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ـــتانی ـــت اس ـــن نشس یازدهمی

ــن نشســت اســتانی خبرگــزاری  یازدهمی
ــر  ــر غدی ــنواره مه ــتین جش ــر و نخس مه
ــا حضــور 130 عــکاس و  نیمــه مهرمــاه ب
خبرنــگار از 31 اســتان کشــور در گــرگان، 

مرکــز اســتان گلســتان آغازشــد.
ایــن همایــش بیــن بخــش هــای رســانه 
ای و مدیــران دســتگاه هــای دولتــی 
ــزاری  ــدف از برگ ــود و ه ــی ش ــزار م برگ
آن شــناخت و بررســی چالــش هایــی 
چــون »محیــط زیســت از دیــدگاه رســانه 
ــا  ــت ت ــش« اس ــن بخ ــان ای و کارشناس
ــرای  ــی ب ــه راهکارهای ــوان ب ــه بت در ادام
ــت  ــا دس ــش ه ــن چال ــت از ای ــرون رف ب

ــت. یاف

»انتخــاب برترین آثــار و تولیدات اســتانی 
خبرگــزاری مهــر«، »ضــرورت هــای 
ــانه« و  ــگاه رس ــت از ن ــط زیس ــی محی مل
ــوام و  ــدت اق ــی وح ــای مل ــرورت ه »ض
ــور  ــه مح ــانه« س ــدگاه رس ــب از دی مذاه
اصلــی ایــن نشســت ســه روزه در اســتان 

ــت. ــتان اس گلس
در مــاه هــای اخیــر، ســه موضــوع حاشــیه 
ــروژه  ــن پ ــران آب و همچنی ــینی، بح نش
ــتان  ــتور کار اس ــام در دس ــه تم ــای نیم ه
ــج  ــوده کــه نتای هــای خبرگــزاری مهــر ب
موضــوع پــروژه هــای نیمــه تمــام در ایــن 
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــت م نشس

ــرد. ــی گی م

یازدهمین نشست استانی خبرگزاری مهر
 و نخستین جشنواره مهر غدیر برگزار شد

همایش »ضرورت های ملی محیط زیست از نگاه رسانه« برگزار شد؛

ابتکار خبرگزاری مهر؛ فرصتی برای همگرایی رسانه و محیط زیست

نشســت تخصصــی بــا موضــوع ضــرورت هــای 
ملــی حفاظــت محیــط زیســت و مدیریــت 
منابــع آب از نــگاه رســانه بــا حضــور مســئوالن 
ــکاس  ــگار و ع ــتانی و 130 خبرن ــوری و اس کش

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــر در گلس ــزاری مه خبرگ
همچنیــن در این نشســت پرونــده بررســی پدیده 
کــم آبــی و مدیریــت بحــران آب در اســتان های 
ــای  ــزارش ه ــله گ ــب سلس ــه در قال ــور ک کش
مشــترک خبرگــزاری مهــر منتشــر شــده اســت 
در ایــن همایــش بــا حضــور مســئوالن بــه جمع 

بنــدی نهایــی رســید.

lپیــام معصومــه ابتــکار بــه همایــش 
ضــرورت هــای ملی محیــط زیســت از 

نــگاه رســانه
ــاون  ــام مع ــن پی ــش مت ــن همای ــدای ای در ابت
ــت  ــس ســازمان حفاظ ــور و رئی رئیــس جمه
محیــط زیســت توســط مدیــرکل حفاظــت 

ــد. ــت ش ــتان قرائ ــت گلس ــط زیس محی

ــر  ــد ب ــا تاکی ــام ب ــن پی ــکار در ای ــه ابت معصوم
ــای  ــان ه ــاد جری ــه ایج ــادر ب ــانه ق ــه رس اینک
ــت  ــط زیس ــت از محی ــرای حفاظ ــی ب اجتماع
ــگاری در  ــانی و خبرن ــت: کار خبررس ــت، گف اس
ــرای  ــاش ب ــرار دارد و ت ــا ق ــه ه ــن رتب باالتری
اطــاع رســانی و آگاهــی بــه طــور ذاتــی 

ارزشــمند و مقــدس اســت.
بــاز و ســالم نقــد و  تامیــن فضــای  وی 
نقدپذیــری از ســوی دولــت هــا و رعایــت 
موازیــن اخاقــی و حقوقــی، برخــورد علمــی و 
غیرپوپولیســتی بــا مســائل، شــفافیت طلبــی و 
ــع  ــن مناب ــدون در نظــر گرفت افشــای فســاد ب
جناحــی از ســوی ســازمان هــای تهیــه و 
انتشــار خبــر را از ملزومــات ایفــای نقــش 

ــرد. ــام ب ــه ن ــانه در جامع ــت رس درس
ابتــکار در جایــی دیگــر از پیــام خــود بــه رویکــرد 
ــگاه  ــانه و جای ــوص رس ــم در خص ــت یازده دول
ــه داده  ــرده و ادام ــاره ک ــگاری اش ــر و خبرن خب
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــه س ــت ک اس

در ایــن دوره تمــام شــکایت دولــت قبــل از 
خبرنــگاران را پــس گرفتــه و تاکنــون هیــچ 
ــته  ــاب آن نداش ــا و اصح ــانه ه ــکایتی از رس ش

ــت. اس
ابتــکار همچنیــن در پیــام خــود بــه نقــش خبــر 
در راه انــدازی جریــان هــای اجتماعــی در حــوزه 
ــا  ــه ب ــت ک ــرده اس ــاره ک ــت اش ــط زیس محی
ــه  ــان مشــکات ب ــفاف و بی ــانی ش اطــاع رس
جنبــه هــای مثبــت دســتاوردها و پیشــرفت هــا 
در ایــن عرصــه پرداختــه و بــا ایجــاد امیــد ســبب 
افزایــش انگیــزه اجتماعــی در حمایــت از محیــط 

زیســت شــوند.

ــت  ــط زیس ــرکل محی ــد مدی lتمجی
ــزاری  ــت خبرگ ــدام مثب ــتان از اق گلس

ــر مه
در ادامــه ایــن همایــش، مدیــر کل محیــط 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتان گلس ــت اس زیس
ــکننده و  ــتان ش ــتان گلس ــت اس ــط زیس محی
پردردســر اســت تاکیــد کــرد کــه چالــش هــای 
ایــن حــوزه بایــد توســط رســانه هــا بــه گــوش 

ــد. ــئولین برس مس
ــه مشــکات  ــرد ک ــد ک ــر تاکی اســماعیل مهاج
ــه  ــد ب ــان بای ــران و جه ــت در ای ــط زیس محی
عنــوان یــک چالــش مطــرح بــه گــوش 
ــد  ــئولین ارش ــار مس ــد و در اختی ــئوالن برس مس

ــرد. ــرار گی ــور ق ــتان و کش اس
وی بــا تقدیــر از اینکــه خبرگــزاری مهــر در 
ــن  ــزاری چنی ــه برگ ــدام ب ــت اق ــی مثب حرکت
ــرده  ــت ک ــط زیس ــور محی ــا مح ــی ب همایش
اســت، گفــت: گلســتان دارای 450 هــزار هکتــار 
جنــگل هــای باســتانی و هشــت هــزار کیلومتــر 
ــت از  ــظ و حراس ــد در حف ــه بای ــت ک ــت اس دش

ــیم. ــا باش آن کوش

منصفانــه  و  گــر  مطالبــه  lورود 
ــط  ــوزه محی ــه ح ــر ب ــزاری مه خبرگ

زیســت
ــز  ــار اســتانی خبرگــزاری مهــر نی ــر کل اخب مدی
ــن همایــش گفــت کــه خبرگــزاری  ــه ای در ادام
ــط زیســت  ــا در حــوزه محی ــاش دارد ت ــر ت مه
بــا حضــوری مطالبــه گــر و منصفانــه ورود پیــدا 

ــد. کن
ــال  ــه ح ــرد ک ــار ک ــان اظه ــد برکچی ــید نوی س
زمیــن خــوب نیســت و اگــر نــگاه دقیــق بــه این 
ــن  ــه در ای ــد ک ــم دی ــم خواهی ــوع بیندازی موض
خصــوص وظیفــه خودمــان را بــه خوبــی انجــام 

ــم. ــداده ای ن
ــا  ــر ب ــزاری مه ــار اســتانی خبرگ ــرکل اخب مدی
ــهروند  ــام ش ــم در مق ــا ه ــه م ــر اینک ــد ب تاکی
ــد  ــره من ــت به ــط زیس ــه از محی ــی ک و مردم
هســتیم و هــم در مقــام مدیــران تصمیــم 
گیرنــده و هــم در مقــام رســانه ای کــه مطالبــه 
گــر و دیــده بــان اســت  بــه وظایفمــان خــوب 
عمــل نکــرده ایــم و بــرای مهــار ایــن موضــوع 
و اندیشــیدن چــاره بــرای حفــظ محیــط 
زیســت ناگزیریــم همــه بــه نقــش مــان 
توجــه کــرده و ایــن رســالت را بــه طــور جــدی 

ــم. ــال کنی دنب
برکچیــان گفــت: خبرگزاری مهــر تــاش دارد تا 
در حــوزه محیــط زیســت بــا حضــوری کنشــگر، 
مطالبه گــر، دلســوزانه و منصفانــه با اولویــت اول 
در تمامــی اســتان هایــی کــه بــا چالــش محیــط 
ــدا  ــان هســتند ورود پی ــه گریب ریســت دســت ب

کنــد.
ــزاری  ــتی حبرگ ــر سرپرس ــزود: از 31 دفت وی اف
مهــر در اســتان هــای مختلــف خواســته ایــم در 
حــوزه محیــط ریســت ورود جدی داشــته باشــند 
و دفاتــر اســتانی بــه مراکــز رصــد و دیــده بانــی 
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ـــتانی ـــت اس ـــن نشس یازدهمی

ــن  ــل ای ــر منفع ــه صــورت غی ــل شــده و ب تبدی
مقولــه را دنبــال کننــد.

برکچیــان خاطرنشــان کــرد: یکــی از مهمتریــن 
اقدامــات خبرگــزاری مهــر  تعریــف موضوعــات 
مشــترک اســتانی در قالــب پرونــده هــای ویــژه 
ــترک  ــوع مش ــک موض ــه ی ــت ک ــتانی اس اس
ــد و در  ــی کن ــی م ــف بررس ــای مختل را در زوای
دومیــن پرونــد ویــژه موضــوع کمبــود آب و 
ــورد بررســی  ــف آن در 31 اســتان م ــاد مختل ابع
ــر  ــتان ه ــگاران و سرپرس ــت و خبرن ــرار گرف ق
اســتان بــه مثابــه یــک مطالبــه گــر در اســتانها 
ایــن موضــوع را دنبــال کردنــد کــه در ایــن بــاره 

ــد. ــد ش ــزارش تولی ــه 60 گ ــک ب نزدی

ــره  ــتان: به ــتاندار گلس ــاون اس lمع
ــگاه  ــا ن ــی ب ــی جنگل ــرداری از اراض ب
حفــظ محیــط زیســت ضــروری اســت

ــی و  ــاون هماهنگ ــش، مع ــن همای ــه ای در ادام
امــور اقتصــادی و توســعه منطقــه ای اســتانداری 
گلســتان یکــی از ماموریــت هــای مهــم رســانه 
ــوان  ــه عن ــه جامع ــیدن ب ــی بخش ــا را آگاه ه
کــرد و آمایــش ســرزمین را از جملــه موضوعاتــی 
ــان  ــا همچن ــده ام ــه مطــرح ش ــرد ک ــوان ک عن

ــده اســت. مســکوت مان
علــی مرگــدری صبــح جمعــه در همایــش 
ــگاه  ــت از ن ــط زیس ــی محی ــای مل ــرورت ه ض
رســانه کــه در گــرگان برگــزار شــد بــا اشــاره بــه 
مســاله آمایــش ســرزمین اظهــار داشــت: آمایش 
ســرزمین از جملــه موضوعاتــی اســت کــه 
ــار مطــرح شــده  ــن ب ــر چندی ــالیان اخی طــی س
ــن  ــه ای ــی ک ــت در حال ــده اس ــکوت مان و مس
ــه  ــه ب ــدم توج ــران ع ــون ته ــهری همچ در ش
آمایــش ســرزمین امــروز بــه یــک معضــل جدی 

ــت. ــده اس ــل ش تبدی
وی افــزود: آمایــش ســرزمین بــه انســان و 
ــد  ــردازد و بای ــی پ ــی م ــدار جغرافیای ــت پای فعالی
ــا  ــا ب ــرداری ه ــره ب ــوزه به ــم در ح ــعی کنی س
ــع  ــت و مناب ــط زیس ــت از محی ــرد حفاظ رویک
ــات  ــیاری از تبع ــه بس ــرا ک ــود چ ــل ش آب عم
ــا  ــی ه ــی توجه ــن ب ــایند ریشــه در همی ناخوش

دارد.
ــتاندار  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــه در  ــی ک ــروز منابع ــرد: ام ــح ک گلســتان تصری
اختیــار محیــط زیســت قــرار دارد محدود اســت و 
بهــره بــرداری از اراضــی جنگلــی بــا نــگاه حفــظ 

ــط زیســت ضــروری اســت. محی
مرگــدری گفــت: بخــش عمــده ای از ایــن 
ــه  ــانه نهادین ــط رس ــازی توس ــی و آگاه س آگاه
ــات  ــد در موضوع ــا بای ــانه ه ــود و رس ــی ش م
مربــوط بــه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی بــه 
صــورت تخصصــی وارد شــوند و ضمــن کســب 
نظــر از از صاحــب نظــران ان حــوزه بــه صــورت 
تخصصــی و بــا جدیــت بــه ایــن موضــوع 

ــردازد. بپ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دیــد تخصصــی بــا 
دانــش و توانمندســازی محقــق مــی شــود گفت: 
تاکیــد مقــام معظــم رهبــری در بحــث ارتقــای 
دانــش و دانــش بنیــان کــردن موضوعــات 
ــز در  ــی نی ــاد مقاومت ــث افتص ــه و بح در جامع

ــن مســاله اســت. راســتای همی
ــتاندار  ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــعه  ــه توس ــگاه ب ــا ن ــت: ت ــان داش ــتان بی گلس
ــی  ــت محیط ــات زیس ــه موضوع ــرش ب و نگ
ــد و  ــد ش ــع نخواه ــالع رف ــود، مس ــاح نش اص

بهــره بــرداری هــای نامناســب از محیط زیســت 
و منابــع طبیعــی آســیب بیشــتری را وارد خواهــد 

ــرد. ک
ــا  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــرد: دول وی خاطرنشــان ک
روی کار آوردن مســئوالنی نظیــر دکتــر ابتکار در 
راس محیــط زیســت کشــور، نشــان داده کــه بــه 
دنبــال رقــم زدن اتفاقــات جدیــد در ایــن حــوزه 

اســت.
ــعه  ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتانداری گلس ــه ای اس منطق
ــی  ــرد: یک ــح ک ــاب تصری ــر انق ــخنان رهب س
از ماموریــت هــای مهــم رســانه هــا، بخشــیدن 
دانــش، آگاهــی و توانمندســازی بــه جامعــه 
ــن ســه حــوزه  ــاز بســیار جــدی در ای اســت و نی

ــم. داری
مرگــدری خاطرنشــان کــرد: در گلســتان بــا 
رویکــرد طــرح آمایش ســرزمینی، اســناد توســعه 
ــم  ــام معظ ــه مق ــم و اباغی ــرده ای ــم ک را تنظی
رهبــری در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی را نیــز مــد 

ــم. ــرار دادی ــر ق نظ
ــت  ــرح مدیری ــه ط ــه تهی ــاره ب ــن اش وی ضم

ــوزه  ــت: در ح ــتان گف ــتان گلس ــتراتژیک اس اس
ــگاه  ــد ن ــازی نیازمن ــی و توانمندس ــش، آگاه دان
ــگاه  ــا ن ــران و کارشناســان هســتیم ت ــژه مدی وی
بــه توســعه و رفتــار مــا در مواجهــه بــا پدیــده هــا 

ــود. ــاح ش اص
بــه گفتــه وی، چهــار رویکــرد کشــاورزی، 
گردشــگری، صنعــت و تجــارت بــه ترتیــب 
ــم  ــند چش ــتان در س ــای اس ــه ه ــت برنام اولوی

ــت. ــده اس ــور ش ــداز منظ ان
ــعه  ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــه  ــه ب ــتان در ادام ــتانداری گلس ــه ای اس منطق
بیــان طــرح هــای چشــم انــداز اســتانی پرداخــت 
ــتان،  ــه گلس ــت ب ــت دول ــفر هیئ ــت: در س و گف
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ــی 280 ه ــرح زهکش ط

شــمال اســتان مطــرح شــد کــه ایــن طــرح مــی 
ــوزه  ــه ح ــری و ب ــی جلوگی ــت اراض ــد از اف توان

ــد. ــک کن ــادی کم اقتص
علــی مرگــدری خاطرنشــان کــرد: طــرح 
ــاری و میگــو در اراضــی  ــان خاوی ــرورش ماهی پ
ــاد  ــه ابع ــت ب ــاز نخس ــزرع در ف ــم ی ــور و ل ش
ــه  ــت ک ــده اس ــور ش ــار منظ ــزار هکت ــار ه چه
ــه 10  ــاز دو ب ــت در ف ــن اس ــا ای ــی م ــش بین پی
هــزار هکتــار و در فــاز ســه بــه 28 هــزار هکتــار 

ــد. ــش یاب افزای
مرگــدری بیــان کــرد: بــرای جلوگیــری از تهدید 
شــرایط جــوی از مناطــق جنــوب و جنــوب 
ــیل  ــت س ــع مدیری ــرح جام ــتان، ط ــرقی اس ش
ــع آن  ــن مناب ــر تامی ــم و منتظ ــرح کردی را مط

ــتیم. هس
وی بــه ســامانه پایــش جنــگل، مرتــع و محیــط 
ــامانه  ــن س ــا ای ــرد: ب ــار ک ــاره و اظه زیســت اش
ــوت آن را  ــوان اســتان پایل ــه عن ــه گلســتان ب ک
ــه حضــور فیزیکــی  اجــرا کــرده اســت، دیگــر ب
همــکاران در عرصــه هــای جنــگل و مراتــع نیــاز 
نیســت و مــی توانیــم ســریع تــر بــه داد مناطــق 

حفاظــت شــده برســیم.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت احیــای خلیــج 
ــا وســعت  ــان کــرد: خلیــج گــرگان ب گــرگان بی
بیــش از 40 هــزار هکتــار کــه یکــی از زیســتگاه 
ــت،  ــوده اس ــاری ب ــان خاوی ــی ماهی ــای اصل ه
ــاری  ــان آب در آن ج ــی دارد و جری ــی های آلودگ

ــود. ــا ش ــد احی نیســت و بای
وی بــه بحــران آب در گلســتان اشــاره و تصریــح 
کــرد: باوجــود آنکــه نــام گلســتان را یــدک مــی 
ــر  ــزار و 430 مت ــک ه ــد ی ــا تولی ــا ب ــیم ام کش
مکعــب آب، از میانگیــن کشــوری در ســطح 

ــم. ــرار داری ــری ق ــن ت پایی
ــعه  ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــن  ــاره ای ــتان درب ــتانداری گلس ــه ای اس منطق

ــن  ــزاری چنی ــرد: برگ ــان ک ــی بی ــش مل همای
ــن  ــارم ای ــت و انتظ ــاز اس ــی نی ــش های همای
اســت کــه بتوانیــم مجموعــه ایــن نشســت هــا 
خروجــی مطلــوب بــرای اســتان و کشــور داشــته 

ــد. باش

lتاکیــد مدیــرکل آموزش و مشــارکت 
هــای مردمــی ســازمان محیط زیســت 

ــر نقــش رســانه ها ب
در ادامــه ایــن همایــش، مدیــر کل آمــوزش 
ــت  ــازمان حفاظ ــی س ــای مردم ــارکت ه و مش
محیــط زیســت بــا بیــان اینکــه ضایعــات 
بخــش کشــاورزی 6 برابــر حــد مجــاز اســت آب 
مصرفــی بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی را  
ــرد. ــب اعــام ک ــر مکع ــارد مت ســاالنه 27 میلی

ــو و  ــردخانه، دپ ــتن س ــش نداش ــد دروی محم
ــن  ــش ای ــل افزای ــل مناســب را دلی حمــل ونق
ــت و  ــدر رف ــر ه ــرد و ب ــوان ک ــات عن ضایع
راندمــان پاییــن آب در بخــش کشــاورزی 

ــرد. ــاره ک اش
ــاز در  ــر مج ــاه غی ــه چ ــزار حلق ــه 35 ه وی ب
ــد در  ــداث 44 س ــه و اح ــه ارومی ــراف دریاچ اط
ایــن حــوزه اشــاره کــرد کــه ســبب شــده امــروز 
ــور 15  ــخت کش ــادی س ــرایط اقتص ــن ش در ای
هــزار میلیــارد تومــان پــول بــرای حــل بحــران 

ــم. ــاص دهی ــه اختص ــن دریاچ ای
درویــش ایــن بودجــه را 12 برابــر بودجه ســازمان 
ــاره  ــرد و اش ــوان ک ــط کشــور عن حفاظــت محی
ــاالب هــای  ــر ایــن مشــکل در ت کــرد کــه نظی
ــاالب  ــرک و ت ــاب ات ــی گلســتان، پای ــن الملل بی
انزالــی و ده هــا منطقــه مهــم دیگــر کشــور دیده 

مــی شــود.
ــا در  ــانه ه ــه رس ــه وظیف ــن ب ــش همچنی دروی
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــت اش ــط زیس ــوزه مخی ح
امــروز هجمــه ای کــه علیــه محیــط زیســت در 
ــا اقتصــاد  ــل ب ــود دارد و آن را در تقاب کشــور وج
ــه  ــد ب ــد حــل شــود و بای ــد بای ــی مــی کن معرف
مــردم گفتــه شــود اگــر در کشــور مــا ماحظــات 
ــه  محیــط زیســتی رعایــت شــود مــی توانیــم ب

ــیم. ــعه برس ــاه و توس رف

ــر  ــزاری مه ــت خبرگ ــتمرار حرک lاس
ــت ــط زیس ــوزه محی در ح

بنابرایــن گــزارش خبرگــزاری مهــر بــا برگــزاری 
ــط زیســت  ــی محی نشســت ضــرورت هــای مل
ــاش  ــگاه رســانه  ت ــت بحــران آب از ن و مدیری
ــا  ــتان و ب ــتان گلس ــه در اس ــی ک ــا حرکت دارد ت
همــکاری و همراهــی مدیــرکل محیــط زیســت 
ــی  ــه حرکت ــت را ب ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــن اس ای

ــد. ــل کن ــه دار تبدی ــدگار و ادام مان
در ایــن همایــش عــاوه بــر ارائــه مســائل 
کارشناســی و طــرح هفــت ســوال در حــوزه 
ــران کل  ــت از مدی ــط زیس ــای محی ــش ه چال
محیــط زیســت اســتان هــای مهمــانٰٰ در یــک 
ــگار  حرکــت نمادیــن ســندی بیــن هفــت خبرن
و مدیــران کل اســتانهای حاضــر در نشســت 
ــی  ــاز حرکت ــا آغ ــید ت ــد رس ــا خواه ــه امض ب
ــا در  ــه م ــام وظیف ــوزه انج ــتماتیک در ح سیس

ــد. ــت باش ــط زیس ــال محی قب
مطابق تاکیــد مدیرکل اخبــار اســتانی خبرگزاری 
مهــر برگــزاری ایــن همایش بــه صورت ســاالنه 
ــزارش کار حاصــل از  ــد داشــت و گ ــه خواه ادام
فعالیــت هــا در جلســات مشــابه ســاالنه اطــاع 

رســانی مــی شــود.
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lبیانیــه همایــش »محیــط زیســت از 
ــه امضــای مســئوالن  ــگاه رســانه« ب ن

رســید
در پایــان مراســم نیــز بیانیــه همایــش »ضرورت 
ــانه«  ــگاه رس ــت از ن ــط زیس ــی محی ــای مل ه
ــئوالن  ــای مس ــه امض ــد ب ــت بن ــب هف در قال
و مدیــران کل حفاظــت محیــط زیســت و 

ــید. ــر رس ــزاری مه ــگاران خبرگ خبرن
ــودی و  ــروزه ناب ــت: ام ــده اس ــه آم ــن بیانی در ای
ــان  ــای جه ــدر دغدغه ه ــن در ص ــب زمی تخری
ــی  ــات آدم ــر اســت و حی ــن، در خط اســت؛ زمی
نیــز؛ اســتفاده غیــر منطقــی انســان از طبیعــت، 
عــدم اســتفاده بهینــه از انــرژی، تخریــب 
ــرگ  ــات وحــش، م ــتار حی ــی، کش ــع طبیع مناب
رودخانه هــا و تاالب هــا در اثــر ســوء رفتــار 
ــاز،  ــر مج ــازهای غی ــاخت و س ــت و س ــا طبیع ب
گســترش آالینده هــا و ده هــا اقــدام دیگــر 
محیــط پیرامــون مــا را تحــت تاثیــر خــود قــرار 
داده اســت تــا جایــی کــه حــاال دیگــر بــرای رفع 

ــم. ــل نیازمندی ــی عاج ــه اقدامات ــران ب بح
حفاظــت از محیــط زیســت در ایــن هــزاره 
یکــی از ارکان توســعه پایــدار و از اهــداف 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه م ــود. آنچ ــناخته می ش آن ش
محیــط زیســت از آن یــاد می کنیــم میــراث 
مشــترک ماســت و امــروزه مــا باعــث تخریــب 
ــکیل  ــل تش ــی عوام ــر تمام ــی ب ــر منف و تاثی

ــن  ــاک، از بی ــی خ ــده ایم. آلودگ ــده آن ش دهن
ــره ای از  ــوا زنجی ــی ه ــی، آلودگ ــع آب ــن مناب رفت
ــه  ــه امــروز ب ــا ب ــرات محیــط زیســتی را ت تغیی
ــی  ــه غذای ــی چرخ ــراه داشــته اســت و حت هم
ــد  ــت. بای ــرده اس ــل ک ــز مخت ــت را نی طبیع
بــار دیگــر همزیســتی بــا طبیعــت را بیاموزیــم 
ــن راه  ــر جــز ای ــه اگ ــا آن را ک و همســفرگی ب
ــه ارث  ــان ب ــرای فرزندانم ــه ب ــم آنچ را بروی
ــودی ســواحل و صخره هــای  ــم ناب ــی  گذاری م
مرجانــی، نابــودی جنگل هــا، بی آبــی و بــه طــور 
ــت.  ــی اس ــب اله ــی مواه ــب تمام ــی تخری کل
ــم  ــن مه ــه رک ــاری س ــد ی ــم نیازمن ــن مه ای
جامعــه اســت: مســئول هوشــمند، رســانه متعهد 

ــناس. ــه ش ــهروند وظیف و ش
مــا در ایــن بیانیــه مشــترک بــه عنــوان نمونه ای 
از جامعــه رســانه ای و مســئولین محیــط زیســت 

ــر را متعهــد می شــویم: ــوارد زی م
ــری  ــانی و پیگی ــت بخشــی اطــاع رس 1. اولوی
مطالبــات محیــط زیســتی در تمامــی دفاتــر 

ــر ــزاری مه ــتی خبرگ سرپرس
2.پاســخ گویــی متعهدانــه بــه رســانه بــه عنــوان 
ــان  ــل ارتباطــی می چشــم ناظــر شــهروندان و پ
آنهــا و مســئولین از ســوی مدیــران کل محیــط 

زیســت
3. پیگیــری جلــب مشــارکت های مردمــی 
ــت و  ــط زیس ــب محی ــتن از تخری ــرای کاس ب

ــن  ــهروندان در ای ــوم ش ــه عم ــانی ب آگاهی رس
راســتا از ســوی رســانه خبرگــزاری مهــر و 

ــت ــط زیس ــئولین محی مس
4. تقویــت همکاری هــای محیــط زیســتی 

مســئولین در ســطوح اســتانی و ملــی
ــای  ــت و راهکاره ــه سیاس ــرای ارائ ــاش ب 5.ت
ــن  ــب قوانی ــرای تصوی ــاش ب ــگ و ت هماهن

ــت ــط زیس ــر محی ــب در ام مناس
ــوء  ــار س ــال آث ــع در قب ــوری و قاط ــدام ف 6. اق

فعالیت هــای  و  زیســت  محیــط  تخریــب 
توســعه ای غیــر پایــدار و بــه طــور کلــی اســتفاده 

ــت ــان از  طبیع ــی انس ــر منطق غی
7. پیگیــری فعالیــت هــای موثــر در حفاظــت از 
محیــط زیســت و تشــویق و ترغیــب شــهروندان 

مســئول وظیفــه شــناس
امیدواریــم ایــن بیانیــه مشــترک آغازگــر تعامــل 
موثــر، هدفمنــد و اثــر گــذار رســانه هــا و 
ــد. ــت باش ــط زیس ــر محی ــی ام ــای متول نهاده

صبــح شــنبه، 17 مهــر، تمــام کســانی کــه وارد ســالن اجتماعــات 
موسســه فرهنگــی میردامــاد در شــهر گرگان شــدند، شــاهد جمعی 
صمیمــی از علمــای شــیعه و ســنی بودنــد کــه همنشینیشــان بــا 
ــوع  ــه موض ــو ب ــی ن ــأ نگاه ــت منش ــرار اس ــانه ق ــاب رس اصح

ــر باشــد. ــزاری مه وحــدت در خبرگ
ــوی فرهنــگ  ــا لبــاس روحانیتــی کــه رنــگ و ب علمــای ســنی ب
ــن  ــود را در بی ــای خ ــدند و ج ــالن می ش ــت، وارد س ــن داش ترکم
صندلی هــا و در میــان خبرنگارانــی کــه از سراســر کشــور 
ــد و حضــور پررنگشــان نســبت  ــدا می کردن ــد، پی مهمانشــان بودن
بــه علمــای شــیعه نشــان مــی داد دعــوت امــام جمعه شــیعه شــهر 

ــرم اســت. ــدازه برایشــان محت ــا چــه ان ت
آیــت اهلل ســید کاظــم نورمفیــدی کــه بــرای گلســتان تنهــا امــام 
جمعــه نیســت بلکــه منشــأ خیــر و برکــت و برادری هــای دیریــن 
ــنوای  ــوش ش ــت گ ــت از فرص ــون رف ــت تربی ــی پش ــت، وقت اس
ــگار  ــک خبرن ــالت های ی ــرد و از رس ــتفاده ک ــانه اس ــی رس اهال

ــت. گف
ــوام و  ــدت اق ــی وح ــای مل ــش ضرورت ه ــید در همای ــت اهلل س آی
مذاهــب از دیــدگاه رســانه در گــرگان بــه اهمیــت بــاالی وحــدت 
اشــاره و اظهــار کــرد: در اســتان گلســتان علمای شــیعه و ســنی در 
کمــال صفــا و صمیمیــت در کنــار هــم می نشــینند و اتحــاد خوبــی 

را شــاهد هســتیم.
وی ادامــه داد: بــه فرمــوده پیامبــر اکــرم)ص(، همــه مــا مســئول 
هســتیم و ایــن مســئولیت دارای معنــای خــاص و عــام اســت و هر 
کســی در حــوزه کاری خــود دارای مســئولیتی اســت کــه بایــد بــه 

صــورت صحیــح بــه آن عمــل کنــد.
امــام جمعــه گــرگان بــه تشــریح مســئولیت خــاص افــراد در جامعه 
پرداخــت و اضافــه کــرد: یکــی از ویژگی هــای ایــن مســئولیت ها، 
انجــام عمــل صالــح اســت و در حــوزه مســئولیتی بایــد ایــن مهــم 

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــرای  ــد، ب ــت می کنن ــانه ها فعالی ــه در رس ــرادی ک ــزود: اف وی اف
ــت دار و  ــا امان ــه کاره ــد در هم ــد بای ــح باش ــه عملشــان صال اینک
صــادق باشــند و البتــه یــک شــرط عمومــی هــم وجــود دارد کــه 

ــر اســاس نظــر الهــی باشــد. ــد در راه خــدا و ب اعمــال بای
امانــت داری و  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  نورمفیــدی  آیــت اهلل 
ــرد: در  ــان ک ــد، بی ــم باش ــا ه ــوام ب ــد ت ــردن بای صادقانه کار ک
رســانه ها بایــد راســت بگوییــم و آنچــه را کــه می نویســیم 

درســت باشــد و بــا امانــت داری کامــل انجــام شــود.
ــون  ــت: هم اکن ــرد و گف ــی کشــور اشــاره ک ــه شــرایط کنون وی ب
کشــور در یــک شــرایط ویــژه قــرار دارد و در ایــن شــرایط، 
ــه  ــی ک ــود و کس ــنگین می ش ــز س ــئولیت ها نی ــا و مس وظیفه ه
کار خبرنــگاری انجــام می دهــد بایــد هوشــمندانه بــه مســائل نگاه 

ــد. کن

lبرخــی بــه نــام اســام تیشــه بــه ریشــه اســام 
می زننــد

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان بــه اهمیــت بــاالی وحدت 
ــی و  ــه داخل ــدت دارای جنب ــزود: وح ــرد و اف ــاره ک ــه اش در جامع
بین المللــی اســت و هــر دو جنبــه قضیــه بایــد مــورد توجــه باشــد و 

ــه روز شــاهد تقویــت وحــدت در هــر دو حــوزه باشــیم. روز ب
ــام اســام  ــا ن ــا بیــان اینکــه گروه هایــی در ســطح جهــان ب وی ب
ــا  ــزود: برخی ه ــن اســام هســتند، اف ــه دی ــه زدن ب در حــال ضرب
ــلمانان  ــی مس ــر برخ ــر س ــر روز ب ــی ه ــد ول ــام دم می زنن از اس
موشــک می ریزنــد و حتــی یــک گلولــه هــم بــه ســمت دشــمنان 

ــد. ــاب نمی کنن ــه اســرائیل پرت اســام و مســلمین از جمل
آیــت اهلل نورمفیــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه مســلمانان بایــد در عمــل 
ــا  ــفانه اینه ــرد: متاس ــه ک ــد، اضاف ــان دهن ــود را نش ــلمانی خ مس

ندای وحدت مذاهب در نگارستان ایران

وقتی برادری، شرط مسلمانی است

ـــتانی ـــت اس ـــن نشس یازدهمی
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فقــط از نــام اســام اســتفاده می کننــد و تیشــه بــه ریشــه اســام 
می زننــد.

ــانه ها اشــاره  ــی رس ــه مســئولیت بین الملل ــرگان ب ــه گ ــام جمع ام
ــظ  ــد حف ــای اســامی بای ــن امت ه ــدت بی ــه داد: وح ــرد و ادام ک

ــد. ــی دارن ــه مهم ــن عرصــه وظیف ــانه ها در ای شــود و رس
وی بــه مســئولیت های داخلــی اشــاره کــرد و افــزود: اولیــن قــدم 
ــرد و  ــنی را بپذی ــیعه س ــم؛ ش ــر را بپذیری ــه همدیگ ــن اســت ک ای

ســنی نیــز شــیعه را بپذیــرد.

ــق  ــری محق ــا تنگ نظ ــرفت ب ــعه و پیش l توس
د نمی شــو

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گلســتان گفــت: بایــد بیــن خودمان 
دوســتانه بنشــینیم و مســائل مختلــف را مــورد بحــث قــرار دهیــم 
ــد و  ــک باش ــط آکادمی ــد در محی ــا بای ــن بحث ه ــه ای ــه البت ک

ــه بحــث شــود. عالمان
ــه  ــی، اضاف ــای وحــدت مل ــه ضرورت ه ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــم  ــی داری ــف و متفاوت ــه جناح هــای سیاســی مختل کــرد: در جامع
ــر اســتفاده از گروه هــا و  و همانگونــه کــه مقــام معظــم رهبــری ب

ــد. ــد دارن ــف تاکی ــای مختل ــلیقه ها در عرصه ه س
امــام جمعــه گــرگان افــزود: کســانی کــه انقــاب، قانون اســامی، 
والیــت و رهبــری را قبــول دارنــد بایــد در عرصــه باشــند و از آنهــا 

اســتفاده شــود.
ــه تعبیــر رهبــری، کشــور را  آیــت اهلل نورمفیــدی تصریــح کــرد: ب
نمی تــوان بــا یــک ســلیقه اداره کــرد. کشــور بایــد در ســال 1404 
در منطقــه خاورمیانــه در عرصه هــای مختلــف اول باشــد کــه ایــن 
ــد از همــه  ــا تنگ نظــری محقــق نخواهــد شــد و بای اول شــدن ب

افــراد و ســایق اســتفاده شــود.
ــاهد  ــا ش ــند ت ــدت باش ــتیبان وح ــد پش ــه بای ــه داد: هم وی ادام
دســتیابی بــه توســعه و پیشــرفت و اهــداف مــورد نظــر در 

باشــیم. چشــم انداز 
ــنت را  ــل س ــات اه ــادات و روحی ــه اعتق ــرگان ک ــه گ ــام جمع ام
ــم  ــم بگویی ــچ گاه نمی توانی ــت: هی ــد، گف ــی می شناس ــه خوب ب
ــرای  کــه مثــا شــخصیت بزرگــی ماننــد امــام محمــد غزالــی، ب
ــا  ــر ب ــی اگ ــته. حت ــتی نداش ــای درس ــش مبن ــرات و اعتقادات تفک
برخــی گفته هایــش موافــق نباشــیم، نمی توانیــم مبنــای آن را زیــر 
ســئوال ببریــم همینطــور کــه شــیعه هــم بــرای خــود ریشــه های 

ــادی دارد. ــم اعتق محک
وی معتقــد اســت بــا یــک ســلیقه نمی شــود کشــور را اداره کــرد و 
رســیدن بــه ســند چشــم انــداز 1404 بــا تنــگ نظــری کــه »مــن 

باشــم و تــو نباشــی ها« شــدنی نیســت.

lمدیــر عامــل خبرگــزاری مهــر: آرایــش رســانه ای 
جهــان غــرب بــرای مقابلــه بــا وحــدت

مدیرعامــل خبرگــزاری مهــر، ســخنران دیگــر این مراســم بــود که 
پــس از نماینــده ولی فقیه در اســتان گلســتان پشــت تریبــون رفت 
و ســخنانش را از آرایــش رســانه ای جهــان غــرب در عرصه هــای 

مختلــف از جملــه وحــدت اقــوام و مذاهــب شــروع کــرد.
ــه اســم شــیعه  ــی کــه ب علــی عســگری گفــت کــه »شــیخ نادان
شــبکه راه انداختــه تــا بــه مقدســات اهــل ســنت توهین کنــد و آن 

ــد هــر  ــه مقدســات شــیعه بی احترامــی می کن ــم ســنی کــه ب عال
ــد.« ــوق می گیرن ــتم حق ــک سیس دو از ی

وی اعتقــاد دارد اینگونــه رســانه ها بــرای ایــن بــه وجــود آمده انــد 
کــه مســلمانان را از توجــه بــه مســائل اصلــی دنیــای اســام غافل 

کــرده و بــه دعواهــای داخلــی مشــغول کنند.
او بــه داســتان یــک زن آمریکایــی کــه ناخواســته بــا قــرآن روبــه 
ــا  ــود اشــاره کــرد و گفــت: دشــمنان م ــرو و مســلمان شــده ب روب
ــردم  ــوش م ــه گ ــرآن ب ــی و ق ــام واقع ــدای اس ــر ن ــد اگ می دانن
ــاش  ــس ت ــوند پ ــذب می ش ــه آن ج ــیاری ب ــد، بس ــا برس دنی
ــی،  ــات مذهب ــدرو و اختاف ــای تن ــاد گروه ه ــا ایج ــد ب می کنن

ــد. ــدوش کنن ــام را مخ ــره اس چه

lشیعه و سنی باید همدیگر را بشناسند
ــه  ــره تپ ــه ق ــوزه علمی ــدرس ح ــر و م ــی، مدی ــار میراب عبدالجب
ــل  ــی از اه ــه نمایندگ ــه ب ــود ک ــم ب ــن مراس ــر ای ــخنران دیگ س
ســنت حاضــر در جلســه پشــت تریبــون رفــت و از مشــترکات میان 

ــت. ــیعه گف ســنی و ش
آخونــد عبدالجبــار میرابــی مدیــر و مــدرس حــوزه علمیــه قــره تپه 
ــه  ــه خــدا در حادث ــران خان ــدای ســخنان خــود، شــهادت زائ در ابت
»منــا« را بــه رهبــر معظــم انقــاب تســلیت گفــت و اظهــار کــرد: 
نقــش رســانه در انعــکاس ایــن حادثــه دردنــاک بر کســی پوشــیده 

نیســت.
وی در ادامــه بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص واقعــه 
ــا اشــاره کــرد و گفــت: پــس از فرمایشــات رهبــری دولــت آل  من
ســعود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه همــه شــهدای ایرانــی حادثــه 

منــا را بــه کشــور بازگردانــد.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــر وحــدت و همدلــی مســلمانان تاکید 
ــدت  ــت وح ــا محوری ــی ب ــش های ــزاری همای ــت: برگ ــرد و گف ک
ــن  ــه در ای ــرا ک ــت چ ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــب از اهمی مذاه
ــد. ــوان دی همایــش هــا اجمــاع علمــای شــیعه و ســنی را مــی ت

ــاش  ــه ت ــه ب ــه در ادام ــره تپ ــه ق ــوزه علمی ــدرس ح ــر و م مدی
ــردن وحــدت شــیعه و  ــرای از بیــن ب خبرگــزاری هــای خارجــی ب
ســنی اشــاره کــرد و گفــت: بســیاری از رســانه هــا و خبرگــزاری 
ــه تفرقــه افکنــی مــی کننــد  ــاری هنگفــت اقــدام ب ــا اعتب ــا ب دنی
بــه همیــن منظــور برگــزاری همایــش هــای ضــرورت هــای ملــی 
وحــدت مذاهــب از نــگاه رســانه مــی توانــد بســیار مهــم باشــد و 

ــی بیشــتر شــود. ــی و همزبان باعــث ایجــاد همدل

lوحــدت میــان شــیعه و ســنی بــه فرهنــگ تبدیــل 
شــود

ــی  ــرای برپای ــر از خبرگــزاری مهــر ب ــی ضمــن تقدی ــد میراب آخون
همایــش ضــرورت هــای ملــی وحــدت و مذاهــب، گفــت: در ایــن 
ــه ســمع و  همایــش هــا دغدغــه هــای علمــای شــیعه و ســنی ب

نظــر مــردم مــی رســد.
وی عالــی تریــن روش بــرای تحقــق وحــدت در میان مســلمانان را 
راه و روش پیامبــر اســام)ص( دانســت و گفــت: زمانــی کــه کفــار 
و مشــرکان کارشــکنی مــی کردنــد پیامبــر)ص( بــا ایجــاد اتحــاد و 
ــی  ــای واقع ــه معن ــان انصــار و مهاجــران وحــدت را ب ــرادری می ب
جــاری و ســاری کردنــد و ایــن حرکــت در تاریــخ اســام مانــدگار 

شــد.
مدیــر و مــدرس حــوزه علمیــه قــره تپــه بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر 
ــود  ــوم نب ــود معل ــام نب ــدر اس ــر)ص( در ص ــای پیامب ــت ه درای
ــم،  ــت پرســتی مــی کردی ــای کــدام دســت ســاخته خــود ب ــا پ م
گفــت: امــروز بایــد از تفرقــه دوری کنیــم و بــه اتحــاد کــه خواســته 

پیامبــر)ص( اســت دســت پیــدا کنیــم.
آخونــد میرابــی بــا تاکیــد بــر اینکه شــیعه و ســنی بایــد همدیگــر را 
بشناســند و نســبت بــه همدیگــر معرفــت پیــدا کننــد، گفــت: اهــل 
تســنن و اهــل تشــییع باید بــه مقدســات همدیگــر احتــرام بگذارند 

چــرا وحــدت خواســته پیامبــر اســام)ص( بــود.
ــه همدیگــر را  ــدا کــردن شــیعه و ســنی نســبت ب وی معرفــت پی
ــت:  ــت و گف ــترکات دانس ــات و مش ــان مقدس ــاع از کی ــث دف باع
بــا توجــه بــه اینکــه اســتان گلســتان در کشــور تبدیــل بــه نمــاد 
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــا ب ــاش ه ــد ت ــده اســت بای ــدت ش وح

ــل شــود. ــاد وحــدت شــیعه و ســنی تبدی ــه نم ــا ب ــران در دنی ای
آخونــد میرابــی در ادامــه بــه توصیــه هــای رهبــر معظــم انقــاب 
در خصــوص جلوگیــری از توهیــن بــه اهــل ســنت اشــاره کــرد و 
گفــت: بایــد وحــدت میــان شــیعه و ســنی را بــه فرهنــگ تبدیــل 

کنیــم.
ــی در  ــتکبار جهان ــن اس ــتراتژی که ــه اس lتفرق

کشــورهای اســامی اســت
مدیــر و مــدرس حــوزه علمیــه قــره تپــه بــا تاکیــد بــر اینکــه تفرقه 
اســتراتژی کهــن اســتکبار جهانــی در کشــورهای اســامی اســت، 
ــی در  ــه افکن ــال تفرق ــه دنب ــه ب ــام همیش ــمنان اس ــت: دش گف

کشــورهای اســامی هســتند.
وی افــزود: امــام خمینــی)ره( فرمودنــد »مشــکل اصلی مســلمانان 
در تحکیــم وحــدت اســامی عمــل نکــردن بــه قــرآن اســت« بــه 
همیــن منظــور بایــد بیــش از گذشــته بــه قــرآن عمــل کنیــم چــرا 
ــچ گاه ضــرر  ــی شــود هی ــرآن باعــث م ــه ق ــردن ب ــه عمــل ک ک

نکنیــم.
ــن  ــا عناوی ــتکبران ب ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد میراب آخون
مختلــف بــه دنبــال تیشــه زدن بــه اعتقــادات مــا هســتند، گفــت: 
مقــام معظــم رهبــری بــا درایتــی مثــال زدنــی امســال را بــه نــام 
»همدلــی، همزبانــی دولــت و ملــت« نامگــذاری کردنــد چــرا کــه 
دشــمنان بــه دنبــال بــر هــم زدن همدلــی و همزبانــی مســلمانان 

هســتند.
مدیــر و مــدرس حــوزه علمیــه قــره تپــه در پایــان بــه مشــترکات 
شــیعه و ســنی اشــاره کــرد و گفــت: وجــود اهــل بیــت)ع( یکــی از 

بــزرگ تریــن اشــتراکات میــان شــیعه و ســنی اســت.

