پنــج نشــریه محلــی 
و فعالیــت در شــورای مرکــزی خانــه مطبوعــات 
بــه عنــوان نماینــده خبرگــزاری هــا و بــازرس و 
همچنیــن عضویــت در شــورای مرکــزی بســیج 

ــه کاری ام دارم. ــان را در کارنام ــانه کرم رس
وقتــی بــه گذشــته نــگاه مــی کنــم از مســیری 
کــه طــی کــردم پشــیمان نیســتم و تنهــا ایــن 
حــس را دارم کــه کاش برخــی گامهــا را بلنــد تــر 

ــودم. برداشــته ب

ــد  ــه فرزن ــد ک ــل داری ــا تمای l آی
ــذارد؟  ــن راه گام بگ ــز در ای ــما نی ش
راه افــرادی کــه در طــول تاریــخ روزنامــه نــگاری 
ســعی در آگاه ســازی مــردم داشــته انــد تــا کنون 
ــانی در  ــان اطــاع رس ــده اســت و جری طــی ش
ــر  ــود و ه ــی ش ــف نم ــچ گاه متوق ــه هی جامع
ــگار  ــک خبرن ــات ی ــه دارای خصوصی ــردی ک ف
باشــد مــی توانــد در آینــده در ایــن مســیر تاثیــر 
ــی نیســت.  ــگاری موروث ــی خبرن گــذار باشــد ول
امــا یــک دیــدگاه حقیقــی نیــز در ایــن خصــوص 
وجــود دارد در واقــع در جامعــه مــا خبرنــگاران به 

جایــگاه حقیقــی خــود دســت نیافتــه اند. 
خبرنــگاران بــا وجــود اینکــه در رفــع مشــکات 
ــه  تمــام اقشــار جامعــه همــه  تــاش خــود را ب
کار بــرده انــد و نقــش داشــته انــد امــا؛ خودشــان 
از بســیاری از ایــن حقــوق ابتدایــی محــروم مانده 
ــه  ــات اولی ــگاران از خدم ــر خبرن ــا اکث ــد. مث ان
ــی در  ــه رفاه ــوق اولی ــه و حق ــون بیم ای همچ
ــانه  ــوص رس ــه خص ــا ب ــانه ه ــیاری از رس بس
هــای محلــی محــروم هســتند و ایــن حقیقــت 
بــرای قشــر خبرنــگار بســیار آزار دهنــده اســت.

در ایــن میــان بســیاری از اســتانهای کشــور 
ــد  ــا چن ــد و تنه ــری دارن ــبی ت ــت نامناس وضعی
ــان  اســتان انگشــت شــمار وجــود دارد کــه جری
ــیده  ــبی رس ــوغ  نس ــه بل ــا ب ــانه ای در آنه رس
اســت. مثــا در کرمــان در حالیکــه ایــن اســتان 
ــی  ــای محل ــانه ه ــوز رس ــدور مج ــر ص از نظ
جــزء ســه اســتان اول کشــور اســت، امــا 
ــا  ــانه ه ــق رس ــه از طری ــی ک ــداد خبرنگاران تع
ــد کمتــر از  ــه صــورت مســتقیم بیمــه شــده ان ب

ــت. ــت اس ــک دس ــتان ی انگش
ــر از آن اســت  ــف ت اقتصــاد رســانه بســیار ضعی
کــه یــک سیســتم رســانه ای بتوانــد حتــی خــود 
ــه  ــه ب ــه اینک ــد ب ــه برس ــه دارد چ ــرپا نگ را س
خبرنــگار بــه عنــوان یــک عضــو اصلــی رســانه 

ــد. ــت بخشــی کن هوی
در حقیقــت مــا شــاهد خدمــات دهــی یــک طرفــه 

گفتگو با یکی از قدیمی های  خبرگزاری مهر؛
 امیر رضا محمودی:

از خاطرات تلخ زلزله بم تا فراز و 
نشیب های حرفه خبرنگاری

برای  و  بود  کنجکاو  کودکی  از 
در  فراوان  سواالت  اتفاقی  هر 
ذهن پرسشگرش نقش می بست 
برای  دلیل  دنبال  به  همواره  و 
رخدادها بود. قدم که در دانشگاه 
گذاشت نیز روحیه مطالبه گری و 
عدم بی تفاوتی اش در برابر مسائل، 
او را به سمت نشریات دانشجویی 
سوق داد و همین امر مقدمه ای 
شد بر آغاز داستان زندگی خبری 

محمودی. امیررضا 

ــریه تحــریــ
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خبرنــگار بــه جامعــه هســتیم امــا از ســوی جامعــه 
بــه خبرنــگاران خدمــات دهی صــورت نمــی گیرد. 
در اینجــا اســت کــه معنــی فــداکاری خبرنــگاران 
ــک  ــع ی ــود در واق ــی ش ــان م ــه نمای ــرای جامع ب
قشــر بــه عنــوان خبرنــگار دارد قربانــی بــه جریــان 
افتــادن خــون در رگهــای جامعــه ای مــی شــود که 

بــرای خبرنــگاران هزینــه نمــی کنــد.
در چنیــن شــرایطی عقانــی اســت وقتــی 
ــان  ــده فرزندت ــرای آین شــما از انتخــاب شــغل ب
ــدن شــغل  ــد در مــورد برگزی صحبــت مــی کنی
ــن  ــته باشــید و ای ــی داش ــد کل ــگاری تردی خبرن
ــا  ــانه را ب ــان رس ــه جری ــد ادام ــی توان ــر م ام

ــد. ــه کن ــکل مواج مش

l تلــخ تریــن و شــیرین تریــن 
خاطــره دوران کاری خــود را بیــان کنیــد

ــا  ــت و ام ــره اس ــر از خاط ــگاری پ ــغل خبرن ش
تلــخ تریــن خاطــرات مــن بــه زمیــن لــرزه بــم 
بــاز مــی گــردد. یــادم مــی آیــد در زمــان زمیــن 
لــرزه منجیــل وقتــی تصاویــر زمیــن لــرزه را می 
دیــدم بــه شــدت از زمین لــرزه هراســان بــودم و 
ایــن ســوال در ذهنــم ایجــاد شــده بــود کــه اگــر 
روزگاری در اطرافــم چنیــن حادثــه ای رخ بدهــد 

مــن چــه خواهــم کــرد؟
در آن زمــان تصاویــر بــه آغوش کشــیدن جســد 
کودکــی توســط مــادرش و مدفــون شــدن 
ــدت  ــه ش ــر آوار ب ــواده در زی ــک خان ــای ی اعض
برایــم عــذاب آور بــود. امــا در زمیــن لــرزه پنجــم 
ــن  ــگاری م ــس خبرن ــان ح ــاه 1382 هم دیم
را بــه گوشــه ای از ماجراهــای دردنــاک بــم 
کشــاند کــه بعــد از گذشــت ســالها هنــوز تصــور 

ــج آور اســت. ــم رن ــته برای ــات گذش تجربی
ــه  ــد ک ــروع ش ــا ش ــن از آنج ــم م ــتان ب داس
ــم از  ــه ب ــازه ورودم ب ــه اج ــدور نام ــس از ص پ
ســوی ســتاد بحــران بــا یــک گــروه از پزشــکان 
کرمانــی بــه ســمت بــم حرکــت کــردم و حــدود 
ســاعت 9 صبــح بــه نزدیکــی هــای بم رســیدم.