ــدگاه  ــب از دی ــدت مذاه ــی وح ــای مل lضرورت ه
ــانه رس

»شــناخت موانــع وحــدت« موضوعــی بــود کــه حجــت االســام 
ــور در  ــمال کش ــامی ش ــز اس ــس مرک ــواه، رئی ــماعیل خیرخ اس
ــب از  ــدت مذاه ــی وح ــای مل ــش ضرورت ه ــخنانش در همای س

ــرد. ــه آن اشــاره ک ــدگاه رســانه ب دی
ــح شــنبه در همایــش  حجــت االســام اســماعیل خیرخــواه، صب
ــار  ــانه، اظه ــگاه رس ــب از ن ــدت مذاه ــی وح ــای مل ــرورت ه ض
ــا نیســت کــه مذاهــب اســامی از  ــن معن ــه ای داشــت: وحــدت ب
ــه ایــن  ــد و تنهــا یــک مذهــب تشــکیل شــود بلکــه ب بیــن برون
معنــا اســت کــه مذاهــب اســامی در تعامــل مناســب بــا یگدیگــر 

ــد. ــرار گیرن ق
وی افــزود: امــروز قریــب بــه یــک میلیــارد و 700 میلیون مســلمان 
ــا اقــرار بــه کلمــه ال الــه الــی اهلل در جهــان زندگــی مــی کننــد  ب
ــد کــه بیشــترین  و 57 کشــور مســلمانان را در خــود جــای داده ان

مســلمانان در کشــورهای آســیایی و آفریقایــی هســتند.
خیرخــواه بیــان داشــت: از آنجــا کــه مســاله اتحــاد، منحصــر بــه 
جامعــه اســام نیســت و بشــر نیــاز بــه وحــدت دارد، غیرمســلمان 

ـــتانی ـــت اس ـــن نشس یازدهمی
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ــه آن  ــد و ب ــد دارن ــامی تاکی ــت اس ــش از ام ــدت بی ــه وح ــا ب ه
عمــل مــی کننــد، بنابرایــن ایــن مســاله بایــد در دســتور کار جوامع 

اســامی نیــز قــرار گیــرد.
ــرد:  ــح ک ــور تصری ــمال کش ــامی ش ــزرگ اس ــز ب ــس مرک رئی
ــاف باعــث از  ــان شــده، اخت ــم بی ــرآن کری براســاس آنچــه در ق
ــر  ــود و پیامب ــی ش ــان اســام م ــای جه ــت ه ــن ظرفی ــن رفت بی
ــه وحــدت در جامعــه  گرامــی اســام)ص( بیــش از هــر چیــزی ب

ــتند. ــد داش ــامی تاکی اس
خیرخــواه گفــت: امــروز جهــان اســام بــا چالــش هــا و مشــکات 
ــی  ــات ب ــاف و تعارض ــه اخت ــت از جمل ــه رو اس ــیاری رو ب بس
ــت  ــام را تح ــان اس ــدت جه ــه و وح ــکل گرفت ــه ش ــی ک حاصل

ــت. ــرار داده اس ــعاع ق الش
رئیــس مرکــز بــزرگ اســامی شــمال کشــور تصریــح کــرد: موانع 
وحــدت شــامل موانــع نظــری و عملــی هســتند، موانــع نظــری بــه 
ایــن معنــی کــه مذاهــب بــه طــور فکــری وحــدت را قبول نداشــته 
باشــند و موانــع عملــی ماننــد اقدامــات  برخــی از افــراد افراطــی که 

ســبب تفرقــه افکنــی میــان مســلمانان مــی شــود.
خیرخــواه بیــان داشــت: شــخصیت هــای بــزرگ جهــان اســام از 
جملــه ســیدجمال الدیــن اســدآبادی، عبــدوس و ســایر پیشــگامان 

همــواره بــه دنبــال ایجــاد وحــدت بودنــد.
ــدت  ــکار وح ــادی راه ــد آب ــن اس ــال الدی ــید جم ــزود: س وی اف
مســلمان را در بازگشــت بــه اصــول اســامی بیــان کــرد و عبدوس 

ــع وحــدت جهــان اســام معرفــی کــرد. وهابیــت را مان
رئیــس مرکــز بــزرگ اســامی شــمال کشــور راهکارهــای عملــی 
وحــدت بیــن امــت اســامی را تمســک بــه قــرآن کریــم و ســنت 
ــی  ــام ارزش ــظ نظ ــر حف ــد ب ــد)ص(، تاکی ــرت محم ــوی حض نب
ــدارا در  ــل و م ــه تعام ــت مشــترکات اســامی، روحی اســام، تقوی
برخــورد بــا مخالفــان، احتــرام بــه مقدســات دیگــر مذاهــب عنوان 

ــرد. ک
خیرخــواه بــا اشــاره بــه لــزوم رعایــت اصــول اخاقــی در رفتــار و 
گفتــار بــا دیگــر مذاهــب یــادآور شــد: اهانــت مــی توانــد تحریــک 
ــان مذاهــب  ــع تحقــق وحــدت می ــوده و مان ــه ســاز ب ــز و کین آمی

شــود چــرا کــه از اصــول اخاقــی تاکیــد شــده در اســام نیکــی 
ــا  ــدی ه ــه ب ــب ب ــخگویی مناس ــتی و پاس ــردن و دوری از زش ک
ــت اهلل  ــت آی ــه فعالی ــد ده ــش از چن ــن همای ــان ای ــت.در پای اس
نورمفیــدی، امــام جمعــه گــرگان در مســیر ایجــاد وحــدت اقــوام 
و مذاهــب در ایــن اســتان بــا اهــدای یــک اثــر هنــری کــه تابلــوی 

ــود، تقدیــر شــد. ســیاه قلــم از تصویــر وی ب
علــی عســگری در همایــش ضــرورت هــای ملــی وحــدت مذاهب 
از نــگاه رســانه بــا اشــاره بــه آرایــش رســانه ای دنیــا اظهــار کــرد: 
بایــد بپذیریــم کــه بیــن اســام نــاب محمــدی و اســام تحریــف 
شــده تفــاوت هــای زیــادی وجــود داشــته و در رســانه هــا در ایــن 

بــاره جنــاح بنــدی بــه وجــود آمــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رســانه هــای دنیــا بــه دو دســته مــروج اســام 
نــاب و اســام غربــی تقســیم مــی شــوند افــزود: رســانه هایــی که 
ــا  ــد ســه محــور اصلــی را ب ــه ترویــج اســام غربــی مــی پردازن ب
جدیــت دنبــال مــی کننــد کــه یکــی از آنهــا اســتحاله فرهنگــی در 

حــوزه هــای مختلــف اســت.
مدیــر عامــل خبرگــزاری مهــر گفــت: اســتحاله فرهنگــی و ترویج 
فرهنــگ غربــی کــه بــا تکیــه بــر تغییــر ســبک زندگــی و پوشــش 
ــی  ــاعه ب ــا اش ــود ب ــی ش ــال م ــی دنب ــای غرب ــانه ه ــراد در رس اف
ــان  ــی مخاطب ــدل زندگ ــعی دارد در م ــی س ــی عفت ــی و ب حجاب
تاثیــر گذاشــته و بــا ترویــج خیانــت، بویــژه در شــبکه هــای غربــی 
فارســی زبــان، در خانــواده هــا اســتحاله فرهنگــی بــه وجــود آورد.

ــون  ــق کارت ــی از طری ــگ غرب ــج فرهن ــه تروی ــن ب وی همچنی
ــرد و  ــاره ک ــود اش ــی ش ــاخته م ــودکان س ــرای ک ــه ب ــی ک های
گفــت: متاســفانه تولیــدات فرهنگــی کــه در قالــب کارتــون و ســی 
ــه وضــوح  ــه کــودکان عرضــه مــی شــود ب ــف ب دی هــای مختل
ــبک  ــر س ــادی ب ــرات زی ــرده و تاثی ــج ک ــی را تروی ــگ غرب فرهن

ــت. ــته اس ــودکان گذاش ــی ک زندگ
عســگری ادامــه داد: مصــرف گرایــی بــه ســبک غربــی نیــز یکــی 
دیگــر از اهــداف مهــم رســانه هــای غربــی اســت کــه ســعی دارد 
زندگــی مصرفــی و مصرف بــه شــکل غربــی را در کشــورها ترویج 

دهــد.
ــه  ــر عامــل خبرگــزاری مهــر ادامــه داد: متاســفانه مصــرف ب مدی
شــکل غربــی یکــی از مــوارد قابــل بررســی در کشــور اســت کــه 
باعــث شــده حمایــت از محصــوالت وطنــی و افتخــار بــه مصــرف 
ایــن محصــوالت در افــراد کمرنــگ شــده و در برخــی مــوارد مثــل 
محصــوالت کشــاورزی حتــی بــا داشــتن منابــع متعــدد اقــدام بــه 

ــم. واردات محصــوالت کنی
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه عملکــرد رســانه هــای غربــی در حوزه 
ــا  ــد ب ــی کــه در رســانه هــای معان ــه ســه محــور اصل سیاســت ب
فرهنــگ اســامی دنبــال مــی شــوند اشــاره کــرد و گفــت: ترویــج 
تفکــر اســام منهــای سیاســت کــه همــان اســام لیبرالیســم و 
ــای  ــانه ه ــداف رس ــن اه ــی از مهمتری ــت، یک ــم اس سکوالریس

غربــی بــوده کــه مقابــل تفکــر امــام خمینــی )ره( عمــل مــی کنند 
ــد اســام  ــعی دارن ــن از سیاســت س ــردن دی ــدا ک ــدف ج ــا ه و ب

ــد. ــج دهن ســکوالر را در جامعــه تروی
ــیعه و  ــن ش ــاف بی ــه و اخت ــاد تفرق ــن ایج ــگری همچنی عس
ســنی را یکــی دیگــر از محورهــای اصلــی رســانه هــای غربــی 
دانســت و افــزود: رســانه هــای غربــی بــا هــدف تفرقــه افکنــی 
بیــن شــیعه و ســنی ســعی دارنــد چهــره متفاوتــی از اســام بــه 
ــه  ــوط ب ــان را از مســائل مرب نمایــش گذاشــته و اذهــان مخاطب
جهــان اســام بــه ســمت هتــک حرمــت بــه فرقــه هــای دینــی 

معطــوف کننــد.
ــدی از  ــوج جدی ــه م ــاره ب ــا اش ــر ب ــزاری مه ــل خبرگ ــر عام مدی
ــه  ــرد: در جامع ــح ک ــی تصری ــع غرب ــه اســام در جوام ــش ب گرای
کنونــی غــرب، موجــی از گرایــش بــه اســام و برگشــت از ارزش 
هــای غربــی شــروع شــده کــه افــراد بــا تمایــل و بــا گرایــش بــه 
اســام و پشــت کــردن بــه ارزش هــای غربــی بــه ســمت اســام 

ــد. گرایــش پیــدا کــرده ان
وی تاکیــد کــرد: هــدف رســانه هــای غربــی ایجــاد تفرقه بــرای در 
حاشــیه بــردن ایــن مــوج اســام خواهــی در غــرب اســت و ســعی 
دارنــد بــا نشــان دادن چهــره ای خشــن از اســام ایــن موج اســام 

خواهــی را از جوامــع غربــی بــه حاشــیه ببرند.
عســگری بــا اشــاره بــه کــم کاری رســانه هــای کشــور در حــوزه 
تبییــن ضــرورت هــای وحــدت تصریــح کــرد: همــان طور کــه امام 
فرمــوده انــد وحــدت مســئله تاکتیکــی نیســت بلکــه اســتراتژیک 
ــن  ــی تری ــظ وحــدت اصل ــز حف ــر انقــاب نی ــوده و از نظــر رهب ب
کار اســت کــه متاســفانه مــا بــه عنــوان رســانه در ایــن زمینــه کــم 

ــم. کاری داشــته ای
مدیرعامــل خبرگــزاری مهــر همچنیــن بــا اشــاره بــه لــزوم حضور 
علمــای شــیعه و ســنی در رســانه هــای جدیــد تاکیــد کــرد: رســانه 
بلندگــوی علمــای دینــی اســت تــا از ایــن طریــق ضــرورت هــای 
وحــدت را کــه توســط علمــا تبییــن شــده منعکــس کنــد کــه ایــن 

امــر نیازمنــد ارتبــاط بیشــتر علمــا بــا رســانه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه رســانه در دنیــای جدیــد شــکل متفاوتــی بــه 
خــود گرفتــه و از گســتردگی فراوانــی برخــوردار اســت تاکیــد کــرد: 
تبلیــغ چهــره بــه چهــره اســام در دنیــای امــروز کافــی نبــوده و 
علمــا بایــد بــا حضــور در رســانه هــای جدیــد از بــروز تفرقــه بیــن 

شــیعه و ســنی جلوگیــری کننــد.
عســگری تاکیــد کــرد: مــا بــه عنــوان یکــی از رســانه های کشــور 
بایــد تــاش کنیــم کــه حضــور علمــا در رســانه را بــه طــور جــدی 
دنبــال کــرده و در ایــن راه انتظــار داریــم علمــا نیــز بــه مــا کمــک 

کننــد.
ــم  ــم نقاشــی شــده توســط خان ــوی ســیاه قل ــن مراســم تابل در ای
ســبحانی بــه نمایندگــی از خانــواده خبرگــزاری مهــر بــه آیــت اهلل 
نــور مفیــدی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان گــرگان تقدیــم شــد.

ـــتانی ـــت اس ـــن نشس یازدهمی
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خروس خوان یکی از آخرین روزهای تابستان بود که 
خواندن آثار شما را آغاز کردیم، با شما بغض کردیم 
و گاهی گریه شدیم، با کلمات بکرتان اوج گرفتیم و با 

دسترنج گزارش هایتان قلبمان لبریز شد. 
گاهی لبخند شدیم و گاهی اشک شوق، هر چه که بود 
با خواندن شما روحمان تازه شد و دلمان جا خورد، 
حاال که زمان یک ماهه تاشمان را مرور می کنیم، هنوز 
زیر زبانمان طعم گزارش می دهد،#طعم - خوب - 

گزارش...
با شما به »ارشق« رفتیم و بوی نان محلی دختران 
سفره  پای  تا  داد  نوازش  را  مشاممان  بافنده 
شمال  در  آن طرف تر  کمی  بنشینیم،  فقیرانه شان 
ایران ضرباهنگ دوتار »آی محمد« از البه الی کلمات 
گزارش مسحورمان کرد تا باورمان شود که »موسیقی 

ترکمن انتها ندارد«.
راستی اردبیل همچنان نانش طعم جوهر قند می دهد و 
سایپا دنبال قطع رابطه زخمی است که هوای پایتخت 

به سرش انداخته؟ 
اوضاع پنج شنبه بازار کرج و عصر جدید باج بگیران 
در چه احوال است؟ شنیدم که بساط »حسن« و دفتر 
حساب وکتابش را بسته اند و باج بگیر پنج شنبه بازار 

کرج فرار را برقرار ترجیح داده است.
با شما پیچ وخم های جاده چالوس که زور اعتبارات 
استانی به آن ها نمی رسد را طی کردیم تا به پاتوی 
»شانه تخم مرغی« روستای »هیو« برسیم و دقایقی 
پای اجرای تئاتر اهالی روستا بنشینیم؛ آنجا که معلم 
نمایش فریاد می زد: دوره خان و خان بازی تموم شده 

و مملکت قانون داره!

به غرب ایران رفتیم؛ آنجا که تور محرومیت روی سر 
عروس زاگرس خودنمایی می کند و به بهانه اربعین 
راهی مرز مهران شدیم تا زمین هتل زائران را تعیین 
تکلیف کنیم؛ همان طور که دل بچه های »تاسک« را به 
نیت خیر مرد باکویی پیوند دادیم تا چشم روستائیان 

به جمال مدرسه جدید روشن شود.
با بچه های کوچه عشق بغض کردیم و همراهشان 
دعا خواندیم: »از خدا میخوام یه خونه داشته باشیم 
که حیاطش بزرگ باشه، تو حیاطش مسجد و کنار 

مسجدم مشهد باشه...«
در سردشت - شهر مصدومان شیمیایی - نفسمان 
تجربه  را  »ایران گردی«  آتش  با  و  افتاد  شماره  به 
کردیم تا به بلوطستان برویم و باد برایمان »بوی زلف 

سوخته« بیاورد.
پس از عبور از سرعت گیرهای غیراستاندارد ورامین، 
مثنوی  و  زدیم  رضا  امام  پل  پرده  پشت  به  سری 
»شهرک چاپ و نشر« قم را ورق زدیم تا »شیب دراز« 
برایمان روایتی از »ناتوران خمیس« بگوید، دایه های 

دلسوزتر از مادر!
را  »امیر چخماق«  از ساعت هم  کمتر  فاصله ای  در 
نو بر تن کرده و هم مسیر جدید  لباس  دیدیم که 
»عیلصدر« را تجربه کردیم؛ »دهکده ارشدها« هم تا 
رضوی ترین خراساِن ایران دلمان را برد تا بی بهانه 
غرق در »شکوه باغ سازی« مازندران ایران شویم، 
را  گزارش هایمان  دل  »کیاکایه«  داغ  که  هرچند 

سوزاند.
آبشارهای جاری در گرم ترین  و  روایت جازموریان 
روایت  تا  کرد  »کرمانی«  را  هوایمان  ایران  نقطه 

خشک سالی در دیار خوشه های زرین گندم، کردستاِن 
حالمان را بگیرد.

استانداران فارس را به خط کردیم تا شاید چاره ای 
برای کفگیری که به ته دیگ »انگوران« خورده بیابیم 
یاسوجی،  محیط بانان  برای  دغدغه هایمان  وسط  و 

بازی های محلی حواسمان را تا کرمانشاِه ایران برد.
راهی مرزهای شرقی شدیم و سیستاِن حالمان بوی 
تا هوای سالگرد  را گرفت  رشادت مرزبانان شهید 
سفر رهبر انقاب به لرستان دلمان را رونق دهد و 
روحمان را تازه کند، آنجا که آقا گفت: مردم لر حقیقتاً 

جواهرند؛ باصفا، درخشان، مخلص - مثل آب زالل!
رسولی«  »نرگس  پوستی  بیماری  سر  بغضمان 
ترکید ولی کمی بعد احساسمان با همراهی پزشک 
متخصص ایرانی اوج گرفت که به مدد حاِل گرفته 

نرگس آمد و برای دردش مرهم شد.
روایتی از »شورآب« و بی قراری هایش شنیدیم، جایی 
که معلمی فداکار به مدد قلم شما ماندگار شد و کمی 
آن طرف تر برای »بی بی سبزی فروش ساروی« خانه 
ساختیم تا دلمان خوش باشد به سقفی که باالی سر 

»باران و مادرش« ماندنی شد.
شمال و جنوب و شرق و غرب ندارد، با شما همه جا 
رفتیم، دیدیم و شنیدیم، گفتنی ها و نگفتنی هایی که 
ما از نگاه قلمتان خواندیم، خواندیم تا یادمان بماند، 
یادمان بماند تا بگوییم که به یادتان هستیم، یادتان 
هستیم تا یادمان نرود به یمن شما و قلمتان »مهر« 
باشد،  گره گشا  تا  می کشد  نفس  می کشد،  نفس 

گره گشا می شود تا »مهر« باقی بماند... 
راستی! هنوز زیر زبانمان طعم خوب گزارش می دهد...

به جامانده از نخستین جشنواره تولیدات استانی مهر؛

شما  را   خواندیم...
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     بخش: تیتر

تعداد آثار ارسالی به جشنواره در بخش تیتر: 111 اثر
تعداد آثار راه یافته به بخش دوم داوری: 58 اثر

داوران مرحله نخست: هژیر فتحی، صدیقه حسینی، امیررضا محمودی، متین انصاری، بابک رحیمیان
داوران مرحله نهایی: محمد مهدی حاجی پروانه - مجتبی قمری وفا

نامزدهای دریافت جایزه در بخش تیتر

نام خبرنگار تیتر اثر

حشمت اله آزادبخت
از استان لرستان

مرگ تاکستان های نارس/ انگورهایی که »غوره« نشده »مویز« شدند
2861613 

هادی فتحی
از استان فارس

پای مافیا به تجارت »پای مرغ« هم باز شد!
2886438

محمد شریف اسامی
از استان کهگیلویه و بویراحمد

چرخ های مادر صنعت یاسوج چرخید/ قند در دل چغندرکاران آب شد 
2431538

غفار داودی
از استان مازندران

سمفونی پرندگان در شهر قوهای آوازه خوان 
2432344

فاطمه حسینی
از استان لرستان

کسی سنِگ این صنعت را به سینه نمی زند/ کلیه وعده ها سنگ ساز شد!
2778051

مصطفی معظمی گودرزی
از استان لرستان

سکویی که تماشاگر وعده ها است/ پروژه فوتبالی کفش هایش را آویخت
2583687

الهام رئوفی فر
از استان گلستان

سرانه فرهنگی گنبدکاووس در اختیار اموات/کتابخانه ای که غسالخانه شد
2582008

مریم یاوری
از استان اصفهان

وقتی نان ها در اصفهان آب می روند
2447523

شهناز بهزادی
از استان لرستان

آتش به ماِل زاگرس در حراج تابستانه/ 150 هکتار دشِت اول آتش سوزی
2770270

9 اثر جمع

    بخش: گزارش

تعداد آثار ارسالی به جشنواره در بخش گزارش: 139 اثر
تعداد آثار راه یافته به بخش دوم داوری: 55 اثر

داوران مرحله نخست: هژیر فتحی، امیررضا محمودی، لعبت ناصر صدرآبادی، صدیقه حسینی
داوران مرحله نهایی: محمد صابری - محمد عکاف

نامزدهای دریافت جایزه در بخش گزارش

نام خبرنگار تیتر اثر

فاطمه حسینی، حشمت اله آزادبخت
از استان لرستان

ایران گردی »آتش«؛ چرا کسی استعفا نمی دهد 
2882359

مریم رضایی
از استان گلستان

حیات دوتار زیر ضرب آهنگ ساز »آی محمد«/موسیقی ترکمن انتها ندارد
2888736

مریم صابری
از استان گیان

تاالبی که آب می رود/ واگذاری غیرقانونی جان »کیاکایه« را گرفت
2539606 

خدیجه ستار زاده
از استان البرز

بهداشت در پنجشنبه بازار کرج ذبح می شود/بازگشت عصر باج بگیران
2880449 

نامزدها و برگزیدگان جشنواره تولیدات استانی خبرگزاری مهر

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی

http://mehrnews.com
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رمضان نوری
از استان ایام

تور محرومیت بر سِر عروس زاگرس/ استان کوهستانی در حسرت بالگرد ماند 
2783540

بابک رحیمیان
از استان خراسان رضوی

»سنگان« دهکده »ارشدها«/ کوه هایی که نمی توان در آن گم شد
2875490

ونوس بهنود
از استان اردبیل

سفره فقیرانه روی خاک زرین/ نگاِه دار  قالی مبهوت شعار توسعه
2874442 

حسن عبدالهی
از استان آذربایجان شرقی

احتیاط! کارگران ساختمانی بدون بیمه مشغول کارند 
2889673

8 اثر جمع

   بخش: خبر
تعداد آثار ارسالی به جشنواره در بخش خبر: 72 اثر

تعداد آثار راه یافته به بخش دوم داوری: 26 اثر
داوران مرحله نخست: هژیر فتحی، امیررضا محمودی، لعبت ناصر صدرآبادی، صدیقه حسینی، بابک رحیمیان

داوران مرحله نهایی: شهرزاد اسماعیلی - محمد عکاف

نامزدهای دریافت جایزه در بخش خبر
نام خبرنگار تیتر اثر

فاطمه حسینی
از استان لرستان

فاجعه زیست محیطی در رودخانه سزار/ ورود اسید 120 هزار قطعه آبزی را سوزاند
2373236

محمد شریف اسامی
از استان کهگیلویه و بویراحمد

مرگ 12 بهله عقاب طی یک روز در یاسوج/ مرغان مسموم جان عقاب ها را گرفتند
2433571

فریدون پری نزاد
از استان هرمزگان

یک فروند جت فالکون در سواحل جزیره کیش سقوط کرد/ گروه های امداد در حال جستجوی سرنشینان
2248587

میاد جهان تاب
از استان سیستان و بلوچستان

8 مأمور مرزبانی در مرز ایران و پاکستان شهید شدند
2528025

علی نواصر 
از استان خوزستان

ستاره های فوالد نوین در تور استقال خوزستان
2790492

هادی فتحی
از استان فارس

استعفای 16نماینده فارس به هیات رئیسه مجلس داده شد/درخواست استیضاح
2856718

6 اثر جمع

   بخش: عکس خبری

تعداد آثار ارسالی به جشنواره در بخش عکس خبری: 15 اثر
داوری در یک مرحله انجام شد

داور بخش عکس خبری: حیدر رضایی
نامزدهای دریافت جایزه در بخش عکس خبری

نام خبرنگار تیتر اثر

زهیر صیدانلو از
استان قم

تجمع اعتراض آمیز طاب حوزه علمیه قم
2373236

امین برنجکار 
از استان فارس

بازدید معاون سازمان میراث فرهنگی از بافت تاریخی شیراز 
2775027

میاد رفعت
 از استان بوشهر

آتش سوزی در ساختمان اداری منطقه ویژه پارس جنوبی
2443299

ساالر پویان
 از استان آذربایجان شرقی

دیدار تیم های فوتبال تراکتورسازی و نفت تهران
2581667

4 اثر جمع

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی
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    بخش: گزارش تصویری

تعداد آثار ارسالی به جشنواره در بخش گزارش تصویری: 31 اثر
داوری در یک مرحله انجام شد

داور بخش گزارش تصویری: حیدر رضایی

نامزدهای دریافت جایزه در بخش گزارش تصویری
نام استان تیتر اثر

امیرعلی رزاقی
 از استان مازندران

گزارش تصویری روزگار سخت بی بی شهربانو
2433571

مریم داورنیا
 از استان خراسان شمالی

گزارش تصویری زندگی ننه شهربانو، مادر زینب
2528897

ابوطالب ندری
 از استان گلستان

گزارش تصویری سوارکاری در ترکمن صحرا
2523652

امیر بهروزی
 از استان گیان

گزارش تصویری تشییع پیکر مطهر شهید محمدعلی حسنجانی
2512296

زهیر صیدانلو 
از استان قم

مانور رهایی گروگان یگان ویژه
2587105

امین برنجکار 
از استان فارس

گزارش تصویری کودکان کار
2785591

6 اثر جمع

   بخش: گفتگو

تعداد آثار ارسالی به جشنواره در بخش گفتگو: 77 اثر
تعداد آثار راه یافته به بخش دوم داوری: 29 اثر

داوران مرحله نخست: هژیر فتحی، امیررضا محمودی، لعبت ناصر صدرآبادی، صدیقه حسینی، متین انصاری
داوران مرحله نهایی: سید هادی کسایی زاده - محمد عکاف

نامزدهای دریافت جایزه در بخش گفتگو
نام خبرنگار تیتر اثر

محمدامین شعبانی 
از استان گلستان

انجیر می فروشم تا شرمنده زن و بچه هایم نشوم/به درخواستم توجهی نشد
2889379

فائزه زنجانی 
از استان آذربایجان شرقی

مخالفت وزیر اسبق با طرح تحول نظام سامت/ طرح کاماً غیرعلمی است
2885111

علیرضا نوری کجوریان 
از استان مازندران

غیبت شهرسازی در ساخت وسازهای مازندران/ تبدیل شتاب زده 400 هکتار از مزارع به ویا
2416425

زندگی در این خانه ها موج نمی زند/ تلفیق ناشیانه سنت و صنعت در مسکن های بی مهر
2415819

زهرا حسینی
از استان لرستان

تعطیات استاندار لرستان چگونه گذشت/ وقایع شیرین93 به روایت بازوند
2525060

تلخ کامی های استاندار و ناگفته هایی از انتصابات/بازوند:تسلیم نمی شوم
2527255

مریم صابری
از استان گیان

سیاست یک بام و دوهوایی مدیریت جنگل/ راه تخریب جنگل ها باز است
2561390 

مریم نظری 
از استان مازندران

موسیقی بومی در حال خفه شدن است/ کمک پایتخت به موسیقی مازندران
2850646

6 اثر جمع

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی
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برگزیدگان نخستین جشنواره آثار و تولیدات برتر استانی خبرگزاری مهر
بخش تیتر:

اثر برتر:
سکویی که تماشاگر وعده هاست/پروژه 

فوتبالی کفش هایش را آویخت
کد خرب: 2583687

مصطفی معظمی- از استان لرستان

اثر  برگزیده:
پای مافیا به تجارت پای مرغ هم باز شد!

کد خرب: 2886438

هادی فتحی -از استان فارس

اثر برتر:
تجمع اعتراض آمیز طالب حوزه  علمیه قم
کد خرب: 2373236

زهیر صیدانلو-از استان قم

اثر  برگزیده:
بازدید معاون سازمان میراث فرهنگی از 

بافت تاریخی شیراز
کد خرب: 2775027

امین برنجکار- از استان فارس

اثر برتر:
گزارش تصویری روزگار سخت بی بی شهربانو
کد خرب: 2433571

امیرعلی رزاقی-از استان مازندران

اثر  برگزیده:
گزارش تصویری سوارکاری در ترکمن صحرا

کد خرب: 2523652

ابوطالب ندری- از استان گلستان

بخش گزارش تصویری:بخش عکس خبری:

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی
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یکــی از کاســه ها را برمــی دارد و بــا دســت هــای 
چروکیــده اش شــروع بــه ســمباده زدن می کنــد. 

لحظــه ای صــدای ســمباده قطــع می شــود.
»کارگاهــم 9 متــر هــم نمی شــود، بــرای 
ــئولین را  ــت مس ــاری حمای ــد ب ــزش چن تجهی
ــه  ــده بلک ــی نش ــا کمک ــا نه تنه ــته ام ام خواس
خــرج پارگــی کفش هــا روی دســتم مانــده 
ــدای  ــاره ص ــد و دوب ــی گوی ــن را م ــت.« ای اس

ــد. ــی آی ــمباده م ــد س ممت
ــه  ــه ب ــاله ک ــی« 54 س ــی مقیم ــد قل »محم
اســتاد »آی محمــد« معــروف اســت، زیــر 
ــکاو  ــد. کنج ــی کن ــه م ــعری را زمزم ــب ش ل
ــد.  ــر بخوان ــد ت ــم بلن ــی خواه ــوم و م ــی ش م
او »بــاغ ایچــره بارســام ایســی قوقنیــا/ غنچــه 
ــعری  ــه ش ــام« ک ــه قووانس ــان گول الب آچی
ــه  ــپس ب ــد. س ــی خوان ــت را م ــی اس ترکمن
ــاره  ــار کارگاه اش ــی کن ــه چوب ــمت چهارپای س
ــش  ــا نزدیک ــد ت ــن می خواه ــد و از م می کن
بنشــینم. دوتارهایــش را مرتــب و ردیــف کنــار 
ــده اســت. یکــی از دوتارهــا را دســتم  هــم چی
می دهــد و می گویــد: ایــن اولیــن دوتــاری 
ــاختم و می پرســد راســتی شــما  ــه س اســت ک

ــتی؟ ــالی هس ــه س ــد چ متول
انگشــتانم را بیــن تارهــا تــاب می دهــم، صــدای 
ــرای  ــتاق تر ب ــود، مش ــد می ش ــه بلن ــار ک دوت
حــرکات بعــدی هســتم، همان طــور کــه ضــرب 
ــب  ــا مرت ــن دوتاره ــت هایم را بی ــگ انگش آهن
ــتاد. ــتم اس ــد 65 هس ــم، متول ــم می گوی می کن

ــر  ــو بزرگ ت ــال از ت ــک س ــن ی ــار م »خــب دوت
اســت.« ایــن را می گویــد و ادامــه می دهــد: 
آن ســال ها خــودم دوتــار نداشــتم و دوتــار 
ــار  ــا دوت ــم، صبح ه ــت می گرفت ــتم را امان دوس
را می گرفتــم و شــب ها او می آمــد دم خانــه 
ــن  ــد: »م ــده می گوی ــا خن ــرد. ب ــا و آن را می بُ م

مــی آوردم و او می بُــرد.«
ــن  ــه مــی دهــد: همی ــاره ادام ــن ســازنده دوت ای
نداشــتن دوتــار کار دســتم داد. ســال 61 از 
ــه  ــا تیش ــک ب ــراب و خش ــی خ ــک کنده چوب ی
ــن  ــا اولی ــیدم، ام ــار را تراش ــه دوت ــن کاس اولی
ــو یــک ســال  ــه ای کــه ســاختم از ت ــار حرف دوت

اســت. بزرگ تــر 

lدر طــول عمــرم 1700 دوتــار و 
کمانچــه ســاخته ام

ــل بچه هایــش  ــد کــه دوتارهایــش را مث می گوی
ــش از  ــدت کارش بی ــام م ــت دارد و در تم دوس
ــش  ــت. پی ــاخته اس ــه س ــار و کمانچ 1700 دوت
خــودم سرانگشــتی کــه حســاب می کنــم 

ــود. ــا می ش ــالی 60 ت ــدوداً س ح
زیــر لــب زمزمــه مــی کنــد »شــیرین آواز بیلیــن 
ــه  ــن بلبل ــی م ــدن/ خــوش زبانل ــه ســو چن نغم

قووانســام.« اولیــن دوتــار آی محمــد هنــوز 
ــد  ــارت را چن ــن اســت. می پرســم دوت دســت م
ــرورو  ــال زی ــه در ح ــد ک ــی؟ آی محم می فروش
ــا  ــت ب ــام اس ــار نیمه تم ــه های دوت ــردن کاس ک
ــد:  ــد و می گوی ــن می کن ــه م ــی ب تعجــب نگاه
ــام  ــد مق ــار چن ــن دوت ــی همی ــم؟ می دان بفروش
ــزه  ــکه جای ــا س ــتر از 10 ت ــرده؟ بیش ــب ک کس
ــوزه تحویلــش  ــه م ــه اســت. می خواهــم ب گرفت

ــم. ده
دوتــار  توضیــح می دهــد کــه  آی محمــد 
پیشــینه ای هزارســاله دارد و می تــوان حتــی 
ــرد.  ــوان ک ــم عن ــه تار ه ــور و س ــادر تنب آن را م
از او در خصــوص جنــس دوتارهــا می پرســم. 
ــوب  ــار خ ــرای دوت ــوت ب ــت ت ــد: درخ می گوی
ــتر از 50  ــد بیش ــت توت هابای ــن درخ ــت. س اس
ــوان  ــای ج ــا چوب ه ــم ب ــد. نمی توان ــال باش س
کارکنــم. البتــه گاهــی از چوب هــای دیگــر 
ــوت را  ــی ت ــی کارای ــود ول ــتفاده می ش ــم اس ه
ــه درد  ــوب ب ــق مرط ــای مناط ــدارد. چوب ه ن
نمی خــورد چــون بعــد از تراشــیدن کاســه، کــج 

ــتند. ــم هس ــنگین ه ــود و س می ش
او تنــه درخــت بزرگــی را گرفتــه و شــروع 
ــتانش  ــد. دس ــوب می کن ــردن چ ــی ک ــه خال ب
ــقی را  ــکنه قاش ــار و اس ــتوار مغ ــم و اس محک
در دســت گرفتــه اســت. بــا انجــام چنــد 
ــه  ــروع ب ــانی اش ش ــای پیش ــت عرق ه حرک
ــش  ــتین پیراهن ــا آس ــد. ب ــردن می کن ــه ک چک
دوبــاره  و  می کنــد  خشــک  را  عرق هــا 
شــروع بــه خالــی کــردن چــوب می کنــد. 
چروک هــای البــه الی پیشــانی اش شــبیه 
خط هــای مــوازی و تارهــای دوتــار شــده 
ــی  ــش را جوگندم ــه موهای ــاری ک ــت. دوت اس
ــار  ــن را دوت ــی م ــه زندگ ــت. »کاس ــرده اس ک
ــه  ــد و ادام ــن را می گوی ــت.« ای ــرده اس پرک
می دهــد: اوایــل کــه جــوان بــودم خیلــی 
زودتــر تنــه را خالــی می کــردم امــا اآلن 
می کشــد.  طــول  بیشــتری  مدت زمــان 
کاســه ها را بایــد یــک ســال بــه حالــت 
ــد  ــذارم بمان ــمباده زده بگ ــورده و س ــرش خ ب
تــا شــکل خــودش را حفــظ کنــد. بعــد از یــک 
ــاژ، پرداخــت و نصــب دســته را  ســال کار مونت

می کنــم. شــروع 

lاز 17 ســالگی نواختــن دوتــار را 

شــروع کــردم
آی محمــد کــه خــودش همــراه ســاختن دوتــار 
ترکمــن، نوازندگــی و خوانندگــی می کنــد، 
می گویــد: از 17 ســالگی نواختــن دوتــار را شــروع 
ــوار کارگاهــش  ــه دی ــه عکســی کــه ب کــردم. ب
ــه  ــد ک ــد و می گوی ــاره می کن ــت اش ــب اس نص
خــدا بیامرزدشــان »حــاج جرجــان اَنجــم روز« و 
»مــأ اتــرک شــیرمحمدلی« را. نوازندگــی دوتار 

ــردم. ــروع ک ــا ش ــا این ه را ب
بــه  نمی آیــد  بــدش  انــگار  کــه  اســتاد 
ــا و  ــه الی برگه ه ــد، از الب ــفر کن ــته س گذش
ــود  ــه در کارگاهــش وج ــازی ک ــای س کتاب ه
ــه  ــروع ب ــی آورد و ش ــی را درم دارد عکس های
خاطراتشــان  و  عکس هــا  دادن  توضیــح 
ــم  ــار اول ــن همــان ت ــد: ای ــد و مــی گوی می کن
اســت کــه در مســابقات خوارزمــی مقــام آورده 

ــت. اس
ــم  ــته اش ه ــغل های گذش ــای ش او از خاطره ه
ــی  ــد و ادامــه مــی دهــد: تعمیرات تعریــف می کن
ــر  ــق حف ــای عمی ــتم. چاه ه ــیکلت داش موتورس
می کــردم. بــرق کاری کــردم و در کارهــای 
ــم در  ــی ه ــته ام. مدت ــتی داش ــاختمانی دس س
ــک  ــه ی ــهرداری منطق ــگ ش ــای فرهن خانه ه
تهــران در کار تدریــس فعالیــت می کــردم. ولــی 
اآلن فقــط همیــن کارگاه تمــام  وقتــم را ُپرکــرده 

ــت. اس
ــی  ــه حت ــد ک ــدارد. می گوی ــی ن ــت فراغت او وق
ــرای  ــازد و ب ــار می س ــم دوت ــکاری ه ــات بی اوق
خــودش می نــوازد. فقــط زمان هایــی کــه 
فرزندانــش مصطفــی، گوهــر، گل بهــار و گل 
شــاد همــراه نوه هــای قــدو نیــم قــدش پیشــش 

می آینــد دوتارهــا را کنــار می گــذارد.

lموسیقی ترکمن انتها ندارد
ــاز  ــار دست س ــه دوت ــم ک ــد می خواه از آی محم
ــردارد و  ــود را ب ــته ب ــرجایش گذاش ــه س ــش ک اول
ــد.  ــل می زن ــارش را بغ ــوازد. دوت ــی بن ــم کم برای
ــه  ــتانش را ماهران ــد و دس ــز می کن ــی تمرک کم
روی ســیم ها می کشــد. به طوری کــه بــا هــر 
حرکــت نوایــی برمی خیــزد کــه تــا عمــق وجودت 
نفــوذ می کنــد. یــک دقیقــه ای برایــم مــی نــوازد 
ــه  ــد و ادام ــت می کش ــن دس ــه ای از نواخت و لحظ
می دهــد: ســاز ترکمــن عرفانــی اســت. نمی شــود 
ــد  ــد. اگرچن ــازی دربیاوری ــاز مطــرب ب ــن س ــا ای ب

ــد.  ــر می کن ــم قه ــتفاده نکنی ــار اس ــت از دوت وق
ــد را دارد.  ــام خداون ــش ن ــت بندی های ــدام از ن هرک
موســیقی ترکمــن انتهــا نــدارد. هنــوز کــه هنــوز 
ــه  ــک کوچ ــم ی ــدر خ ــم ان ــر می کن ــت فک اس
هســتم. امــا اآلن هــم کمتــر نوازندگــی می کنــم 
ــودم  ــرای خ ــط ب ــی و فق ــر خوانندگ ــم کمت و ه

می خوانــم.
اســتاد ســازنده دوتارمشــتری هــای خــارج 
بــا  کــه  ترکمنســتان  دارد.  هــم  مــرز  از 
ــی  ــاظ فرهنگ ــایگی دارد و ازلح ــتان همس گلس
شــباهت هایی بــا قــوم ترکمــن دارنــد آی محمــد 
را می شناســند و بــه او ســفارش دوتــار و کمانچــه 
ــت« آی  ــمم را آورده اس ــرم اس ــد. »هن می دهن
محمــد ایــن را مــی گویــد و معتقــد اســت بایــد 
ــی  ــه م ــد. ادام ــام ده ــان و دل کارش را انج باج
ــتم ترکمنســتان  ــاری می فرس ــی دوت ــد: وقت ده
ــران اســت.  ــر ای ــده هن ــن نماین ــم کــه ای می دان
می خواهــم بــا ســاخت دوتــار خــوب ثابــت کنــم 
ــرده  ــود دارد و نُم ــم وج ــران ه ــر در ای ــه هن ک
ــران  ــده در ای ــده و رانن ــد کــه خوانن اســت هرچن

ــدارد.   ــب ن صاح

lایران دانشگاه موسیقی ندارد
او  بــه نبــود دانشــگاه موســیقی هــم در ایــران 
ــم  ــه بودی ــد: بچــه ک ــد و می گوی اشــاره می کن
در مدرســه کاس ســرود داشــتیم. آنجــا بایــد 
ــه  ــن باعاق ــم. م ــاد می گرفتی ــا را ی آهنگ ه
ایــن کار را می کــردم درحالی کــه خیلی هــا 
نمی آمــد.  خوششــان  کاس هــا  ایــن  از 
موســیقی ســنتی هــر قومیتــی مخصــوص 
ــودم  ــیقی خ ــی موس ــن وقت ــودش اســت. م خ
باشــم چطــوری  نداشــته  یــاد  را درســت 
ــی از  ــم. خیل ــروی کن ــران پی ــم از دیگ می توان

موســیقی های امــروزه تلفیقــی اســت.
ــه  ــد ب اگــر در هــر کاری عاشــق آن نباشــی نبای
ــد  ــه کارکنی ــت ک ــادل و جان ــد. ب ــش بروی دنبال
ــات هــم باالخــره می رســد. از او می پرســم  مادی
ــال ها  ــن س ــی ای ــش را در ط ــرا کارگاه ــه چ ک
تجهیــز نکــرده اســت؟ می گویــد: چنــد بــاری از 
مســئولین خواســته ام امــا فقــط در اداره هــا کفش 
پــاره کــرده ام و خــرج کفش هــا روی دســتم 

ــده اســت. مان
صــدای ســاز آی محمــد در کنــار صمیمیتــش 
فضــای دم کــرده کارگاه را عــوض مــی کنــد. 
ــه  ــی اش را زمزم ــعر ترکمن ــد آرام ش آی محم
ــی  ــم و م ــی پرس ــش م ــد. از معنای ــی کن م
گویــد: دربیــن بــوی گل هــا مــی خواهــم بــه 
بــاغ گل بــروم، افتخــار مــی کنــم بــه آن غنچه 
ــای  ــه ج ــت/ ب ــکفته اس ــازه ش ــه ت ــی ک گل
ــان شــیرین نغمــه ســرایی کنــم،  ــا زب اینکــه ب
مــی نشــینم و چــه چــه بلبــان را گــوش مــی 

ــم. کن
مــی خواهــد طبیعــت و کرامــت الهــی را نشــان 
ــه  ــان دل ب ــا ج ــد ب ــه بای ــد ک ــی گوی ــد. م ده
خداونــد گــوش دهیــم، فکــر کنیــم و بــه معرفت 
ــدای  ــا ابت ــا را ت ــد م ــیم. آی محم ــد برس خداون
کوچــه بدرقــه مــی کنــد. چنــد قدمــی کــه از او 
دور مــی شــوم بــر مــی گــردم تــا برایش دســتی 
ــان  ــتاده و برایم ــان ایس ــم، او همچن ــکان ده ت
ــتانش  ــرکات دس ــد. ح ــی ده ــکان م ــت ت دس
ــدازد. هــوا  مــن را یــاد نواختــن دوتــارش مــی ان
خنکتــر شــده و دم نــدارد. چــه موســیقی زیبایــی 
در گــوش هایــم از کارگاه آی محمــد بــه یــادگار 

ــده اســت. مان

حیات دوتار زیر ضرب آهنگ ساز »آی محمد«

موسیقی ترکمن انتها ندارد
اثر برتر بخش گزارش

مریم رضایی/
گلستان

آفتاب سنگینی فضای 
و  پُرکرده  را  کارگاه 
بسیار  کارگاه  هوای 
دم دارد. روی دیوار 
به صورت  ابزارها 
مرتب چیده شده اند 
کارگاه  گوشه  در  و 
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ــا داشــتن  ــاری در دل شــهر ب ــاالب 350 هکت هرچنــد کــه ایــن ت
تنــوع زیســتی بــی نظیــر مــی توانســت بــه نگیــن شــهر لنگــرود 
تبدیــل شــود امــا توســعه شــهر ایــن فرصــت را بــه تــاالب نــداد 
ــده  ــی مان ــاالب باق ــن ت ــار از ای و در حــال حاضــر تنهــا 150 هکت
کــه حــرف و حدیــث هــا بــر ســر همیــن مقــدار نیــز تــاالب را در 

ــرار داده اســت. ــودی ق معــرض ناب

lواگذاری هایی که جان تاالب را گرفته است
ــه  ــی شــروع شــد ک ــه از زمان ــاالب کیاکای ــن ت داســتان آب رفت
در ســال 64 رییــس وقــت ســازمان منابــع طبیعــی ایــن تــاالب را 
بــه دلیــل قــرار گرفتــن در محــدوده شــهری بــه ســازمان مســکن 
ــذاری  ــرای واگ ــرآغازی ب ــن س ــرد و ای ــذار ک ــازی واگ و شهرس

ــود. ــاالب ب ــف ت ــای مختل بخش ه
حــاال بــه جــای 200 هکتــار از ایــن تــاالب، ســاختمان های 
ــن، 20  ــر ای ــاوه ب ــده و ع ــبز ش ــر س ــکن مه ــتان و مس بیمارس
ــی سراســر کشــور  ــع طبیع ــان مناب ــه کارکن ــز ب ــر نی ــار دیگ هکت
ــم  ــاالب ه ــیعی از ت ــش وس ــن بخ ــت. همچنی ــده اس ــذار ش واگ

ــت. ــرود اس ــهر لنگ ــای ش ــت زباله ه ــوی موق ــل دپ مح
البتــه در ایــن میــان نبایــد ســهم 150 هکتــاری شــرکت درفــک 
درخشــان شــمال )بــه مدیریــت مــه آفریــد خســروی( را فرامــوش 

کــرد.
ــاالب  ــده ت ــار باقیمان ــه 150 هکت ــت ک ــرار اس ــن ق ــرا از ای ماج
کیاکایــه طــی قــراردادی بــه ایــن شــرکت واگــذار شــد تــا طــی 
ــوره  ــد منظ ــع چن ــعه گردشــگری، مجتم ــدف توس ــا ه ــال ب 5 س
ــزار  ــاس 3ه ــدن اخت ــرح ش ــا مط ــود. ب ــداث ش ــگری اح گردش
میلیــاردی و بررســی پرونــده متهــم ردیــف اول ایــن فســاد مالــی، 
ــک  ــرکت درف ــدام و کار ش ــه اع ــوم ب ــد خســروی محک ــه آفری م
ــار  شــمال نیــز متوقــف شــد. و در ایــن میــان وضعیــت 150 هکت

ــد. ــی مان ــی باق ــه در باتکلیف ــاالب کیاکای از ت

lکیاکایه در معرض نابودی است
ــد  ــت. هرچن ــم اس ــاالب مبه ــن ت ــده ای ــت باقیمان ــاال وضعی ح
بســیاری از فعــاالن محیــط زیســت در وجــود نــگاه کارشناســی در 
برنامــه هــای ایــن شــرکت بــا شــک و تردیــد نــگاه مــی کننــد اما 
شــرکت ســتاره درخشــان درفــک ادعــای مالکیــت تــاالب را دارد.

ــط زیســت  ــتداران محی ــاد دوس ــردم نه ــازمان م ــل س ــر عام مدی
ــاالب  ــن ت ــد: ای ــگار مهــر می گوی ــه خبرن ــاره ب ــن ب لنگــرود در ای
بــه دلیــل قــرار گرفتــن در منطقــه شــهری منحصــر بــه فرد اســت 
ــه نقطــه ضعــف تــاالب تبدیــل  امــا متاســفانه همیــن ویژگــی، ب

شــده اســت.
ابراهیــم زمانــی بــا بیــان اینکــه هــر روز و بــا بهانه هــای مختلــف 
ــد:  ــی ده ــح م ــت، توضی ــده اس ــته ش ــاالب  کاس ــعت  ت از وس
زمینهــای تــاالب بــه اشــکال مختلــف مــورد اســتفاده قــرار گرفته 
ــتخر  ــاختمان اداری، اس ــن س ــر، چندی ــکن مه ــتان، مس و بیمارس
ــت. ــده اس ــاد ش ــاالب ایج ــن ت ــرود در ای ــازار لنگ ــهرداری و ب ش

ــکن  ــه مس ــوه ب ــا ک ــدی از لی ــاده کمربن ــد: ج ــه می ده وی ادام
ــه دو قســمت شــمالی و  ــاالب ب ــن ت ــز باعــث تقســیم ای مهــر نی
جنوبــی شــده کــه 10 هکتــار در بخــش شــمالی و 140 هکتــار در 

ــده اســت. ــی باقیمان بخــش جنوب
ــز  ــده نی ــار باقیمان ــرای 150 هکت ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب زمان
ــد:  ــف شــده اســت می گوی ــری تفریحــی و گردشــگری تعری کارب
هرچنــد قبــًا اعــام شــده بــود کــه ایــن زمیــن ها بــرای ســرمایه 

گــذاری و توســعه گردشــگری در اختیــار شــرکت ســتاره درخشــان 
درفــک قــرار گرفتــه اســت امــا حــاال شــرکت مدعــی اســت کــه 

ــداری کــرده اســت. ــاالب را از مســکن و شهرســازی خری ایــن ت
ــگاه  ــک ن ــرکت درف ــای ش ــه ه ــه برنام ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
زیســت محیطــی نداشــته اســت اظهــار مــی کنــد: یکــی از برنامــه 
هــای ایــن شــرکت احــداث تلــه کابیــن بــود و بــر اســاس طراحــی 
هــای صــورت گرفتــه، قــرار بــود تــا پایه هــای ایــن تلــه کابیــن در 
وســط تــاالب احــداث شــود کــه در صــورت اجرایــی شــدن ایــن 

طــرح، نابــودی تــاالب حتمــی بــود.
قصــه پــر غصــه ایــن تــاالب بــا قــرار گرفتــن محــل دپــوی زبالــه 
شــهر و همچنیــن مرکــز تولیــد بتون شــرکت درفــک در محــدوده 
ــی  ــوارد، کانال های ــن م ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــل می ش ــاالب تکمی ت
کــه از ایــن تــاالب بــه مــزارع اطــراف و رودخانه هــا ختــم 
ــودی  ــاره ناب ــط زیســت را درب ــی  دوســتداران محی می شــود، نگران

ــش داده اســت. ــاالب افزای ــن ت ای
ــگار مهــر می گویــد: بایــد حــق آب  ــه خبرن ــاره ب زمانــی در ایــن ب
تــاالب رعایــت شــود در غیــر ایــن صــورت بــا ایــن روش برداشــت 
آب از کیاکایــه، تــا چنــد ســال دیگــر شــاهد خشــکیده شــدن این 

تــاالب خواهیــم بــود.
تــاالب کیــا کایــه نیــز ماننــد ســایر تاالب هــای گیــان محــل 
ــتان  ــرای زمس ــاالب را ب ــن ت ــه ای ــت ک ــی اس ــع پرندگان تجم
گذرانــی خــود انتخــاب کرده انــد. زیســتگاهی کــه ایــن روزهــا بــه 
دلیــل تغییــرات اساســی بوجــود آمــده در اکولــوژی آن دیگــر نمــی 

توانــد پذیــرای خوبــی بــرای پرنــدگان مهاجــر باشــد.
مدیــر عامل ســازمان مــردم نهــاد دوســتداران محیــط زیســت لنگرود 
امنیــت و غــذا را دو نیــاز اصلــی ایــن پرنــدگان می دانــد و ادامــه مــی 
دهــد: در صــورت نبــود یکــی از ایــن دو، زندگــی پرنــدگان بــا خطــر 
ــود  ــل نب ــه دلی ــر ب ــال های اخی ــن رو در س ــود. از ای ــه می ش مواج

ــاالب کــم شــده اســت. ــدگان در ت امنیــت، حضــور ایــن پرن
 زمانــی می گویــد: بــا توســعه مخالــف نیســتیم امــا تغییــر کاربــری 

تــاالب خــاف قانــون اســت.

lارائه ارزیابی محیط زیستی الزامی است
در ایــن میــان نقــش ســازمان حفاطــت محیــط زیســت بــه عنوان 
متولــی حفــظ و حراســت از منابــع طبیعــی و زیســتی بســیار مهــم 
و تعییــن کننــده اســت. در ایــن بــاره مدیــرکل ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت گیــان بــه خبرنــگار مهــر مــی گویــد: انجــام هــر 
ــی  ــزارش ارزیاب ــه گ ــه ارائ ــوط ب ــاالب من ــدوده ت ــی در مح اقدام

زیســت محیطــی شــرکت ســرمایه گــذار اســت.

محمدرضــا برجــی دربــاره چرایــی عــدم مالکیــت محیــط زیســت 
بــر ایــن تــاالب توضیــح مــی دهــد: ایــن تــاالب در محــدوه شــهر 
قــرار داشــته و بــه همیــن دلیــل منابــع طبیعــی آن را بــه مســکن 
و شهرســازی واگــذار کــرده اســت هرچنــد ایــن کار بــدون کســب 

مجــوز از محیــط زیســت انجــام شــده اســت.
ــادی  ــن ســالها واگــذاری هــای زی ــد در ای ــد: هرچن وی مــی افزای
ــناد  ــی اس ــغول بررس ــر مش ــال حاض ــا در ح ــه ام ــورت گرفت ص
مالکیــت و همچنیــن مشــخص کــردن محــدوده تــاالب از طریــق 

ــتیم. GPS هس
ــد:  ــاالب می گوی ــه در ایــن ت ــاره دپــوی زبال برجــی همچنیــن درب
ــرای  ــت و ب ــگاه موق ــک جای ــوان ی ــه عن ــط ب ــل فق ــن مح ازای
بارگیــری و حمــل زبالــه بــه جایــگاه اصلــی اســتفاده می شــود و از 
آنجایــی کــه ایــن محــل آلــوده شــده اســت در حــال حاضــر امکان 
ــی  ــر منطق ــکان دیگ ــوده شــدن م ــو و آل ــکان دپ ــی م ــه جای جاب
ــه،  نیســت و تنهــا راه نجــات ایــن تــاالب در بخــش انباشــت زبال

مدیریــت پســماند و انجــام تفکیــک زبالــه از مبــدا اســت.
وی تاکیـد مـی کنـد: بـا ایـن حـال سـازمان محیـط زیسـت اجازه 
واگـذاری حتـی یـک متـر از ایـن تـاالب را نخواهـد داد و بـدون 
گـزارش ارزیابی زیسـت محیطی هیـچ فعالیتی انجام نخواهد شـد.

lاز تغییر کاربری جلوگیری می شود
ــا مهــر  ــز در گفتگــو ب رئیــس دادگســتری شهرســتان لنگــرود نی
ــر مالکیــت 150  ــی ب ــاره ادعــای شــرکت درفــک شــمال مبن درب
هکتــار باقیمانــده ازتــاالب کیاکایــه مــی گویــد: متاســفانه زمیــن 
در دســت ایــن شــرکت اســت امــا مــا مانــع اخــذ ســند شــده ایم.

ــد:  ــح می ده ــده توضی ــن پرون ــاره ای ــژاد درب ــر حیدرن ــی اصغ عل
براســاس قــراردادی کــه ســازمان مســکن و شهرســازی و مدیــران 
ــذار  ــرمایه گ ــد، س ــرده بودن ــد ک ــرکت منعق ــن ش ــا ای ــتانی ب اس
ــج ســال  ــع گردشــگری در عــرض پن ــه ســاخت مجتم ــد ب متعه
ــارد  ــزار میلی ــاس 3 ه ــد از مطــرح شــدن اخت ــه بع ــود ک شــده ب
تومانــی و اعــدام مــه آفریــد، شــرکت نتوانســت بــه تعهــدات خــود 

ــد. عمــل کن
ــر اینکــه در  ــه یکــی از بندهــای قــرار داد مبنــی ب ــا اشــاره ب وی ب
ــری  ــم گی ــدات، تصمی ــه تعه ــرکت ب ــدی ش ــدم پایبن صــورت ع
دربــاره ادامــه کار بــه داوری موکــول مــی شــود ادامــه مــی دهــد: 
در صورتــی کــه طرفیــن بــه داوری تمکیــن نکنند، تصمیــم گیری 
دربــاره ایــن مســاله بــه دادگســتری ارجــاع داده مــی شــود. هرچند 
کــه در جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال، نظــر بــه فســخ 
قــرارداد بــه دلیــل عــدم اجــرای تعهــدات شــرکت وجــود داشــت.

واگذاری غیرقانونی جان »کیاکالیه« را گرفت

تاالبی که آب می رود
اثر برتر بخش گزارش

مریم صابری/
گیالن

هر تکه اش را به یکی بخشیده اند. در 
مسکن  ساختمان های  قسمتش  یک 
مهر سبز شده  و در سمت دیگرش 
ادارات و  مجموعه ای دیگر، برخی 
بیمارستان. تاالب کیاکالیه در برخی 
قسمتها خشک شده و جای خود را به 
نیزار و ساختمان و جاده داده است.

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی
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ــازی و  ــکن و شهرس ــازمان مس ــران س ــد: مدی ــی افزای ــژاد م ن
فرمانــدار شهرســتان بــه عنــوان متولیــان اصلــی واگــذاری را ملــزم 
کردیــم تــا کار را پیگیــری کننــد و دســتگاه قضایــی نیز پیگیــر کار 

ــوز داوری اعــام نظــر نکــرده اســت. اســت امــا هن
ــان  ــاالب بی ــه اهمیــت ت ــا اشــاره ب رئیــس دادگســتری لنگــرود ب
ــطحی را  ــای س ــفنجی دارد و آب ه ــت اس ــاالب حال ــد: ت می کن
جــذب می کنــد. اگــر ایــن تــاالب بخواهــد کامــا خشــک شــود 
ــود  شهرســتان لنگــرود در معــرض خطــر شــدید ســیل خواهــد ب
ــا  ــه ب ــم ک ــدران می بینی ــتان و مازن ــتان گلس ــه در اس ــا اینک کم

ــود. ــاد می ش ــیل ایج ــارش س ــن ب کوچک تری
ــت  ــهر را دس ــعه ش ــرفت و توس ــه پیش ــه الزم ــم اینک وی علیرغ
بــردن بــه منابــع طبیعــی مــی دانــد امــا معتقــد اســت کــه نبایــد 
ــان را زده و  ــه خودم ــه ریش ــد ک ــه ای باش ــه گون ــرات ب ــن تغیی ای

ــم. ــته ای ــش نشس ــه روی ــم ک ــاخه ای را ببری ش
رئیــس دادگســتری شهرســتان لنگــرود همچنیــن دربــاره قســمتی 
ــون شــرکت درفــک اختصــاص دارد،  ــد بت ــه تولی ــاالب کــه ب از ت
می گویــد: ایــن شــرکت زمیــن باالدســت تــاالب )ضلــع قســمت 
ــی را از اشــخاص  ــتای آب چاالک ــاالب( در روس ــرقی ت ــوب ش جن

خریــداری کــرده  اســت.
 حیدرنــژاد ایــن واگــذاری را جــز واگــذاری اولیــه بــرای ایجــاد تلــه 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد: ورود ب ــد و می گوی ــورتمه می دان ــن و س کابی
مســاوی بــا ضــرر میلیــاردی ایــن ســرمایه گــذار خواهــد بــود بــه 
همیــن دلیــل ســعی می کنیــم تــا جایــی کــه ممکــن اســت باعــث 

ضــرر ســرمایه گــذاران نشــویم.
هرچنــد توســعه اســتان نیازمنــد ســرمایه گــذاری در تمامــی حــوزه 
ــن  ــده گرفت ــا نادی ــه خصــوص حــوزه گردشــگری اســت ام هــا ب

شــرایط جغرافیایــی محیــط و عــدم ارائــه طــرح هــای کارشناســانه 
ــه  ــان ب ــط شــکننده گی ــرای محی ــواری ب ــده ناگ ــد آین ــی توان م

ــود آورد. وج

طــی کمیــن اشــرار مســلح در منطقــه مــرزی معــروف بــه میــل 239 در جنــوب 
شــرق ایــران هشــت مامــور مرزبانــی شــهید شــدند.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، اشــرار مســلح امشــب بــا کمیــن در مســیر مامــوران 
هشــت نفــر از مامــوران مرزبانــی در منطقــه مــرزی ایــران و پاکســتان، حدفاصل 

باهــوکات و پیشــین را شــهید کردند.
بــر اســاس اخبــار رســیده در ایــن حملــه تروریســتی در پاســخ بــه کمیــن اشــرار، 
مامــوران مرزبانــی نیــز تاکنــون ســه تروریســت را بــه هاکــت رســانده و ســه 

نفــر را نیــز زخمــی کردنــد.
احمدعلــی موهبتــی فرمانــدار چابهــار بــا تاییــد ایــن رویــداد بــه خبرنــگار مهــر 
ــای  ــم ه ــتور کار تی ــه در دس ــن حادث ــل ای ــایی عوام ــی و شناس ــت: بررس گف
ــن  ــر در ای ــق ت ــار دقی ــات، اخب ــه محــض کســب اطاع ــرار دارد و ب ــی ق امنیت

ــه منتشــر خواهــد شــد. زمین
اخبار تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.

طی حمله اشرار مسلح ؛

8 مامور مرزبانی در 
مرز ایران و پاکستان 

شهید شدند

اثر برگزیده بخش خبراثر برتر بخش خبر

میالد جهانتاب/ 
سیستان و 
بلوچستان

درحالی کـه سـرمربی فـوالد خوزسـتان همـه سـتاره های 
فـوالد نویـن را از تیم خود خط زده اسـت، آنهـا یکی پس از 

دیگـری در حـال رفتـن به تیم هـای دیگر هسـتند. 
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، تیم فـوالد نویـن که بـا اتکا به 
سـتاره های بومـی و جوان خود، موفق شـد با اقتـدار به لیگ 
برتـر صعود کند، بـه علت قوانیـن و مقررات، امـکان حضور 
در لیـگ برتـر را نـدارد بـه همیـن دلیـل انتظـار می رفـت 
سـتاره های جـوان ایـن تیـم جـذب تیـم اصلـی فـوالد 
خوزسـتان شـوند ولـی در کمال تعجـب دراگان اسـکوچیچ 
روی نـام همـه آنها کـه مدتی نیـز در تمرینـات پیش فصل 

فـوالد شـرکت کردند خـط قرمز کشـید.
بـا این کار سیاسـت باشـگاه فـوالد در راه اندازی تیـم فوالد 
نویـن اهـواز که همانـا تولید بازیکـن بومی و باتجربـه برای 

تیـم اصلی اسـت، زیر سـؤال رفته اسـت.
این در حالی اسـت که فـوالد هم  اکنون در حـال جذب بازیکن 
از تیم هـای رده هفتـم و هشـتم لیـگ دسـته اولـی اسـت که 

فـوالد نویـن با اتـکا به ایـن جوانـان در آن قهرمان شـده بود.

گفتنـی اسـت ایـن مسـئله چنـدان بـرای هـواداران فـوالد 
قابل هضـم نیسـت و بـا وجود ایـن موضـوع باشـگاه فوالد 
خوزسـتان اعام کرده که سـرمربی در ایـن خصوص اختیار 

تـام دارد.
در همیـن زمینـه امروز دو تـن از بازیکنان فـوالد نوین اهواز 
که از سـوی اسـکوچیچ نادیـده گرفته شـده بودند بـا حضور 
در باشگاه اسـتقال خوزسـتان، به این تیم اهوازی پیوستند 
تـا در لیـگ برتـر بـرای تیم شهرشـان بـازی کنند. حسـن 
بیت سـعید و فرشـاد جان فـزا دو بازیکنـی هسـتند کـه بـا 
باشـگاه اسـتقال خوزسـتان به توافق نهایی دسـت یافته اند 

و بـرای مـدت دو فصل بـا این بازیکنـان قرارداد بسـت.
تیم فوتبال اسـتقال خوزسـتان همچنین با فرشاد ساالروند 
از تیم مس رفسـنجان و رحیم زهیـوی از تیم فوتبال صنعت 

نفت آبـادان به توافق رسـیده و آنها را جذب کرده اسـت.
عبداهلل ویسی سـرمربی خوزستانی استقال خوزستان که امسال 
نیـز در این تیم ماندگار شـده اسـت، قصـد دارد تیمی متشـکل از 

بازیکنانی خوزسـتانی را روانـه رقابت های لیگ برتـر آینده کند.

علی نواصر / 
خوزستان

ستاره های فوالد نوین در تور
 استقالل خوزستان
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مســعود پزشــکان را شــاید کمتــر کســی اســت 
ــا ســخن گفتنــش نشناســد،  ــی محاب ــه ب کــه ب
شــخصی کــه هــر جــا بــوده و هــر ســخنی کــه 
گفتــه حواشــی باالیــی در پــی داشــته اســت هــر 
چنــد خــودش همــواره مــی گویــد کــه مــن بــه 
ــن  ــی م ــی در پ ــوده و حواش ــی نب ــال حواش دنب

هســتند.
وی از قافلــه دولــت مردانــی اســت کــه بافاصله 
پــس از مقــام دولتــی خــود بــه ســراغ نمایندگــی 
ــا جســارت از برخــی  ــار، خــود ب ــا ایــن ب رفتــه ت
ــه  ــرده و ب ــاد ک ــردان انتق ــای دولتم ــرد ه عملک
ــس  ــد مجل ــه منتق ــدگان همیش ــی از نماین یک

ــل شــود. تبدی
پزشــکیان کــه ســابقه وزارت بهداشــت در دوران 
دولــت خاتمــی را در کارنامــه دارد، پــس از دوران 
وزارت هماننــد بســیاری از سیاســت مــردان 
نتوانســت از عرصــه سیاســت دور بمانــد و بدیــن 
ترتیب شــانس خــود را بــرای نمایندگــی مجلس 
در حــوزه تبریــز، اســکو و آذرشــهر امتحــان کرده 
و بــه عنــوان نماینــده مجلــس نهــم راهــی خانه 
ملــت شــد تــا بــه گفتــه خــودش بتوانــد دغدغــه 
ــرای حــل مشــکات جامعــه را  هــای فکــری ب

کــه همــواره بــا وی بــوده را برطــرف کنــد.
حضــور در میــدان سیاســت،  پزشــکیان را از 
اصــل حرفــه تخصصــی وی دور نگذاشــته و 
وی کــه مــدرک فــوق تخصــص جراحــی قلــب 
از دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران دارد بــا وجــود 
ــم  ــون ه ــم اکن ــود، ه ــاالی کاری خ ــم ب حج
دســت بــه تیــغ جراحــی بــرده و در طــول هفتــه 

ــم دارد. ــب ه ــل قل ــن عم چندی
ــا  ــده اســت ت ــبب ش ــا س ــن روزه ــا آنچــه ای ام
ــای  ــا ج ــانه ه ــاب رس ــتر در ق ــکیان بیش پزش
گیــرد اظهــارات وی در خصــوص طــرح تحــول 
نظــام ســامت اســت، در روزهایــی کــه بیشــتر 
نماینــدگان، کارشناســان و مــردم از اجــرای 
ــد،  ــی کنن ــدی م ــن طــرح احســاس رضایتمن ای
پزشــکیان بــاز هــم جــزو معــدود کســانی اســت 
ــا ایــن طــرح را برداشــته  ــم نارضایتــی ب کــه عل
ــه  ــده ن ــن طــرح در آین ــن اســت کــه ای و مطمئ
ــد. ــد ش ــه خواه ــت مواج ــا شکس ــدان دور ب چن

l بـه عنوان یـک صاحب نظـر در حوزه 
بهداشـت و وزیـر اسـبق بهداشـت و 
در خصـوص  نظرتـان  درمـان کشـور 
طـرح تحـول نظام سـامت چیسـت؟ 
طــرح تحــول نظــام ســامت از بــن غیــر علمــی، 
غیرقانونــی و غیرکارشناســی اســت چــون طرحــی 

کــه بــرای یــک نفــر 100 میلیــون و بــرای دیگری 
یــک میلیــون درآمــد داشــته باشــد اشــتباه اســت، 
ــر  ــا 100 براب ــه درآمده ــا فاصل ــای دنی ــچ ج در هی
متفــاوت بــا شــغلی دیگــر نیســت حتــی ایــن رقم 

بــه 10 برابــر هــم نمــی رســد.
بــا وجــود اینکــه هــم اکنــون در بیمارســتان هــا، 
ــا  ــوند و م ــی ش ــان م ــی درم ــه خوب ــاران ب بیم
نمــی توانیــم ایــن موضــوع را منکــر شــویم امــا 
امــکان ادامــه ایــن طــرح در کشــور وجود نــدارد.

l امـا بسـیاری از نماینـدگان مجلس با 
اجـرای این طرح موافق هسـتند، نظرتان 

در خصـوص این افراد چیسـت؟
ــا  ــت ام ــون اس ــاف قان ــرح در کل خ ــن ط ای
ــی شــدن  ــایه اجرای ــده ای در س ــه ع ــل اینک مث
آن، بهــره باالیــی مــی برنــد و بــه جــای اینکــه 
بــه فکــر مــردم و آینــده باشــند تنهــا بــه همــان 
ــن  ــی از ای ــه دالیل ــد و ب ــی کنن ــر م ــه فک لحظ
مســاله غلــط دفــاع مــی کننــد امــا بــه نظــر مــن 

ــا غیرکارشناســی اســت. ــن طــرح کام ای

lآیـا منظورتـان از مخالفـت بـا ایـن 
طـرح تنهـا در بحـث عدالـت در حقوق 
پرسـتاران اسـت یـا بـه شـکل همـه 
جانبـه بـا ایـن طـرح مخالف هسـتید؟ 
هــدف قانــون اعمــال عدالــت در تمامــی 
ــت در  ــث عدال ــه بح ــا ب ــت و تنه ــات اس جه
پرداخــت نمــی تــوان توجــه داشــت مثــا مگــر 
هــم اکنــون امکانــات ســایر شــهرها بــا تهــران 
یکــی اســت؟ حتــی امکانــات مراکــز اســتان بــا 
شهرســتان هــای همــان اســتان هــا نیــز یکــی 

ــت. نیس
ــکاف در  ــاد ش ــبب ایج ــت س ــود عدال ــن نب ای
ــه  ــود و ب ــی ش ــه م ــف جامع ــراد مختل ــان اف می
همیــن دلیــل مســئوالن حــوزه درمــان بایــد در 
اولیــن گام بــه فکــر مناطــق محــروم باشــند امــا 
متاســفانه ایــن مســئوالن، توانمنــدان جامعــه را 
توانمندتــر و فقیــران را فقیرتــر کــرده انــد و بنــده 
معتقــدم کــه ایــن طــرح ســبب بــی عدالتــی، بی 

نظمــی و بــی ثباتــی خواهــد شــد.

ــتان  ــا بیمارس ــن طــرح ســبب شــده اســت ت ای
ــتان  ــر و بیمارس ــر روز مجهزت ــز ه ــای مجه ه
ــن  ــا ای ــوند و ب ــر ش ــروم ت ــروم، مح ــای مح ه
ــورد. ــی خ ــم نم ــه چش ــی ب ــچ عدالت ــود هی وج

lدر خصــوص مشــکات قانونــی ایــن 
طــرح ســخن گفتیــد، چــه مشــکلی در 

ایــن میــان وجــود دارد؟
طبــق قانــون بایــد 10 درصــد خالــص هدفمندی 
یارانــه هــا بــه بیمــاران خــاص و افــراد محــروم 
ــن  ــون ای ــا تاکن ــا آِی ــود، ام ــاص داده ش اختص
ــا از  ــت م ــت؟ درخواس ــده اس ــق ش ــر محق ام
ــات  ــه خدم ــدی ارائ ــت بن وزارت بهداشــت اولوی
ــه  ــردم در هم ــا م ــود ت ــروم ب ــق مح ــه مناط ب
ــن  ــا ای ــند ام ــت باش ــاهد عدال ــور ش ــای کش ج
رونــد برعکــس شــده و مناطــق محــروم هــر روز 

ــی شــوند. ــر م محــروم ت

ــکات  ــه مش ــدی قضی ــه ح ــا چ l ت
مالــی دولــت را در اجــرای درســت 

ــد؟ ــی دانی ــر م ــرح موث ــن ط ای
دولــت در خصــوص اجرایــی شــدن طــرح تحول 
ــه  ــر بودج ــته و اگ ــام گذاش ــنگ تم ســامت س
بخــش هــای دیگــر تامیــن نشــده، بودجــه ایــن 
طــرح بــه موقــع در اختیــار بخــش درمــان قــرار 
گرفتــه اســت امــا مشــکلی کــه وجــود دارد، بــی 

پولــی نیســت بلکــه بــی عدالتــی اســت.
بارهــا ثابــت شــده اســت کــه پــول هزینــه شــده 
ــوده  ــد ب ــار پردرآم ــع اقش ــه نف ــت ب ــط دول توس
اســت و در ایــن میــان قشــر محــروم مثــل اینکه 

هیــچ جایگاهــی ندارنــد.
ــن  ــت در ای ــاالی دول ــای ب ــه ه ــا وجــود هزین ب
طــرح، حداقــل انتظــار داریــم از نظــرات چندیــن 
کارشــناس حــوزه پزشــکی اســتفاده کننــد، البتــه 
بــه شــرطی کــه میــدان بــرای مخالفــان نیــز باز 
بــوده و تریبــون هــا تنهــا بــه موافقــان اختصاص 

ــود. داده نش

l شـما بارهـا از اختـاف چنـد میلیونی 
درآمـد برخـی پزشـکان بـا پزشـکان 

دیگـر و همچنیـن وجـود ایـن میـزان 
اختاف بـا دیگر شـغل ها سـخن گفته 
ایـد، در این خصـوص تحلیل بیشـتری 

فرمایید. ارائـه 
ــی کــه  ــه های ــه ام کــه هزین ــن را بارهــا گفت  ای
ــد  ــی کنن ــت م ــور دریاف ــکان کش ــی پزش برخ
ــص در  ــکان متخص ــر پزش ــج براب ــش از پن بی
کشــورهایی همچــون آمریــکا اســت، البتــه 
ــا  ــی تنه ــه نجوم ــن هزین ــه ای ــد ک ــه نمان ناگفت
ــه برخــی از پزشــکان اســت و تمامــی  مربــوط ب

ــد. ــد را ندارن ــن درآم ــا ای آن ه
حتــی بــی عدالتــی در میــان درآمــد خــود 
پزشــکان هــم بــه خوبــی بــه چشــم مــی خــورد 
ــک  ــوق ی ــن حق ــی اســت مقایســه ای بی و کاف
پرســتار، پزشــک ارولــوژی و یــک جــراح مغــز و 
اعصــاب داشــته باشــیم، آن وقــت متوجــه ایــن 

ــم شــد. ــا خواهی ــی ه ــی عدالت ب
ایــن در حالــی اســت کــه در هیــچ کجــای دنیــا 
ایــن میــزان تفــاوت دیــده نمــی شــود، مگــر می 
ــر  شــود درآمــد یــک فــرد حــدود 70 یــا 80 براب
ــت  ــن را عدال ــوان ای ــد و بت ــری باش ــرد دیگ ف

ــد؟ نامی

lامـا بـا ایـن وجـود مـردم تـا حـدود 
زیـادی بـا اجـرای ایـن طـرح موافـق 
هسـتند. دلیـل ایـن رضایتمنـدی را چه 

مـی دانیـد؟
ــه  ــدود ادام ــکل مح ــه ش ــدی ب ــن رضایتمن ای
خواهــد داشــت چــون هــم اکنــون کــه ابتــدای 
طــرح اســت دولــت پــول باالیــی در ایــن طــرح 
هزینــه کــرده و بــه خاطــر همیــن منابــع خــوب، 
فعــا یــک مــوج رضایتمنــدی بــه وجــود آمــده، 
ــوده و  ــه شــکل محــدود ب ــن هــا ب امــا همــه ای
ــد  ــک مســکن عمــل خواه ــوان ی ــه عن ــا ب تنه

ــرد. ک
در آینــده نــه چنــدان دور ایــن مســکن، اثــر خــود 
ــاره مــوج نارضایتــی هــا را  را از دســت داده و دوب
بــه دنبــال خواهــد داشــت چــون تــا زمانــی کــه 
ــت نشــده، آن  ــک طرحــی رعای ــت در ی عدال

ــه شکســت اســت. طــرح محکــوم ب

پزشکیان در گفتگو با مهر؛

مخالفت وزیر اسبق با طرح تحول نظام سالمت/ طرح کامال غیرعلمی است
اثر برتر بخش گفتگو

فائزه زنجانی

پزشکیان،  مسعود 
وزیر اسبق بهداشت و 
درمان کشور از روند 
تحول  طرح  اجرای 
انتقاد  سالمت  نظام 
کرده و می گوید: این 
طرح کامال غیرعلمی و 
است.  غیرکارشناسی 
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ــد در شــرایطی در روز هفتــم مهرمــاه ســال 92 معارفــه شــد  بازون
کــه نیمــی از ایــن ســال گذشــته بــود و عمــا بــا توجــه بــه بســته 
شــدن بودجــه و اعتبــارات پــروژه هــا مــی بایســت تــاش خــود را 
بــرای حرکــت در مســیر پیــش بینــی شــده و تحقــق برنامــه هــا به 

کار مــی گرفــت.