ــوی  ــت جل ــان و جیرف ــم - کرم ــی ب ــه راه در س
یکــی از خودروهایــی کــه از ســمت بــم مــی آمــد 
را گرفتــم و از مــردی پرســیدم »بــم چه خبر اســت 
و میــزان خســارات چقــدر اســت؟«؛ مرد پیاده شــد؛ 
ــاز کــرد و جســد اعضــای  صنــدوق ماشــینش را ب
خانــواده اش را در حالــی کــه بــرای تدفیــن آنهــا به 
ســمت کرمان مــی رفــت را نشــانم داد و گفــت »از 

بــم چیــزی نمانــده اســت«.
ــروه  ــای گ ــی از اعض ــه یک ــم ک ــیر بودی در مس
امــدادی کودکــی را کــه از بچــه هــای موسســه 
ــود را  ــم ب ــی سرپرســت ب نگهــداری کــودکان ب
در نزدیکــی روســتای خواجــه عســکر در حومــه 
ــان و  ــه پریش ــی ک ــرد در حال ــاهده ک ــم مش ب
ــال  ــهر در ح ــارج از ش ــمت خ ــه س ــرب ب مضط
ــم  ــودرو کردی ــوار خ ــودک را س ــود. ک ــت ب حرک
ــودک  ــن ک ــه ای ــه ای ک ــمت موسس ــه س و ب
بمــی در آن نگهــداری مــی شــد بــه راه افتادیــم؛ 
ــود  ــان آشــفته و مضطــرب ب ــن کــودک آنچن ای
کــه تــوان حــرف زدن نداشــت وقتــی از خــودرو 
پیــاده شــدیم و بــه عمــق شــهر رفتیــم فاجعــه را 
مشــاهده کردیــم چندیــن ســرباز ارتــش بــا بیــل 
هــای نظامــی در حــال بیــرون آورن بچــه هــا از 
زیــر آوار بودنــد و کودکــی هــم کــه ما پیــدا کرده 
ــود  ــن موسســه ب ــه ای ــا نجــات یافت ــم تنه بودی
کــه پــس از بــروز حادثــه بــه دلیــل شــوکی کــه 
بــه وی وارد شــده بــود پــا بــه فــرار گذاشــته بود.

جســدهایی کــه از زیــرآوار خــارج شــده بــود بــه 

ــد،  ــده بودن ــته ش ــوار گذاش ــار دی ــب در کن ترتی
مجــاور ایــن موسســه ســقف تمــام خانــه هــا بــا 
ــا صــدای  ــود و از زیرآواره ــن یکــی شــده ب زمی
ــدن  ــغول کن ــه مش ــا هم ــد ام ــی آم ــک م کم
ــر از  ــد و ه ــان بودن ــه خودش ــه ای از خان گوش

ــد. ــی آم ــرون م ــرآوار بی ــدی از زی ــی جس گاه
در نهایــت بــه یکــی از پادگانهــای نظامــی داخل 
ــهر  ــداد ش ــتاد ام ــه س ــه ب ــم ک ــم رفتی ــهر ب ش
ــود؛ مهنــدس کریمــی اســتاندار  ــل شــده ب تبدی
ــا  ــی در آنج ــدس مرعش ــان و مهن ــت کرم وق
ــات  ــانی را در لحظ ــداد رس ــد و ام ــتقر بودن مس
اولیــه مدیریــت مــی کردنــد بــا راهنمایــی آنهــا 

ــم. ــت کردی ــم حرک ــرودگاه ب ــمت ف ــه س ب
تمــام راههــای منتهــی بــه بــم از ســوی مردمی 
کــه بــرای کمــک رســانی بــه ســمت شــهر  می 
ــال  ــا راه انتق ــود و تنه ــده ب ــدود ش ــد مس آمدن
ــود.  ــرودگاه ب ــهر ف ــارج از ش ــه خ ــان ب مجروح
ــم  ــم ماندی ــرودگاه ب ــح در ف ــا صب ــب ت آن ش
ــه  ــه ب ــاری ک ــالن انتظ ــه  س ــان را ب و مجروح
ســالنی بــزرگ مملــو از کشــته و مجــروح تبدیل 
شــده بــود و در کنــاره هــای بانــد پــرواز منتقــل 