بخــش  گــذاران  ســرمایه  و  دولــت  lپیونــد 
لرســتان اســتاندار  راهبــرد  خصوصــی، 

بــا ایــن تفاســیر ســال 93 و کارنامــه هوشــنگ بازونــد در این ســال 
را مــی تــوان نخســتین گام جــدی وی در حــوزه مدیریتــی اســتان 
ارزیابــی کــرد، هــر چنــد کــه در ایــن مــدت منتقــدان و موافقــان 
زیــادی در بــاب عملکــرد اســتاندار لرســتان ســخن گفتــه انــد ولــی 

خــودش ســال 93 را ســالی راضــی کننــده مــی دانــد.
ــی  ــئول مل ــه 70 مس ــک ب ــفر نزدی ــاهد س ــتان ش ــال 93 لرس س
بــود، مســئوالنی از رئیــس جمهــور و رئیــس قــوه قضائیــه گرفتــه 
ــه  ــالی ک ــان وزرا؛ س ــور، وزرا و معاون ــس جمه ــان رئی ــا معاون ت
ــه لحــاظ رفــت و آمــد مســئوالن ارشــد کشــور شــاهد  لرســتان ب
رکودزنــی خوبــی بــود تــا اســتاندار لرســتان بنــای فعالیــت هایــش 
را بــر اســتفاده از ظرفیــت مســئوالن ملــی بــرای گــره گشــایی از 

ــذارد. ــتان بگ مشــکات اس
ــار رفــت و آمــد مســئوالن دولتــی، لرســتان محــل عبــور و  در کن
مــرور قشــر دیگــری بــود کــه اســتاندار بــرای تغییــر معبــر توســعه 
مــی خواســت پرچمــداری را بــه آنهــا بســپارد و ایــن افــراد کســی 
جــز ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی نبودنــد تــا اتفاقــات خوبی 

نیــز در ایــن زمینــه رقــم بخــورد.
ــتاندار  ــد اس ــنگ بازون ــه هوش ــروز از کارنام ــوع ام ــه در مجم آنچ
لرســتان پیــش روی افــکار عمومــی لرســتان قــرار دارد از یک ســو 
مدافعــان فراوانــی دارد و از ســوی دیگــر منتقدانــی هســتند کــه از 
برخــی حــوزه هــای کاری وی انتقاداتــی را مطــرح مــی کننــد تــا 
اســتاندار لرســتان بارهــا در صحبــت هایــش ضمــن قبــول برخــی 
ــند و گام  ــف باش ــه منص ــد ک ــش بخواه ــف از منتقدان ــاط ضع نق

هــای برداشــته شــده را هــم ببیننــد.

lتحویل سال در دقیقه 90! 
بــه هــر روی روزهــای پایانــی تعطیــات نــوروز فرصتــی بــود برای 
گفتگویــی یــک ســاعته بــا هوشــنگ بازونــد اســتاندار لرســتان که 
حــاال بــه قــول خــودش در هجدهمین مــاه مســئولیتش قــرار دارد، 

18 ماهــی کــه شــماره تــک تــک روزهایــش را دارد.
ــا ضمــن طــرح  ــاه فراهــم شــد ت فضــای پرســش و پاســخی کوت
ــخ و  ــم پیرامــون تل ــوروزی، از اســتاندار بخواهی برخــی ســواالت ن
ــز در  ــی نی ــد، مباحث ــت کن شــیرین ســال 93 و حواشــی آن صحب
ــات صــورت گرفتــه در اســتان مطــرح شــد کــه  ــا انتصاب رابطــه ب
ــده منتشــر  ــن گفتگــو طــی روزهــای آین در بخــش دیگــری از ای

خواهــد شــد.
ــا هوشــنگ  بــه ســبک مصاحبــه هــای نــوروزی حرفهایمــان را ب
ــد  ــی گوی ــد م ــم، بازون ــی کنی ــروع م ــل ش ــال تحوی ــد از س بازون
کــه بــه مراســم ســال تحویــل در کنــار خانــواده اش در دقیقــه 90 

رســیده اســت.
ــو در  ــاز ســال ن ــش از آغ ــه پی ــا 10 دقیق ــه ت اســتاندار لرســتان ک
ــوده اســت  ــه هــای مــردم لرســتان ب شــبکه افــاک مهمــان خان
بــرای ملحــق شــدن بــه ســفره هفــت ســین خانــواده تمــام تاش 
خــود را کــرده اســت تــا در ســه دقیقــه مانــده بــه لحظــه تحویــل 

ــدد. ــه جمــع همســر و فرزندانــش بپیون ســال ب

lموضــوع ســوال: تعطیــات خــود را چگونــه 
گذراندیــد؟ 

ــی  ــتان م ــتاندار لرس ــتان از اس ــاهای دوران دبس ــبک انش ــه س ب
پرســیم کــه تعطیــات خــود را چگونــه گذرانــده اســت؟ تــا بازونــد 
ــوده،  ــه کار ب بگویــد کــه چهــار روز اول ســال جدیــد را مشــغول ب
ــی ســفر، سرکشــی از  ــتاد اجرای ــی از تشــکیل جلســات س کارهای
رونــد فعالیــت دســتگاههای عضــو ســتاد و رونــد ارائــه خدمــات به 

ــوروزی. گردشــگران و مســافران ن
بازونــد بــا یــادآوری اینکــه از روز چهــارم تــا هشــتم فروردیــن مــاه 
بــه همــراه خانــواده بــرای زیــارت راهــی مشــهد مقــدس شــده انــد 
بــا لبخنــدی مــی گویــد کــه چهــار روزی نایــب الزیــاره مردم لرســتان 

در مشــهد بــوده انــد و دوبــاره بــه دفتر کارش برگشــته اســت.
از عیددیدنــی هــای مرســوم مــی پرســیم، اینکــه اولویت بــا خانواده 
همســرش بــوده یــا خانــواده خــودش! هوشــنگ بازونــد مــی گوید 
ــد  ــد و بازدی ــرای دی ــی ب ــوز فرصت ــات هن ــدای تعطی ــه از ابت ک
ــه  ــد ک ــی گوی ــل م ــی تام ــا کم ــت و ب ــده اس ــدا نش ــوام پی از اق
تقریبــا هیــچ جایــی نرفتــه انــد، نــه منــزل اقــوام خودشــان و نــه 

ــواده همســرش. ــی خان عیددیدن

lوقتی کسی به استاندار عیدی نمی دهد! 
از اسـتاندار لرسـتان راجـع به مشـارکت در امـور خانه می پرسـیم و 
اینکـه در خانـه تکانـی چقدر همراه همسـرش بوده اسـت تا بـا ابراز 
تاسـف بگویـد که مطلقـا در ایـن زمینـه کمک نکـرده اسـت؛ البته 

آخـر حرفهایـش زیرلب مـی گوید شـاید هم خوشـبختانه!
ــد و  ــی ده ــدی م ــتر عی ــه بیش ــد ک ــی گوی ــد م ــنگ بازون هوش
امســال هــم از هیــچ کســی عیــدی نگرفتــه اســت. از عیــدی های 
ــه  ــدارد و البت دوران کودکــی اش هــم خاطــره خاصــی در ذهــن ن
مــی گویــد کــه وقتــی بچــه بــوده عیــدی زیــاد مــی گرفتــه ولــی 

خیلــی خــاص نبــوده انــد کــه بخواهــد در ذهنــش باقــی بمانــد.
اولیــن کســی کــه بــه بازونــد ســال نــو را تبریــک گفتــه یکــی از 
دوســتانش بــوده کــه از تهــران بــه صــورت تلفنــی ســال را تبریک 
ــار آنهــا  ــواده اش کــه ســال را در کن ــد هــم خان ــه اســت و بع گفت

تحویــل کــرده اســت.

lتعویض جای سرمایه گریزی و سرمایه پذیری
اســتاندار لرســتان از روزهــای ســال 93 هــم مــی گویــد، از تلخــی 
هــا و شــیرینی هــای ایــن ســال، معتقــد اســت کــه ســال گذشــته 
ــی را  ــن ارزیاب ــت ای ــوده و عل ــده ای ب ــی کنن ــوب و راض ــال خ س
ــد، کلیــد واژه ای  احیــای ظرفیــت هــای خوابیــده اســتان مــی دان
ــای  ــد ج ــنگ بازون ــات هوش ــته در ادبی ــال گذش ــی یکس ــه ط ک

ثابتــی داشــته اســت.
بازونــد یــادآوری مــی کنــد کــه در حــوزه ســرمایه گــذاری لرســتان 
ســال 93 شــاهد اتفاقــات و حرکــت هــای خوبــی بــوده تــا اســتانی 
ــه  ــوده اســت حــاال ب ــه ب ــا ســرمایه گــذاری غریــب و بیگان کــه ب
ســمتی بــرود کــه جــای ســرمایه گریزی ســالهای قبــل را ســرمایه 

پذیــری بگیــرد.
اســتاندار البتــه تاکیــد مــی کند کــه هنــوز روند ســرمایه پذیــری در 
اســتان بــا ســطح مطلــوب فاصلــه داشــته ولــی اطمینــان دارد کــه 
مســیر درســتی طــی شــده و اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت تا 
بــا رضایتــی بگویــد: حداقــل دیگــر لرســتان را در میــان اســتانهای 

ســرمایه گریــز نمــی بینم.

lشیرینی های 93 به روایت استاندار لرستان
بازونـد از ظرفیـت هایـی مـی گویـد که بـه قـول خـودش خوابیده 
بـوده و حـاال بیـدار شـده اسـت. از زمینی کـه کنـار میـدان کیو 10 
سـال تمام تبدیل به زباله دانی شـده و االن با سـرمایه گـذاری 403 
میلیـارد تومانی بخش خصوصی قرار اسـت شـاهد سـبز شـدن برج 

هـای دوقلوی شـهر خـرم آباد باشـد.
اســتاندار لرســتان از محصــوالت گلخانــه ای مــی گوید که هشــت 
ســال تعطیــل بــود و باالخــره ســال 93 راهــی بــازار لرســتان شــد 
تــا بخشــی از فــارغ التحصیــان بخــش کشــاورزی بتواننــد در این 

محــل مشــغول بــه کار شــوند.
از بازونــد مــی پرســیم کــه کــدام کار بــر زمیــن مانــده انجــام شــد 
ــاری از روی دوش لرســتان برداشــته شــده  کــه احســاس کــرده ب
ــی  ــی راض ــه خیل ــورت گرفت ــد از دو کار ص ــی گوی ــت. اول م اس
اســت، بعــد کمــی فکــر مــی کنــد عــدد دو را بــه ســه تغییــر مــی 
دهــد؛ آخــرش هــم در مجمــوع چهــار پــروژه را نــام مــی بــرد کــه 
ــه قــول خــودش عملیاتــی شــدن آنهــا خیلــی برایــش شــیرین  ب

ــوده اســت. ب
پــروژه هایــی کــه اســتاندار لرســتان از آنهــا بــه عنــوان شــیرینی 
هــای ســال 93 نــام مــی بــرد مثــل همــه ســخنرانی هــای بازونــد 
از احیــای مجتمــع کشــت و صنعــت بعــد از 15 ســال تعطیلــی آغاز 
مــی شــود، پــروژه ای کــه بازونــد معتقــد اســت مــی توانــد منشــا 

تحــول خوبــی در لرســتان باشــد.

lسال 93، سال خوبی بود... 
اســتاندار لرســتان از آغــاز بــه کار راه آهــن بعــد از ســالها تعطیلــی 
مــی گویــد و اینکــه ایــن پــروژه باالخــره از رویــا خــارج و اجرایــی 
شــد، هرچنــد کــه همچنــان بایــد پیگیــر بــود تــا ایــن پــروژه بــه 

ســرانجام برســد.
بازونــد در رتبــه هــای بعــدی شــیرینی هــای ســال 93 نوبــت را بــه 
بــرج هــای دوقلــوی کیــو مــی دهــد و احیــای فــرودگاه 70 ســاله 
خــرم آبــاد کــه معتقــد اســت هیــچ گاه در طــول عمــرش به انــدازه 
ــه  ــی ک ــت، فرودگاه ــوده اس ــرواز نب ــداد پ ــن تع ــاهد ای ــروز ش ام
امــروز بــرای خــودش یــک هواپیمــای اختصاصــی دارد تا اســتاندار 
لرســتان وعــده بدهــد کــه ســال 94 خــط پــروازی خــرم آبــاد بــه 

نجــف و کربــا راه انــدازی خواهــد شــد.
بازونــد از ســرمایه گــذاری هــزار میلیــاردی دولــت در ســال 93 هم 
ــه ریــز جزئیــات ایــن رقــم را مــی گویــد،  صحبــت مــی کنــد و ب
ــدازه تخصیــص هــای ســه  ــه ان از تخصیــص 90 درصــدی کــه ب
ســال گذشــته بــوده تــا اعتبــارات اســتانی و حــوزه حــوادث کــه معتقد 

اســت طــی ســالهای گذشــته ایــن ارقــام بــی ســابقه بــوده اســت.
دریافــت تســهیات صنــدوق توســعه ملــی کــه از رقــم صفــر در 
ســال 91 و شــش میلیــارد در ســال 92، تنهــا در بخــش کشــاورزی 
بــه 87 میلیــارد در ســال 93 رســیده، از دیگــر اتفاقاتــی اســت کــه 
ســال 93 را بــرای هوشــنگ بازونــد رضایتبخــش کــرده اســت تــا 
اســتاندار لرســتان بــا مــرور همــه روزهــای ایــن ســال بگویــد کــه 

در مجمــوع "ســال 93، ســال خوبــی بــود..."

تعطیالت استاندار لرستان چگونه گذشت

 وقایع شیرین۹3 به روایت بازوند
اثر برگزیده بخش گفتگو

زهرا حسینی/
لرستان

از روزی که هوشنگ بازوند لباس 
کرد  تن  به  را  لرستان  استانداری 
نزدیک به ۱۸ ماهی می گذرد، ۱۸ 
ماهی که فراز و نشیب های زیادی 
داشت تا در این مدت سال ۹۳ را بتوان 
بازوند  که  دانست  سالی  نخستین 
توانست بخشی از برنامه های خود را 

کند. اجرایی 

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی
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تاسـک و دیگر روسـتای پشـت کـوه جلیل همه 
در دل کوههـای سـخت گـذر قـرار دارنـد و برای 
رفتـن به آن بایـد از راهـی صعب العبـور و پر پیچ 
و خم از مسـیر بخش سـورنای شهرستان رستم و 
یا از بخش سـفیدار شهرسـتان بویراحمد گذشت.

بخـش زیـادی از جاده این روسـتاها خاکی اسـت 
و آنهـا بـه همیـن هـم راضی هسـتند زیـرا پیش 
از انقـاب کـه هیـچ راه عبـوری نداشـتند و در 
سـالهای گذشـته هم تنها کوره راهی بـود که هر 
خودرویـی نمـی توانسـت از آن عبور کنـد. گرچه 
هنـوز آبادی هـای کوچکـی در بلنـدای کوههای 

این منطقـه هسـتند کـه راه ندارند.
پشـت کـوه جلیـل بـا نزدیـک بـه چهـار هـزار 
نفـر جمعیت بیـن دو تنـگ تاریخـی "تامـرادی" 
و "گجسـتان" قـرار دارد کـه هـر کـدام تاریخـی 
از حماسـه هـای مـردم ایـن خطـه را در دل خود 
جـای داده اسـت. نبـرد بیـن عشـایر بویراحمـد و 

رژیـم پهلـوی.
رضـا شـاه بـرای سـرکوب عشـایر بویراحمـد که 
منافـع انگلیسـی ها در جنـوب را به خطـر انداخته 
بودنـد، جنگ "تنگ تامرادی" را در سـال 1309 بر 
علیـه عشـایر پایه ریزی کـرد تا ایـن ایل جنگجو 

را تضعیـف کند.
امـا درایـن جنگ عشـایر بویراحمد بـه فرماندهی 
"کـی لهراسـب" قشـون دولتـی را بـه فرماندهی 
را  خـواب  و  داد  "شـیبانی" شکسـت  سرلشـکر 
برچشـم رضاشـاه حـرام کـرد تاجایـی کـه شـاه، 
سرلشکرشـیبانی را بـه دلیل این شکسـت برکنار 
و سـپس در یـک دادگاه نظامی که ریاسـت آن را 
سـپهبد"امیر احمدی" بر عهده داشـت، محاکمه و 

بـه خلع درجـه و دو سـال زنـدان محکـوم کرد.
در فروردیـن 1342 و در پـی غائلـه جنوب، حکومت 
پهلـوی بازهـم تـدارک جنگـی دیگـر را با عشـایر 
بویراحمـد دیـد و در فروردین آن سـال گردانی برای 

سـرکوب عشـایر بـه منطقه وارد شـد.
عشـایر بویراحمـد هـم در سـاعت هشـت صبـح 
31 فروردیـن 1342 در نقطـه ای بـه نـام تنـگ 
"گجسـتان" راه را بـر قشـون پهلـوی بسـتند و 
پـس از یـک روز جنـگ بازهـم قـوای دولتـی را 
بـه فرماندهـی سرلشـکر "آریانـا" در جنگـی کـه 

"گجسـتان" نـام گرفـت شکسـت دادنـد.
حکومـت پهلـوی پـس از ایـن جنگ چندیـن بار 
اقـدام به بمبـاران هوایـی جلیل و پشـتکوه جلیل 
کـرد بـه طـوری کـه از اردیبهشـت تـا خـرداد 
همـان سـال بـه صـورت روزانـه و در چنـد نوبت 
بـه وسـیله هواپیماهای خود بر سـر عشـایر بمب 
مـی ریخت کـه منجـر به کشـته شـدن زنـان و 

کـودکان زیادی شـد.

نیـروی هوایی پهلوی حتـی مدارس عشـایری را 
مـورد حملـه قـرار مـی داد تا جایـی کـه " محمد 
بهمـن بیگـی" پـدر تعلیمـات عشـایری از شـاه 
خواسـته بـود، دسـتور دهـد هواپیماهـای نظامی 
چادرهـای سـفید را در مناطـق عشـایری بمباران 
نکنند چـرا کـه چادرهای سـفید نشـان مـدارس 
عشـایری بـود. بعدهـا بهمـن بیگی نوشـت »هر 
چه تاش کردم نتوانسـتم جلوی بمبـاران هوایی 

مـدارس عشـایری در بویراحمـد را بگیـرم«.
مـردم پشـتکوه جلیـل و روسـتای تاسـک همـه 
آن خاطـرات را در ذهـن دارنـد و پـس از انقـاب 
از هیـچ ایثـاری بـرای دفـاع از انقـاب اسـامی 
فروگـذاری نکردنـد و شـهدای زیادی نیـز تقدیم 

نمودند. انقـاب 
اگرچه انقاب اسـامی بـرکات زیادی بـرای این 
منطقـه به همراه داشـته اما هنوز غبـار محرومیت 

بر چهره روسـتاهای پشـتکوه جلیل هویداست.
شـاید یکی از دالیـل محرومیت ایـن منطقه قرار 

گرفتـن آن در مرز اسـتانهای فـارس و کهگیلویه 
و بویراحمـد و در میـان کوههـای صعـب العبـور 

زاگـرس مرکزی باشـد.
اما روسـتای تاسـک که اهالـی نـام آن را برگرفته 
از یـک پرنـده محلـی مـی داننـد، یکـی از 10 
روسـتای منطقـه پشـتکوه اسـت. روسـتایی کـه 
نزدیک بـه 40 خانوار دارد امـا از کمترین امکانات 

اسـت. محروم 
ایـن روسـتا،  میـان همـه محرومیـت هـای  در 
محرومیت از فضای آموزشـی مناسب بیشتر از همه 
چیز به چشـم می خورد. مدرسـه روسـتای تاسـک 
خانه ای سـنگی بوده که تنها نشـانی که از مدرسـه 

دارد، یـک پرچـم بر افراشـته بـر بام آن اسـت.
خانـه ای کـه از سـنگ و تنـه بلوط سـاخته شـده 
و سـقفی سـیاه از جنس گل و شـاخه هـای بلوط  
دارد تا در زمسـتان هـای پر بـارش منطقه جلوی 
سـرما و بـرف و بـاران را بگیـرد، اگرچـه بـه نظر 
نمی رسـد ایـن خانه سـنگی چنین هنری داشـته 

شد. با
ایـن مدرسـه یک کاسـه 15 دانـش آمـوز دارد و 
یک معلـم. گرچه در سـال آینـده و با ورود شـش 
دانـش آموز پیش دبسـتانی، تعـداد دانـش آموزان 

آن به عـدد 21 می رسـد.
خبری از روشـنایی در داخل خانه سـنگی نیسـت. 
تنهـا منبـع روشـنایی در ایـن کاس چنـد روزنه 
و سـوراخ در دیـوار اسـت. تیرهـای چوبی سـقف 
کاس آنچنـان دود خـورده اند که سـیاه سـوخته 
شـده اند. کاس بیشـتر به سـیاهچالی مـی ماند 
که معلـوم نیسـت چه بـر سـر چشـمهای زیبای 

دانش آمـوزان آن مـی آورد.
)عکاسـی از اتاق تاریکـی که نوری در آن نیسـت 
امـکان پذیر نبود و بـه همین خاطر بـرای گرفتن 

عکس متوسـل به فاش شـدم(
از سیسـتم گرمایشـی مناسـب هـم خبـری نبود. 
هـم  ورزشـی  فضـای  و  بهداشـتی  سـرویس 
همنطـور. درب کاس نیز ورقـه ای فلزی بود که 

تنهـا نـام درب دارد.
معلم ایـن مدرسـه "هومان الونـدی" نـام دارد که 
مسـافت ایـن روسـتا تـا روسـتای همجـوار را هر 
روز بـا موتورسـیکلت طـی می کنـد و دلسـوزانه 
و فداکارانـه چـراغ تعلیـم و تربیـت را در تاسـک 

روشـن نگه داشـته اسـت.
دیگـر نیازی به گفتـن کمبودها از سـوی آقا معلم 
نیسـت زیـرا وضعیت داخـل کاس خـود گویای 
همـه چیز اسـت. امـا او می گویـد: دانـش آموزان 
روسـتای تاسـک بـا کمتریـن امکانات آموزشـی 

ممکـن تحصیل مـی کنند.
الوندی مـی افزاید: مکانـی که این دانـش آموزان 
در آن تحصیـل مـی کننـد بی هیچ وجه مناسـب 

نیسـت و مسـئولین باید چاره ای بیندیشند.
وی بیان می کند: در زمسـتان و هنگام بـارش باران 
سـقف کاس چکه می کنـد و قطـرات  آب بر روی 

میـز و نیمکت و کتـاب دانش آموزان مـی ریزد.
الونـدی ادامه می دهـد: هیچ امکانـات تفریحی و 
ورزشـی در این مدرسـه نیسـت و دانش آموزان با 

زنگ ورزش نا آشـنا هسـتند.
وی مـی گویـد: جمعیـت این روسـتا هر سـاله در 
حـال افزایش اسـت و بـه تبـع آن نیاز بـه فضای 

آموزشـی جدیـد و مناسـب ضروری اسـت.
یکـی از اولیـای دانـش آمـوزان نیـز کـه سـه 
فرزنـدش در ایـن کاس درس مـی خواننـد، می 
گویـد: این کاس سـنگی را اهالی روسـتا دو دهه 
پیـش سـاختند تـا بچـه هـای ایـن روسـتا مثـل 
پـدران و مادرانشـان از تحصیـل محـروم نماننـد.

براتـی دانش آمـوزان زیادی در این مدرسـه درس 
خواندنـد و بـه جایی رسـیدند، مـی افزایـد: اکنون 
تعـداد دانـش آمـوزان در حـال افزایش اسـت و از 

طرفی ایـن فضا دیگر مناسـب نیسـت.
وی تاکیـد مـی کنـد: صدای مـا را به کسـانی که 
مـی تواننـد کاری بـرای بچـه هـای محـروم مـا 

برسـانید. کنند 
تنهـا مدرسـه روسـتای تاسـک اگرچه نشـانی از 
مدرسـه ندارد اما دانش آموزانی سرشـار از استعداد 
و شـور و نشـاط دارد. دانـش آموزانی که نـداری و 
محرومیـت باعث نشـده از نظـر تحصیلی چیزی 
کمتـر از دانش آموزان شـهری داشـته باشـند اگر 

سـرتر از آنها نباشـند.
با ایـن حال آنـان در انتظار دسـتان یاریگر خیرین 
مدرسـه سـاز هسـتند تـا سـرپناهی امـن بـرای 
روزهای گرم و سـرد مدرسـه بسـازند و در فردایی 
نزدیک دانـش آموزان تاسـک آینـده منطقه خود 

و ایران اسـامی را بسـازند.

مدرسه تاسک نشانی از مدرسه ندارد

 این کالس سیاه است

اثر برتر گزارش تاثیرگذار

محمد شریف 
اسالمی/ 

کهگیلویه و 
بویراحمد

از  یکی  »تاسک« 
منطقه  روستاهای 
دورافتاده  و  محروم 
جلیل  کوه  پشت 
بویراحمد  مرز  در 
است  ممسنی  و 
دیگر  همچون  که 
روستاهای این منطقه 
در دامنه یکی از کوههای بلند زاگرس 
مرکزی و در میان بلوطهای تنومند جای 

است. گرفته 

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی
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هــم اکنــون بــه طــور میانگیــن روزانــه پنــج هــزار نفــر در قالــب 
کاروان هــای حــج و زیــات، مســافر و ...از مــرز مهــران تــردد دارنــد 
امــا تاکنــون تــردد انفــرادی از مــرز مهــران ممنــوع بــوده هرچند در 
ایــام مذهبــی ســال از جملــه اربعیــن تــردد انفــرادی هــم صــورت 

مــی گیــرد.
مــرز مهــران بــه عنــوان امــن تریــن و نزدیــک تریــن مــرز زمینــی 
کشــور بــه عــراق شــناخته مــی شــود و همیــن مســئله باعث شــده 
بیــش از 70 درصــد زائــران عتبــات عالیــات از ایــن مــرز بــه عتبات 

ــات ســفر کنند. عالی
ــن  ــه اربعی ــال از جمل ــی س ــام مذهب ــر در ای ــالهای اخی ــی س ط
ــم کــه در  ــوده ای ــردد در مــرز مهــران ب ــادی از ت شــاهد ججــم زی
ایــن اســتان بــه دلیــل کمبودهــای امکانــات و مســائل زیرســاختی 
همــواره مشــکاتی در ســطح اســتان و مــرز مهــران وجــود داشــته 
ــش  ــراوان بخ ــهای ف ــم تاش ــه رغ ــر ب ــالهای اخی ــی س ــه ط ک

ــر طــرف نشــده اســت. مهمــی از آنهــا ب
ــر از  ــزار نف ــون و 500 ه ــک میلی ــن ســال گذشــته حــدود ی اربعی
مــرز بیــن المللــی مهــران در کمتــر از یــک هفتــه بــه کشــور عراق 
ــر حماســه  ــزرگ عــاوه ب ــن حرکــت ب ــد و ای ــد کردن ــت و آم رف
ــی  ــات فراوان ــر جــای گذاشــت، تجربی ــه ب ــری ک ــی نظی هــای ب
بــرای رفــع مشــکات در اربعیــن ســال جــاری بــرای اســتان ایام 

و مــرز مهــران نیــز بــه همــراه داشــت.
ایــن مشــکات و کمبودهــا و حجــم زیــاد زائــران در اربعیــن باعث 
شــده مســئوالن کشــوری توجه و نــگاه ویــژه ای بــه اســتان و مرز 
ــرای حــل  ــی ب ــده های ــن وع ــن بی ــران داشــته باشــند و در ای مه

مشــکات زیرســاختی اســتان بــرای اربعیــن ســال 94 دادنــد.
بــا نگاهــی بــه تقویــم مشــاهده مــی کنیــم کــه 6 مــاه بیشــتر بــه 
اربعیــن باقــی نمانــده و حــال بایــد پرســید کــه در ایــن بیــن چــه 
اقداماتــی بــرای حــل مشــکات ســال گذشــته انجــام شــده یــا در 

حــال انجــام اســت.

lمهمتریــن مشــکات مــرز مهــران و پیــش بینــی 
ــر در اربعیــن ســال جــاری تــردد ســه میلیــون زائ

ــته  ــال گذش ــه س ــام ک ــتان ای ــن اس ــپاه امیرالمومنی ــده س فرمان
ــده  ــر عه ــتان را ب ــن در اس ــتیبانی اربعی ــرارگاه پش ــی ق فرمانده
ــی از  ــت: یک ــار داش ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــت، در گفتگ داش
مهمتریــن اتفاقــات ســال گذشــته خلــق حماســه اربعیــن بــود کــه 
در ایــن بیــن مــردم اســتان بــرای زوار ســنگ تمــام گذاشــتند و نیاز 
ــژه ای در بحــث  ــه وی ــاری توج ــرای ســال ج اســت مســئوالن ب

ــات داشــته باشــند. امکان
ســردار صــادق حســینی بیــان داشــت: امســال پیــش بینــی مــی 
ــته  ــردد داش ــران ت ــرز مه ــر از م ــون زائ ــه میلی ــدود س ــود ح ش
باشــند و ایــن رقــم یعنــی دو برابــر ســال گذشــته کــه مــی طلبــد 

ــند. ــته باش ــی داش ــزی دقیق ــه ری مســئوالن برنام
وی افــزود: مشــکات مــرز مهــران در چنــد دســته تقســیم بنــدی 
ــی در  ــت کاف ــود ظرفی ــه نب ــوان ب ــی ت ــه آن م ــه از جمل ــده ک ش
محــور ایــام بــه مهــران، نبــود پارکینــگ، نبــود هماهنگــی بیــن 
دســتگاه هــای اجرایــی، نداشــتن دور برگــردان در پایانــه مهــران، 
ــه مــرزی، کافــی نبــودن  ــا پایان ــر ت ــل زائ مشــکل روشــنایی در پ

ســرویس هــای بهداشــتی و آب آشــامیدنی و ...اشــاره کــرد.
ــود جــاده  ــی، نب ــه داد: اســتفاده نکــردن از ظرفیتهــای مل وی ادام
هــای کمربنــدی، ترافیــک، ســوخت رســانی، حمــل و نقــل، عــدم 
ــرزی  ــه م ــکات پایان ــر مش ــا و... از دیگ ــه ه ــر کرای ــارت ب نظ
ــود  ــی، نب ــای مل ــردن از ظرفیته ــتفاده نک ــوده است.اس ــران ب مه

جــاده هــای کمربنــدی، مشــکل ســوخت رســانی، حمــل و نقــل، 
عــدم نظــارت بــر کرایــه هــا و... از دیگــر مشــکات پایانــه مــرزی 

ــوده اســت. ــران ب مه

lپیشــنهادات بــرای خدمــات رســانی بهتر در ســال 
جــاری 

ــژه  ــای وی ــگاه ه ــد ن ــه بای ــه اول از هم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مســئوالن کشــوری به مــرز مهــران بیشــتر شــود، گفــت: در بحث 
ــه احــداث  ــد نســبت ب ــه مــرزی مهــران بای حــل مشــکات پایان

ــرد. ــدام ک ــران اق ــهر مه ــی در ش ــرقی و غرب ــدی ش کمربن
وی ادامــه داد: احــداث اردوگاه بــزرگ شــهر مهــران، ایجــاد یــک 
پارکینــگ عمومــی بــا ظرفیــت هــای بــاال، روشــنایی معابــر از پل 
زائــر تــا پایانــه مــرزی مهــران، توســعه ســوخت رســانی در شــهر 
ــن  ــرای اربعی ــرز مهــران ب ــرم م مهــران و ...از دیگــر نیازهــای مب

ســال جــاری اســت.
ــه  ســردار حســینی افــزود: در بحــث ســرویش بهداشــتی، نمازخان
ــن زیرســاختها در حــد  ــدازی ای ــر راه ان ــاز اســت عــاوه ب و آب نی
ــرز  ــارج از م ــران، در خ ــرزی مه ــه م ــران و پایان فاصــل شــهر مه
ــاره  ــه چ ــن زمین ــز در ای ــراق نی ــاک ع ــی ورودی خ ــران یعن مه

ــود. اندیشــی ش

lاقدامــات انجــام شــده از ســوی مســئوالن بــرای 
مــرز مهــران

ــو  ــام در گفتگ ــتانداری ای ــی اس ــاون عمران ــوالدی مع ــاپور پ ش
بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت: در حــال حاضــر اقدامــات قابــل 
توجهــی در بخــش زیرســاختهای پایانــه مــرزی مهــران در حــال 
انجــام بوده کــه در چنــد قســمت از جملــه راه، آب، روشــنایی و... در 

ــی شــدن اســت. حــال اجرای
وی بیــان داشــت: در بخــش راه هــم اکنــون 19 قــرار داد در محــور 
ایــام بــه مهــران منعقــد شــده کــه ایــن قراردادهــا شــامل روکش 
آســفالت، حــذف نقــاط حادثــه خیــز، احــداث دو پــل بــزرگ، چهــار 
ــت در  ــران و ... اس ــه مه ــام ب ــور ای ــی از مح ــده ردن بخش بان
ــه مهــران  بخــش راه هــم اکنــون 19 قــرار داد در محــور ایــام ب
منعقــد شــده کــه ایــن قراردادهــا شــامل روکــش آســفالت، حــذف 
ــده کــردن  ــزرگ، چهــار بان ــل ب ــز، احــداث دو پ ــه خی ــاط حادث نق

بخشــی از محــور ایــام بــه مهــران و ... اســت.

ایــن مســئول عنــوان کــرد: ایــن اقدامــات در حــال انجــام اســت 
ــن  ــرای ای ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــدود 60 میلی ــزی در ح ــه چی ک
ــی  ــل نهای ــا در مراح ــتر آنه ــه بیش ــه ک ــاص یافت ــا اختص فعالیته

ــد. ــی برن ــر م ــه س ــرداری ب ــره ب ــدن و به ش
ــا  ــران ب ــرزی مه ــه م ــر در ورودی پایان ــل دوم زائ ــزود: پ وی اف
اعتبــاری بالــغ بــر 9 میلیــارد تومــان قبــل از اربعیــن ســال جــاری 

ــی رســد. ــرداری م ــه بهــره ب ب
پــوالدی عنــوان کــرد: بحــث دیگــر در بخــش توســعه راه هــای 
شهرســتان مهــران، ایجــاد کنارگــذر شــرقی بــوده کــه ایــن مهــم 
ــه  ــال ب ــن امس ــرای اربعی ــرار دارد و ب ــفالت ق ــه آس ــز در مرحل نی

ــی شــود. ــاده م ــانی آم ــات رس منظــور خدم
ــون  ــم اکن ــز ه ــامیدنی نی ــش آب آش ــرد: در بخ ــح ک وی تصری
آبرســانی بــه پایانــه مــرزی مهــران بــه طــول 18 کیلومتــر در حال 
اجرایــی شــدن اســت و بیــش از 16 کیلومتــر از کار انجــام شــده و 

ایــن مهــم نیــز تــا اربعیــن تکمیــل مــی شــود.
پـوالدی افـزود: دو مخزن 500 هـزار لیتری با اعتبـاری بالغ بر 550 
میلیون تومـان در پایانه مـرزی مهـران راه اندازی می شـود که این 

مهـم نیـز در مراحل انتخـاب پیمانکار به سـر می برد.
معــاون عمرانــی اســتانداری ایــام تاکیــد کــرد: افزایــش گیتهــای 
پایانــه مــرزی از 16 گیــت بــه 96 گیــت بــا اعتبــاری بالــغ بــر ســه 

میلیــارد تومــان نیــز در حــال انجــام اســت.
وی ادامــه داد: روشــنایی پــل زائــر تــا پایانــه مــرزی مهــران و ایجاد 
یــک میــدان بــزرگ در ورودی پایانــه از دیگــر اقدامــان انجام شــده 

بــرای خدمــات رســانی بــه زوار در اربعیــن ســال جاری اســت.
ــتی در  ــرویس بهداش ــتگاه س ــش ایس ــت: ش ــان داش ــوالدی بی پ
نقــاط مختلــف شــهر مهــران تــا پایانــه مــرزی ایجــاد مــی شــود 

ــه حــل خواهــد شــد. ــن زمین کــه بخشــی از مشــکات در ای

lامکانــات رفاهــی و اقامتــی در پایانــه مــرزی 
مهــران و قصــه جالــب هتــل ایــن شهرســتان

ایــن ســخنان مســئوالن اســتانی در حالــی مطــرح مــی شــود کــه 
یکــی از مهمتریــن مباحــث در شهرســتان مهــران نبــود اقامتــگاه 
ــدازه کافــی اســت کــه همیــن مســئله باعــث شــد  ــه ان و هتــل ب
ــا ســعید اوحــدی رئیــس ســازمان حــج و زیــارت کشــور وعــده  ت
ایجــاد یــک حســینه بــزرگ و هتــل در شــهر مهــران را بــه مــردم 

اســتان دهــد.

بررسی روند آماده سازی زیرساخت های اثر برگزیده بخش گزارش تاثیرگذار
مرز مهران برای اربعین 
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در ایــن راســتا هتــل شهرســتان مهــران، قبــل از عیــد بــا حضــور 
مســئوالن اســتانی و رئیــس ســازمان حــج و زیــارت کلنــگ زنــی 
ــا یکــی از  هــم شــد امــا روز گذشــته اوحــدی در ارتبــاط تلفنــی ب
ــوز  ــرد: هن ــام اعــام ک ــز ای ــه هــای صــدا و ســیمای مرک برنام

زمیــن بــرای ســاخت ایــن هتــل آمــاده نشــده اســت.
ــه دلیــل اینکــه زمیــن ســاخت ایــن هتــل از  وی بیــان داشــت: ب
ــود را ســپری  ــی خ ــل قانون ــد مراح اراضــی کشــاورزی اســت بای

ــد. کن
نکتــه قابــل تامــل اینجاســت چطــور هتلــی کــه زمیــن آن هنــوز 
بــه طــور دقیــق و قانونــی مشــخص نشــده کلنــگ زنــی می شــود 
ــه رغــم وعــده  ــن هتــل ب ــوز هــم تکلیــف ســاخت ای ــه هن و البت
ــات  ــروع عملی ــرای ش ــل ب ــای قب ــاه ه ــی م ــف ط ــای مختل ه

ــی روشــن نشــده اســت. اجرای
ــاخت  ــه س ــرد ک ــام ک ــدی اع ــعید اوح ــه س ــن برنام ــه در ای البت
ــه  ــده ک ــاز ش ــران آغ ــرزی مه ــتان م ــزرگ در شهرس ــینیه ب حس

ــاده نمــی شــود. ــا آم ــاری قطع ــن ســال ج ــا اربعی ــه ت البت

lلزوم نگاه جدی مسئوالن کشوری به مرز مهران
بــه هــر روی بــا توجــه بــه اینکــه زمــان زیــادی تــا ایــام اربعیــن 
ــه  ــدارد، مــرز مهــران ب ــرای اجــرا و تکمیــل پــروژه هــا وجــود ن ب
عنــوان مهمتریــن و نزدیــک تریــن مرز کشــور بــه عتبــات عالیات 
ــژه  ــگاه وی ــا ن ــن آنه ــه تامی ــوده ک ــری ب ــات دیگ ــد امکان نیازمن

ــد. مســئوالن کشــوری را مــی طلب
در ایــن میــان عــدم تعریــض محــور ایــام بــه مهــران یکــی از 

مهمتریــن نقــاط ضعــف اســتان ایــام محســوب مــی شــود کــه 
ــت حجــم  ــه ظرفی ــد بهســازی اســت چراک ــن محــور نیازمن ای
ــرزی  ــه م ــود پایان ــن خ ــر از ای ــدارد و مهمت ــردد را ن ــاد ت زی
مهــران اســت کــه روزانــه گنجایــش 20 هــزار نفــر را دارد ولــی 
در اربعیــن گذشــته طــی یــک روز حتــی 150 هــزار نفــر نیــز از 

ــد. ــردد داشــته ان آن ت
بــدون شــک مــرز مهــران نیازمنــد آینــده نگــری و برنامــه هــای 
ــای  ــه ه ــد برنام ــوان ش ــاال عن ــه در ب ــت و هرچ ــدت اس ــد م بلن
کوتــاه مــدت اســت کــه فقــط بخشــی از مشــکات را حــل خواهد 
کــرد ولــی ایــن مــرز نیازمنــد برنامــه هــای بلند مــدت مثــل ایجاد 
ــای  ــش فض ــتاره، افزای ــد س ــای چن ــل ه ــن، هت ــرودگاه، راه آه ف

ــه، ایجــاد بزرگــراه و آزادراه و... اســت. فیزیکــی پایان

ــه  ــس و ن ــه راه پ ــه ن ــی ک ــان و زمان ــن می در ای
ــته از راه  ــافران خس ــن مس ــرای ای ــی ب راه پیش
ــی  ــودجویان و دالالن ــتند س ــده، هس ــی مان باق
کــه از آب گل آلــود ماهــی گرفته و برای رســیدن 
بــه اهــداف خــود مهاجــران تــازه از راه رســیده را 
مــورد هــدف قــرار داده و بــا وعــده و وعیدهــای 
واهــی کــه بــه آنهــا می دهنــد بــا دریافــت پــول 
ــران را  ــت وی ــای بس ــای از پ ــت خانه ه هنگف
ــب  ــا قال ــه آنه ــان ب ــیه های شــهر اصفه درحاش

می کننــد.
ــن  ــت«، ای ــان اس ــه آزاد اصفه ــه منطق »حص
ــه توصیــف ســاکن 20 ســاله ایــن منطقــه  جمل
ــد  ــه معتق ــرا ک ــت چ ــی اش اس ــل زندگ از مح
ــی  ــی و حت ــای ایران ــت ه ــام قومی ــت از تم اس
کشــورهای ســوریه، عراق، ترکیه و افغانســتان 
در ایــن منطقــه آزادانــه و بــدون هیــچ چارچوبــی 

ــد. ــی کنن ــی م زندگ
بچــه هایشــان شناســنامه بــرای ادامــه تحصیــل 
ــه  ــل ب ــه 9 ســال دارد و از آم ــد و پریســا ک ندارن
اصفهــان آمــده بــه پــاره شــدن شناســنامه اش به 
دنبــال دعــوای پــدر و مــادرش اشــاره می کنــد و 
ــال  ــه دنب ادامــه می دهــد: دو ســال اســت کــه ب
دعوای پــدر و مادرم شناســنامه ام را از دســت داده 
و هنــوز کســی برlیــم شناســنامه نگرفتــه اســت.

lشناســایی یــک هــزار و 100 کــودک 
ــت در منطقــه حصه ــی هوی ب

ــئول  ــدی مس ــار احم ــم ی ــان خان ــن می در ای
ــا  ــو ب ــه حصــه در گفتگ ــران منطق بســیج خواه
مهــر از شناســایی یــک هــزار و 100 کــودک بی 

هویــت در منطقــه حصــه اشــاره می کنــد و مــی 
افزایــد: بســیاری از کــودکان ایــن منطقــه هویت 

ــد. مشــخصی نداشــته و شناســنامه ندارن
ــی  ــوری و برخ ــای س ــگ زده ه ــرت جن مهاج
ــان ســفر  ــه اصفه ــه ب ــه از ترکی ــی ک از مهاجران
کرده انــد بــه منطقــه حصــه نیــز از دیگــر 
معضــات حاشــیه های ضمیمــه شــده بــا متــن 

ــتند. ــان هس اصفه
ــان ســعدی  ــان مشــاور امــاک خیاب ــن می درای
محلــه حصــه کــه از آب گل آلــود ماهــی گرفتــه 
و بــر خــاف مخالفت هــای مکــرر بومیــان ایــن 
ــه  ــدون هیچگون ــه ب ــی را ک ــه خانه های منطق
ابعــاد 40 تــا 70 متــری  اســتانداردی و در 
ســاخته را بــا قیمت هــای گــزاف در اختیــار ایــن 
مهاجــران قــرار داده و امنیــت و زندگــی روزمــره 

ــرده اســت. ــل ک ــه را مخت ــن منطق ــان ای بومی
ــاع  ــال دف ــران 8 س ــی از ایثارگ ــامیان یک اس
مقــدس کــه یکــی از ســاکنان منطقــه حصــه و 
بیــش از 20 ســال اســت در ایــن منطقــه زندگــی 
ــی  ــش در خصــوص زندگ ــد از دغدغه های می کن
ــد: چــرا مردمــان  ــه ســخن می گوی در ایــن محل
ــاع  ــای دف ــه ج ــگ زده ب ــورهای جن ــن کش ای
ــرت  ــر مهاج ــورهای دیگ ــه کش ــان ب از وطنش
ــرای  ــم ب ــال نجنگیدی ــا 8 س ــر م ــد مگ می کنن
ــیدیم. ــروزی رس ــه پی ــت ب کشــورمان و در نهای

مهاجــرت ســوریه ای هــا امنیــت حصــه را زیــر 
ــرده اســت صفــر ب

ــع  ــدر، توزی ــواد مخ ــع م ــش توزی ــه افزای وی ک
مشــروبات الکلــی و فحشــا را از نتایــج مهاجــرت 

جنــگ زده هــا بــه منطقــه حصــه می دانــد ادامــه 
ــی 10  ــران ط ــن مهاج ــور ای ــا حض ــد: ب می ده
ــر  ــه زی ــه ب ــه حص ــت منطق ــته امنی ــاه گذش م

ــر رســیده اســت. صف
ــران  ــی مهاج ــای سیاس ــه دعواه ــن ب او همچنی
کشــورهای مختلــف در حصــه اشــاره مــی کنــد 
و می گویــد: اقلیــت مهاجــران ایــن منطقــه 
بــه محــض هــر گونــه اتفاقــی در ســطح 
کشورهایشــان بــه صــورت جامعــه آمــاری 
کوچکتــر در ایــن منطقــه بــا پرتــاب ســنگ بــه 

ــد. ــی افتن ــم م ــان ه ج

lفقــر یــک ســاله نیــروی امنیتــی در 
ــه حص

ــان حصــه از  ــد اســت بومی اســامیان کــه معتق
ــه  ــه ب ــن منطق ــده در ای ــاد ش ــای ایج ناامنی ه
ــد  ــگ آمده ان ــه تن ــگان ب ــرت بیگان ــل مهاج دلی
ــا  ــه تنه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد: ای ــی گوی م
ــدازه ای  ــا ان ــه ت ــی ک ــروی انتظام ــک نی کیوس
امنیــت ایــن منطقــه را تامیــن می کــرد از یــک 
ســال گذشــته تاکنــون جمــع آوری شــده و هنوز 
علــی رغــم پیگیری هــای صــورت گرفتــه 

ــت. ــده اس ــام نش ــرای آن انج ــی ب جایگزین
وی اضافــه می کنــد: نگــه داری ســگ در منــازل 
از دیگــر معضــات ایجــاد شــده به دنبــال حضور 
مهاجــران خارجــی در منطقــه حصــه اســت کــه 
بــر خــاف اعتــراض اهالی ایــن منطقــه توجهی 

بــه آن نشــده اســت.
ایــن ســاکن منطقــه حصــه عــدم وجــود مرکــز 

ــی را یکــی دیگــر از معضــات  بهداشــتی درمان
منطقــه حصــه اعــام می کنــد و ادامــه می دهــد: 
در ایــن راســتا ضــروری اســت کــه مرکــزی در 
ــد  ــه رش ــد رو ب ــه رون ــه ب ــا توج ــل ب ــن مح ای
ــوع خدمــات  ــن ن ــه ای ــاز بیشــتر ب جمعیــت و نی

ــود. ــدازی ش ــل راه ان ــن مح در ای

lجــوالن مــار و مــوش در کوچــه پس 
ــه ــای حص کوچه ه

وی جــوالن دادن مــار و مــوش در کوچــه پــس 
ــات  ــر معض ــز از دیگ ــه را نی ــای حص کوچه ه
منطقــه حصــه اعــام کــرد و ابــراز داشــت: بارها 
ــدم  ــم، ع ــات مزاح ــوص حیوان ــا در خص و باره
ــفالت  ــا و آس ــه ه ــا در کوچ ــع آوری زباله ه جم
ــهرداری  ــا ش ــی را ب ــه نگاری های ــب نام نامناس
ــه نتیجــه  منطقــه 10 انجــام داده ام کــه هنــوز ب

نرســیده ایم.
اســامیان ادامــه می دهــد: در حــال حاضــر 
ــواده  ــواده ســوریه ای و 80 خان بیــش از 400 خان
ــه  ــینان حص ــیه نش ــع حاش ــه جم ــه ای ب ترکی
ــت  ــوز هوی ــه هن ــن آنک ــد ضم ــده ان ــه ش اضاف

ــت. ــخص نیس ــز مش ــا نی آنه
خانــم زاهــدی نیــز کــه از دیگــر ســاکنان 
منطقــه حصــه اســت بــا ابــراز نگرانــی از هجــوم 
فرهنگ هــای مختلــف بــه ایــن منطقــه از شــهر 
ــه  ــه ب ــرف از حص ــا ح ــد: ت ــان می گوی اصفه
ــه  ــرغ ب ــج و م ــای برن ــی ه ــد گون ــان می آی می
ــئوالن  ــا مس ــود ام ــه می ش ــا روان ــه ه درب خان
ــج و روغــن  ــی برن ــد کــه حصــه گون ــد بدانن بای
نمــی خواهــد حصــه امنیــت می خواهــد و 

ــتند. ــگ هس ــنه فرهن ــش تش مردم

lخانه امید ایرانیان بکام مهاجران
ــه  ــان در منطق ــد ایرانی ــه امی ــت خان او از فعالی
حصــه نیــز ســخن بــه میــان مــی آورد و 
می گویــد: ایــن موسســه نیــز بیشــترین خدمــات 
خــود را بــه مهاجــران کشــورهای خارجــی 
ــی  ــت زندگ ــه وضعی ــر ب ــد و کمت ــه می ده ارای

ــردازد. ــی پ ــی م ــران ایران مهاج
امــا در ایــن میــان کــوروش محمــدی، رئیــس 
ــران در  ــی ای ــی اجتماع ــیب شناس ــن آس انجم
گفتگــو بــا مهــر معتقــد اســت حاشــیه نشــینان 
ــرای بهبــود شــرایط  مهاجرانــی هســتند کــه ب
زندگــی بــه شــهرهای بــزرگ مهاجــرت 
ــا اســتقرار در حاشــیه شــهرها قصــد  کــرده و ب
ضمیمــه شــدن بــه شــهرهای بــزرگ راداشــته 
و قصــد دارنــد از تمــام امکانــات آنهــا اســتفاده 

ــد. کنن
وی بــا بیــان اینکــه مهاجــران کــه عمومــا بدون 
تخصص هســتند با هــزار امیــد و آرزو به حاشــیه 

مهاجران سوری ضمیمه حاشیه نشینان اصفهان شدند

یک هزار و صد کودک بی هویت در حاشیه
اثر برتر بخش ویژه - حاشیه نشینی

مریم یاوری/
اصفهان

کوچه  در  غیرقانونی 
پس کوچه های اصفهان 
کنند،   می  زندگی 
به اجبار جنگ و یا به 
امید شغل، درآمد و 
زندگی بهتر غربت را 
بر ماندن در وطنشان 
ترجیح داده و با کوله 
باری از آرزو به اصفهان آمده اند، بدون 
آنکه بدانند چه سرنوشتی انتظارشان را 

. می کشد
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ــا  شــهرهای بــزرگ می آینــد، اضافــه می کنــد: ب
ایــن وجــود ایــن افــراد بــه دلیــل عــدم تخصص 
در مراکــز صنعتــی و اقتصــادی شــهرهای بزرگ 
ــی  ــت بزرگ ــا شکس ــوند و ب ــه نمی ش بکارگرفت

ــوند. ــه می ش مواج

ــگ شــهر  ــرش فرهن lمهاجــران پذی
ــد نشــینی را ندارن

رئیــس انجمــن آســیب شناســی اجتماعــی ایران 
ــه شــهرهای  ــه ب ــی ک ــان اینکــه مهاجران ــا بی ب
بــزرگ مــی آینــد نمی تواننــد بــه لحــاظ 
اجتماعــی و فرهنگــی خــود را بــا فضــای موجود 
در کانشــهرها هماهنــگ کننــد می گویــد: ایــن 
ــینی را  ــهر نش ــگ ش ــرش  فرهن ــران پذی مهاج
ــه ســمت حاشــیه نشــینی  ــن رو ب ــد و از ای ندارن

کشــانده می شــوند.
وی روی آوردن بــه توزیــع و فــروش مــواد 
ــرای  ــودکان ب ــت ک ــتفاده از ظرفی ــدر، اس مخ
تکــدی گــری در ســطح کانشــهرها و همچنین 
اســتفاده از ظرفیــت آنهــا بــرای حضــور در 
ــیه  ــای حاش ــز راهکاره ــرقت را نی ــای س بانده
ــع مشــکات اقتصادی شــان  ــرای رف نشــینان ب
ــی  ــوم مهاجران ــد: عم ــه می ده ــد و ادام می دان
کــه بــه شــهرهای بــزرگ می اینــد دیگــر راهــی 
بــرای برگشــت به شهرســتان خــود را ندارنــد و از 
ایــن رو بــرای مانــدگاری در کانشــهرها بــه هــر 

کاری تــن می دهنــد.
محمــدی کــه بــر ایــن بــاور اســت تمــام 
آســیب های موجــود در حاشــیه شــهر اصفهــان 
و دیگــر کانشــهرهای کشــور بــه متــن شــهرها 
تزریــق می شــود، اضافــه می کنــد: در ایــن 
راســتا ضــروری اســت کــه بــا ایجــاد کارگاه  های 
تولیــدی و امکانــات تفریحــی و فضاهــای 
ــامان  ــا بس ــع ن ــه وض ــدودی ب ــا ح ــی ت فرهنگ

حاشــیه های شــهر اصفهــان ســامان داد.

lکرمانشـاهی هـا بیشـترین مهاجران 
حصه

وی کــه عمــده مهاجــران منطقــه حصــه 
ــژه  ــه وی ــرب و ب ــتان های غ ــان را از اس اصفه
ــد:  ــد ، می گوی ــام می کن ــاه اع ــتان کرمانش اس
ــی  ــه قربان ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــان در ح اصفه
بــزرگ حاشــیه نشــینی اســت و مهاجــران 
ایــن شــهر بــه نوعــی جمعیتــی بیشــتر از خــود 

اصفهانی هــای بومــی دارنــد.
رئیــس انجمــن آســیب شناســی اجتماعــی ایرانبا 
ــه رشــد حضــور  ــد روب ــا رون ــر اینکــه ب ــد ب تاکی

مهاجــران بــه اصفهــان قوطــی آبادهــای ســابق 
تهــران در اصفهــان شــکل خواهــد گرفــت، 
می گویــد: نبایــد از آســیب های اجتماعــی و 
فرهنگــی ایــن قوطــی آبادهــای کــه از جملــه آن 
ــاد، فحشــا و تکــدی گــری  ــه اعتی ــوان ب مــی ت

ــود. ــل ب اشــاره کــرد غاف
فتــح اهلل معیــن،  عضــو شــورای اســامی شــهر 
ــر  ــگار مهــر ب ــا خبرن ــز در گفتگــو ب اصفهــان نی
ایــن اعتقــاد اســت کــه شــهرداری و شــورا ملــزم 
ــد:   ــه اجــرای طــرح تفصیلــی هســتند، می گوی ب
ــوی  ــده از س ــه ش ــات ارای ــتا خدم ــن راس در ای
شــهرداری اصفهــان در محــدوده طــرح تفصیلی 
اســت و از آنجایــی کــه برخــی از حواشــی شــهر 
ــه  ــهر اضاف ــدوده ش ــه مح ــروز ب ــان ام اصفه
ــزء  ــز ج ــا نی ــه آنه ــات ب ــه خدم ــده اند ارای ش

ــت. ــهرداری اس ــه ش وظیف

ــد  ــاد کمربن ــت در ایج ــدم موفقی lع
ســبز اصفهــان افزایــش حاشــیه 

نشــینی را رقــم زد
وی کــه از اجــرای طــرح کمربنــد ســبز در 
اطــراف شــهر اصفهــان بــه منظــور جلوگیــری از 
حاشــیه نشــینی در ایــن شــهر ســخن بــه میــان 

ــه  ــم چــرا و ب ــد: نمــی دان ــه می کن می آورد، اضاف
چــه دلیلــی شــهرداری موفــق بــه اجــرای طــرح 
ــن  ــان نشــد و ای ــبز در اصفه ــد س ایجــاد کمربن
ــیه  ــد حاش ــه رش ــش رو ب ــه افزای ــر در نتیج ام

ــم زد. ــان را رق ــینی در اصفه نش
ــه  ــان ک ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
محــدود کــردن حاشــیه نشــینی در شــهر 
کار  دســتور  در  برنامه هــای  از  را  اصفهــان 
مدیریــت شــهری اصفهــان می دانــد،  ابــراز 
می کنــد: در ایــن راســتا شــهرداری هــای 
مناطــق بایــد بــا ایــن مســاله جــدی تــر برخــورد 
ــود را از  ــق خ ــود در مناط ــای موج ــد و فض کنن

ــد. ــده حفظکنن ــن پدی ای

lخــاء قانونــی بــرای مقابلــه بــا 
حاشــیه نشــینی

ــاد  ــر جه ــال حاض ــت در ح ــد اس ــه معتق وی ک
کشــاورزی تنهــا ارگانــی اســت کــه مــی توانــد 
بــه صــورت قانونــی بــا  تفکیــک اراضــی 
کشــاورزی برخــورد کنــد و تاکنــون مــوارد 
زیــادی را نیــز بــه دســتگه قضایــی معرفــی کرده 
ــر ایــن اســاس بایــد یــادآور  اســت، می افزایــد: ب
شــوم کــه خــاء قانونــی در خصــوص مقابلــه بــا 
حاشــیه نشــینی وجــود دارد و مســئوالن بایــد بــه 

ــر اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند. ــن ام ای
معیــن الحــاق برخــی روســتاهای اطــراف شــهر 
ــر  ــز از دیگ ــهر را نی ــن کانش ــه ای ــان ب اصفه
دالیــل رشــد حاشــیه نشــینی در اصفهــان مــی 
ــد:  الحــاق روســتاهای حاشــیه  ــی گوی ــد و م دان
ــط و  ــظ محی ــت حف ــه جه ــان ب ــهر اصفه ش
فضــای ســبز از دیگــر معضــات شــهر اصفهان 
ــد در نظــر داشــته  ــن راســتا بای ــه در ای اســت ک
باشــیم بــا کــه امــکان افزایــش حاشــیه نشــینی 
ــن  ــد از ای ــت و نبای ــتر اس ــق بیش ــن مناط در ای

ــل باشــیم. مســاله غاف
ــب  ــر مناس ــاز و غی ــر مج ــای غی وی تفکیک ه
صــورت گرفتــه در شــهر اصفهــان را نیــز از 
دیگــر دالیــل توســعه حاشــیه نشــینی در شــهر 
ــد:  ــه می ده ــد و ادام ــی کن ــوان م ــان عن اصفه
دالالنــی هســتند کــه در حاشــیه شــهر اصفهــان 

و بــه ویــژه  در شــمال شــهر اصفهــان و از 
ــهر  ــی ش ــت خمین ــا پش ــگان ت ــد خوراس کمربن
بیشــترین تفکیــک هــای غیــر مجــاز را دارنــد و 
ــی  ــار ایجادمعضات ــی در کن ــای هنگفت درآمده

ــد. ــته ان ــان داش ــهر اصفه ــن ش ــرای مت ب

ــا  ــه ب ــوان مقابل ــهرداری اراده و ت lش
ــدارد ــینی را ن ــیه نش حاش

عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
را کار  بــا حاشــیه نشــینان  برخــورد  کــه 
ــد:  ــی کن ــه م ــد اضاف ــی دان ــیار ســختی م بس
شــهرداری اصفهــان اراده ای بــرای مقابلــه بــا 
حاشــیه نشــینی نــدارد و کادر فعلــی ایــن ارگان 
نیــز تــوان ســاماندهی طــرح هــای مقابلــه بــا 

ــد. ــینی را ندارن ــیه نش حاش
بــه دنبــال جمــع آوری کیوســک نیــروی 
انتظامــی در منطقــه حصــه کــه یکــی از اصلــی 
ــان  ــهر اصفه ــینی ش ــیه نش ــاط حاش ــن نق تری
اســت ســردار عبدالرضــا آقــا خانی، فرمانــده 
انتظامــی اســتان اصفهــان در گفتگــو بــا خبرنگار 
ــه  ــک را ب ــن کیوس ــع آوری ای ــل حم ــر دلی مه
گونــه ای مخفــی شــدن جرایــم در منطقــه حصه 
عنــوان مــی کنــد و مــی افزایــد:  بــا وجــود ایــن 
ــرده  ــه هــا ب ــه داخــل خان کیوســک جــرم هــا ب
شــده بــود و از یــک ســال پیــش ایــن کیوســک 

ــت. ــده اس ــع آوری ش جم
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه 
چــرا پــس از گذشــت یــک ســال هنــوز 
خدمــات امنیتــی بــه منطقــه حصــه ارایــه نمــی 
ــه از   ــژه حص ــرح وی ــد: ط ــی کن ــود، اضافه م ش
15 اردیبهشــت مــاه مجــددا آغــاز بــه کار خواهــد 

ــرد. ک
امــا در ایــن میــان رســول یاحــی،  معــاون 
ــز در  ــان نی ــتانداری اصفه ــی اس ــی امنیت سیاس
ــگار مهــر در خصــوص آخریــن  ــه خبرن پاســخ ب
وضعیــت رســیدگی بــه وضعیــت افزایــش رو بــه 
رشــد مهاجــرت بــه شــهر اصفهــان و بــه ویــژه 
مهاجــرت جنــگ زده هــای ســوریه ای و ترکیــه 
ــی  ــن آمادگ ــت: م ــه گف ــه حص ــه منطق ای ب

ــدارم. ــواالت را ن ــن س ــه ای ــخگویی ب پاس
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برخــی قنــات هــای موجــود در اســتان کرمــان تــا ســه هــزار ســال 
قدمــت دارنــد و نشــان دهنــده ادامــه حیــات در اســتانی اســت کــه 
کویــر در آن نقــش پــر رنگــی دارد و بــروز و ســقوط تمدنهــا در آن 

بــا تکیــه بــر وجــود قناتهــا شــکل گرفتــه اســت.
بــا وجــود گذشــت ســالها همچنــان تامیــن آب بســیاری از 
ــر  ــان ب ــان همچن ــه شــهر کرم ــان از جمل شــهرهای اســتان کرم
ــزار و 950  ــود ه ــار موج ــق آم ــت و طب ــرآب اس ــای پ دوش قناته

ــود دارد. ــان وج ــتان کرم ــات در اس قن

ــه  ــر در مجــاورت هــر تمــدن رودخان lمردمــان کوی
ای زیــر زمینــی خلــق مــی کردنــد

اســتاد باســتانی پاریــزی از قنــات هــا بــا نــام حماســه هــای کویــر 
ــان  ــن کرم ــن زمی ــات در ت ــای حی ــا را رگه ــد و آنه ــی کن ــاد م ی
ــتهای  ــا در دش ــن قناته ــتان ای ــان باس ــع از زم ــد. در واق ــی دان م
ــان  ــزد و کرم ــان، ی ــم، اصفه ــتانهای ق ــوص اس ــه خص ــور ب کش
ــوده اســت. در  ــاز تمدنهــا ب مهمتریــن تامیــن کننــده آب مــورد نی
کتــب تاریخــی اینگونــه نقــل شــده کــه در مجــاورت هــر رودخانه 

ــه اســت. ــی شــکل مــی گرفت تمدن
هــم اکنــون در بــم قنــات هایــی وجــود دارد که بیشــترین قســمت 
آب ایــن شــهر را تامیــن مــی کننــد و دبــی آب ایــن ســازه هــای 
ــزرگ  ــای ب ــه ه ــد رودخان ــه مانن ــت ک ــاد اس ــان زی ــی، آنچن آب

ــد. ــرون مــی آین ــن بی ــی از دل زمی زیرزمین
ــان  ــتان کرم ــاهکارهای آب در اس ــای ش ــازه ه ــن س ــع ای در واق
ــطوح  ــرژی آب را از س ــه ان ــر گون ــتفاده از ه ــدون اس ــتند و ب هس
پاییــن زمیــن و بیشــتر در قلــب کویــر از خــاک بیــرون مــی آورنــد.

ــزوالت  ــود ن ــی، کمب ــر زمین ــه از آبهــای زی ــی روی ــا اســتفاده ب ام
جــوی در مقیــاس ســاالنه و همچنیــن عــدم مدیریــت و رســیدگی 
ــان موجــب خشــک شــدن  ــود در دشــت کرم ــای موج ــه قناته ب
ــدادی دیگــر شــده  ــا کــم آب شــدن تع ــادی از آنهــا و ی ــداد زی تع

ــت. اس
بــا ایــن وجــود قنــات همچنــان بــه عنــوان جزئــی جدانشــدنی از 

زندگــی کرمانــی از گذشــته دور تــا کنــون بــوده و خواهــد بــود.

lروایت باستانی پاریزی از حماسه مردمان کویر
مرحــوم اســتاد محمدابراهیــم باســتانی پاریــزی در نامــه »حماســه 
کویــر« پیرامــون قنــات هــا و روســتاهای ایــران زمین می نویســد: 
حــدود ســی قنــات را مــی شناســم کــه تنهــا در حومــه ســیرجان و 

کرمــان دایــر بودنــد و بایــر شــده انــد.
وی در ادامــه ایــن نامــه مــی افزایــد: ایــن قنــات هــا در ســیرجان 
عبــارت بودنــد از ســعید آبــاد ) کــه وســط مدرســه  بــدر ســیرجان 
مظهر مــی شــد(، چــراغ بمیــد، خرمــه، صدرآبــاد، بدرآباد، کوشــکو، 
مهــدی آبــاد، ده یــادگار، مکــی آبــاد، امیــن آبــاد، فیروزآبــاد، علــی 
ــاج  ــاد، ت ــاد، محمودآب ــری،  زیدآب ــاد کانت ــاد خواجــه، حســن آب آب
ــاد،  ــح آب ــای فت ــات ه ــم قن ــان ه ــاد ... و در کرم ــاد، نصــرت آب آب
مســتوره، شــهر آبــاد، اکبرآبــاد، بیدآبــاد، بــداغ آبــاد، طهماســب آباد، 
مویــدی، بهجــرد، بیگلربگی ، سلســبیل و بســیاری قناتهــای دیگر 

کــه خشــک شــده انــد.

ــان  ــای کرم ــد خان ه ــا محم ــق آق ــای عمی lچاهه
ــتند هس

وی ادامــه مــی دهــد: بــه تکــرار توضیــح مــی دهــم کــه مــن در 
ایــن قنــات هــا، دســت و روی خــود را شســته ام و امــروز از دم تمام 
ایــن قنــات هــا بــه جــای آب، دود بیــرون مــی آیــد. حــاال متوجــه 
مــی شــوم کــه بیخــود ســالها در تاریــخ کرمان جســتجو مــی کردم 
تــا ببینــم چنــد تــا قنــات در هنــگام محاصــره  آقــا محمــد خــان 
قاجــار پــر شــده و بایــر شــده اســت. آقــا محمــد خــان مــا همیــن 

چــاه هــای عمیــق هســتند کــه بیــش از 25 قنــات را تنها در شــهر 
کرمــان بــه خــاک نابــودی انباشــتند.

lقناتهای مشهور کرمان
ــردم  ــاد م ــه ی ــم ب ــوز ه ــه هن ــان ک ــای کرم ــهورترین قناته مش
ایــن شــهر هســتند و گاه نــام خــود را برمحــات کرمــان گذاشــته 
ــاد گنجعلی خــان _ کــه چهارصــد  ــد عبارتنــد از؛ قنــات شــهر آب ان
ســال پیــش احــداث شــده، مــادر چاههــای زمین هــای کشــاورزی 
ماهــان اســت و مظهــر آن در میــدان گنجعلی خــان کنــار آب انبــار 

ــت. ــان، اس گنجعلی خ
قنــات زریســف کرمــان مربــوط بــه پیــش از اســام و حتــی پیــش 
از زرتشــت اســت. قنــات مســتوره متعلــق بــه ســلجوقیان کرمــان 
اســت. هــزار ســال پیــش کــه مســجد ملــک را ســاختند و ایــن آب 

در آن مســجد پایــاب داشــت.
ــان اســت، معاصــر  ــد قراقائی ــه عه ــوط ب ــاد مرب ــون آب ــات خات قن

ــداد. ــه بغ ــول ب ــه مغ ــعدی و حمل روزگار س
قنــات بیگلربیگــی بــه مناســبت فتــح بلوچســتان، فضعلــی خــان 
بیگلربیگــی، بــاز هــم صــد و پنجــاه ســال پیــش، آن را بــه همــان 

ــد. ــده باش ــاد نامی مناســبت فتح آب
ــر اســناد، پیــش از پیدایــش چــاه عمیــق،  ــر طبــق دفات کرمــان ب

ــا داشــته اســت. ــل اعتن ــر قاب ــات و اث بیــش از چهــار هــزار قن

lما آب را در اعماق زمین بو می کشیدیم
یــک مقنــی قدیمــی کرمانــی به نــام علــی ایرانمــش کــه کارش را 
از اجــدادش بــه یــادگار بــرده اســت و هــم اکنــون بیــش از هفتــاد 
ســال دارد در گفتگــو بــا مهــر در خصــوص قناتهــای کرمــان مــی 
ــد از آن  ــم و بع ــی کردی ــر م ــات حف ــا قن ــه م ــا ک ــد: آن روزه گوی
ــتاها  ــد و روس ــی ش ــا م ــا برپ ــن قناته ــادی از ای ــی آب ــادی در پ آب
ــم آب  ــروز ه ــد ام ــر چن ــته ه ــت گذش ــی گرف ــکل م ــا ش و باغه
بســیاری از قناتهــا و شــهرهای بــزرگ حتــی خــود کرمــان بــه وجــود 
ایــن قناتها بســته اســت و آب آشــامیدنی مــردم از همیــن قناتها تامین 
ــا  ــداری از قناته ــی در نگه ــی توجه ــالی و ب ــا خشکس ــود ام ــی ش م

تخریــب و خشــکی آنهــا را در پــی داشــته اســت.
وی گفــت: حــاال به دلیــل خشکســالی روســتاها در پی روســتاهای 

دیگــر از ســکنه خالــی مــی شــوند و قناتهــا از بیــن مــی روند.
وی در خصــوص چگونگــی حفــر قنــات مــی گویــد: حفــر قنــات 
یــک حــس اســت یــک احســاس خــاص مــی طلبــد کــه بایــد از 

کودکــی در وجــود مقتنــی شــکل گیــرد بــه قــول مرحــوم پــدرم ما 
آب را بــو مــی کشــیم و مــی دانیــم وقتــی چاههــا را در دل کویــر 
حفــر مــی کنیــم و بــا کانالهایــی در اعمــاق زمیــن آنهــا را بــه هــم 
ربــط مــی دهیــم بایــد بــه کــدام ســو و ســمت برویــم کــه دقیقــا از 

چــاه بعــد ســر در بیاوریــم.
ایرانمنــش افــزود: در کویــر چاههایــی حفــر مــی کنیــم کــه ارتفاع 
ــن  ــن ای ــق زمی ــیب دار در عم ــطحی ش ــا س ــد و ب ــاوت دارن متف
ــه  ــال را ب ــه هــم وصــل مــی کنیــم و رفتــه رفتــه کان چاههــا را ب
ســطح زمیــن نزدیــک مــی کنیــم تــا از جایــی از دل خــاک خــارج 

شــود کــه بــه آن مظهــر قنــات مــی گوییــم.
وی گفــت: ایــن کار را بــا ابــزاری ابتدایــی بــه نــام »ریســمون کار« 
ــا محــدود  ــتر کار م ــال حاضــر بیش ــا در ح ــم ام ــی دهی ــام م انج
مــی شــود بــه الیروبــی قناتهایــی کــه خشــک شــده انــد و دیگــر 
آب نمــی دهنــد امــا اوج کار مــا در بــم بــود کــه بــه دلیــل زلزلــه 
ــرو  ــد ف ــر دارن ــال عم ــزاران س ــه ه ــم ک ــای ب ــیاری از قناته بس

ــد. ــه بودن ریخت

ــم  ــارس بیاوری ــج ف ــه آب از خلی ــای اینک ــه ج lب
ــم ــا کنی ــا را احی قناته

وی گفــت: حــاال مــردم کرمــان دم از بــی آبــی و خشکســالی مــی 
ــا اســتانهای دیگــر  ــارس و ی ــج ف ــد آب از خلی ــد و مــی خواهن زنن
ــا اســت و  ــن قناته ــان در دســت همی ــاره کار کرم ــا چ ــد ام بیاورن
ــه  ــر ســخاوتش را ب ــار دیگ ــر ب ــا کوی ــم ت ــا کنی ــا را احی ــد آنه بای

ــد. ــردم نشــان ده م
ــان  ــتان کرم ــد: در اس ــی گوی ــی م ــال کرمان ــی کهنس ــن مقن ای
ــی  ــده اســت یعن ــر ش ــر حف ــات در دل کوی ــر قن ــزار کیلومت 35 ه
ثروتــی بــزرگ کــه بایــد بــار دیگــر احیــا شــود امــا متاســفانه مــا 
ایــن داشــته هــای خــود را فرامــوش کردیــم و بــه فکــر آوردن آب 

از دیگــر مناطــق هســتیم.
وی ادامــه مــی دهــد: حــاال اگــر بخواهنــد چــاه حفــر کننــد بایــد 
کارشــناس بیاورنــد و دههــا مهنــدس نظــر بدهنــد و در آخــر هــم 
ــد ســال آبدهــی موجــب خشــک شــدن  ــد از چن ــا بع ــن چاهه ای

رگ های حیات در تن زمین می خشکد

 قنات ها حماسه کویر در گذر تاریخ
اثر برتر بخش ویژه - مدیریت بحران آب

اسما محمودی/
کرمان

ارسال پرونده ثبت جهانی سه قنات 
تاریخی در کرمان به یونسکو نشان از 
ریشه کهن احداث این سازه های آبی 
در استان کرمان دارد در کنار وجود 
این قنات ها دهها آب انبار منحصر به 
فرد و یخدان های خشتی در کرمان 
نشان می دهد احداث سازه های مرتبط 
با انتقال و نگهداری و حتی تبدیل آب به 

یخ در استان کرمان سابقه ای طوالنی دارد.

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی
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ــا  ــوز هــم ب ــا هن ــی ه ــا مقن ــی شــوند ام ــا م ــا و قناته چشــمه ه
همــان ریســمون کارشــان آب را از دل کویــر خشــک بیــرون مــی 

ــد. آورن

lکرمان گنجینه سازه های آبی است
ــان در  ــتان کرم ــناس آب اس ــناس کارش ــان، کارش ــد برش محم
گفتگــو بــا مهــر در خصــوص قناتهــا مــی گویــد: در کرمان هــزار و 
930 قنــات وجــود دارد . در واقــع اســتان کرمــان مهــد قنات اســت 

و گنجینــه ای باســتانی از قناتهــا و آب انبارهــا در آن وجــود دارد.
وی افــزود: امــا در ســالهای اخیــر بــا افزایــش حفر چاههــای عمیق 
در اســتان آبهــای زیــر زمینــی کاهش یافتــه اند و بیشــتر قناتهــا دچار 
کــم آبــی و یــا بــی آبــی شــده انــد کــه مشــکات زیــادی را بــرای 

مــردم بــه خصــوص در روســتاها بــه دنبــال داشــته اســت.
ــات  ــای قن ــه ج ــاه ب ــر چ ــده حف ــدا پدی ــه داد: از ابت ــان ادام برش
موجــب ضربــه خــوردن بــه ایــن گنجینــه تاریخــی شــده اســت و 
آبهــای زیــر زمینــی را کاهــش داده بطوریکــه شــاهد فرونشســت 
ــیر  ــتیم و در مس ــان هس ــتهای کرم ــش از دش ــن بخ ــن در ای زمی
ــن  ــروز شــکافهایی در زمی ــد شــاهد ب ــی کــه خشــکیده ان قناتهای
ــه  ــن ک ــش درون زمی ــه زه ک ــن دارد ک ــان از ای ــه نش ــتیم ک هس

ــت. ــده اس ــیب دی ــوده آس ــر ب ــل آب در کوی ــز ثق ــان مرک هم

lتمدن قناتی شهداد اوج هنر کویرنشینان
وی افــزود: دو تمــدن شــهداد و هلیلــی رود در کرمــان نشــان مــی 
ــه ای و  ــدن رودخان ــان دارای دو تم ــتان همزم ــن اس ــه ای ــد ک ده
ــن  ــار ای ــل رود در کن ــدن هلی ــه تم ــت بطوریک ــوده اس ــی ب قنات

رودخانــه بــزرگ شــکل گرفتــه امــا تمدن شــهداد کــه رودخانــه ای 
در ایــن منطقــه وجــود نداشــته در کنــار قناتهــا شــکل گرفته اســت 

و بســیار غنــی و قابــل توجــه بــوده اســت.
وی افــزود: ایــن تمــدن در شــهداد کــه در عمــق کویــر قرار داشــته 
ــن  ــته دور ف ــان از گذش ــردم کرم ــه م ــد ک ــی ده اســت نشــان م

اســتفاده از آب را مــی دانســته انــد.
برشــان افــزود: در کرمــان هــزاران قنــات وجــود دارد کــه برخــی 
از ایــن قناتهــا بســیار بــزرگ بــوده انــد و هنــوز هــم منابــع اصلــی 
آبــی بــه شــمار مــی رونــد و حداقــل 50 قنــات بــا طولــی معــادل 
ــام  ــن« ن ــن مادی ــا »که ــود دارد ام ــان وج ــر در کرم 15 کیلومت
ــرار  ــهداد ق ــه در ش ــت ک ــان اس ــتان کرم ــات اس ــن قن قدیمیتری

ــی شــود. ــوط م ــا مرب ــه دوران ماده ــه و ب گرفت
ــا  ــا بن ــوده کــه کرمانیه ــا ســازه ای نب ــات تنه ــد: قن ــی گوی وی م
نهــاده انــد بلکــه آب انبارهــا، یخدانهــا، بندهــای خاکــی باســتانی 
در کرمــان وجــود دارد کــه هــر یــک شــاهکار معمــاری اســت کــه 
البتــه مــورد توجــه قــرار ندارنــد و بایــد مطالعات بیشــتر و گســترده 
ای در راســتای شــناختن و حفاظــت از آنهــا انجــام داد و گنجینه آب 

کرمــان را مــدون کــرد.
ــان در  ــی کرم ــار تاریخ ــناس آث ــق و کارش ــی، محق ــی رزاق عل
مــورد مطالعاتــش در زمینــه قنــات بــه خبرنــگار مهــر مــی گویــد: 
قنــات بــا نــام کرمــان گــره خــورده اســت در حقیقــت ایــن قناتهــا 
بــوده انــد کــه تمدنهــا را در کرمــان ایجــاد کــرده انــد و بایــد ایــن 

شــاهکار معمــاری را مــورد توجــه بیشــتر قــرار دهیــم.
ــی  ــد: متاســفانه در پــس از خشکســالی هــای متوال وی مــی افزای
ســالهای اخیــر در اســتان کرمــان بســیاری از ایــن قناتهــا خشــک 

و بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده انــد . جالــب اینکــه همیــن 
کــه قنــات مــی خشــکد مــردم روســتاها و آبادیهــای اطــراف ایــن 
قناتهــا نیــز مهاجــرت مــی کننــد و ایــن نشــان مــی دهــد قنــات 
ــا  ــد ام ــی کن ــا م ــود را ایف ــی خ ــش حیات ــان نق ــان در کرم همچن
عمــا مــا چیــزی را کــه مقابــل چشــمانمان قــرار دارد را بــه خوبی 

نمــی بینیــم و ایــن ثــروت در حــال نابــود شــدن اســت.
ــیرجان و  ــت، س ــم، باف ــهداد، ب ــای ش ــات ه ــزود: قن ــی اف رزاق
رفســنجان از قدیمــی تریــن قناتهــای کشــور محســوب می شــوند 
ــد. ــق داده ان ــی را رون ــم زندگ ــوز ه ــا هن ــن قناته و بســیاری از ای

ــات  ــن قن ــان ف ــر جه ــورهای دیگ ــه در کش ــت: در حالیک وی گف
را بــرای تامیــن آب مــورد اســتفاده قــرار مــی دهنــد امــا در 
ــرای حفــظ  ــدام مســتمر و مســتندی ب ــچ اق ــا هی ــات دنی مهــد قن
ــر از گاهــی کنفرانســی  ــا نشــده اســت . ه ــن قناته و حراســت ای
در ایــن زمینــه برگــزار مــی شــود کــه مشــخص نیســت هدفــش 
چیســت و نتیجــه اش چــه بــوده اســت و هزینــه هــای فراوانــی در 
ایــن خصــوص مــی شــود و درنهایــت روز بعــد از همایــش قناتهــا 

ــه فراموشــی ســپرده مــی شــوند. ب
چنــدی قبــل ســند آب در کرمــان تدویــن شــد امــا ســوال 
ــش  ــرا نق ــت و چ ــند کجاس ــن س ــات در ای ــش قن ــت نق اینجاس
ــی  ــی ایــن ســازه هــای باســتانی کــه کلیــد حــل مشــکل ب عمل
ــا ایــن وجــود همچنــان در  آبــی هســتند فرامــوش شــده اســت ب
اســتان کرمــان در بخــش کشــاورزی و تامیــن آب شــرب قناتهــا 
ــداد  ــل تع ــه دلی ــد و شــاید ب ــر گــذاری دارن نقــش محــوری و تاثی
زیادشــان در اســتان کرمــان و عــادی شــدن حضورشــان کمتــر نیز 

ــد. ــی گیرن ــرار م ــورد توجــه ق م

ــن کوچــه هــم در  ــه ای ــی ســطل هــای زبال حت
ــان  ــبز پنه ــه س ــای همیش ــه ه ــان درختچ می
شــده انــد کــه مبــادا همگونــی ایــن کوچــه زیبــا 
را بــه هــم بریزنــد؛ در میــان گونــه هــای مختلف 
ــوط  ــه بل ــای کوچ ــه ه ــده در باغچ ــته ش کاش
ــای زاگــرس  ــا ردپ ــد ت ــی مــی کنن هــا خودنمای
ــه رخ  ــا اینجــا هــم نمادهایــش را ب همیشــه زیب
ــان اســتوار  بکشــاند کــه آری ایــن منــم، همچن

ــا. و پابرج
ــان  ــخاوت و مهم ــم س ــه رس ــزارش ب ــوژه گ س
نــوازی بلــوط هــا جلــوی باغچــه کوچــک خانــه 
ــه  ــان خان ــادا در می ــه مب ــت ک ــر اس اش منتظ
هــای هــم شــکل ایــن کوچــه ســرنخ ماجــرا از 
ــرود و بلوطــی مســیر را اشــتباهی  دســتمان در ب
بــه مــا نشــان دهــد و راهمــان را کــج کنیــم بــه 

ــه ای دیگــر. ســمت باغچــه و خان

lبلوطهایــی کــه به عابــران اکســیژن 
ــی کنند ــارف م تع

پــدر بلــوط منتظــر اســت تــا بچــه هــا و 
ــوط"  ــاه بل ــد، از "ش ــانمان بده ــش را نش نوادگان
گرفتــه تــا "بنــه" و "گیــرچ" و "کلنــگ" کــه ایــن 
دوتــای آخــری را مــی توانیــد زالزالــک و پســته 

ــی  ــام هــای محل ــی ن ــد ول وحشــی هــم بخوانی
ــن  ــی ای ــرای اهال ــوط ب ــای بل ــه ه ــن همخان ای

ــت. ــناتر اس ــار آش دی
ــر افشــار نامیســت کــه ســوژه گزارشــمان  مظف
ــی ایــن همــه ماجــرا  از او شــروع مــی شــود، ول

نیســت.
ــی اش در  ــهرت خانوادگ ــش از ش ــه بی ــار ک افش
شــهر بــه نــام پــدر بلوط بــرای خــودش شــهرتی 
دســت و پــا کــرده اســت بــه اســتقبال مــان مــی 
ــدای حرفهــا در  ــوز ســام و علیــک ابت ــد، هن آی
دهانمــان نماســیده بــا انگشــت آدرس بلوطهــای 
ــدان  ــه فرزن ــا ب کوچــه را نشــانمان مــی دهــد ت
پــدر بلــوط هــم ســامی تحویــل دهیــم و 
علیکــی تنفــس کنیــم و چــه هوایــی بلــوط هــا 

اینجــا بــه عابــران تعــارف مــی کننــد.
افشــار مــی گویــد کــه مــردم کوچــه از بلــوط هــا 
ــه  ــر خان ــوی ه ــد و حــاال جل ــرده ان اســتقبال ک
ردپــای زاگــرس را مــی تــوان گرفــت، درختچــه 
ــن  ــد از چندی ــت بع ــه زحم ــاال ب ــه ح ــی ک های
ــام نهــال را  ســال آنقــدر قــد کشــیده انــد کــه ن

ــا بلوطهــای جــوان تعویــض کننــد. بتواننــد ب
پــدر بلــوط مــی گویــد کــه ایــن کوچــه از ســایر 
کوچــه هــای محلــه تمیزتــر اســت چــون اهالــی 

آن بــه نوبــت یــک روز یــا دو روز درمیــان جلــوی 
خانــه هــای خــود و همســایه هــای بــاال و پایین 
را تمیــز مــی کننــد تــا همــه بــار تمیــزی کوچــه 

بــه گــردن نارنجــی پــوش محلــه نباشــد.

lماجرای گلدانهای عجیب و غریب
بعــد از تعارفــی کــه مــا را راهــی حیــاط خانــه می 
کنــد، تــوی مســیر مظفــر افشــار از کارهایش می 
ــن  ــد و مشــتاق ای ــد و مردمــی کــه عاقمن گوی
کارهــا را دنبــال مــی کننــد، خــودش مــی گویــد 
ــه  ــد ک ــته ان ــا خواس ــراد باره ــی از اف ــه بعض ک
بــرای کمــک مالــی بــه ایــن حرکــت بــه میــدان 

بیاینــد ولــی پدر بلــوط فقــط یــک خواســته دارد: 
فرزندانــش را پنــاه بدهیــد!

مــی گویــد همــه چیــز آمــاده اســت، همــه مــی 
ــی  ــه فرزندخواندگ ــا را ب ــد و بلوطه ــد بیاین توانن
بپذیرنــد و بــا کاشــتن نهالــی یــا بــذری بر شــمار 
فرزنــدان بلــوط بیفزاینــد، ایــن همــه آنچه اســت 
کــه مظفــر افشــار از مشــتاقان کمــک بــه ایــن 

حرکــت مــی خواهــد.
ــی  ــدان های ــر از گل ــه پ ــگ خان ــاط و پارکین حی
ــه  ــزارش ب ــوژه گ ــی س ــرنخ اصل ــه س ــت ک اس
بــرگ بــرگ آنهــا مــی رســد و ریشــه هایشــان 

ــن دارد. ــرای گفت ــا ب حرفه
مظفــر افشــار مــی گویــد کــه گاهــی بچــه های 
ــی  ــف م ــه ص ــن خان ــت در ای ــه ای پش مدرس
کشــند تــا بــه دیــدار ایــن گلــدان هــای عجیــب 
و غریــب بیاینــد، گلــدان هایــی کــه حــرف مــی 
ــند و  ــی نویس ــه م ــد، نام ــی دهن ــام م ــد، پی زنن
گاهــی در ذهــن کــودکان ایــن دیــار داســتانها و 

خاطرهــا مــی ســرایند.

مهمان زباله دانی به صرف اکسیژن

کسی که در کفشهای  »ابتکار«  نهال کاشت
              اثر برتر بخش ویژه- محیط زیست 

زهرا حسینی/ 
لرستان

حوالی عصر یک روز زمستانی است، درختان شهر برگهایشان را به 
هوای دیماه داده اند تا سوز سرمای شهر با درختان عریان و بی برگش 
دوچندان شود، اما کوچه ای در حوالی دیاری خرم و آباد وجود دارد 
که هنوز بوی بلوط را در شهر می پیچاند و سرسبزی باغچه های 
کوچک جلوی حیاط خانه هایش دل را می برد تا کوهستانهای زاگرس.

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی
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اینجــا اگــر گلهــا و نهالهــا نبودنــد شــاید بیشــتر 
ــود،  ــم ب ــم و بره ــی دره ــه دان ــک زبال ــبیه ی ش
زبالــه دانــی کــه مــی تــوان از پوســت تخــم مرغ 
ــوه و جــای شــامپوی  ــا قوطــی آب می ــه، ت گرفت
ــک ای زوار  ــا و عروس ــش ه ــی کف ــی و حت خال

ــدا کــرد. ــان آنهــا پی ــه را در می دررفت

ــرف  ــرغ ح ــم م ــت تخ ــی پوس lوقت
ــد!  ــی زن م

ــا اینجــا  ــی هــای دنی ــه دان برعکــس همــه زبال
خیلــی خــوب هــم مــی شــود نفــس کشــید، می 
شــود ریــه هــا را بارهــا پــر کــرد و خالــی کــرد و پــر 
کــرد و خالــی کــرد و ...آری! اینجــا اکســیژن پاک و 

خالــص مــی دهــد ایــن طاهــای کثیــف!
کاشــت نهــال و گلهــای مختلــف در زبالــه هایی 
کــه در طبیعــت تجدیدناپذیــر هســتند نمــادی از 
حیــات بخشــی زبالــه هایــی اســت کــه بــه جای 
جــان گرفتــن اینجــا جــان مــی دهنــد تــا نمــودی 
باشــند بــرای کودکانــی کــه مــی خواهنــد بیاموزند 
زبالــه هــا را در طبیعــت رهــا نکننــد و حــاال بــا این 

زبــان زیبــا یــاد مــی گیرنــد و یــاد مــی دهنــد.
ــه  ــروف زبال ــه ظ ــد ک ــی گوی ــار م ــر افش مظف
اینجــا حــرف مــی زننــد و بــرای اثبــات ادعایــش 
از پوســت تخــم مرغــی کــه "گل نــاز" را در خــود 
ــبقه و  ــه از س ــد ک ــی کن ــوال م ــرورش داده س پ
ــی  ــرغ م ــد. پوســت تخــم م ســابقه خــود بگوی
ــما را  ــی ش ــت مصرف ــادرم گوش ــه "م ــد ک گوی
ــما  ــرای ش ــروز ب ــن ام ــرد و م ــی ک ــن م تامی
اکســیژن تولیــد مــی کنــم و خوشــحالم کــه بــی 

ــت نیســتم! " خاصی

ــرود  ــه س ــنگی ک ــای فش ــه ه lپوک
ــد ــی خوانن م

ــد.  ــی آین ــه صــدا م ــم ب ــر ه ــای دیگ ــه ه "زبال
ــی را  ــال بلوط ــاال نه ــه ح ــوه ای ک ــای آبمی ج
در خــود جــای داده فریــاد مــی زنــد کــه "نــوش 
جــان! متشــکرم کــه امــروز در مــن نهــال 

ــتید! " کاش
ــف  ــم ردی ــار ه ــه کن ــنگی ک ــای فش ــه ه پوک
ــان  ــد و در دل هرکدامش ــتاده ان ــف ایس ــه ردی ب
شــاخه گلــی جــان گرفتــه اســت نیــز ســرود می 
خواننــد کــه "آتــش افــروز دیــروز، تولیــد کننــده 
اکســیژن امــروز! امیــدوارم کــه مــا را مــورد عفو و 
بخشــش قــرار دهیــد چــون پرنــدگان و جانــوران 
زیــادی را از بیــن بردیــم و امــروز جبــران کــرده و 

داریــم اکســیژن تولیــد مــی کنیمــ ! "
ــن نامــه هــا و  ــد کــه ای مظفــر افشــار مــی گوی
ــی را  ــام های ــا پی ــدان ه ــای روی گل ــته ه نوش
ــالها  ــا س ــاید ت ــه ش ــد ک ــی ده ــه مخاطــب م ب
ــد  ــی گوی ــوزی م ــش آم ــد، از دان ــوش نکن فرام
ــه  ــل ب کــه جــای شــامپوی خــود را امــروز تبدی
گلدانــی کــرده و کنــار طاقچــه اتاق ش گذاشــته 
ــدن  ــا دی ــه ب ــد ک ــی گوی اســت، از شــکارچی م
پوکــه هایــی کــه در آنها گل کاشــته شــده اســت 
ــاال از  ــده و ح ــام دی ــن پی ــب ای ــود را مخاط خ

ــود دســت کشــیده اســت. اســلحه خ
پــدر بلــوط معتقــد اســت که بــا کاشــتن نهــال و 
گل در ظــروف زبالــه عــاوه بــر اینکــه از حجــم 
زبالــه هــا کاســته مــی شــود مــی تــوان دههــا و 
صدهــا گلــدان بــرای تولیــد اکســیژن در خانه ها 
داشــت، گلــدان هایــی کــه بــا خــود پیــام هــای 
زیــادی دارنــد، پیــام هایــی از انبــوه زبالــه هایــی 
کــه در طــول روز تولیــد مــی کنیــم تا اکســیژنی 
ــه  ــرای ری ــد آن را ب ــت تولی ــگار سالهاس ــه ان ک

هــای گرفتــه زمیــن فرامــوش کــرده ایــم.