ــم. ــی کردی م
تنهــا امــکان درمانــی کــه در فــرودگاه مهیــا بــود 
ــود  ــی آب ب ــن و کم ــتامینوفن کدوئی ــرص اس ق
ــه  ــد ک ــی ش ــی داده م ــه مصدومان ــد ب ــه بای ک
درد بســیاری داشــتند و بــه گفتــه پزشــکان تنهــا 

ــی داشــت. ــه روان جنب
هــر لحظــه چندیــن هواپیمــا از کشــورهای 
ــزات  ــدند تجهی ــی ش ــرودگاه م ــف وارد ف مختل
ــان  ــه مصدوم ــد و بافاصل ــی کردن ــاده م را پی
ــی شــدند. ــا م ــران ســوار هواپیم توســط امدادگ

روز بعــد کــه بــه شــهر بازگشــتیم مردمــی 
ــانند،  ــم برس ــه ب ــود را ب ــد خ ــته بودن ــه توانس ک
همچنــان اجســاد نزدیکانشــان را از زیــر آوار 
خــارج مــی کردنــد و پــس لــرزه هــا نیــز 
ــه  ــا و ب ــه خیابانه ــت. هم ــه داش ــان ادام همچن
ــود  ــازه ب ــو از جن ــم ممل ــتان ب ــوص قبرس خص
خاطــرات آن روزهــا بســیار دردنــاک و آزار 
دهنــده اســت و خوشــحالم کــه پــس از گذشــت 
ســالها حــاال بــم شــهری زیبــا و ســرزنده اســت 
ــت  ــخ را پش ــرات تل ــام خاط ــش تم ــه مردم ک

ــد. ــته ان سرگذاش
امــا تلــخ تریــن خاطــره ام از آن  روزهــای اســف 
ــرزه  ــن ل ــدگان زمی ــه دی ــی از حادث ــار از یک ب
ــود آن شــب تمــام صحــن ســالن انتظــار  ــم ب ب
فــرودگاه تخلیــه شــده بــود و کف ســالن مملــو از 
مصــدوم بــود در ایــن میــان مــردی میــان ســال 
ــود  ــه خــورده ب ــه شــدت ضرب از ناحیــه شــکم ب
ــال تعجــب  ــه داشــت در کم ــا وجــود دردی ک ب
ســکوت کــرده بــود. وقتــی صدایــم کــرد گفــت 
»در فــان خیابــان خانــواده اش زیــر آوار مانــده 
ــر  ــد«. ه ــات ده ــا را نج ــرود آنه ــد ب ــد و بای ان
لحظــه نقشــه ای مــی کشــید چنــد شــماره تلفن 
ــده  ــع ش ــی قط ــای ارتباط ــام راهه ــا تم داد ام
ــه  ــکان دسترســی ب ــا ام ــد آدرس داد ام ــود چن ب
ــا  ــت ب ــد وان ــگام چن ــن هن ــود در همی ــهر نب ش
ــال  ــرای انتق ــیدند و ب ــدوم از راه رس ــا مص دهه
مصدومــان بــه بیــرون از ســالن رفتیــم. در ایــن 
ــرزه شــدیدی روی داد و بخشــی  لحظــه پــس ل
ــت  ــت و حال ــرو ریخ ــالن ف ــقف کاذب س از س
ــور  ــت. مجب ــرا گرف ــالن را ف ــراب کل س اضط
ــرواز  ــد پ ــه بان شــدیم بخشــی از مصدومــان را ب
ــرودگاه برگشــتم و  ــه ســالن ف ــی ب ــم و وقت ببری
ــه  ــیدم وی در حالیک ــرد رس ــن م ــر ای ــاالی س ب

اشــک از گوشــه چشــمش مــی ریخت جانــش را 
از دســت داده بــود. همیشــه خــواب ایــن مــرد را 
مــی بینــم و اینکــه چــرا نتوانســتم کاری برایــش 