ــرگ هایــی کــه از ســهم شــان در  lب
تولیــد اکســیژن مــی گوینــد

افشــار در میــان گلــدان هــا کوچــک ترین شــان 
ــک درب  ــل ی ــد. در داخ ــی ده ــانمان م را نش
شــامپو یــک گل کوچــک پــا گرفتــه اســت کــه 
ــه نفــس  ــاد ب ــام اعتم ــا تم ــرگ ش ب ــا گلب دو ت
خــود مــی گویــد کــه در تامیــن اکســیژن زمیــن 

ســهیم اســت.
جــای نــخ دنــدان کوچکــی در گوشــه ای 
ــه قــد  خودنمایــی مــی کنــد کــه مــی گویــد" ب
ــدازه خــودم اکســیژن  ــه ان ــگاه نکنیــد، ب ریــزم ن
ــم". پاکــت ســیگاری کــه حــاال  ــد مــی کن تولی
میزبــان گل شــمعدانی شــده اســت کنار دســتش 
ــت  ــیده اس ــه ای کش ــود برگ ــده و روی خ خوابی
کــه "چــرا ســیگار؟ چــرادود؟ چــرا ســم؟ امــروز 
بــرای جامعــه مــن اکســیژن تولیــد مــی کنــم. "

مظفــر افشــار مــی گویــد کــه در میــان ایــن زباله 
هــا همــه نــوع گلــی کاشــته اســت ولــی هدفش 
پــرورش گل نبــوده و نیســت، مــی گویــد بیشــتر 
ــا  ــه ه ــن زبال ــه ســمت ای ــا را ب ــته نگاهه خواس
ــه هایــی کــه اگــر در طبیعــت  ســوق دهــد، زبال
دور انداختــه شــوند شــاید قــرن هــا بــرای 
ــچ  ــاال هی ــی ح ــد ول ــی نباش ــا کاف ــودی آنه ناب

ــون  ــد چ ــی اندیش ــا نم ــودی آنه ــه ناب ــی ب کس
ــد. ــده ان ــات بخــش ش حی

میــان بقیــه گلــدان هــا ســرک مــی کشــیم، در 
ــرورش  ــنگ" پ ــی "گل س ــه ای دور انداختن آفتاب
داده شــده اســت و در ماقــه مــادر مظفــر افشــار 
شــمعدانی! عروســک زوار در رفتــه میزبــان 
ــی  ــد حــاال هــم ب ــا بگوی ــی شــده اســت ت نهال

ــت. ــت نیس خاصی

ــان گل  ــکار" میزب ــای "ابت ــش ه lکف
ــمعدانی ــاز و ش ن

ــک  ــب ی ــب و غری ــای عجی ــدان ه ــار گل در کن
ــه در  ــود ک ــی ش ــده م ــه دی ــش زنان ــت کف جف
ــده و روی  ــته ش ــمعدانی کاش ــاز و ش ــا گل ن آنه
کفــش هــا نوشــته شــده اســت کــه خانــم ابتکار 
ــدا  ــت اه ــط زیس ــه محی ــا را ب ــش ه ــن کف ای

ــت! ــرده اس ک
ــم  ــای خان ــش ه ــا، کف ــش ه ــن کف ــد ای هرچن
ابتــکار نیســت، ولــی کفشــهای "ابتــکار" و 
خاقیــت مظفــر افشــار حــاال صــدا کــرده اســت 
ــی  ــوش کودکان ــوان در گ ــی ت ــش را م و صدای
شــنید کــه از زبالــه هایشــان گلــدان مــی ســازند 
و هــر شــب خــواب نهــال و بذرهــای بلوطــی را 
مــی بیننــد کــه در دل کــوه و دشــت ایــن دیــار 
کاشــته انــد و امیدوارنــد کــه روزی آنهــا هــم پدر 

ــوند. ــوط ش بل
ــا و  ــن نهاله ــدار ای ــرای دی ــه ب ــی ک ــه های بچ
ــه  ــان را ک ــر کدامش ــد ه ــی آین ــا م ــدان ه گل
ــود  ــا خ ــد ب ــی توانن ــند م ــته باش ــت داش دوس
ببرنــد، مظفــر افشــار مــی گویــد کــه در آخریــن 
ــچ  ــد هی ــرده ان ــرکت ک ــه ش ــگاهی ک نمایش
ــوده و  ــی نب ــدون متقاض ــا ب ــدان ه ــدام از گل ک

ــت. ــده اس ــه ای ش ــی خان ــان راه هرکدامش
ــدان  ــر از گل ــم پ ــار ه ــه افش ــاط پشــتی خان حی
ــا  ــا ت ــدان ه ــای گل ــف اســت، رد پ ــای مختل ه
ــه  ــم رفت ــه ه ــاط خان ــوار حی ــن و دی روی پرچی
ــماق  ــی س ــا حت ــه ت ــوط گرفت ــاه بل اســت، از ش
ــده مــی  ــدان هــا دی ــان گل ــی در می و لیمــو امان
ــاط را  ــف حی ــای ک ــک ه ــی موزائی ــود. بعض ش
ــر  ــان ریشــه هایشــان را پ ــا درخت ــد ت درآورده ان
دهنــد در میــان خــاک و پــا بگیرنــد و بــاال بروند.

ــوای  ــری از ه ــگار خب ــی ان ــه میکش ــس ک نف
ســنگین بیــرون از ایــن خانــه نیســت، اکســیژن 
خالــص همــه وجــودت را پــر مــی کنــد و 
ســبکی مولکولهــای هــوا را در عمــق ریــه هایت 
احســاس مــی کنــی و ترجیــح مــی دهــی بارهــا 

ــی. ــرار کن ــت را همینجــا تک نفســهای عمیق

ــاله  ــر 2500 س ــوط از عم ــدر بل lپ
ــد  ــی گوی ــش م فرزندان

مظفــر افشــار مــی گوید کــه شــعار بــرای احیای 
بلــوط هــا و بلوطســتان کافــی نیســت، از هشــت 
ــهر  ــام ش ــه در ب ــد ک ــی گوی ــی م ــار بلوط هکت
خــرم آبــاد کاشــته و تــک تــک ایــن بلــوط هــا را 
در گرمــای 44 درجــه تابســتان خــرم آبــاد آبیاری 
کــرده اند کــه مبــادا خاطــر فرزنــدان بلــوط آزرده 
شــود. رهــاورد ایــن همــه نگهــداری ایــن اســت 
کــه تلفــات بلوط هــا در هشــت هکتــار بام شــهر 
خــرم آبــاد زیــر یــک درصــد بــوده اســت و همیــن 
کــه همــه فرزنــدان پــدر بلــوط زنــده انــد و پابرجا 

رضایتــش را دوچنــدان مــی کنــد.
افشــار آدرس بلوطهایــی را کــه در ســطح شــهر 
کاشــته اســت را نیــز دارد، از بلــوط 13 ســاله ای 
کــه گوشــه پــل صفــوی خــرم آبــاد امــورات می 
ــا درخــت 20 ســاله ای کــه در حوالــی  ــد ت گذران
میــدان ژاندارمــری بــه تولیــد و عرضــه اکســیژن 

مشــغول اســت.
پــدر بلــوط از عمــر 2500 ســاله فرزندانــش مــی 
ــر  ــد و از مســئوالن مــی خواهــد نگــران دی گوی
پــا گرفتــن بلــوط هــا نباشــند، چــرا کــه اگــر این 
نهالهــا پــا بگیرنــد و از مرحلــه تاتــی تاتــی کردن 
بگذرنــد، تــا قــرن هــا ریشــه هایشــان زمیــن را 
قــرص و محکــم نگــه مــی دارد و بــه ایــن دیــار 

ــان مــی بخشــد. آب و ن
ــال  ــزار و 500 نه ــاالنه دو ه ــد س ــار از تولی افش
بلــوط و توزیــع نزدیــک بــه 40 هــزار بــذر بلــوط 
مــی گویــد و امیــدوار اســت کــه بلوطهــای جوان 
جــا پــای نیــاکان بــه زوال رفتــه خــود بگذارنــد 

بلکــه تســای دل زاگــرس باشــند.
ــده در  ــته ش ــیرین کاش ــت لیموش ــای درخ الب
ــه پــدر بلــوط قمــری  گوشــه حیــاط پشــتی خان
ــای  ــری از رد پ ــا اث ــد، اینج ــرده ان ــه ک ــا خان ه
ــط  ــی اواس ــم حوال ــدارد، تقوی ــود ن ــتان وج زمس
دیمــاه را نشــان مــی دهــد ولــی سرســبزی ایــن 
حیــاط و نهالهایــش و اکســیژنی کــه مهمــان ریه 
ــا  ــدنی نیســت، گوی ــام ش ــد تم ــی کن ــت م های
اینجــا، در دل ایــن حیــاط کوچــک هــر روز و هــر 
مــاه و چهارفصــل خــدا ســبز اســت، بفرماییــد به 

ــص! صــرف اکســیژن خال
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ــری عمــار یاســر  ــی قدیمــی کــه از 45 مت داالن
شــروع شــده و بــه میــدان کهنــه نزدیــک 

خیابــان طالقانــی ختــم می شــود.
از ابتــدای خیابــان آذر کــه راه بیفتــی، بایــد تقاطع 
ــمت  ــه س ــمت ب ــی و چش ــر را رد کن ــار یاس عم
چــپ خیابــان باشــد تــا دو منــاره ســر در مدرســه 
ــده از  ــه باقیمان ــه ای ک ــی. مدرس ــه را ببین غیاثی
یــک مدرســه بزرگ تــر از قــرن هشــتم هجــری 
ــی و  ــای قدیم ــا آجره ــش ب ــت و مناره های اس
کاشــی های فیــروزه ای از همــان خیابــان آذر بــه 

ــد. ــام می کن ــذران س رهگ
همــان حوالــی دربــی فلــزی و بــزرگ بــه ســوی 
میــدان کهنــه بــاز می شــود. میدانــی کــه 
ــر اســت از وانت بارهــا و حجره هــای  اطرافــش پ
غبــار گرفتــه ســبزی فروشــی. ســبزی هایی کــه 
ــه زنجــان  ــد و ب از اطــراف قــم و کاشــان می آین
ــن  ــای ای ــد. قدیمی ه ــر می رون ــز و مای و تبری
ــال  ــا 70 س ــن در و دیواره ــد ای ــدان می گوین می
ــا  ــش از آن اینج ــده و پی ــاخته ش ــه س ــت ک اس
گودالــی بــود کــه آب از بــاالی شــهر در آن جمع 

ــت. ــده اس می ش
بــاران بهــاری آرام صورتــت را نــوازش می دهــد. 
ــای  ــوی فض ــه س ــت را ب ــدان راه ــه می از گوش
ــه  ــی اش ب ــه کهنه گ ــه ک ــازار کهن سرپوشــیده ب
600 ســال قبــل می رســد ادامــه می دهــی. 
قســمت ابتدایــی بــازار کهنــه کــه ســقف گنبدی 
ــرده  ــن نک ــا په ــرش را روی مغازه ه ــوز چت هن
ــای  ــور قطره ه شــیروانی تکــه تکــه مجــال عب
ــت  ــا کفش های ــازار داده ت ــف ب ــاران را روی ک ب

ــی شــود. گل
ــی  ــک آهن ــی کوچ ــاری روی صندل ــد غف حمی
درگاه مغــازه اش نشســته و مواد شــوینده و بنشــن 
ــتش  ــگ روی دس ــبز رن ــبیح س ــد. تس می فروش
ــه ســقف و  ــی ب ــد و نگاه ــک دور می چرخان را ی
ــدازد:  ــازه اش می ان ــه مغ ــار گرفت ــای غب دیواره
ــد مرمــت  ــر تاریخــی اســت؛ نبای ــد اث »می گوین
ــچ کاری انجــام  ــم هی ــان ه ــا خودش ــد... ام کنی
نمی دهنــد. چنــد ســال اســت قــرار شــده دســتی 
ــت  ــا از ایــن حال ــازار بکشــند ت ــه ســر و روی ب ب
دربیایــد امــا هنــوز خبــری نیســت.« زنــگ درب 
آهنــی مغــازه اش روی آســتین لبــاس ســفیدش 
ردی گذشــته و دیــوار مغــازه اش از کثیفــی ســیاه 
ــن  ــع ای ــن وض ــا ای ــد ب ــت. می گوی ــده اس ش
مغازه هــا مشــتری هــم ندارنــد و بایــد بــه ثمــن 
بخــس فروختشــان امــا کســی کــه قدیمــی این 
محلــه و بــازار اســت چطــور بــه ایــن راحتــی دل 

ــرود؟ بکنــد و ب
ــر کــرده. جعفــری،  ــوی ســبزی همــه جــا را پ ب
ــی  ــای چوب ــه روی میزه ــره، پیازچ ــنیز، ت گش

دکان  کارگــران  می کننــد.  خودنمایــی 
همه شــان  کــه  اســماعیلی  سبزی فروشــی 
عمــوزاده هســتند، دســته دســته ســبزی ها 
را بــرای مشــتری کنــار هــم می چیننــد. آن 
طرف تــر حــاج نعمــت رمضانــی نشســته و 
ــد. ــدی می فروش ــاس نم ــور و لب ــن موت خورجی

می گویــد 50 ســال اســت در ایــن بــازار شــغلش 
همیــن اســت بــا ایــن تفــاوت کــه قبــًا پــاالن 
ــت  ــال اس ــاً 20 س ــاال تقریب ــا ح ــت ام می فروخ
ــت  ــی وق ــه و خیل ــی ندوخت ــری پاالن ــه دیگ ک
اســت کــه نمی فروشــد چــون شــغل پــدری اش 
دیگــر کاربــرد نــدارد. »قدیــم حتــی کربــا هــم 
ــِر  ــا س ــه ت ــاال ک ــا ح ــد ام ــر می رفتن ــا قاط ب
ــاالن  ــد دیگــر پ ــا ماشــین می رون کوچــه هــم ب

ــد؟« ــی می آی ــه کس ــه کار چ ب
مغــازه اش نبــش ســرای ماحســین اســت. 
ســرایی پــر از الــوار و چــوب و جــارو... تــا 
ــی  ــی، درب چوب ــور کن ــتی عب ــی از هش می آی
ــی  ــد. درب ــب می کن ــه ات را جل ــه ای توج دولنگ
کــه دو کلــون مردانــه و زنانــه دارد و شــاید بیــش 
از 200ســال قدمــت. مــرد میانســالی کــه آنطرف 

ــد،  ــه می زن ــا مشــتری ســر قیمــت چــوب چان ب
می گویــد صاحــب ایــن در اســت و کمتــر از 
ــدش. ــم نمی فروش ــان ه ــون توم ــار میلی چه

داخــل ســرا هرچــه را نــگاه کنــی چوبــی اســت. 
یــک راه پلــه باریــک راه اســت تــا بــام گاهگلــی 
ــره  ــک. حج ــای کوچ ــت از گنبده ــر اس ــه پ ک
ــر اســت از  عتیقــه فــروِش ســرای ماحســین پ
ــد  ــران می آین ــه از همــه جــای ای ــی ک چوب های
ــا در حــرارت کــوره مــرد خــراط نــرم شــوند و در  ت
میــان فشــار بازوانش شــکل بگیرند. بشــوند دســته 
یــک بیــل بــرای باغبانــی، بشــوند چــوب دســتی 

بــرای چوپانــی یــا شــاید میلــه یــک پرچــم ...
از ســرای ماحســین تــا بــازار چــوب چنــد 
قدمــی بیشــتر فاصلــه نیســت. همــان ابتــدا کــه 
ــبزی و  ــوی س ــوی، ب ــا می ش وارد داالن خراط ه
میــوه تــازه جایــش را بــه بــوی چــوب می دهــد.

هشــتی های تــو در تــو و تاریــک بــه یــک 
ــن  ــور زردی روش ــا ن ــه ب ــد ک ــک می رس اتاق
ــا درب  ــه ج ــد هم ــم کار می کن ــا چش ــده. ت ش
و پنجــره و اجنــاس چوبــی قدیمــی اســت. 
ــراش  ــر مــردی در اتاقــک کــه ســرگرم ت تصوی
یــک تکــه چــوب اســت، در میــان غبــار ناشــی 
ــفید  ــر س ــده. کبوت ــو ش ــوب مح ــراش چ از ت
پاپــری در میــان حجــره ایــن طــرف و آن طــرف 
ــت از  ــر اس ــار پ ــرد نج ــر م ــاالی س ــرد. ب می پ
ــبهی  ــط ش ــاال فق ــه ح ــی ک ــای قدیم عکس ه

ــت. ــا پیداس از آنه
ــن  ــه دام انداخت ــرای ب ــوی ب ــس می ش ــا قف ی
ــی  ــان. گاه ــرواز انس ــرای پ ــر ب ــا منب ــر ی کبوت
دســته یــک بیــل بــودن ارزشــمندتر اســت 
ــن  ــم در ای ــم ها ه ــان. ابریش ــک قلی ــه ی ــا پای ت
راســته بــازار سرنوشــتی دارنــد. دســت های 
ــم اســت  ــن رنگــرز ق ــه پیرتری ــی ردکار« ک »نب
ــم ها را  ــاس ابریش ــردو و رن ــار و گ ــت ان ــا پوس ب
ــج داخــل  ــا آرن ــد. دســت هایش ت نقاشــی می کن
حوضچــه رنــگ اســت و دعوتــت می کنــد 
ــم های  ــه ابریش ــی ک ــی. بام ــدن کن ــام دی از ب

ــه  ــدی ب ــقف گنب ــده روی س ــن ش ــی په رنگ
ــرده. ــی اش ک ــمان نقاش ــی آس ــک آب کم

ــدل  ــل خوش ــره ابوالفض ــر حج ــدم  باالت ــد ق چن
ــه  ــتانی دارد. از تپانچ ــودش داس ــرای خ ــم ب ه
ــی  ــک تزئین ــا کوچ ــا قوطی ه ــه ت دوران صفوی
ــود.  ــدا می ش ــره پی ــن حج ــتر در ای ــرای انگش ب
خــودش کارش قلــم زنــی اســت. نقــش می زنــد 
ــت  ــاد صاب ــه نم ــیرهایی ک ــه شمش ــر تیغ ب
ــت  ــد ثب ــه می گوی ــیرهایی ک ــد. شمش ذوالفقارن
ملــی هــم شــده و صــادر می شــود. آن طرف تــر 
زخمــی اش  دســت های  بــا  قمــی  محمــد 
ــه حــاال  ــو می ســازد. روی تکــه کاغــذی ک چاق
ــه و شمشــیر  ــته قم ــگ شــده نوش ــر زردرن دیگ
ــرای  ــو ب ــل چاق ــد اص ــیم... می گوی نمی فروش
ــم هــم از گذشــته ســبک  ــا ق زنجــان اســت ام

چاقو ســازی خــود را داشــته...

ــه بازارچــه  ــم ب ــه ق ــازار کهن ــل ب تبدی
ــتی ــع دس صنای

ــم  ــتانداری ق ــگری اس ــروه گردش ــه کارگ مصوب
ــه  ــازار کهن ــرای نجــات ب ــد ب ــی باش ــاید راه ش
ــرار  ــه ق ــن مصوب ــق ای ــت. طب ــم از محرومی ق
اســت ایــن یــادگار تاریخــی شــهر قــم بازارچــه 

ــود. ــتی ش ــع دس صنای
مهــدی نصــر اصفهانــی، معــاون صنایــع دســتی 
ــا مهــر می گویــد  میــراث فرهنگــی در گفتگــو ب
ــت  ــام اس ــال انج ــوع در ح ــن موض ــد ای فراین
و اداره کل میــراث فرهنگــی ایــن مصوبــه را 
جــدی گرفتــه امــا مثــل هــر موضــوع دیگــری 
مشــکات مالــی ایــن رونــد را کنــد کرده اســت.

بــه گفتــه وی بایــد وام هــای مناســب بــه 
ــا  ــود ت ــذار ش ــتی واگ ــع دس ــدان صنای هنرمن
بتواننــد مغازه هــا را تملــک کــرده و در ایــن بــازار 
مشــغول کار شــوند. همچنیــن مالــکان هــم باید 

ــند. ــته باش ــذاری داش ــی واگ آمادگ
ــد  ــی می گوین ــر اصفهان ــه نص ــور ک ــه آنط البت
فراینــد مطالعــات ایــن موضــوع در حــال انجــام 
ــل کــردن  ــرای تبدی اســت و مرمت هــای الزم ب
ــع دســتی اســتان  ــه بازارچــه صنای ــازار ب ــن ب ای
ــد  ــام خواه ــار انج ــن اعتب ــورت تأمی ــم در ص ق

ــد. ش
دیلینــگ ... دیلینــگ ... دیلینــگ... صدایــی 

دعوتــت می کنــد بــه چنــد حجــره آن طرف تــر...
جایــی کــه مــرد جوانــی روی صندلــی چرمــی لم 
داده و یــک قــاده اســب را تعمیــر می کنــد. در و 
دیــوار پــر اســت از درام یــا همــان زنــگ شــتر و 
ــا خرمهــره و تکه هــای  انــواع قاده هایــی کــه ب
ــر و  ــا ن ــد درام ه ــده اند. می گوی ــت ش ــرم زین چ
مــاده  دارنــد. دوتایشــان کــه در یــک گله باشــند، 
صــدای زیبایــی تولیــد می شــود. صــدای درام هــا 
آهنــگ ســفر اســت... در خــودش یــک هشــدار 
ــواب و  ــو در خ ــت و ت ــه دارد... »کاروان رف نهفت

بیابــان در پیــش ...«
کاروان زمــان اینجــا در بــازار کهنــه توقــف کرده. 
ــی دارد.  ــته و کهنه گ ــی از گذش ــز بوی ــه چی هم
کهنه گــی نقطــه ای فرامــوش شــده در شــهر که 
پناهــی شــده بــرای آدم هــا و مشــاغل فرامــوش 

شــده  ...

 توقف کاروان زمان در بازار کهنه قم

گذر از داالن فراموش شده ها
         اثر برتر بخش: ویژه - میراث فرهنگی 

زینب  آخوندی/ 
قم

شلوغی های  از  گذر 
خیابان آذر و هیاهوی 
ماشین ها،  و  آدم ها 
داالن  به  گذاشتن  پا 
خنک و خاکستری بازار 
کهنه، شبیه پا گذاشتن 
به تونل زمان است. از 
میخکوبت  ابتدا  همان 
عباسی.  شاه  عصر  یادگار  این  می کند 
بازاری که مانند یک مار زخمی خودش را 
در دوسوی هسته اولیه شهر قم یعنی بین 
محله عربستان و لب چال کشیده است.

برگزیدگان جشنواره  تولیدات استانی

http://mehrnews.com


در بخش جامعه این شماره گزارش های پر بار و پر شماری را برایتان آماده کرده ایم. 
از قم تا لرستان؛ از تهران تا سیستان و بلوچستان.

 سال هاست که آمدن به کرج تاوان دارد؛ تاوانی از جنس گرفتار شدن در ترافیک 
چند کیلومتری و متأسفانه ویترین اتوبان پر است .این شماره گشتی زدیم در این 

اتوبان پر تردد.
 دمای هوای این روزهای گچساران گاهی به ۴۰درجه هم می رسد با این حال نیروهای 
مردمی، محیط زیست و منابع طبیعی همچنان در ارتفاعات دیل گچساران در حال 
خاموش کردن آتش هستند .این حکایت اتفاقی است که در طول سال و خصوصا 

فصل گرما بارها این منطقه شاهدش هست.
 پرورش شتر از جمله فعالیت های دامپروری است که از سال های بسیار دور در 
بخش هایی از استان خراسان شمالی در شمال شرق کشور رونق داشته، هر چند که 
اکنون دیگر آن رونق سابق را ندارد.خواندن این گزارش را از دست ندهید.با وجود 
قدمت تاریخی و ظرفیت های بالقوه موجود در این زمینه، متأسفانه این روزها اندک 
شترداران خراسان شمالی با مشکالت متعددی روبرو هستند که این مشکالت آنها را 

وادار به فروش شترها و مهاجرت به شهرها برای یافتن زندگانی بهتر می کند.
 باز هم حکایت آتش و این بار بلوطستان .یک روز حرف ذغالگیری است و روز دیگر 
تغییر کاربری، کشاورزانی به طمع زمین ُمفت، چنگ به سرمایه زمین انداخته اند، یک 

روز با تبر و اره می برند، روز دیگر ذغال می گیرند و این روزها آتش می زنند.
در ادامه این بخش اما سری زدیم به دریاچه ارومیه و حرف تکراری اما همواره 
دردناک خشک شدن آن، یک ماجرای عجیب در دیار لرستان را برایتان باز گو کرده 
ایم :مردی که ۲۳ سال سر وقت زباله ها رفت و از سیل در رودخانه کرج گفته ایم. 
همچنین گزارشی داریم از سایه مدیریت دوگانه بر حریم شهرستان های استان 
تهران و یک ماجرای خواندنی درباره آقا و خانم »راهپیمایی« و همچنین گزارشی 

دردناک از وضعیت استعداد فوتبال انزلی دست فروشی می کند.
به جز اینها که برشمردیم گزارش های دیگری نیز در این بخش از نظر خواهید 
گذراند. از جمله داستان پسرکی در یکی از روستاهای مازندران که با لبخند با سرطان 
دسته و پنجه نرم می کند تا از طریق بیان رنج های او نقبی بزنیم به سختی هایی که 
خانواده هایی چنین در روستاها برای درمان فرزندان خود می کشند . تصویر جلد این 

بخش نیز به این گزارش اختصاص دارد.

جامعـه ایـــران
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بنــا بــر تحقیقــات انجــام شــده )نزدیــک دو دهــه 
پیــش تــا کنــون(  نمــودار تــراز آب پــارک ملــی 
دریاچــه ارومیــه رو بــه پاییــن اســت و مطالعــات 
ــه  ــز دریاچ ــه آبری ــوم حوض ــت ب ــت زیس مدیری
ــه  ــی ب ــک جهان ــکاری بان ــا هم ــه ب ــه ک ارومی
ــه  اتمــام رســیده، نشــان می دهــد دریاچــه ارومی
بــه عنــوان دومیــن دریاچــه شــور جهــان 
ــی  ــی م ــی را ط ــم  بحران ــی وخی ــای خیل روزه

ــد. کن
ــا ویژگــی هــای  ــه ب ــی دریاچــه ارومی ــارک مل پ
خــاص خــود بعــد از دریاچــه شــور بحــر المیــت 
در دنیــا بــه عنــوان دومین دریاچــه شــور و بزرگ 
در جهــان بــه شــمار مــی رفــت، ایــن دریاچــه به 
ــا دارا بــودن  عنــوان بزرگتریــن تــاالب دایمــی ب
102 جزیــره بــزرگ و کوچــک در اســتان قابلیت 
هــای زیــادی را در دل خــود جــای داده بــود کــه 
امــروز جــز تاســف و کویــری از نمــک چیــزی از 

آن باقــی نمانــده اســت.
هــر چنــد بــر اســاس بررســی هــای کارشناســی 
ــام  ــه، ســد ســازی، ســاخت و اتم صــورت گرفت
ــه  ــی روی میانگــذر شــهید کانتــری، مصــرف ب
آب در بخــش کشــاورزی، اســتفاده بیــش از حــد 
آب هــای زیرزمینــی، چــاه هــای غیرمجــاز 
ــای  ــن ه ــی زمی ــعه غیراصول ــراه توس ــه هم ب
ــروز بحــران خشکســالی  ــل ب کشــاورزی از دالی
دریاچــه ارومیــه شــده اســت امــا کاهــش میــزان 
بــارش هــا ســهم زیــادی در ایــن میــان داشــته 

ــت. اس
ــه  ــت ک ــی اس ــا جای ــه ت ــق حادث ــفانه عم متاس
هزینــه هــای میلیــاردی بــرای احیای ایــن تاالب 
ــن  ــش بی ــا همای ــزاری دهه ــی، برگ ــن الملل بی
ــون نتوانســته  ــز تاکن ــی نی ــی و محل ــی، مل الملل
چــاره ســاز شــود و بــه دلیــل بــروز خشکســالی و 
ادامــه کاهــش بارندگــی هــا هــر روز بــر وســعت 
ایــن فاجعــه زیســت محیطــی افــزوده می شــود.

lدریاچــه ارومیــه در حــال تبدیــل 
شــدن بــه کانــون ریزگــرد خاورمیانــه

تبدیــل دریاچــه ارومیــه بــه کانــون ریزگردهــا در 
خاورمیانــه، وقــوع بادهــای نمکــی، تغییــر اقلیــم، 
ــروز بیماریهــای نوظهــور، از بیــن  ــه ســاز ب زمین
ــه،  ــردم منطق ــت م ــاورزی و معیش ــن کش رفت

ــات  ــیب و تبع ــزاران آس ــی از ه ــرت بخش مهاج
منفــی ناشــی از خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه 
بــوده کــه ســالها مــورد غفلــت مســئوالن واقــع 

شــده اســت.
کارشــناس مســئول زیســتگاههای خشــک اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت آذربایجــان غربــی 
ــه  ــدن دریاچ ــک ش ــات خش ــوص تبع در خص
ــرد  ــون ریزگ ــن کان ــد: چندی ــی گوی ــه م ارومی
مهــم در خاورمیانــه وجــود دارد کــه دریاچــه 
ارومیــه نیــز در حــال تبدیــل شــدن بــه یکــی از 

ــت. ــرد اس ــای ریزگ ــن کانونه ای
ــا  ــا ب ــگار م ــا خبرن ــاری در گفتگــو ب حجــت جب
هشــدار جــدی در خصــوص عــوارض و آســیب 
ــن  ــن رفت ــی از بی ــی ناش ــت محیط ــای زیس ه
ــم  ــفانه ه ــد: متاس ــی افزای ــه م ــه ارومی دریاچ
ــه  ــه ارومی ــل دریاچ ــه در داخ ــج نقط ــون پن اکن
شناســایی شــده کــه جــزو کانونهــای ریزگردهــا 
بــوده کــه شــامل اطــراف جزایــر و شــرق دریاچه 
ــهرک  ــی از ش ــل و بخش ــه جب ــه، منطق ارومی

ــاری اســت. ــع ب ــا پشــت مجتم ــی ت صنعت

وی بــا بیــان اینکــه ایــن کانــون هــای ریزگــرد 
در طــول 19 کیلومتــر از دریاچــه ارومیه گســترده 
ــون در  ــم اکن ــد:  ه ــی ده ــه م شــده اســت ادام
ــزار  ــل 36 ه ــه جب ــری منطق ــعاع 10 کیلومت ش
نفــر و در 30 کیلومتــری آن افــزون بــر 747 هزار 
ــامت و  ــه س ــتند ک ــی هس ــال زندگ ــر در ح نف

حیــات آنهــا را تهدیــد مــی کنــد.
جبــاری بــا هشــدار جــدی نســبت بــه خطــرات 
ــوص  ــه در خص ــه ارومی ــدن دریاچ ــک ش خش
ســامت مــردم منطقــه مــی گویــد: هــم اکنــون 
ــوای  ــت ه ــش کیفی ــا و کاه ــاله ریزگرده مس
اســتان بــر اثــر گــرد و غبــار نیز جــزو چالشــهای 
زیســت محیطــی آذربایجــان غربــی اســت کــه 
ــرای همــه مــردم اســتان قابــل لمــس اســت. ب

lتبعــات خشــک شــدن دریاچــه 
ارومیــه 5 میلیــون نفــر از جمعیــت 

ــد ــی کن ــد م ــور را تهدی کش
دبیــر ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه معتقد اســت 
ــاورزی،  ــای کش ــن ه ــه زمی ــی روی ــعه ب توس

خشکســالی، کاهــش بــارش هــا، نبــود مدیریــت 
اصولــی در کنــار کاهــش بــارش هــا در ســالهای 
اخیــر از مهمتریــن دالیــل خشــک شــدن 
ــتان  ــی اس ــع آب ــش مناب ــه و کاه ــه ارومی دریاچ

ــت. اس
عیســی کانتــری بــا بیــان اینکــه میــزان 
مصــرف آب در کل کشــور و بــه تبــع آن 
ــرار  ــی ق ــت بحران ــی در وضعی ــان غرب آذربایج
دارد و حتــی از تهدیــد و بحــران نیــز عبــور 
ــات  ــن تبع ــد: مهمتری ــی افزای ــت م ــرده اس ک
ــی خشــک شــدن دومیــن  ــن وضعیــت بحران ای
دریاچــه شــور دنیاســت اگــر دریاچــه ارومیــه احیا 
نشــود بایــد پنــج میلیــون نفــراز جمعیــت کشــور 
ــرای  ــه جایــی آن ب ــه جــا شــود کــه جــا ب جــا ب
ــکان 400  ــز و درصــورت ام ــد تبری شــهری مانن

ــت. ــد داش ــه دربرخواه ــارد دالر هزین میلی
ــتی و  ــات بهداش ــه تبع ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
اجتماعــی کــه خشــکی دریاچــه در پــی خواهــد 
داشــت، باالتــر از هــر جنگــی اســت کــه 
ــد:  ــی گوی ــت م ــده اس ــل ش ــور تحمی ــه کش ب
درحــال حاضر تغییــرات اقلیمــی و تبعات زیســت 
محیطی خشــک شــدن دریاچــه ارومیه در اســتان 
هــای آذربایجــان غربــی و شــرقی بیش از ســایر 
نقــاط کشــور احســاس مــی شــود و پــس بایــد 
مــردم و مســئوالن این اســتانها بیــش از پیش در 
احیــای بزرگتریــن دریاچــه داخلــی ایــران تاش 
کننــد چراکــه اگــر دریاچــه ارومیــه خشــک شــود 

ــت. ــد رف ــن خواه ــان از بی ــی در آذربایج زندگ
کانتــری بــر فرهنــگ ســازی در راســتای 

سکینه اسمی

سال آبی ۷۵ – ۷۴ 
رقوم  تاکنون 
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جامعــه ایـــران

کاهــش مصــرف آب در کشــور و بــه ویــژه 
ــی  ــه م ــرده و ادام ــد ک ــی تاکی ــان غرب آذربایج
ــه،  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــت س ــد: اولوی ده
ــردم حوضــه در راســتای  ــه م آگاهــی بخشــی ب
کاهــش مصــرف اســت کــه بایــد تبعات خشــک 
ــه آنهــا گوشــزد  شــدن دریاچــه در ایــن راســتا ب

ــود. ش
وی بــا بیــان اینکــه 120 درصــد از آبهــای 
تجدیدپذیــر در خراســان رضــوی و 69 درصــد از 
آبهــای تجدیدپذیــر در آذربایجــان غربی اســتفاده 
ــردم آگاه  ــه م ــی ک ــزود: در صورت ــود، اف ــی ش م
شــوند و حفــظ منابــع آبــی را بــه عنــوان جقــوق 
شــهروندی خــود از مســووالن مطالبــه کننــد می 
ــی ایــن اســتان  ــع آب ــوان تنهــا بخشــی از مناب ت
را احیــا کــرد زیــرا بیشــتر ســفره هــای آب 
زیرزمینــی نشســت کــرده و قابــل احیــا نیســت.

آب  متــری  ســانتی   6 کاهــش   l
ارومیــه دریاچــه 

ــی  ــان غرب ــت آذربایج ــط زیس ــرکل محی مدی
نیــز در خصــوص تبعــات خشکســالی اســتان بــه 
محیــط زیســت گفــت: مهمتریــن اثــرات منفــی 
ــه  ــدن دریاچ ــک ش ــتان خش ــالی در اس خشکس
ارومیــه اســت کــه روزی بزرگتریــن دریاچــه آبی 

کشــور لقــب داشــت.
پرویــز آراســته مــی افزایــد: هــم اکنــون ســطح 
تــراز دریاچــه ارومیــه شــش ســانتی متــر کاهش 
نشــان مــی دهــد کــه  نشــان از ادامــه وضعیــت 
ــش  ــزان کاه ــد می ــر چن ــت ه ــی آن اس بحران
ســطح آب ایــن تــاالب در ســالهای گذشــته 33 
ســانتی متــر بــود و هــم اکنــون دریاچــه ارومیــه 
ــرای  ــا ب ــد ام ــه مــی کن شــرایط تثیبــت را تجرب
رســیدن به شــرایط مطلــوب و احیــای آن ســالها 

زمــان نیــاز اســت.
ــای  ــات ســتاد احی ــا اقدام ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــر  ــد کار ب ــه در صــورت ادامــه رون دریاچــه ارومی
ــی 15 ســال  ــزی هــای 10 ال اســاس برنامــه ری
ــاز اســت مــی  ــه نی ــرای احیــای دریاچــه ارومی ب
گویــد: ایــن در صورتــی اســت کــه برنامــه ریزی 
ــش  ــتاندارد پی ــاس روال و اس ــر اس ــات ب و اقدام
بــرود و مــردم نیــز بــا صرفــه جویــی در مصــرف 

ــند. ــته باش ــکاری الزم را داش آب هم
آراســته برداشــت هــای بــی رویــه از منابــع آبــی، 
توســعه بــی رویــه زمیــن هــای کشــاورزی، تغییر 
ــزوالت  ــزان ن ــش می ــز کاه ــارش و نی ــم ب رژی
ــالی در  ــل خشکس ــن دالی ــمانی را از مهمتری آس
اســتان و از بیــن رفتــن دریاچــه ارومیــه عنــوان 
کــرده و مــی افزایــد: ادامــه ایــن رونــد تهدیــدات 
اساســی بــرای مــردم منطقــه و حتــی کشــور در 

پــی خواهــد داشــت.
ــط زیســت آذربایجــان  ــرکل حفاظــت محی مدی
غربــی وقــوع بادهــای نمکــی بــه همــراه 
ــد  ــن و تهدی ــن رفت ــرت، از بی ــا، مهاج ریزگرده
ــوری را از  ــی و جان ــای گیاه ــه ه ــی از گون برخ
ــن  ــات منفــی خشکســالی و از بی ــن تبع مهمتری
رفتــن دریاچــه ارومیــه برشــمرد و گفــت: رســانه 
هــای نقــش مهمــی در فرهنــگ ســازی و 
ــردم  ــی از ســوی م ــع آب ــت مصــرف مناب مدیری

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــه بای ــد ک دارن

lاحیــای دریاچــه ارومیــه نیازمنــد 
ــت ــئوالن اس ــردم و مس ــارکت م مش

ــاون  ــه و مع ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــر س دبی
ــان  ــتانداری آذربایج ــبق اس ــی اس ــور عمران ام
آبــی و  غربــی در خصــوص مشــکل کــم 
خشکســالی در اســتان به خصــوص دریاچــه ارومیه 
ــور  ــتانهای کش ــی از اس ــر در برخ ــد: اگ ــی گوی م
ــل  ــدان قاب ــالی چن ــات خشکس ــوارض و تبع ع
رویــت نباشــد در آذربایجــان غربی خشکســالی و 
مدیریــت ناصحیــح منابــع آبــی با خشــک شــدن 

ــت. ــس اس ــل لم ــه قاب ــه ارومی دریاچ
هــادی بهــادری  بیــان اینکــه متاســفانه آهنــگ 
ــه  ــه ارومی ــن دریاچ ــن رفت ــالی و از بی خشکس
ــی  ــت م ــده اس ــاز ش ــی 76-77 آغ ــال آب از س
ــده ای از  ــش عم ــر بخ ــال حاض ــد: در ح افزای
ــته  ــا کاس ــور دنی ــه ش ــن دریاچ ــاحت دومی مس
ــوره  ــه ش ــاالب ب ــن ت ــون ای ــم اکن ــده و ه ش
زاری بــا وســعت 5 هــزار کیلومتــر مربــع تبدیــل 
شــده اســت کــه طوفــان هــای نمــک مهمترین 
ــه و  ــن منطق ــردم ای ــامت م ــر س ــدی ب تهدی

ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــق کش ــایر مناط س
ــا  ــه تنه ــال حاضــر ن ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــتانهای  ــت شهرس ــه وضعی ــه بلک ــه ارومی دریاچ
ــی  ــرایط خوب ــی در ش ــع آب ــر مناب ــتان از نظ اس
بــه ســر نمــی بــرد عنــوان کــرد: خشــک شــدن 
دریاچه باعث تعطیل شــدن کشــاورزی در شــرق 
دریاچــه و افزایــش بیماری های آســم و ســرطان 
در ایــن منطقــه بخصــوص در آذربایجــان غربــی 
ــه  ــد دریاچــه ب ــا ادامــه ایــن رون شــده اســت و ب

بیابــان نمــک تبدیــل خواهــد شــد.
ــات  ــا و اقدام ــرح ه ــه ط ــاره ب ــا اش ــادری ب به
ــت: در  ــه اظهارداش ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی س
ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــات س ــب اقدام قال
قــرار اســت در مــدت 10 ســال دریاچــه ارومیــه 
ــی 1274  ــک خــود یعن ــراز اکولوژی ــه ســطح ت ب
ــرای  ــه ب ــد ک ــای آزاد برس ــطح آبه ــر از س مت
ــروژه و 101  ــب 29 پ ــرح در قال ــن ط ــرای ای اج
ــر 12  ــزون ب ــال اف ــدت 10 س ــروژه در م ــر پ زی
هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار پیــش بینــی شــده 

ــت. اس
وی ادامــه داد: بــر اســاس ایــن طــرح هــا 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــب ب ــت مناس ــوی کش الگ
نســبی  مزیت هــای  و  آب  اقتصــادی  ارزش 
ــد  ــزان تولی ــت و می ــر کش ــطح زی ــظ س ــا حف ب
ــژادی  ــه ن ــرد روش هــای نویــن ب ــا کارب فعلــی ب
ــد  ــل درص ــش چه ــن کاه ــی- ضم ــه زراع و ب

در مصــرف آب، ارزش تولیــدات کشــاورزی 
بــه چهــار برابــر افزایــش خواهــد یافــت کــه در 
ــطحی  ــی س ــع آب ــر مناب ــار ب ــورت فش ــن ص ای
و زیرزمینــی کاهش یافتــه و ســهم بخــش 
کشــاورزی از تولیــد ناخالــص ملــی بــه 37 
ــا  ــایر بخش ه ــد س ــل 63 درص ــد در مقاب درص

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای
ــرای  ــتا اج ــن راس ــد: در ای ــاد آور ش ــادری ی به
ــای نکاشــت  ــوی کشــت به ج ــر الگ ــرح تغیی ط
به منظــور کاهــش مصــرف آب بــا بــه  کارگیــری 
کلیــه روش هــای کاهــش تلفــات آب در مراحــل 
ــرات  ــه، خط ــل مزرع ــال و داخ ــتحصال، انتق اس
ــی  ــی را در پ ــی- فرهنگ ــی و اجتماع اکولوژیک
نداشــته و ضــرورت توجــه بیشــتر از طریــق 
متصدیــان و تصمیــم گیــران را تبییــن می کنــد.