انجــام دهــم.
ــا آن  ــه ب ــره ای ک ــن خاط ــده دار تری ــا خن ام
ــود کــه روزی یــک پیشــه  مواجــه شــدم ایــن ب
ور وارد دفتــر کارم شــد و بــا گریــه و زاری گفــت 
ــق  ــن از طری ــد م ــا راه درآم ــد تنه ــک کنی کم
ــا آن  پیشــه وری اســت؛ امــا االغــی کــه مــن ب
وســایلم را بــرای فــروش بــه روســتاهای اطــراف 
مــی بــردم مــرده اســت و حــاال نمــی دانــم پیش 
کــدام مســئول بــروم تــا مشــکلم را حــل کنــم. 
البتــه مشــکل ایــن پیرمــرد را پیگیــری کردیم و 
زیــر پوشــش یکــی از نهادهــای حمایتــی رفــت.

ــر  ــک دخت ــز از ی ــره ام نی ــن خاط ــیرین تری ش
ــی  ــود وقت ــرگ ب ــتانه م ــه در آس ــود ک ــار ب بیم
پیگیــری کردیــم و بعــد از عمــل جراحــی و 
بهبــود یافتنــش روزی تلفنــم زنــگ زد و کودکی 
بــا لهجــه ســیرجانی گفــت عمــو امیــر ممنونــم 
ــن  ــر م ــک عم ــرای ی ــه ب ــک جمل ــن ی و همی

ــد. ــی کن ــت م کفای

ــل  ــزان در ح ــه می ــا چ ــانه ه l رس
مشــکات مــردم در اســتان هــا 

تاثیرگذارنــد؟
ــه خصــوص در مناطــق  رســانه در اســتان هــا ب
ــته  ــدی داش ــش کلی ــد نق ــی توانن ــروم م مح
ــق  ــوان در مناط ــی ت ــال را م ــن مث ــند ای باش
محرومــی همچــون جنــوب کرمــان به ســادگی 
ــوب  ــه جن ــرد. در یکــی از ســفرها ب مشــاهده ک
اســتان کرمــان بــه یــک روســتای کپــری 
ــیار  ــرایط بس ــتا در ش ــردم روس ــه م ــیدیم ک رس
ــرق نداشــتند، آب  ــد، ب ــدی زندگــی مــی کردن ب
را از یــک چــاه کــه در میانــه روســتا حفــر شــده 

ــد. ــی کردن ــه م ــود تهی ب
ــه  ــرد ک ــی ک ــی م ــتا زندگ ــن روس ــی در ای زن
بــود و در  آرزو  برایــش  داشــتن شناســنامه 
ــن  ــد همی ــی کردن ــر م ــتا فک ــردم روس ــع م واق
شناســنامه هــا بزرگتریــن دارایــی زندگــی شــان 
هســتند. نکتــه جالــب ایــن بــود کــه بســیاری از 
ســاکنان ایــن روســتای کپــری در طــول زندگــی 
ــا  ــش و ی ــز بخ ــه مرک ــم ب ــار ه ــک ب ــی ی حت
شهرستانشــان هــم نرفتــه بودند وضعیــت در این 

ــود. ــده ب ــت کنن ــیار ناراح ــتا بس روس
ــود  ــی وج ــت، حت ــان مســئوالن وق ــان زم در هم
ــر  ــان منک ــوب کرم ــری را در جن ــه کپ ــک خان ی
ــر  ــرح کپ ــه در ط ــد ک ــی گفتن ــدند و م ــی ش م
زدایــی کلیــه خانه هــای کپــری برچیــده شــده اند. 
گــزارش خبــری و تشــریحی کــه از ایــن روســتا در 
چنــد رســانه منتشــر شــد موجــب شــد در کمتــر از 
ــن روســتا جــای خــود را  یــک ســال کپرهــای ای
بــه خانه هــای مســکونی بدهنــد و بــرق و آب و راه 

دسترســی بــه ایــن روســتا برســد. 
ایــن یعنــی قــدرت رســانه، نقــش اصلــی رســانه 
ــواردی  ــن م ــه چنی ــیدگی ب ــردم رس ــال م در قب
اســت؛ نبایــد رســانه را از ایــن مهــم کــه 
رســیدگی بــه مشــکات جامعــه و رفــع کمبودها 
و جهــت دهــی بــه خدمــات دســتگاههای دولتی 
ــه سیســتمی کــه کارش  ــم ب ــل کنی اســت تبدی
ــاع  ــل دف ــرد غیرقاب ــد از عملک ــف و تمجی تعری

ــد. ــی مســئوالن باش برخ
ــش  ــمگیر بخ ــت چش ــل موفقی ــی از دالی یک
اســتانهای خبرگــزاری مهــر طــی ســالهای 
گذشــته تاکنــون همیــن نقــش بــوده و در واقــع 

ــزاری  ــتانی خبرگ ــتان اس ــی سرپرس ــه اصل تکی
ــه  ــن اینک ــت؛ ضم ــوده اس ــردم ب ــه م ــر ب مه
ــها  ــظ ارزش ــامی و حف ــام اس ــوب نظ در چارچ
ــود را از  ــچ گاه روی خ ــد اماهی ــرده ان ــاش ک ت
جامعــه و مــردم و به خصــوص محرومــان جامعه 

ــد. ــده ان برنگردان
ــام  ــه نظ ــت ک ــی اس ــان نقش ــا هم ــن دقیق ای
جمهــوری اســامی بــرای رســانه تعریــف کــرده 
انــد ایــن درحالــی اســت کــه در برخــی از رســانه 
ــا وجــود هزینــه هــای گــزاف ایــن نقــش  هــا ب
ــه همیــن دلیــل هــم در  ــد و ب ــه ان ــده گرفت نادی
بخــش پوشــش اخبــار حــوزه اســتانها هیــچ گاه 
ــد حتــی در ســایه خبرگــزاری مهــر  نتوانســته ان

ــد. ــز حرکــت کنن نی
ــم کــه کار  ــه هــم اشــاره کن ــن نکت ــه ای ــد ب بای
در اســتان هــای خبرگــزاری مهــر یــک صفــای 
ــتان و  ــت اس ــر و سرپرس ــا دبی ــاص دارد اینج خ
مدیــرکل اســتانها همــه در کنــار هــم هســتند ما 
ــا هــم برادریــم و صمیمیــت خاصــی در  همــه ب
مهــر وجــود دارد و بــه همیــن علــت هــم هســت 
ــت و  ــق اس ــه موف ــر همیش ــتانهای مه ــه اس ک

همــه بچــه هــا پشــتیبان یکدیگــر هســتند.
ای  حرفــه  کار  صمیمیــت  ایــن  کنــار  در 
ــی  ــری م ــدت پیگی ــا جدی ــم ب ــگاری ه خبرن

شــود.

ــه  ــن حرف ــه ای ــدای ورود ب l در ابت
ــگاری داشــتید و  چه دیدگاهــی از خبرن
امــروز ایــن دیــدگاه چــه میــزان تغییر 

کــرده اســت؟
دیــد گاه کلــی مــن از ایــن حرفــه تغییــری نکــرده 
ــانه در  ــه رس ــت ک ــن اس ــت ای ــا حقیق ــت ام اس
کشــور بایــد بــه صــورت جــدی آســیب شناســی 
شــود. شــاید برخــی از نواقص حرفــه خبرنــگاری از 
نــگاه ناعادالنــه بــه خبرنــگاران باشــد اما بســیاری 

ــود ماســت. ــز ناشــی از خ از مشــکات نی
ــد  ــت بای ــاس اس ــک کار حس ــانه ی ــر و رس خب
توســط افــراد صــادق، امیــن و بــی طــرف انجــام 
شــود و اگــر بخواهــم اینجــا راســتگو باشــم بایــد 
بگوییــم کــه ناراســتی ها و عــدم صداقــت برخی 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــی ده ــگاران آزارم م خبرن
ــد  ــردی نتوان ــر ف ــه ه ــیم ک ــب باش ــد مراق بای
اســم خبرنــگار را بــر خــود بگــذارد و از ایــن واژه 