ــی  ــه  الیروب ــه ارومی ــای دریاچ ــتاد احی ــر س دبی
ــه،  ــه ارومی ــه دریاچ ــی ب ــای منته ــه ه رودخان
ــه  ــال زرین ــرح اتص ــی، ط ــار اصل ــی انه الیروب
رود بــه ســیمینه رود بــرای انتقــال بهتــر آب بــه 
بســتر دریاچــه ارومیــه، اصــاح الگــوی آبیــاری 
در زمیــن هــای کشــاورزی حاشــیه ایــن دریاچــه 
و تبدیــل ایــن زمیــن هــا بــه زمیــن هــای مجهز 
ــه  ــن و اســتفاده از پســاب تصفی ــاری نوی ــه آبی ب
خانــه هــای فاضــاب از جملــه اقدامــات عمرانی 

ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه عنــوان کــرد.
دریاچــه ارومیــه در شــمال غربــی ایــران و بیــن 
دو اســتان آذربایجــان شــرقی و آذربایجــان غربی 
قــرار گرفتــه و بزرگتریــن دریاچــه داخلــی کشــور 
ــدود  ــاالنه ح ــر س ــالهای اخی ــه در س ــت ک اس
ــه  ــر از ســطح آن کاســته شــده ب 40 ســانتی مت
ــی  طــوری کــه در حــال حاضــر روزهــای بحران

خــود را ســپری مــی کنــد.
ــل  ــدن کام ــک ش ــر خش ــه در خط ــن دریاچ ای
قــرار دارد و در طــی دو دهــه بــا بحــران اساســی 
خشکســالی روبــه رو شــده وتاکنــون نزدیــک 95 

ــه اســت. درصــد از مســاحت آن از بیــن رفت
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زائر سرا واژه ای غریب و بدون تعریف در صنعت گردشگری کشور است که هر چند با هدف ایجاد رفاه زائران 
احداث شده اما خارج بودن آنها از دایره قانون و نبود اهرم های نظارتی الزم به رقیبی برای صنعت هتلداری در این 

کالنشهر زیارتی تبدیل شده است.
آپارتمان و ۴۶۵ مهمانپذیر به عنوان واحدهای اقامتی دائم است که در مجموع بالغ بر ۱۱۰ هزار تخت ظرفیت اسمی 
دارد اما به دلیل تعدد و فعالیت واحد های اقامتی غیر مجاز که به ویژه در شهر مقدس مشهد رشدی قارچ گونه 

داشته این ظرفیت اسمی به شکل صد در صد پر نمی شود. بابک   رحیمیان

رشد قارچ گونه زائر سرا در مشهد مقدس

حقوق صنعت گردشگری در مصادره زائرسراهای غیر مجاز 

جامعــه ایـــران

اســتان خراســان رضوی دارای 172 هتــل، 309 
ــا  ــرا ســراها در مشــهد مقــدس کــه ب ــل زائ هت
ســرمایه بیــت المــال و بنــا بــر تــوان وزارتخانــه 
ــه طــور معمــل در نقــاط گــران قیمــت  هــا و ب
ــه  ــده اســت هم ــا ش ــدس مشــهد بن ــهر مق ش
ســاله تعــدادی زیــادی از کارکنــان دولــت را در 
خــود جــای مــی دهد کــه بــه گفتــه بســیاری از 
هتلــداران ایــن فعالیــت غیــر قانونــی بــوده و به 
ضــرر ســرمایه گــذاری و مــردم مشــهد اســت.  
شــهر مشــهد ســاالنه پذیــرای 25 میلیــون زائــر 
ــزان در افــق  ــن می اســت و پیش بینــی شــده ای
1404 بــه 40 میلیــون نفــر نیــز افزایــش  یابــد و 
بنــا بــر گفتــه بســیاری از هتلــداران 50 درصــد 
ــمی  ــراهای غیررس ــهد در زائرس ــران در مش زائ
اســکان می یابنــد و ایــن موضــوع موجــب 

ــار گردشــگران شــده اســت. مصــادره آم

lمصادره حقوق شهروندان
زائــر ســراهای  دولتــی و غیــر مجــاز کــه 
در  اختــال  جملــه  از  زیــادی  مشــکات 
ــای  ــاد فض ــص، ایج ــارت ناق ــری، نظ آمارگی
ــی و  ــش خصوص ــازار بخ ــالم در ب ــت ناس رقاب
نارضایتــی از خدمات دهــی بــه زائــران را در 
ــا  ــود ت ــرار ب ــود آورده ق ــکان به وج ــه اس مقول
پایــان ســال ســوم برنامــه چهــارم بــه کار خــود 
ــرم  ــد اه ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ــد ام ــان دهن پای
ــن  ــن اماک ــاماندهی ای ــرای س ــوی ب ــی ق اجرای

ــدارد. ــود ن وج
ــارج  ــی خ ــراهای دولت ــر زائرس ــال حاض در ح
می کننــد،  فعالیــت  گردشــگری  قوانیــن  از 
ــازمان  ــان س ــی کارشناس ــه حت ــوری ک ــه ط ب
ــوه  ــرل نح ــه کنت ــه وظیف ــی ک ــراث فرهنگ می
اســکان  واحدهــای  تمامــی  خدمات دهــی 
مســافران را در تمــام شــهرهای کشــور برعهــده 
ــن  ــورد ای ــارت در م ــام نظ ــز از انج ــد نی دارن

زائرســراها معذورنــد.
 ایــن نبــود نظــارت باعــث شــده کــه نیروهایــی 
بــه  خدمات دهــی  وظیفــه  غیر متخصــص، 
مســافران را برعهــده داشــته باشــند کــه بعضــا 

بــروز نارضایتی هایــی را موجــب می شــود.
احــداث زائــر ســرا در بســیاری از مناطــق 
مســکونی شــهر بــدون در نظــر گرفتــن بافــت 
جمعیتــی خــود موجــب بــروز نارضایتــی بــرای 
بســیاری از شــهروندان شــده چنانچــه کــه 
ازدحــام خــودرو هــای مســافران، بــی توجهــی 
بــه قوانیــن و حقــوق شــهری موجــب مزاحمــت 
ــده  ــهد ش ــهر مش ــف ش ــاکنان مختل ــرای س ب

ــت. اس
ــره  ــارج از دای ــه خ ــراها ک ــر س ــیاری از زائ بس
قانــون فعالیــت مــی کننــد پــا را از ایــن نیــز فــرا 
تــر گذاشــته و حتــی خیابان هــای اطــراف واحد 
ــا ایجــاد مانــع و تابلــو هــای  هــای اقامتــی را ب
ــود  ــخصی خ ــادره ش ــه مص ــوع ب ــا ممن مطلق

ــد. درآورده ان

lچالش در صنعت گردشگری 
فرهنگــی،  میــراث  گردشــگری  معــاون 
صنایع دســتی و گردشــگری خراســان رضوی 
در همیــن رابطــه از وجــود زائــر ســراهای غیــر 

مجــاز بــه عنــوان یــک چالــش یــاد مــی کنــد.
ــی  ــا م ــا م ــو ب ــوی در گفتگ ــواد موس ــید ج س
گویــد: تعــداد و چگونگی اســکان زائــران در این 
مراکــز همچنــان در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد 
و لــذا بــه دلیــل بــی اطاعــی از ایــن موضــوع 
بایــد اظهــار کــرد ایــن مراکــز آمــار گردشــگران 

ــر کــرده اســت. ــا چالــش جــدی روب را ب
در مــاده 23 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 
مصــوب ســال 1386 ایجــاد و اداره هرگونــه 
مســکونی،  مجتمــع  زائرســرا،  مهمانســرا، 
رفاهــی، ورزشــی، تفریحــی و نظایــر آن توســط 
عنــوان  غیر قانونــی  اجرایــی  دســتگاه های 
شــده اســتوی افــزود: بســیاری از دســتگاه های 
دولتــی بخشــی از فضای گردشــگری مشــهد را 
بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه هیــچ  مجــوز 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می رســمی از س

ــد. ــگری ندارن ــتی و گردش دس
ــر  ــن غی ــن اماک ــداد ای ــه تع ــان اینک ــا بی وی ب

مجــاز بــه بیــش از 200 مرکــز تخمیــن زده می 
شــود افــزود: بــا وجــود اینکــه ســازمان میــراث 
فرهنگــی، متولــی واحدهــای اقامتــی اســت امــا 
ــی  ــراهای دولت ــر زائرس ــی ب ــد نظارت نمی توان
ــوان  ــه عن ــوع ب ــن موض ــذا ای ــد و ل ــال کن اعم

چالشــی دیگــر مطــرح اســت.
ــا انتقــاد از اینکــه آمــاری  ســید جواد موســوی ب
از تعــداد حضــور گردشــگر در ایــن مجموعه هــا 
 23 مــاده  در  داد:  ادامــه  نمی شــود،  ارائــه 
ــوب  ــوری مص ــات کش ــت خدم ــون مدیری قان
ــرا،  ــه مهمانس ــاد و اداره هرگون ــال 1386 ایج س

زائرســرا، مجتمــع مســکونی، رفاهــی، ورزشــی، 
تفریحــی و نظایــر آن توســط دســتگاه های 

ــت. ــده اس ــوان ش ــی عن ــی غیر قانون اجرای
ــد  ــای بن ــر مبن ــن ب ــرد: همچنی ــد ک وی تاکی
»ز« مــاده 145 قانــون برنامــه چهــارم توســعه، 
ممنوعیــت ایجــاد زائرســرا، مهمــان ســرا، 
ــی از  ــی و ورزش ــی، تفریح ــای درمان مجتمع ه
ــون  ــن قان ــاده 160 ای ــتگاه های م ــوی دس س

ــت. ــاز نیس مج
ــعه  ــارم توس ــه چه ــرد: در برنام ــد ک وی تاکی
ــی  ــتگاه های اجرای ــی دس ــده تمام ــوان ش عن
موظفنــد حداکثــر تــا پایــان ســال ســوم برنامــه 
ــه بخــش غیر دولتــی  چهــارم ایــن واحدهــا را ب

ــد. ــذار کنن واگ
وی خواســتار ورود جــدی مســئوالن و همچنین 
مجلــس شــورای اســامی بــرای ایجــاد اهــرم 
قانونــی و کارآمــد بــرای برخــورد بــا ایــن 
ــر  ــراهای غی ــر س ــت: زائ ــد و گف ــوع ش موض

ــر  ــه ب ــتند ک ــی هس ــیب های ــاز دارای آس مج
ــرای  ــد ب ــذا بای هیچکــس پوشــیده نیســتند و ل
پایــان دادن بــه مشــکات موجــود ورود قانونــی 

ــت. ــوع داش ــن موض ــه ای ب

lعناوینــی کــه قانــون را دور مــی 
ــد  زن

صفــت غیرقانونــی را از ایــن رو بــه ایــن 
ــاده 23  ــه در م ــد ک ــاق می کنن ــراها اط زائرس
ــوب  ــوری مص ــات کش ــت خدم ــون مدیری قان
ســال  86 آمــده اســت: ایجــاد و اداره هــر 

گونــه مهمانســرا، زائرســرا، مجتمــع مســکونی، 
رفاهــی، ورزشــی، تفریحــی و نظایــر آن از 
غیر قانونــی  اجرایــی  دســتگاه های  ســوی 

ــت. اس
ــرای آن  ــا ب ــی وزارتخانه ه ــت برخ ــی اس گفتن
ــن را  ــن اماک ــم ای ــد اس ــون را دور بزنن ــه قان ک
ــر  ــا مراکــز آموزشــی تغیی ــه »مامــور ســرا« ی ب

ــد. داده ان
ــا  ــراه ب ــدان را هم ــا  کارمن ــه ه ــن وزارتخان ای
ــی  ــتند گاه ــت میفرس ــه ماموری ــان ب خانواده ش
ــه  ــد ک ــزار می کنن ــی برگ ــم دوره ای آموزش ه
بهانــه ای شــود بــرای ســفر تفریحــیـ  زیارتــی 
ــا اینکــه واژه  ــواده ت ــا اعضــای خان ــدان ب کارمن
»مامورســرا« بــه معنــای حقیقــی عینیــت پیــدا 

ــد. کن

lفعالیت خارج از دایره قانون 
ــان  ــتان خراس ــداران اس ــه هتل ــس اتحادی رئی

معتقدیــم  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  رضــوی 
ایــن اماکــن بایــد در قالــب ســتاد زائرســرا 
می کنــد:  تصریــح  شــوند،  استانداردســازی 
در حــال حاضــر قریــب بــه 400 زائرســرا و 
میهمانپذیــر دولتــی در شــهر مشــهد شناســایی 
شــده و البتــه ممکــن اســت ایــن تعــداد بیشــتر 

ــد. ــم باش ه
محمــد قانعــی بیــان کــرد: اکثر ایــن زائرســراها 
بــه نــام هــای مامورســرا، خوابــگاه و مجموعــه 
فرهنگــی آموزشــی در غالــب زائــر ســرا فعالیــت 

مــی کننــد.
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وی گفــت: مشــکل اصلــی اینجاســت کــه ایــن 
زائرســراها در هیــچ قالــب نظارتــی نمی گنجنــد 
ماننــد  نظارتــی  ســازمان های  بنابرایــن  و 
میــراث فرهنگــی، اماکــن، مجمــع امــور صنفی 
ــن  ــر ای ــی ب ــد نظارت ــم نمی توانن ــی ه و بازرگان

ــد. مراکــز اقامتــی اعمــال کنن
ــن  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش وی ی
ــراث  ــوزی از می ــچ مج ــراها دارای هی ــر س زائ
فرهنگــی و یــا اتحادیــه هتلــداران نیســتند لــذا 
ــت  ــتاندارد فعالی ــی و اس ــط قانون ــارج از ضواب خ
ــران در  ــت زائ ــن امنی ــذا از نظرتامی ــته و ل داش

ــد. ــرار دارن ــی ق ــیار پائین ــطح بس س
ــا  ــه ب ــی ک ــز اقامت ــن مراک ــرد: ای ــار ک وی اظه

ــت  ــارت و محدودی ــدون نظ ــت و ب ــه دول بودج
ــا بخــش خصوصــی  کارمی کننــد وارد رقابــت ب
شــده و صنعــت هتلــداری مشــهد را دچــار 

مشــکل کرده انــد.
ــه   ــگر ب ــون گردش ــداد 25 میلی ــزود: تع وی اف
گفتــه مســئوالن امــر بــه مشــهد مقــدس کــه 
ظرفیتــی بســیار قابــل توجــه اســت در حالیکــه 
ــر نمــی  ــل هــا پ 100 درصــد تخــت هــای هت
شــود گــواه ایــن موضــوع اســت کــه بســیاری 
از بخــش هــای غیــر قانونــی در رقابتــی نابرابــر 

ــداری وارد شــدند. ــت هتل ــا صنع ب

ــتم  ــراها از سیس ــر س ــروج زائ lخ

ــه فرجــام نداشــت ــی ک ــی قانون دولت
قانعــی بیــان کــرد: در ایــن زائرســراها پرســنل 
و کارکنــان آمــوزش هــای الزم را ندیــده انــد و 
بیشــتر فعالیــت ایــن مراکــز اقامتــی در اطــراف 
ــد  ــرقی و آخون ــش، گاز ش ــان دان ــرم، خیاب ح

ــود. ــی ش ــاهده م ــانی مش خراس
 رئیــس اتحادیــه هتلــداران خراســان رضــوی 
ضمــن بیــان رقابــت نابرابــر دولــت بــا 
بخــش خصوصــی اذعــان داشــت: در برنامــه 
چهــارم و پنجــم توســعه و مطابــق اصــل 
ــی  ــراهای دولت ــد زائرس ــرار ش ــون ق 44 قان
ــده و در  ــارج ش ــی خ ــه دولت ــتم بودج از سیس
ــا  ــد ام ــت کنن ــی فعالی ــش خصوص ــب بخ قال

ــرار  ــت ق ــورد غفل ــئله م ــن مس ــفانه ای متاس
ــت. ــه اس گرفت

ــن  ــدی در ای ــری ج ــرد: نابراب ــان ک ــی بی قانع
ــذار  ــرمایه گ ــرا س ــود زی ــی ش ــده م عرصــه دی
همپــای  توانــد  نمــی  خصوصــی  بخــش 

زائرســرای دولتــی فعالیــت کنــد.
ــب  ــاز را رقی ــر مج ــخصی و غی ــازل ش وی من
دیگــری بــرای صنعــت هتلــداری عنــوان کــرد 
و افــزود: خانــه هــای شــخصی و خــارج از دایره 
قانون آســیب هــای متعــددی را بــه همــراه دارد 
کــه مســئوالن بایــد هر چــه زودتــر در راســتای 

چــاره اندیشــی و حــل ایــن مشــکل برآینــد.

lزائرسراهای ارزان قیمت 
ــی  ــده زائرســراهای دولت ــه پرون ــود اینک ــا وج ب
ســامانی نیافتــه اســت امــا اعطــای زمیــن 
رایــگان بــه اســتان هــای کشــور بــرای ایجــاد 
ــرای  ــت ب ــراهای ارزان قیم ــر س ــداث زائ و اح
ــت  ــم بضاع ــراد ک ــان و اف ــتفاده از محروم اس
ــا  ــده و ت ــاز ش ــی آغ ــه تازگ ــهد ب ــهر مش در ش
کنــون بیــش از 32 اســتان بــرای احــداث زائــر 

ــدند. ــقدم ش ــهد پیش ــرا در مش س
مســئوالن خراســان رضــوی در نظــر دارنــد تــا 
بــا اهــدای زمیــن و پروانــه کار رایــگان فرصــت 
اســکان ارزان قیمــت را بــه تعــداد 60 زائــر 
ســرا و بــا ایجــاد 60 هــزار تخــت بــه ســرانجام 
برســانند؛ پــروژه ای کــه برخــی از کارشناســان 
بــر ایــن باورنــد کــه ایــن زائرســراها نیــز بایــد 
ــا در  ــد ه ــه و بع ــای گرفت ــون ج ــره قان در دای
ــاص  ــراد خ ــران و اف ــده ای از مدی ــب ع تصاح

ــد. در نیای

ــان  ــه می ــار ب ــن ب ــتان ای ــه تابس ــش در نیم ــای آت ــعله ه ش
جنگلهــای منطقــه حفاظــت شــده »دیــل« در گچســاران آمــده 
ــه خــاک ســیاه بنشــاند. ایــن  ــا طبیعــت بکــر ایــن خطــه را ب ت
ــش ســوزی گســترده در  ــه ســال گذشــته هــم شــاهد آت منطق
برخــی از بخــش هــای خــود بــود و ایــن داســتان در تمــام ســال 

تکــرار مــی شــود.
ــار متشــکل از  ــزار هکت ــا 10 ه ــل ب ــده دی ــه حفاظــت ش منطق
ارتفاعــات و دره هــای عمیــق و صخــره هــای ســخت و صعــب 
ــادام،  ــه، ب ــوط، بن ــی بل ــش گیاه ــه دارای پوش ــت ک ــور اس العب
ــن  ــوری ای ــت جان ــت. جمعی ــون و... اس ــک، گ ــگ، زالزال کلخن
ــاه، شــغال، خرگــوش، پلنــگ،  ــه هــم شــامل گــرگ، روب منطق
ــی، تیهــو، بحــری، دلیجــه  ــار، کبــک معمول ــوچ، میــش، کفت ق

ــت. و... اس
آتــش ســوزی در منطقــه حفاظــت شــده دیــل در 35 کیلومتــری 
شــهر گچســاران از عصــر روز گذشــته آغــاز شــد و پــس از 14 

ــی رود و داغ دل  ــش م ــه پی ــه دارد و ب ــان ادام ــاعت همچن س
ــی را بیشــتر مــی کنــد. طبیعــت زاگــرس جنوب

ــرا  ــه را ف ــل، منطق ــوه دی ــای ک ــوختن جنگله ــی از س دود ناش
ــتاییان  ــر روس ــر س ــار آن را ب ــرد و غب ــوب، گ ــاد جن ــه و ب گرفت
ــز  ــن منطقــه نی ــی ای ــزد. آســمان آب ــن کــوه مــی ری حاشــیه ای
ــت. ــوده اس ــی نب ــی آب ــچ زمان ــگار هی ــت و این ــتری اس خاکس

lاطفای حریق در دمای 40درجه
ــه 40درجــه  ــن روزهــای گچســاران گاهــی ب ــای هــوای ای دم
هــم مــی رســد بــا ایــن حــال نیروهــای مردمــی، محیط زیســت 
ــاران در  ــل گچس ــات دی ــان در ارتفاع ــی همچن ــع طبیع و مناب

ــی از  ــای کمک ــتند و نیروه ــش هس ــردن آت ــوش ک ــال خام ح
ــد. ــه اعــزام شــده ان ــه منطق ــز ب دیگــر مناطــق نی

ــد:  ــی گوی ــاران م ــتان گچس ــت شهرس ــط زیس ــس محی رئی
آتــش ســوزی از ســاعت هفــت عصــر روز گذشــته آغــاز شــده و 

ــه دارد. ــان ادام همچن
ــر  ــون 60 نف ــته تاکن ــد: از روز گذش ــی افزای ــی م ــدال دیانت عب
ــایر  ــل و عش ــوت، دی ــتاهای آب ت ــی روس ــای مردم از نیروه
ــای  ــا نیروه ــراه ب ــه هم ــل ب ــوه دی ــای ک ــان و پ ــادات بردی س
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی در حــال اطفــای حریــق 

ــتند. هس
وی بیــان مــی کنــد: نیروهــای کمکــی از شهرســتانهای 

شریف اسالمی

تنها کمتر از یک هفته پس از برگزاری 
مانور آتش سوزی جنگلها با حضور 
رئیس سازمان محیط زیست کشور، 
یک منطقه حفاظت شده در کهگیلویه 

و بویراحمد دچار حریق شد.

جنگلهای»دیل« در کهگیلویه و 
بویراحمد به خاک سیاه نشست

مهار آتش 
در دمای40درجه
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ــه  ــزام ب ــال اع ــم در ح ــه ه ــرام و کهگیلوی ــد، چ بویراحم
منطقــه هســتند.

ــع  ــوزی در ضل ــش س ــمتی از آت ــد: قس ــی گوی ــی م دیانت
ــش  ــال پی ــش در ح ــی از آت ــا بخش ــده ام ــار ش ــرقی مه ش

ــت. ــل اس ــتای دی ــات روس ــمت باغ ــه س روی ب
ــوزی و  ــش س ــون دود آت ــم اکن ــد: ه ــی کن ــوان م وی عن
ــرا  ــوه را ف ــن ک ــار ای ــل در کن ــار آن روســتای دی ــرد و غب گ

ــت. ــه اس گرفت

4l ســاعت پیــاده روی بــرای رســیدن بــه 
ــوزی ــش س ــل آت مح

رئیــس محیــط زیســت شهرســتان گچســاران وجــود بالگــرد 
ــد  ــی کن ــوان م ــروری عن ــوزی را ض ــش س ــار آت ــرای مه ب
ــزار  ــاالی دو ه ــات ب ــش ســوزی در ارتفاع ــد: آت ــی گوی و م
ــودن منطقــه،  ــور ب ــه صعــب العب ــا توجــه ب ــر رخ داده و ب مت
ــه محــل آتــش  ــرای رســیدن ب ــق ب نیروهــای اطفــای حری

ــد. ــاده روی کنن ــد چهــار ســاعت پی ســوزی بای
دیانتــی همچنیــن بــه تبعــات ایــن آتــش ســوزی بــر محیــط 
زیســت منطقــه  اشــاره مــی کنــد و مــی افزایــد: ایــن آتــش 
ــی  ــای گیاه ــه ه ــن گون ــن رفت ــه از بی ــر ب ــوزی منج س

ــن زیســتگاه خواهــد شــد. ــن ای ــن رفت ــه و از بی منطق
وی ادامــه مــی دهــد: از بیــن رفتــن زیســتگاه نیــز موجــب 
مهاجــرت و یــا از بیــن رفتــن گونــه هــای جانــوری منطقــه 

حفاظــت شــده دیــل خواهــد شــد.
دیانتــی بــا بیــان اینکــه ایــن منطقــه حفاظــت شــده بــرای 
ــده  ــوزی ش ــش س ــار آت ــاری دچ ــال ج ــار در س ــن ب اولی
اســت، عنــوان مــی کنــد: هفتــه گذشــته دو آتــش ســوزی در 
حاشــیه مناطــق حفاظــت شــده کنتــرل شــد تــا وارد مناطــق 

حفاظــت شــده نشــود.

lعلــت و وســعت آتــش ســوزی در دســت 
ــت ــی اس بررس

ــن خصــوص  ــم در ای ــی گچســاران ه ــس مناطــع طبیع رئی
مــی گویــد: بــه دلیــل ســخت گــذر بــودن، پوشــش گیاهــی 
انبــوه و علفزارهــای وســیع و تراکــم جنــگل هــای بلــوط در 
ایــن منطقــه مهــار آتــش بــا دشــواری هــای زیــادی رو بــه 

رو اســت.
ــات  ــوزی در ارتفاع ــش س ــد: آت ــی افزای ــی م ــام جلیل فرج
1800 تــا 2000متــری از ســطح دریــا روی داده و نیروهــای 
ــاده  ــاعتها پی ــه س ــه منطق ــرای رســیدن ب ــق ب ــای حری اطف

ــد. ــی کنن روی م
ــق را از دیگــر  ــای حری ــات اطف ــود امکان ــن کمب وی همچنی

ــد. ــوان مــی کن مشــکات در خامــوش کــردن آتــش عن
ــی  ــز م ــوزی نی ــش س ــن آت ــت ای ــوص عل ــی در خص جلیل
ــا  ــت ام ــی اس ــوزی در دســت بررس ــش س ــت آت ــد: عل گوی

ــد. ــان باش ــا چوپان ــکارچیان و ی ــل آن ش ــاید عام ش
وی همچنیــن وســعت منطقــه حریــق را نامعلــوم مــی دانــد 
و مــی گویــد: پــس از مهــار آتــش ســوزی وســعت منطقــه 

آتــش گرفتــه مشــخص و اعــام مــی شــود.
ــد  ــه و بویراحم ــای کهگیلوی ــوزی جنگله ــش س ــریال آت س
ــی  ــد م ــتان کلی ــیری اس ــق گرمس ــار در مناط ــط به از اواس
خــورد و در اوایــل پاییــز در مناطــق سردســیری پایــان مــی 

ــد. یاب
ــرگ تدریجــی  ــخ، م ــراری و تل ــراژدی تک ــن ت حاصــل ای
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی ایــن اســتان اســت 
ــارچ  ــوار، ق ــوط خ ــک بل ــه سوس ــالهایی ک ــم در س آن ه
ــرای بلوطهــا نگذاشــته  ــی ب ــی جان ــی و ریزگــرد عرب ذغال

ــد. ان
بــا ایــن حــال هشــت درصــد جنگلهــای کشــور و 20درصــد 
جنگلهــای زاگــرس در کهگیلویــه و بویراحمــد و در مســاحتی 
بالــغ بــر 57 درصــد خــاک اســتان، در نبــود امکانــات 
اســتاندارد اطفــای حریــق، هــر روز در گرمــای تابســتان بــه 
خــود مــی لرزنــد کــه کــی نوبــت آنهــا مــی شــود و هیــزم 

آتــش ســهل انگاریهــا مــی شــوند.
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حوالی صبح یک روز تابستانی است، قبل از 
اینکه خورشید خودش را به وسط آسمان 
برساند یا بخواهد بساط گرمایش را پهن کند 
سر قراری می رویم که یک هفته ای برای 

مدار شدنش پیگیر بوده ایم.
راهی جاده دانشگاه می شویم؛ جایی که 
مسیر یکی از خروجی های شهر از آنجا 

می گذرد و هنوز طبیعتش خنکایی برای هدیه به رهگذران دارد. 

کلثوم   دلیرانفاطمه    حسینی

ماجراهای »جواد قریب« در دیار لرستان

 مردی که 23 سال سر وقت زباله ها رفت

جامعــه ایـــران

ــان را  ــزارش م ــوژه گ ــی س ــایه درخت ــر س زی
ــودش از  ــوژه خ ــل س ــا اص ــم ت ــی کنی ــرور م م
راه برســد؛ نجــوای ســایه خنــک درخــت در 
یــک روز تابســتانی روح مــان را تــازه مــی کنــد 
تــا بــه صــدای »ســامی« رشــته افکارمــان پاره 
شــود و بــا یــک احوالپرســی ســاده بــه مهمانــی 
ــم.  ــب« بروی ــنایی »قری ــواد«، آش ــرای »ج ماج
ــه  ــاده و ب ــان جــا نیفت ــک م ــوز ســام و علی هن
قــول امــروزی هــا »نــدار« نشــده ایــم کــه جواد 
قریــب مــا را بــه ســفره صبحانــه در دل طبیعــت 
ــد  ــه ای تردی ــدون لحظ ــد؛ ب ــی کن ــوت م دع
ــاده ای روی  ــم س ــا جاجی ــم ت ــی کنی ــول م قب
زمیــن پهــن شــده و بســاط صبحانــه یــک صبح 

ــر درخــت قرارمــان پهــن شــود.  تابســتانی زی
همــه آنچــه کــه نیــاز اســت را در بقچــه ای پشــت 
موتــورش دارد؛ ســاده و بــی آالیــش؛ مثل همــه آدم 
هایی کــه طبیعــت را بــا همــه ســادگی درک کرده 
ــگار کــه تمــام دغدغــه هایــش در همیــن  ــد؛ ان ان

بســاط کوچــک جمــع مــی شــود. 
وســط دم کــردن چــای بــا کتــری کوچکــی کــه 
ــب  ــفرهای قری ــراه س ــد هم ــی رس ــر م ــه نظ ب
اســت، مــی خواهیــم ماجرایــش را روایــت کنــد؛ 
ــن،  ــد: م ــا بگوی ــزد ت ــی ری ــای م ــتکانی چ اس
جــواد قریــب، متولــد بروجــرد، کارمند بازنشســته 

ــه و عاشــق طبیعــت هســتم!  یــک داروخان
کمــی خــودش را جمــع و جــور مــی کنــد وانــگار 
ــی  ــش رونمای ــده افتخارات ــد از پرون ــه بخواه ک
ــه  ــا اضاف ــای م ــته ه ــه نوش ــدد ب ــک ع ــد ی کن
ــا  ــه روزه ــم هم ــن رق ــال! ای ــد؛ 23 س ــی کن م
و ماههــا و ســالهایی اســت کــه قریــب کار 

ــچ  ــدون هی ــا را ب ــه ه ــت از زبال پاکســازی طبیع
ــت.  ــام داده اس ــتی انج ــه چشمداش گون

فکــرش را کــه مــی کنــی کــم نیســت 23 ســالی 
ــور  ــا موت ــح ب ــه صب ــح ب ــب صب ــواد قری ــه ج ک
قدیمــی اش راهــی طبیعــت شــده و عصــر که می 
شــود بــا گونــی هــای پــراز زبالــه بــه شــهر برمــی 
ــب  ــن تکــرار همــه روزهــای جــواد قری ــردد، ای گ
اســت کــه عمــری را بــرای نجــات طبیعــت از زباله 

هــا گذاشــته اســت. 
خــودش مــی گوید کــه عاشــق پاکیزگــی و نظافت 
اســت و حتــی آن زمانــی هــم کــه در داروخانــه کار 
مــی کــرده، فضــای کارش آنقــدر تمیــز بــوده کــه 
در میــان داروخانــه های شــهر بــرای خــودش آوازه 
ای دســت و پــا کــرده اســت؛ هرچنــد کــه همــت 
ایــن روزهایش بــرای پاکســازی طبیعــت و مناطق 
گردشــگری بروجــرد نیــز دســت کمــی از دغدغــه 

هــای دیــروز و دیروزهایــش نــدارد. 
ــت و  ــار طبیع ــه همی ــت ک ــال اس ــب 23 س قری
محیــط زیســت اســت ولــی تاریــخ کارت هایی که 
برایــش صــادر شــده دو ســه ســال اخیــر را نشــان 
مــی دهــد؛ خــودش مــی گویــد کــه بــدون کارت 
و بــا کارت، گمنــام و معــروف برایــش فرقی نــدارد؛ 
مهــم قدمــی اســت کــه بایــد برداشــته شــود کــه 

برداشــته مــی شــود. 
ــم دارد، از  ــی ه ــه های ــش گای ــه دل ــه ت  البت
آنهایــی کــه گاهــی ســنگینی نگاهشــان هنــگام 
ــن کــرده  ــش را غمگی ــه هــا دل جمــع آوری زبال
ــنگین  ــای س ــن نگاهه ــه ای ــم ب ــم ک ــی ک ول
ــه  ــگرانی ک ــه گردش ــاال هم ــرده و ح ــادت ک ع
ــت ونایــی و گلدشــت و دیگــر مناطــق  ــای ثاب پ

ــب و دغدغــه  گردشــگری بروجــرد هســتند قری
ــند.  ــی شناس ــش را م های

ــی  ــه ای تکــراری را م ــش جمل ــب در حرفهای قری
گویــد که بــه رغــم اینکــه تاکنــون بارها شــاید این 
جملــه را شــنیده باشــم ولــی ایــن بــار انــگار برایــم 
معنــی دیگــری دارد؛ »شــهر ما خانــه مــا« را قریب 
ــاعات  ــه س ــردی ک ــت، م ــرده اس ــا ک ــوب معن خ
حضــورش بــرای پاکیزگــی شــهر از دقایــق حضور 

بــرای نظافــت خانــه اش پیشــی گرفتــه اســت. 
اســتکان اول چــای مــان را نیمــه ســرد خــورده 
ایــم و گــپ و گفــت بــا جــواد قریــب گل انداخته 
اســت، خیلــی در حرفهایــش اهــل تکلــف 
ــه  ــا قلمب ــس ه ــزارش نوی ــول گ ــه ق نیســت، ب
ســلمبه حرف نمــی زده؛ خیلی ســاده از دلســوزی 
ــه  ــد، از اینک ــی گوی ــت م ــرای طبیع ــش ب های
شــنیده اســت یک شیشــه یا پاســتیک ســالها و 
قــرن هــا زمــان مــی بــرد تــا رد پایــش از طبیعت 
پــاک شــود، از اینکــه روزی چندیــن گونــی زبالــه 
را بــا چــه زحمتی بــه شــهر مــی آورد و اینکــه در 
برنامــه ریــزی روزانــه اش هــر روز یــک منطقــه 

ــد.  ــرای سرکشــی مــی گنجان را ب
جــواد قریــب در دفترچــه خاطــرات ذهنــش هــم 
تلــخ و شــیرین هایــی دارد؛ از خاطــره افتــادن در 
ــول هنــگام جمــع  ــی ســراب کرت ــه حوال رودخان

ــه هــا آن هــم در اوج زمســتان!  آوری زبال
ــه آن روز  ــگار ک ــد و ان ــی کش ــر م ــای داغ را س چ
ــه  ــد کــه یــک هفت ــد مــی گوی ســرد را مــرور کن
ای درگیــر مریضــی و ســرما خوردگــی بــوده اســت 
و مــن فکــر مــی کنــم شــماره روزهــای بیمــاری 
اش را از روی حســاب روزهــای نرفتــه اش در دامان 

طبیعــت بــه یــاد دارد. 
جــواد قریــب گاهــی هــم از ســوی دســتگاههای 
ــداد  ــن را از تع ــت، ای ــده اس ــویق ش ــط تش مرتب
کارت هایــی کــه تــوی جیبــش دارد مــی شــود 
فهمیــد؛ یکــی یکــی آنهــا را در مــی آورد و روی 

زمیــن ردیــف مــی کنــد، از کارت همیــار طبیعت 
ــا کارت همیــار محیــط  منابــع طبیعــی گرفتــه ت
ــه نظــر مــی رســد  ــه ب ــی ک زیســت؛ کارت های
ــواد  ــرای ج ــی ب ــرف خوب ــد مع ــچ گاه نتوان هی

ــد.  ــب باش قری
ــد، از اینکــه  قریــب حرفهایــش را ســاده مــی گوی
طبیعــت نعمــت اســت و آدمیــزاد که کفــران نعمت 
نمــی کنــد؛ از حــق محیط زیســت حــرف مــی زند 
و اینکــه ایــن حــق بایــد ادا شــود و جماتــی کــه 
قالــب ســاده شــان شــاید آنهــا را جــذاب مــی کنــد. 
ــار  ــد همی ــی خواه ــه م ــا از هم ــب قصــه م قری
واقعــی طبیعــت باشــند و ســهم شــان را از ادای 
حــق محیــط زیســت بپردازنــد؛ آنجــا کــه راهــی 
طبیعــت مــی شــوند از یــاد نبرنــد کــه در مقابــل 
ــش  ــد آرام ــی بخش ــت م ــه طبیع ــی ک آرامش

ــد.  ــر هــم نزنن ــط زیســت را ب ــال محی خی
آخــر حرفایــش کــه مــی رســد کلــی نصیحــت 
بــا خــودش دارد، حرفهــای کــه از ســر دردمنــدی 
مــی گویــد و شــاه کلیــد همــه آنهــا پاکیــزه نگــه 

داشــتن محیــط زیســت و طبیعــت اســت. 
جــواد قریــب از دلگیــری هــای زبالــه آلــود 
ــاید  ــادی دارد و ش ــای زی ــم حرفه ــت ه طبیع
همیــن هــم یــادش مــی انــدازد کــه بایــد زودتــر 
بــرود، قریــب ســر قــرار زبالــه هــا مــی رود و مــا 
ــم  ــم ک ــه ک ــی ک ــی درخت ــم و خنک ــی مانی م

ــد.  ــی آی ــراغش م ــتانی س ــید تابس خورش
همه گفتگویمــان انــدازه صبحانــه کوتاهــی در صبح 
ــک روز تابســتانی طــول کشــیده اســت، درخــت  ی
ــا خورشــیدی کــه بــرای قبضــه ســایه  قرارمــان را ب
اش کمــر همــت بســته تنهــا مــی گذاریــم، مســیر را 
تــا جایــی پیــاده مــی رویــم تــا آرامــش زبالــه هــای 
باقــی مانــده در طبیعــت را به هــم بریزیــم، گاهی خم 
مــی شــویم تــا ســهمی در پاکســازی طبیعت داشــته 
باشــیم؛ دلمــان هــوای »قریــب« شــدن کرده اســت، 

هــر چنــد 23 ســالی عقــب هســتیم. 
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آنقــدر سرســبزی و زیبایــی ایــن جنگلهــا و منطقــه زیباســت کــه 
ــه مخیلــه ات هــم نمــی گنجــد در میــان همیــن جنــگل هــا و  ب
ایــن همــه زیبایــی و آرامــش، روســتاییانی زندگــی مــی کننــد کــه 

بــا فقــر دســته و پنجــه نــرم مــی کننــد.
در بیــن همیــن روســتاییانی کــه از امکانــات اولیــه زندگــی بــه دور 
هســتند و در فقــر بــه ســر مــی برنــد، کودکــی بــا ســرطان دســت 

و پنجــه نــرم مــی کنــد و آرم و بــی صــدا، فرامــوش مــی شــود.
تصــور آنکــه در ایــن روســتای ییاقــی و بــدون امکانــات، 
کودکــی 10 ســاله بــا درد ســرطان مــی جنگــد و ذره ذره آب مــی 
شــود، ســخت و طاقــت فرساســت، زندگــی پــردرد و رنــج اهالــی 
ــای  ــش نهاده ــت پوش ــان تح ــتر آن ــه بیش ــده ک ــتایی والم روس
حمایتــی اســت از یکســو و زندگــی کودکــی 10 ســاله ای بــه نــام 
» علــی اکبــر« از ســوی دیگــر، ســفر بــه ایــن روســتاها را بــرای 

ــد. ــی کن ــدگار م همیشــه مان
بــر روی تپــه ای در روســتای والمــده، خانــه ای کاهگلــی و 
ــک  ــار ی ــه ای ســاده در کن ــورد،  خان ــی خ ــه چشــم م کوچــک ب
کلبــه چوبــی و گلــی قدیمــی کــه تــازه ســاخته شــده اســت و علی 
ــا بیمــاری ســرطانی مــی جنگــد و  اکبــر کــه مــدت پنــج ســال ب
ــت. ــه اس ــه را از وی گرفت ــوش کودکان ــب و ج ــاری، جن ــن بیم ای

ــد: پســرم از کودکــی بســیار تــب مــی کــرد و   مــادرش مــی گوی
ــوی او  ــزرگ در پهل ــوده ب ــک ت ــوردن ی ــن  خ ــک  زمی ــس از ی پ

ایجــاد شــد و پــس ازاینکــه بــه بیمارســتان انتقــال دادیــم بــا نمونه 
بــرداری مشــخص شــد تومــوری اســت کــه نبایــد بــه هیــچ وجــه 
دســت زده شــود و اگــر بیشــتر جراحــی شــود در تمــام بــدن عــل 

اکبــر پخــش مــی شــود.

ــر  ــی اکب ــان عل ــرای درم ــان را ب ــام زندگیم lتم
ــم ــه ای فروخت

ــن  ــد: درای ــی گوی ــر م ــی اکب ــادر عل ــد از گذشــت 5 ســال م  و بع
ــته  ــه داش ــرغ و خروســهایی ک ــا، گوســفند، م ــام طاه ــدت تم م
ــردن پســرم را  ــان و ب ــه درم ــم هزین ــا بتوانی ــم ت ــه ای ــم، فروخت ای

ــم. ــت کنی ــان پرداخ ــرای درم ب
مــادر علــی اکبــر از حمایتهــای موسســه ماهــک مــی گویــد: تنهــا 
ســازمانی کــه در ایــن ســالها حمایتــش کــرده ماهــک و آدمهــای 

ماهــک بــوده انــد.
وی مــی گویــد: دو ســال اســت کــه دیگــر هزینــه هــای 
ــی  ــم ول بیمارســتانی و بســتری در ماهــک را پرداخــت نمــی کنی
ــا  ــس از بســتری ب ــای پ ــد، آزمایشــها و داروه ــت و آم ــه رف هزین

ــت. ــان اس خودم
مــادر علــی اکبــر مــی گویــد: بــه دلیــل دوری راه، بیشــتر مواقــع 
پســرم ســلولهایش پاییــن مــی آیــد و یــا دچــار خــون دمــاغ مــی 
شــود امــا چــون فقــط دو بــار در روز در ایــن روســتا مینــی بــوس 

تــردد مــی کنــد بســیاری مواقــع علــی اکبــر دیــر بــه درمانــگاه می 
رســد و بایــد روزهــا و هفتــه هــا در بیمارســتان بســتری شــود کــه 
ایــن مســئله بــرای اهالــی دیگــر خانــواده مشــکاتی ایجــاد مــی 

کنــد.
ــرک  ــرش ت ــه خواه ــر دارد ک ــک خواه ــرادر و ی ــر دو ب ــی اکب عل
تحصیــل کــرده تــا در نبــود مــادر و زمانی کــه بــرای مــداوای علی 
اکبربــه ســاری مــی رود بتوانــد وظایــف مــادر را بــرای اهالــی خانه 

انجــام دهــد.
مــادر علــی اکبــر مــی گویــد: در بســیار از مواقــع اگــر عصــر و یــا 
ــه  ــد او را ب ــا روز بع ــم ت ــی توان ــود نم ــد ش ــرم، ب ــال پس ــب ح ش
ســاری برســانم و همیــن امــر باعــث مــی شــود کــه حالش بســیار 

بــد شــده و مــدت بیشــتری، بســتری شــود.