ــد. مقــدس ســوء اســتفاده کن

ــن  ــه چندی ــردی ک ــوان ف ــه عن l ب
ــکار  ــغول ب ــه مش ــن حرف ــال در ای س
و  نوپــا  خبرنــگاران  بــرای  بــوده 
عاقمنــدان بــه ایــن حرفــه چــه 

ســخنی داریــد؟
تنهــا حرفــم مــن بــه افــرادی کــه مــی خواهنــد 
ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــوند ای ــه ش ــن حرف وارد ای
عشــق روزنامــه نــگاری را در خــود تقویــت 
کننــد و اگــر ایــن عشــق نباشــد و بخواهیــد فقط 
یــک شــغل داشــته باشــید حتمــا امــروز یــا فــردا 
شکســت خواهیــد خــورد و بــه بــن بســت مــی 

ــید. رس
اگــر نگاهــی بــه آینــده شــغلی فــارغ التحصیان 
رشــته هــای مرتبــط بــا خبرنــگاری بیندازید می 
بینیــد اکثــر ایــن افــراد مشــغول کارهایــی مــی 
ــد و  ــا رســانه ندارن ــچ ارتباطــی ب ــه هی شــوند ک
دلیــل ایــن امــر هــم عــدم عاقــه و پشــتکار در 
ایــن حرفــه اســت در پایــان به تــاش و پشــتکار 

و عشــق تمــام همکارانــم درود مــی فرســتم.

ــریه تحــریــ
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روز ملی خلیج فارس

مراسم کومسای و 
هورامان در کردستان

ــگاران خبرگــزاری  گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول دو مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرن
منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده هســت کــه دســت بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار باشــد امــا نــگاه مــا در ایــن 
ــه در  ــوده و اینک ــه ب ــی هنرمندان ــه نگاه ــته،قائل ب ــاه گذش ــای دو م ــه رویداده ــری ب ــی خب ــش از نگاه ــری بی ــوم تصوی آلب

ــه اقلیــم ایــران بچرخــد. ــگاه شــما ب ــاه چنــد صفحــه ن همیــن فرصــت کوت

آیین اعتکاف در شهرستان اشتهارد، سمیرم، 
همدان،اراک

حوزه  در  گذاری  عمامه  آئین 
کالله اورجنلی  سعدیه  علمیه 

تصویـر ایران

http://mehrnews.com


صفحه 88 | شماره3و4 | اردیبهشت و خرداد 94 MEHR NEWSAGENCY

رنگین  های  تپه  از  تصاویری 
کمانی و رود شور در منطقه 

اشتهارد.

فاطمه ذاکریان فعال عرصه 
بیرجند  مقاومتي  اقتصاد 
بسیج  از  گرفتن  باکمک 
تعاوني  اعضاء  به  سازندگي 
روستایي زنان خراشاد تا کنون 
توانسته است برای ۲۹۰ نفر 
از بانوان روستاهای خراسان 

کند. زایی  اشتغال  جنوبی 

کارگاه ساخت سماور در تبریز

اعضای  طرح  این  در 
)ع(  علی  امام  جمعیت 
بوشهر به کودکان نیازمند 
کمک می کنند تا آرزوهای 
درون  و  نوشته  را  خود 
کمک  به  که  هایی  کعبه 
خود کودکان ساخته شده 

بیاندازند...

تصویـر ایران
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کارگاه سنتی قلمزنی دراهر

آبشار حمید یکی از زیباترین آبشارهای 
این  می شود.  محسوب  شمالی  خراسان 
آبشار در ۷ کیلومتری شرق بجنورد و در 
نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده 

. ست ا

مراسم سالگرد استاد محمدرضا لطفی 
مشهد  سبزه  محله  در  جمعه  عصر 

شد برگزار  گرگان 

تصویـر ایران
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 اولین جشنواره آئین های 
بومی محلی و اقوام در شهر 
کالله استان گلستان برگزار 

شد

معلق  پل  ترین  مرتفع 
شهر  مشگین  در  خارومیانه 
شد افتتاح  آماده  اردبیل 

کارگاه سفالگری در بوشهر

تصویـر ایران
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شهرستان کلیبر دارای آب و 
هوای معتدل کوهستانی بوده 
و سراسر منطقه را جنگل های 
زیبا و مراتع سرسبز پوشانده 
ییالق  برای  مناسبی  که محل 

است عشایر 

دو شهر قمصر و نیاسر از اواسط 
اردیبهشت بمدت دو تا سه هفته 
میزبان مهمانانی هستند که برای 
حضور در مراسم گالبگیری به این 

کردند سفر  شهرها 

بر  بالغ  مساحتی  با  گرگان،  تاریخی  بافت 
۱۵۰ هکتار سومین بافت با ارزش ودارای 
سبک معماری پس از یزد واصفهان است و 
وسیع ترین بافت تاریخی شمال ایران است

تصویـر ایران
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کمجان  المللی  بین  تاالب   
باحدود ۴هزار هکتارمساحت 
درفاصله ۱۲۰کیلومتری شمال 
شرق شیراز، یکی از مهمترین 
جانوران،  انواع  های  زیستگاه 
گونه های پرندگان مهاجر و 

بومی در جنوب کشور است.

اردوی جهادی منطقه احمد فداله: 
جبهه جهادی منتظران خورشید در 
منطقه احمد فداله در شهرستان با 
اعزام ۲۵ نفر از پزشکان در این منطقه 

به ارائه خدمات پزشکی پرداختند.

نابسامانی مسکن مهر شهرک گلستان

کارگران فصلی کوره های 
تهران  جنوب  آجرپزی 
مشهد،  از  مهاجرینی  که 
افغانستان  و  کردستان 
هستند. نیمی از سال را با کار 

در کوره ها سپری می کنند.

تصویـر ایران
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 ۳۰ در  فندقلو  جنگل 
اردبیل  شهر  کیلومتری 
واقع شده است و جذابیتهای 
طبیعی متنوع، قابلیتی بسیار 
در  توسعه  برای  ممتاز 
دارد. اکوتوریسم  صنعت 

سفر استانی رئیس جمهور به 
استان خراسان شمالی

فرزند  تولد  روز  هفتمین  در 
در ترکمن صحرا جشن میالد با 
حضور بانوان بستگان و همسایگان 
محل سکونت برگزار می شود.

جوانان و کودکان به دلیل نبود کار در بلوچستان ، 
به فروش بنزین بصورت آزاد می پردازند.

تصویـر ایران
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در  جمکران  مقدس  مسجد 
آستانه میالد حضرت مهدی )عج( 
جهان. شیعیان  امام  دوازدهمین 

در  مجتبی)ع(  حسن  امام  دبستان 
منطقه صعب العبور روستای محروم 
اسبو استان مازندران از نداشتن آب 
آشامیدنی ، وسایل گرمایش برای فصل 
سرما ، سرویس بهداشتی ، تلفن ، گاز و 

همچنین جاده ناهموار رنج میبرد.

پوشان  کفن  راهپیمایی 
ورامین همزان با ۱۵ خرداد
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 استراحت تابستانی گردشگران

در  عشایر  کوچ  جشنواره 
بخش جعفرآباد مغان استان 

شد. برگزار  اردبیل 

 تپه نورالشهدای قزوین

مجتمع فوالد مبارکه اصفهان در ۷۵ کیلومتری 
جنوب غربی شهر اصفهان، استقرار یافته است 
و دارای ظرفیت تولید ساالنه ۵,۳۳ میلیون تن، 

انواع محصوالت فوالدی است.
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