او مــی گویــد گاهــی بــه دلیــل نبــودن ماشــین مســیری از جــاده را 
پســرم را بــه دوش مــی گیــرم تــا بــه خانــه یــا به ماشــین برســانم.

ــوی کار و  ــگ و ب ــه رن ــهایی ک ــا لباس ــز ب ــر نی ــی اکب ــدر عل پ
ــد  ــی گوی ــت م ــه اس ــه پین ــر از وصل ــد و پ ــی ده ــت م زحم
ــی   ــال چین ــی اســت کــه در فصــل زمســتان، پرتغ ــر فصل کارگ
مــی کنــم و دســتمزد روزانــه ام 25 هزارتومــان اســت و مابقــی 

ــکارم. ــال بی س
ــه  ــه ای ک ــاده وام خان ــب افت ــطهای عق ــر از قس ــی اکب ــدر عل پ
ســاخته مــی گویــد و ایــن کــه فقــط ســه مــاه در ســال کار مــی 
کنــد و مابقــی ایــام بیــکار اســت، ادامــه مــی دهــد کمیتــه امــداد 
مــا را  تحــت پوشــش نمــی گیــرد و دلیــل آن هــم ایــن اســت کــه 

ــاالی 70 ســال باشــد. ــد ب ــدر بای ســن پ
روســتای والمده هنــوز گاز رســانی نشــده و آب آشــامیدنی نیز اکثر 
روزهــا قطــع و یــا کــم اســت و درحالیکــه پــدر و مــادر علــی اکبــر 
ــوان  ــد در ای ــی گوین ــی و اقتصــادی خــود م ــات مال ــود امکان از نب
خانــه  بــه ایــن مــی اندیشــم کــه بــا وجــود ایــن همــه پیشــرفت 
تکنولــوژی هنــوز هســتند افــرادی در ایــن اســتان و در میــان دل 
فریبــی و زیبایــی هــای مازنــدران کــه از حداقــل امکانــات زندگــی 

هــم برخــوردار نیســتند.

خدا را بیش از همه جا می توان در 
روستایی کوچک اما کوهستانی در 
والمده  کرد،  حس  نکا  شهرستان 
دردهای  ساکنانش  که  روستایی 
نگاه  نیازمند  و  دارند  بسیاری 

هستند. خداپسندانه 
وقتی به منطقه زیبای هزار جریب نکا، جنگلهای زیبا و 
دلفریب آن سفر می کنید، روستایی فرارویتان رخ 
می نمایاند که گردشگران زیادی را به خود می کشاند، 
اما در پس از زیبایی های طبیعی، مردمانی روزگار می 

گذارنند که نیازمند حمایت هستند.

لیال    ناطقی

جامعــه ایـــران

»والمده« روستای هزاران رنج مازندران

خدا همین نزدیکی هاست
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زینب آخوندی

جامعــه ایـــران

ــف در  ــدون آب و عل ــری و ب ــهر کوی ــک ش ــردن در ی ــی ک زندگ
ــن تلخــی  ــا ای ــت عــادی هــم کار ســخت و تلخــی اســت ام حال
ــات  ــی از باغ ــم بخش ــه بدانی ــد ک ــان می کن ــتر اذیتم ــی بیش وقت
ارزشــمند همیــن شــهر کویــری بــا بی مهــری نهادهــای مختلــف 

ــه اســت. ــی از دســت رفت ــر دولت ــی و غی دولت
نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر قــم نقــش افــراد صاحــب 

ــد. ــگ می دان ــم پررن ــات ق ــری باغ ــر کارب ــوذ را در تغیی نف

15l هکتار از باغات قم از بین رفته است
ــاره وضعیتــی کــه امــروز دچــارش شــده ایم  حســن بختیــاری درب
ــا حــاال بخــش عمــده ای از  ــل ت ــد: از حــدود 40 ســال قب می گوی
باغــات قــم از بیــن رفتــه کــه نزدیــک بــه 15 هــزار هکتــار بــرآورد 
ــت و  ــش جمعی ــل افزای ــه دلی ــاق ب ــن اتف ــی از ای ــود. بخش می ش
ــد و مهاجــرت اســت کــه موجــب شــده  ــرخ زاد و ول ــاال رفتــن ن ب
ــن اســاس  ــر ای ــته باشــد و ب ــود داش ــه مســکن وج ــه تهی ــاز ب نی

باغــات تغییــر کاربــری پیــدا کنــد.
ــر  وی افــزود: بخشــی از ایــن تخریــب باغــات در چنــد ســال اخی
ــاده کــه ناشــی از حضــور و نفــوذ شــرکت تعاونی هــای  اتفــاق افت
مختلــف از جملــه شــرکت های وابســته بــه مراکــز دولتــی و علمی 

در شــهر قــم بــوده کــه اتفاقــا اینهــا بســیار موثــر بودنــد.
نائــب رئیــس شــورای شــهر قــم معتقــد اســت بســیاری از تغییــر 
ــام  ــهر انج ــتند در ش ــادی نمی توانس ــراد ع ــات را اف ــری باغ کارب
دهنــد و ایــن کار توســط کســانی انجــام شــده کــه نفــوذ خاصــی 
ــا رایزنی هایــی ایــن کار را انجــام دهنــد. ــا توانســته اند ب داشــتند ی

وقتــی از بختیــاری دربــاره راهکارهــای نگهــداری از همیــن 
ــی  ــد: سیاســت کل ــیم می گوی ــده می پرس ــدک باقیمان ــان ان درخت
ــود  ــه می ش ــی ک ــا جای ــات را ت ــن باغ ــه ای ــت ک ــن اس ــورا ای ش
حفــظ کنــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بــاال رفتــن ارزش زمیــن 

ــرده اســت. ــر ک ــه ناپذی ــکان توجی ــرای مال ــات را ب ــظ باغ حف
ــاری  ــات ب ــداری باغ ــای نگه ــی هزینه ه ــد: از طرف وی می افزای
ــهرداری ها  ــت ش ــرده و الزم اس ــه ک ــکان اضاف را روی دوش مال
بــه مالــکان کمــک کننــد تــا باغــات نگهــداری شــوند. بایــد کــود، 
ــکان  ــا مال ــم ت ــن کنی ــات را تامی ــموم و آب باغ ــت ابزار، س دس

ــد. ــاغ را حفــظ کنن تشــویق شــوند ب
آن طــور کــه نائــب رئیــس شــورای شــهر قــم می گویــد در ایــن 
ــه  ــود دارد ک ــرد وج ــن رویک ــا ای ــی ب ــم مقاومت های ــش ه بخ
گمــان می کنیــم بایــد پارک هــا را فقــط حفــظ کــرد در حالــی کــه 
هــدف از حفــظ باغــات حفــظ تنفس گاه هــای شــهر قــم اســت و 
افزایــش دمایــی کــه امــروز در شــهر داریــم و مشــکات آلودگــی 

بــه دلیــل از بیــن رفتــن همیــن باغــات اســت.

lتملک باغ های داخل شهر
برخــی معتقدنــد حفــظ باغــات چــاره ای جــز تملــک آن نــدارد چــرا 
کــه ارزش زمینــی کــه ایــن باغــات در آن قــرار دارنــد روز بــه روز 
بیشــتر شــده و راضــی کــردن مالــکان بــه حفــظ باغــات در حــال 

حاضــر کار چنــدان ســاده ای نیســت.
بختیــاری می گویــد شــورا موضــوع تملــک را هــم در نظــر دارد و 
بــرای آن در بودجــه امســال شــهرداری 12 میلیــارد تومــان در نظــر 
گرفتــه امــا بــه گفتــه سرپرســت شــهرداری منطقــه یــک قــم تنها 
تملــک باغاتــی کــه در محــدوده ایــن منطقــه وجــود دارنــد، نیــاز 
بــه حداقــل 300 میلیــارد تومــان اعتبــار دارد. مقایســه ایــن اعــداد 
نشــان می دهــد داســتان تملــک بــه ایــن زودی هــا راه بــه جایــی 

نخواهــد بــرد.

نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر قــم معتقــد اســت بایــد برای 
حفــظ باغــات قــم از مــردم کمــک گرفــت و اگــر مدیریت شــهری 
بــه امیــد تأمیــن شــدن اعتبــار بــرای تملــک باغــات باشــد بــه این 

ــه نتیجــه نمی رســد. زودی ب
ــع  ــه مرج ــتانداری ک ــج اس ــاده پن ــیون م ــان کمیس ــن می  درای
ــول  ــه ق ــری اســت و ب ــر کارب ــه درخواســت های تغیی رســیدگی ب
ــی  ــال طــرح تفصیل ــده در قب ــد نقــش صیانت کنن کارشناســان بای
ــداری  ــه شــاید مق ــی انجــام داده ک ــرا اقدام ــد، اخی ــا کن شــهر ایف

ــد. ــده باش امیدوارکنن

lمصوبــه کمیســیون مــاده پنــج بــرای حفــظ 

شــهر باغ هــای 
ــده داخــل محــدوده  ــی مان ــه تمــام باغــات باق ــن مصوب ــق ای طب
ــورت  ــه ص ــت، ب ــار اس ــدود 72 هکت ــه ح ــم ک ــهر ق ــی ش خدمات
لکــه ای از محــدوده شــهر خــارج شــده و از ایــن پــس اختیــار تغییر 
ــط از آنهــا ســلب  ــن اراضــی از ســوی نهادهــای مرتب ــری ای کارب

شــده اســت.
ــی  ــور زیربنای ــیون ام ــس کمیس ــب، رئی ــعادت طل ــی س مصطف
ــج اســت.  ــاده پن شــورای شــهر و یکــی از اعضــای کمیســیون م
ــیار  ــن بس ــهرها قوانی ــدوده ش ــارج از مح ــی خ ــد اراض او می گوی
ســخت گیرانه تری در زمینــه تغییــر کاربــری دارنــد در نتیجــه ایــن 
مصوبــه کمیســیون مــاده پنــج می توانــد بــه حفــظ باغــات داخــل 

شــهر قــم کمــک کنــد.
یکــی از ترفندهــای افــراد ســودجو در قبال باغــات ســوزاندن آنها با 
بهانه هــای مختلــف یــا قطــع یــا خشــک کــردن درختــان بــود تــا 
بتواننــد اجــازه تغییــر کاربــری را از کمیســیون مــاده پنــج دریافــت 
کننــد امــا ســعادت طلــب می گویــد بــا تصویــب ایــن قانــون حتــی 
ــاز کاربــری زمیــن  ــاه مــدت درختــان حــذف شــوند ب اگــر در کوت
ــود  ــد ب ــاغ خواه ــای ب ــه احی ــور ب ــک مجب ــد و مال ــی  می مان باق

ــری وجــود دارد. ــی محکم ت ــن عرصــه قوانین چراکــه در ای
ــا  ــر ب ــک مدی ــوان ی ــه عن ــم ب ــب ه ــعادت طل ــال س ــن ح ــا ای ب
ــری  ــر کارب ــع از تغیی ــون را مان ــن قان ــود ای ــرف وج ــه، ص تجرب

ــد. ــهر نمی دان ــل ش ــده در داخ ــی مان ــات باق باغ

رد پای صاحبان نفوذ در تغییر کاربری باغات قم
دهه پنجاه و شصتی های قم پارک ساالریه را خوب یادشان است. نوستالژیک ترین فضای 
دوران کودکی هر قمی که بخشی از خاطراتمان را در آن جا گذاشته ایم و مدت هاست 
درهایش به سویمان بسته شده. البته فقط همین یکی نیست. بسیاری از باغات داخل شهر قم در 
سال های اخیر با بهانه های مختلف به مراکز تجاری، علمی یا مسکونی تبدیل شده اند که دیگر 

دستمان از آنها کوتاه شده و حسرت خوردن برایشان فایده ای ندارد.
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ــی  ــر م ــت س ــوس را پش ــاده چال ــم ج ــچ و خ پی
گذاریــم 10 کیلومتــر کــه از کــرج دور می شــویم 
تابلــوی ســبز رنــگ ســمت راســت جــاده ادامــه 
ــا  ــه م ــه ســمت روســتای ســیجان را ب مســیر ب
ــطه  ــه واس ــه ب ــتایی ک ــد روس ــی ده ــان م نش
بــارش 13 میلیمتــری و وقــوع ســیل بــه کشــور 

ــی شــد. معرف
ــداری  ــای داغ ــواده ه ــه خان ــیر ب ــول مس در ط
ــارش  ــس ب ــن پ ــم کــه شــاید زی فکــر مــی کن
ــخ  ــی تل ــده خاطرات ــاران برایشــان تداعــی کنن ب
ــم  ــی کن ــر م ــافرانی فک ــه مس ــد ب ــیاه باش و س
کــه یکشــنبه هفتــه گذشــته تازیانــه های ســیل 
ــد و مجــال  ــرود آم ــر سرشــان ف ــه ب ــی رحمان ب
ــدای  ــت. »وای خ ــا گرف ــی را از آنه ــاره جوی چ
مــن« ایــن جملــه بغــل دســتی ام رشــته افــکار 
ــه ورودی روســتا رســیده  ــد ب ــاره مــی کن ــرا پ م
ــیل زده در  ــای س ــگاهی از خودروه ــم نمایش ای
ــی  ــه راحت ــود ب ــی ش ــان م ــم نمای ــر دیدگان براب
ــدل برخــی خــودرو را تشــخیص  ــوان م نمــی ت
ــگ  ــودور رن ــای خ ــه ه ــتراک الش ــه اش داد وج

ــت. ــی آنهاس ِگل
وارد روســتا مــی شــویم؛ ِگل خشــک شــده روی 
ــت  ــاد صحب ــه ی ــرا ب ــان م ــا و درخت در، دیواره
یکــی از کارشناســان همــراه مــی انــدازد کــه می 
گفــت: »ارتفــاع آب 4 متــر بــوده و با ســرعت 70 
ــر ســاعت تنــه درختــان، خودروهــا و  کیلومتــر ب

ســنگ هــا را جــا بــه جــا کــرده اســت«.
کمــی آن طــرف تــر رو بــه روی حســینیه، اهالی 
روســتا جمــع شــده انــد در میــان صحبــت هــای 
اهالــی متوجــه مــی شــویم که آب شــرب روســتا 
ــوز  ــه هن ــک هفت ــش از ی ــت بی ــس از گذش پ

مشــکل دارد.
ــی  ــه های ــوز خان ــتا هن ــی روس ــان اصل در خیاب
وجــود دارد کــه از ِگل و الی تخلیــه نشــده 
انــد نیروهــای امــدادی بــه همــراه ســگ هــای 
جســتجوگر بــه دنبال اجســاد مفقــودان هســتند.

قصــد کــرده ام کل روســتا را بگــردم باالتــر کــه 
ــودی در  ــورت عم ــه ص ــین ب ــی روم دو ماش م
ِگل رفتــه انــد در حــال فیلمبــرداری هســتم کــه 

صــدای پیرمــردی مــرا بــه خــود جلــب مــی کند 
ــی  ــین پســرم اســت آن یک ــن ماش ــرم ای »دخت
ــاب  ــره ای آفت ــردارزاده ام« چه ــین ب ــم ماش ه
ســوخته دارد از وی مــی پرســم خانــه شــما 
کجاســت بــا دســت خانــه ای را نشــانم مــی دهد 
کــه چیــزی جــز دیوارهایــش باقــی نمانده اســت 
ــا 50  ــه 40 ی ــدارم ک ــاد ن ــد: ی ــی گوی ــرد م پیرم
ســال گذشــته هــم چنیــن ســیلی آمــده باشــد.

بــه راهــم ادامــه مــی دهــم در راه بانویــی را مــی 
بینــم کــه رو بــه روی خانــه اش نشســته اســت. 
از وی مــی خواهــم برایــم از لحظــه وقــوع ســیل 
بگویــد: هــوا روشــن بــود ولــی بــاران مــی باریــد 
ناگهــان شــدت بــاران زیــاد شــد و هــوا تاریــک 

شــد.
ــه در هنــگام  بانــوی ســیجانی از صــدای رودخان
وقــوع ســیل یــاد مــی کنــد و مــی گویــد: پســرم 

ــی از  ــم. وقت ــاال بروی ــه ب ــه طبق ــه ب داد زد ک
پنجــره خانــه نــگاه کــردم دیــدم اهالــی کــه در 
ــاال مــی  ــد از داربســت ب کوچــه گرفتــار شــده ان

ــد. رفتن
ــه ای نگذشــت کــه  ــد دقیق ــد: چن وی مــی گوی
ارتفــاع آب در کوچــه بــاال رفــت و ناگهــان 
ماشــین هــا را روی آب دیدیــم کــه بــه ســرعت 
بــه در دیــوار مــی خوردنــد، صــدای مهیبــی بــه 

ــید. ــی رس ــوش م گ
ــده  ــارت دی ــان خس ــه ات ــم خان ــی پرس از وی م
اســت، مــی گویــد: بــه خانــه مــا خســارت زیادی 
وارد نشــده ولــی خســارت روســتا خســارت همــه 
اســت چــه فرقــی مــی کنــد؛ دیگــر تــوان ادامــه 
ــز  ــن نی ــد م ــی کن ــه م ــدارد و گری ــت ن صحب
ــرش را  ــه خاط ــم ک ــی ده ــازه نم ــود اج ــه خ ب

ــم. ــم و خداحافظــی مــی کن متاطــم کن
ــیل  ــان س ــت. ارمغ ــخص نیس ــا مش ــاده روه پی
ــم  ــیجان حج ــتای س ــای روس ــه ه ــرای کوچ ب
ــای  ــنگ ه ــه س ــان و تک ــه درخت ــادی از تن زی
بــزرگ اســت. مصــداق واقعــی این ضــرب المثل 
»شــنیدن کی بــود ماننــد دیــدن« را در روســتای 
ســیجان مــی تــوان بــا همــه وجــود لمــس کرد. 
حجــم خســارات باال اســت. انــدوه از دســت دادن 
خویشــان و نزدیــکان بــر دل اهالی ســنگینی می 
ــت.  ــرده اس ــان نم ــد در دلهایش ــی امی ــد ول کن
ــه  ــدادی ب در هــر کوچــه از روســتا نیروهــای ام
ــه ِگل و الی  ــال تخلی ــا در ح ــی ه ــک محل کم

ــه هــا و جــوی هــا هســتند. درون خان
باغــات و مــزارع سرســبز روســتا بــا آنکــه ِگلــی 
شــده انــد ولــی هنــوز زیبــا بــه نظــر مــی رســند. 
در حــال برگشــت از روســتا جوانانــی را مــی 
بینیــم کــه پــس از ســپری کــردن روزی ســخت 
در حــال چیــدن ســیب و گــردو و ثبــت عکــس 

ســلفی هســتند.
ــر مــی گــردم مســئوالن  ــه حســینیه روســتا ب ب
ــر  ــد از نظ ــور دارن ــتانی حض ــتانی و شهرس اس
ــل ســیل در روســتای  ــن دلی مســئوالن مهمتری

ــزداری،  ــات آبخی ــرای عملی ــدم اج ــیجان ع س
ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در حریــم رودخانه 
و اســتفاده بیــش از حــد از مراتــع منطقــه اســت.

ــی  ــع طبیع ــرکل مناب ــی مدی ــین میررجب حس
ــارش  ــه ب ــام اینک ــا اع ــرز ب ــزداری الب و آبخی
بــاران در روســتای ُکنــدر 22 میلیمتــر بــوده 
ولــی خســارتی وارد نکــرده اســت، بــه خبرنــگار 
ــزداری  ــات آبخی ــرای عملی ــد: اج ــی گوی ــا  م م
در روســتای ُکنــدر باعــث شــد در پــی بارندگــی 
ــود و  ــارتی وارد نش ــتا خس ــن روس ــه ای ــر ب اخی
ــی اســت کــه در روســتای ســیجان  ایــن در حال
ــن خســارتی وارد  ــری چنی ــارش 13 میلیمت ــا ب ب

ــت. ــده اس ش
ــه از عــدم  ــا گای ــه ب ــی در ادام حســین میررجب
ــرای  ــت اج ــه اهمی ــردم و مســئوالن ب ــه م توج
عملیــات آبخیــزداری در روســتای ســیجان، 
مــی افزایــد: نبایــد از مباحــث مهــم آبخیــز داری 

ــویم. ــل ش غاف
 22 بــارش  دهــد:  مــی  ادامــه  میررجبــی 
میلیمتــری در روســتای کنــدر باعــث شــد بیــش 
از 45 هــزار مترمکعــب رســوب در پشــت ســیل 

ــود. ــاری نش ــیل ج ــود و س ــع ش ــا جم بنده
وی اجــرای عملیــات آبخیــزداری را در جلوگیری 
از وقــوع ســیل مهــم مــی خوانــد و مــی گویــد: 
ــه  ــرج ک ــتان ک ــتاهای شهرس ــی از روس در برخ
چــرای دام و پوشــش گیاهــی کارشناســی و 

ــا ســیل مواجــه نشــدیم. ــود ب ــرل شــده ب کنت
ــر رجبــی شهرســتان کــرج، طالقــان و جــاده  می
چالــوس را مناطــق ســیل خیــز اســتان معرفــی 
مــی کنــد و مــی افزایــد: خشکســالی، وجــود پــل 
ــرای  ــات و چ ــی باغ ــوار بتون ــدد، دی ــای متع ه
بیــش از حــد دام عامــل اصلــی وقــوع ســیل در 

ــه اســت. منطق
ایــن در حالــی اســت کــه؛ معــاون فنــی و 
آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی اســتان پیش 
تــر بــه خبرنــگار مــا گفتــه بــود: پــس از وقــوع 
ــاه  ــن م ــتان در فروردی ــیل اس ــه س ــن حادث اولی

این روزها فصل باران است و برف اما روزهایی که هنوز پاییز 
از  غافلگیر کرد.این گزارش  را  اینجا همه  باران  بود  نیامده 
درون حادثه شهریور ماه و بارانی که سیل شد تهیه شده است.

ساره  نوری

جامعــه ایـــران

وقتی رودخانه کرج اعتراض خود را از حنجره باران فریاد زد 
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ــاری  ــاری از ســوی ســتاد بحــران اعتب ســال ج
ــرای مرمــت و بازســازی ســازه هــای اجرایــی  ب
عملیــات آبخیــزداری در محــور کــرج -چالــوس 
ــث  ــد و باع ــن نش ــی تامی ــت ول ــاص یاف اختص

ــد. ــیل دوم ش ــوع س وق
ــه  مهــدی فتحــی در ادامــه تخصیــص اعتبــار ب
ــرای اجــرای عملیــات آبخیــزداری را در  موقــع ب
ــود  ــده ب ــم خوان ــیل مه ــوع س ــری از وق جلوگی
ــارات  ــر اعتب ــای اخی ــال ه ــود: در س ــه ب و گفت
ــتان  ــزداری در اس ــات آبخی ــرای عملی ــرای اج ب
ــوان گفــت در  ــی ت ــی م ــوده و حت بســیار کــم ب
ــر  ــن ام ــت، ای ــیده اس ــر رس ــه صف ــی ب مواقع
ــات  ــن عملی ــرای ای ــه اج ــد ک ــی ده ــان م نش
بــرای جلوگیــری از قــوع ســیل از اولویــت هــای 

ــت. ــوده اس ــتان نب اس
در ادامــه مشــاور اســتاندار البــرز و رییــس بنیــاد 
شناســی البــرز مــی گویــد: بایــد فلســفه رودخانه 
بــرای مــردم تشــریح شــود رودخانــه از دو کلمــه 
رود و خانــه تشــکیل شــده اســت همانطــور کــه 
آدمــی بــه خانــه نیــاز دارد رود هــم بــه خانــه نیاز 

دارد و نبایــد بــه حریــم خانــه رود تجــاوز کــرد.
محــراب رجبــی در ادامــه مــی گویــد: فصــل بهــار 

زمیــن خشــک نیســت و قــدرت نفــوذ پذیــری آب 
بــاال اســت ولــی در تابســتان کــه زمیــن خشــک 
اســت و قــدرت نفــوذ آب کمتــر می شــود بــا بارش 

هــای پراکنــده هــم ســیل بــه وجــود مــی آیــد.
ــر  ــئوالن ام ــای مس ــت ه ــی غفل ــه برخ وی ب

اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد: یکــی از مقامــات 
ــه  بلنــد پایــه ســازمان هواشناســی پــس از حادث
ســیل روســتای ســیجان اعــام کــرد کــه بســتر 
زمیــن در ایــن منطقــه آبریــز اســت در صورتــی 
ــق  ــزو مناط ــوس ج ــرج - چال ــور ک ــه مح ک

ــز اســت. آبخی
ــاد شناســی  مشــاور اســتاندار البــرز و رییــس بنی
البــرز مــی گویــد: اجــرای عملیــات آبخیــزداری 
در محــور کــرج -چالــوس نبایــد فرامــوش شــود.

رجبــی علــم آبخیــزداری را تشــریح مــی کنــد و 
مــی گویــد: در منطقــه مــورد نظــر بــرای مقابلــه 
بــا ســیل گیــاه و درخــت کاشــته مــی شــود بــه 

ایــن عمــل »گاویــون بنــدی« مــی گوینــد.
ــاد شناســی  مشــاور اســتاندار البــرز و رییــس بنی
ــر از  ــی دیگ ــه دام را یک ــی روی ــرای ب ــرز چ الب
علــل وقــوع ســیل در روســتای ســیجان معرفــی 

ــد. مــی کن
رجبــی در ادامــه بــه ســاخت و ســازهای غیرمجاز 

ــی  ــاره م ــرج اش ــه ک ــتر رودخان ــم و بس در حری
ــده  ــئوالن عم ــه مس ــد: هم ــی افزای ــد و م کن
تریــن دلیــل بــاال رفتــن خســارت در ســیل اخیر 
ــی  ــام م ــاز اع ــازهای غیرمج ــاخت و س را س
کننــد در صورتــی کــه بایــد از نهادهــای متولــی 
پرســید چــرا از وقــوع ایــن پدیــده شــوم در البــرز 

ــد؟ ــری نکــرده ای جلوگی

ــران  ــرای جب ــه ای ب ــون؛ بودج lتاکن
ــیجان  ــتای س ــیل روس ــارت س خس

ــت ــه اس ــاص نیافت اختص
ــاخت و  ــری از س ــرای جلوگی ــد: ب ــی گوی وی م
ســازهای غیرمجــار در حریــم رودخانــه هــا بایــد 

ــردم آگاهــی داد. ــه م ب
مشــاور اســتاندار البــرز و رییــس بنیاد شناســی البرز 
خاطرنشــان مــی کنــد: تشــخیص آبخیــز و آبریــز 
بــودن منطقــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

ــردم  ــه م ــی ب ــه آگاه ــر ارائ ــاز ب ــان ب وی در پای

ــتگان در  ــد: گذش ــی گوی ــد و م ــی کن ــد م تاکی
محــور کــرج - چالــوس در فصــل تابســتان ایــن 
ضــرب المثــل را کــه »ابــر کــه رفــت بــه تبریــز 
ــی  ــرار م ــیار تک ــز« بس ــزار و بُگری ــبت را ب اس
کردنــد ایــن ضــرب المثــل هشــداری بــود بــرای 
مقابلــه بــاران هــای تابســتانی چــرا کــه علــم نیز 
اثبــات کــرده اســت کــه در تابســتان مســیر ابرها 
ــال  ــد احتم ــرق باش ــمال ش ــمت ش ــه س ــر ب اگ
ــاران و وقــوع ســیل وجــود دارد. بــارش شــدید ب

ــه در  ــون، دو مرتب ــاری تاکن ــال ج ــدای س از ابت
ــک  ــت ی ــده اس ــاری ش ــیل ج ــرز س ــتان الب اس
ــور  ــاری در مح ــاه ج ــن م ــه در 23 فروردی مرتب
کــرج - چالــوس و شهرســتان طالقــان و مرتبــه 
دوم شــهریور مــاه در بخــش آســارا در روســتای 
ــم  ــر از ه ــت نف ــر هش ــه اخی ــیجان، در حادث س
ــد، بیــش از  ــان جــان خــود را از دســت دادن وطن
50 خانــه تخریــب شــد  هنــوز اجســاد دو تــن از 

ــدا نشــده اســت. ــی روســتا پی اهال
در ســیل فروردیــن مــاه 30 میلیــارد تومــان 
بــرآورد خســارت شــد کــه متاســفانه و بــا اســتناد 
ــس  ــرج در مجل ــردم ک ــده م ــه نماین ــه گفت ب
ــه  ــوط ب شــورای اســامی رقمــی از بودجــه مرب
ــتان اختصــاص  ــه اس ــوز ب ــران خســارت هن جب
نیافتــه اســت در رابطــه بــا ســیل هفتــه گذشــته 
ــه  ــرآورد اولی ــون ب ــان تاکن ــارد توم ــز 10 میلی نی
ــت  ــود گذش ــا وج ــا ب ــده ام ــام ش ــارت انج خس
یــک هفتــه از زمــان حادثــه، هنــوز رقمــی 

ــت. ــه اس ــاص نیافت اختص
روز بــه پایــان رســیده و هــوا کــم کــم در 
ــت  ــال برگش ــت در ح ــدن اس ــک ش ــال تاری ح
از روســتای ســیجان هســتیم و بــاز از کنــار 
ــرق  ــه غ ــه در رودخان ــای ک ــتان خودروه گورس
ــاده را  ــم ج ــچ و خ ــم پی ــی گذری ــد م ــده ان ش
ــی  ــاده اصل ــه ج ــم و ب ــی گذاری ــر م ــت س پش
ــور  ــک مح ــراری ترافی ــه تک ــیم صحن ــی رس م
ــده  ــده ش ــته کنن ــر خس ــوس دیگ ــرج - چال ک
ــدن  ــه ش ــم یکطرف ــی اندیش ــود م ــا خ ــت ب اس
ــاز  ــره را ب ــک گ ــر ی ــوس اگ محــور کــرج - چال
ــر  ــد صدهــا گــره دیگــر را کــور و کورت مــی کن
مــی کنــد چــرا کــه یکطرفــه بــودن ایــن محــور 

ــود. ــده ب ــن ش ــکل آفری ــه مش در روز حادث

جامعــه ایـــران

همه مسئوالن عمده ترین 
دلیل باال رفتن خسارت 

در سیل اخیر را ساخت و 
سازهای غیرمجاز اعالم 
می کنند در صورتی که 
باید از نهادهای متولی 

پرسید چرا از وقوع این 
پدیده شوم در البرز 

جلوگیری نکرده اید؟|
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برتن  داغ  آفتاب 
حیوانات تلف شده از 
طاعون می تابد و آنها 
را در البالی سنگ ها 
می  نمایان  ها  بوته  و 
کند. خودروی محیط 
بانان از میان مسیرهای 
سنگی عبور می کند و 
قوچ های وحشی در میان صخره ها می 
گریزند و محو می شوند. آنها که نزدیک 
تر هستند و نمی گریزند بی جان روی 
زمین افتاده اند و در تب طاعون سوخته 
اند و قرار است باز هم بسوزند تا این تب 
که هفتادقله دو ماه است میزبان آن است 

کند. فروکش  شاید 
از میان صخره های سنگی همیشه فقط 
صدای سکوت می آمد، اما این بار صدای 
مرگ، قوی تر از هر صدایی شنیده می 
شود و بوی الشه ها شدیدتر از صدای 

مرگ، مشامت را اذیت می کند.

تبی که جان350راس 
کل و بز را در استان مرکزی 

گرفت

طاعون هفتاد  قله 
فرو نشست

الشــه ای دیگــر پیــدا مــی شــود و چنــد دقیقــه 
بعــد در آتــش مــی ســوزد؛ امــا شــاخ هــای قــوچ 
ــان آتــش و دود  ــوز در می ــه، هن وحشــی هفتادقل
خودنمایــی مــی کننــد. کمــی آن طــرف آتشــی 
دیگــر برپــا اســت و حیــوان دیگــری مــی 
ســوزد و لکــه لکــه هــای ســیاه بــر تــن عریــان 
هفتادقلــه مــی نشــیند و همــه منتظرنــد تــا ببیند 
ــا عاجــی جــز  ــی رحــم کــه تقریب ــب ب ــن ت ای
ــی  ــه زمان ــره چ ــدارد، باالخ ــان ن ــت زم گذش

ــد. ــی کن فروکــش م

ــن  ــون ممک ــاری طاع ــات بیم lتلف
ــد ــدا کن ــش پی ــددا افزای ــت مج اس

علــی خســروان، مســئول منطقــه حفاظــت 
شــده هفتادقلــه اراک گفــت: آخریــن آمــار 
ــش  ــون نشــخوارکنندگان طــی پای ــات طاع تلف
ــد،  ــت ش ــر یاف ــه دیگ ــه 20 الش ــاه ک 31 تیرم
ــون  ــخ تاکن ــن تاری ــید و از ای ــه 350 راس رس ب
الشــه دیگــری یافــت نشــده، امــا این بــه معنای 
خــروج بیمــاری از منطقه نیســت و ممکن اســت 
تلفــات دوبــاره افزایــش پیــدا کنــد و طی ایــن دو 
مــاه نیــز بارهــا میــزان تلفــات نوســان داشــته و 

ــت. ــده اس ــاد ش ــم و زی ک
ــامل  ــات ش ــزان تلف ــن می ــه ای ــزود: البت وی اف
الشــه هایــی اســت کــه یافــت شــده و ســوزانده 
ــادی از  ــداد زی ــا تع ــد و قطع ــده ان ــن ش ــا دف ی
حیوانــات تلــف شــده نیــز در نقــاط صعــب العبور 
ــد کــه  ــرار دارن ــد و دســترس ق و نقــاط دور از دی

ــا غیرممکــن اســت. ــری آنه آمارگی
ــزان  ــترین می ــرد: بیش ــان ک ــروان خاطرنش خس
تلفــات بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان، 
ــزار  ــا 11 ه ــه دره چــکاب و ســیبک ب ــوط ب مرب

هکتــار وســعت در میــان منطقــه هفتادقله اســت 
کــه از 350 راس تلفــات جمــع آوری شــده، 
ــرار داشــتند  ــه ق ــن منطق حــدود 290 راس در ای
و علــت بــاال بــودن میــزان تلفــات در چــکاب و 
ســیبک، تراکــم بــاالی جمعیــت کل و بــز در آن 
اســت کــه احتمــال انتقــال و ابتــا را بســیار بــاال 
ــه دنبــال آن تلفــات افزایــش مــی  ــرد و ب مــی ب

ــد. یاب
مســئول منطقــه حفاظــت شــده هفتادقلــه 
اراک بیــان داشــت: 95 درصــد از کل تلفــات 
ــا 330 الشــه  نشــخوارکنندگان کوچــک و تقریب
یافــت شــده در منطقــه را کل و بــز تشــکیل مــی 
دهنــد و پنــج درصــد از تلفــات یعنــی20 الشــه 
ــتند  ــی( هس ــفند وحش ــوچ و میش)گوس ــز ق نی
ــه  ــه الش ــوط ب ــط مرب ــار فق ــن آم ــه ای ــه البت ک
هــای یافــت شــده اســت و از تعــداد الشــه هــای 
مناطــق صعــب العبــور آمــاری در دســت نیســت.

وی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار مــا مبنــی بــر 
ــرای از  ــبی ب ــوزاندن روش مناس ــا س ــه آی اینک
ــا الشــه هــا  ــار بیمــاری اســت ی ــردن آث ــن ب بی
ــت  ــر اس ــت: بهت ــوند، گف ــن ش ــا دف ــد حتم بای
ــا  کــه الشــه هــا در گــودال هــای دو متــری و ب
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــن شــوند ام ــن آهــک دف ریخت
شــرایط خــاص زمیــن منطقــه و صخــره هــای 
ــودال  ــر گ ــکان حف ــه ام ــنگی ک ــخت و س س
ــل  ــور کام ــه ط ــا ب ــه ه ــر الش ــدارد اگ ــود ن وج
ســوزانده شــوند احتمــال انتقــال بیمــاری از ایــن 

ــدارد. ــود ن ــق وج طری
مســئول منطقــه هفتادقلــه اراک بــا اشــاره 
ــا  ــه ب ــا راه مقابل ــه اینکــه در حــال حاضــر تنه ب
بیمــاری ضدعفونــی کــردن مناطــق آلــوده 
و آبشــخورها اســت، افــزود: از 20 روز پیــش 
ــی  ــرای ضدعفون ــیدین ب ــوی پرس ــول ق محل
ــه  ــن آهــک شــد کــه ب ــه جایگزی کــردن منطق
علــت قــوی بــودن ایــن مــاده احتمــال مــی رود 
ســریعا اثرگــذار شــده و روند شــیوع طاعــون را در 

ــد. ــش ده ــه کاه منطق
خســروان در مــورد عامــل انتقــال بیمــاری 
طاعــون نشــخوارکنندگان بــه ایــن منطقــه 
ــروس  ــن وی ــح کــرد: احتمــال مــی رود ای تصری
ــه نزدیکــی  ــی مبتــا، ب ــق دام هــای اهل از طری
ــل  ــق عام ــد و از طری ــیده باش ــه رس ــن منطق ای
انســانی یا حیوانی یــا پرنــدگان، به آبشــخورهای 
منطقــه هفتادقلــه راه پیــدا کرده باشــد و بــا توجه 
ــه  ــه ب ــه اینکــه در مناطقــی همچــون هفتادقل ب
هیــچ وجــه امــکان واکســینه کــردن حیوانــات و 
وحــوش وجــود نــدارد، ایــن حیوانــات در مقابــل 
ــد و  ــی دهن ــان م ــش نش ــریعا واکن ــاری س بیم

ــد. ــی کن ــدا م ــال پی ــورا انتق ــروس ف وی
ــه  ــیبک ب ــکاب و س ــت: دره چ ــار داش وی اظه
ــن بیمــاری در حــال  ــی ای ــه کانون ــوان منطق عن
ــت  ــه اس ــر قرنطین ــعاع ده کیلومت ــا ش ــر ت حاض
ــاه ســال  ــان شــهریور م ــا پای ــه ت ــن قرنطین و ای
ــات  ــه تلف ــورت ادام ــه دارد و در ص ــاری ادام ج
ــان پاکســازی  ــا زم ــه ت بیمــاری طاعــون، منطق

ــد. ــد مان ــه خواه ــاری، قرنطین ــل از بیم کام
مســئول منطقــه حفاظــت شــده هفتادقلــه اراک 
ــدای شــیوع بیمــاری  خاطرنشــان ســاخت: از ابت
ــون  ــه تاکن ــخوارکنندگان در منطق ــون نش طاع
ــازمان  ــارکت س ــا مش ــی ب ــش عموم ــج پای پن
هــای مربوطــه و همینطــور مــردم صــورت 
گرفتــه اســت، امــا بــا توجــه بــه وســعت منطقــه 
هفتادقلــه، در حــال حاضــر با کمبــود نیــرو مواجه 
هســتیم و بــرای تشــدید نظــارت هــا بــر منطقــه 
ــان  ــط بان ــد محی ــه بای ــده هفتادقل ــت ش حفاظ

ــند. ــته باش ــور داش ــه حض ــتری در منطق بیش
ــر  ــد منتظ ــت و بای ــان نیس ــرای درم ــی ب راه
ایمنــی اکتســابی در حیــات وحــش منطقــه 

ــیم باش
حبیــب اســحقی، رئیس شــبکه دامپزشــکی اراک 
در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا گفــت: بــا توجــه بــه 
عــدم امــکان واکســینه کــردن دام هــای حیــات 

وحــش، فقــط مــی توانیــم محیــط و آبشــخورها 
را ضدعفونــی و پاکســازی کنیــم و منتظر باشــیم 
ــن کل و  ــاری در بی ــروس بیم ــره وی ــا باالخ ت
ــود و در  ــف ش ــده و ضعی ــه چرخی ــای منطق بزه
واقــع یــک ایمنــی اکتســابی در مقابــل بیمــاری 

ایجــاد شــود.
ــخوارکنندگان  ــون نش ــاری طاع ــزود: بیم وی اف
کوچــک در دام هــای مربــوط بــه حیــات وحــش 
کــه امــکان مهــار آنهــا و انجــام واکسیناســیون 
وجــود نــدارد، تلفــات زیــادی مــی گیــرد و گاهی 
اوقــات تــا 90 درصــد از دام هــای حیــات وحــش 

بــر اثــر ایــن بیمــاری از بیــن مــی رونــد.
ــه  ــخ ب ــکی اراک در پاس ــبکه دامپزش ــس ش رئی
ســوالی مبنــی بــر اینکــه در یکــی از روســتاهای 
ــی  ــات دام اهل ــورد تلف ــد م ــتان اراک چن شهرس
نشــخوارکنندگان  طاعــون  بــه  مشــکوک 
کوچــک مشــاهده شــده اســت، اظهــار داشــت: 
ــی در  ــدارم و گزارش ــاله ن ــن مس ــی از ای اطاع
ایــن زمینــه ارائــه نشــده اســت، امــا بــا توجــه به 
اینکــه برخــی عائــم طاعــون نشــخوارکنندگان 
ــب  ــر ت ــر نظی ــای دیگ ــاری ه ــا بیم ــک ب کوچ
برفکــی و اکتیمــای واگیــر مشــابهت دارد ممکن 
ــه  ــد دام هایشــان ب ــداران تصــور کنن اســت دام
بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان مبتــا شــده 

ــد. ان
ــرل  ــکان کنت ــدم ام ــه ع ــاره ب ــا اش ــحقی ب اس
ورود و خــروج دام هــا از اســتان هــای دیگــر بــه 
داخــل اســتان و بالعکــس تصریــح کــرد: ســوای 
منطقــه هفتادقلــه کــه در حــال حاضــر قســمتی 
از آن قرنطینــه اســت در مــورد مراتــع نمــی 
تــوان مرزبنــدی مشــخصی را ارائــه داد و امــکان 
ــا از  ــدن دام ه ــارج نش ــرای خ ــق ب ــرل دقی کنت
اســتان و جلوگیــری از ورود دام هــای اســتان 

ــدارد. ــه وجــود ن ــه منطق ــای دیگــر ب ه
رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان اراک 
گفــت: تاکنــون بیــش از 30 هــزار راس دام 

جامعــه ایـــران

ثمین
    مامقانی نژاد
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ــه در  ــراف هفتادقل ــتاهای اط ــق و روس در مناط
ــم  ــتاهای ابراهی ــه روس ــتان اراک از جمل شهرس
ــاری  ــل بیم ــاد در مقاب ــانق و مشــک آب ــاد، ش آب

ــد. ــده ان ــینه ش واکس
اســتانداردهای  طبــق  افــزود:  اســحقی 
ــوال  ــی، معم ــای دام ــاری ه ــیون بیم واکسیناس
ــر از مناطــق اطــراف  ــج کیلومت ــا پن بیــن ســه ت
ــی  ــی م ــه کوب ــاری مای ــه بیم ــوده ب ــه آل منطق
ــراف  ــق اط ــی مناط ــای اهل ــا دام ه ــوند ام ش
هفتادقلــه تــا شــعاع 15 کیلومتــر واکســینه شــده 

ــد. ان

lدام هــای شــش روســتای همجــوار 
ــینه  ــن واکس ــه در خمی ــاد قل ــا هفت ب

ــد ــده ان ش
ــکی  ــبکه دامپزش ــس ش ــروزی، رئی ــود به محم
شهرســتان خمیــن گفــت: تاکنــون گزارشــی دال 
بــر ورود بیمــاری طاعــون نشــخوارکنندگان بــه 

دام هــای شهرســتان خمیــن دیده نشــده اســت، 
امــا بــه علــت همجــوار بــودن شهرســتان خمین 
ــا منطقــه آلــوده، پنــج هــزار و 500 هــزار راس  ب
از دام هــای همجــوار، در مقابــل بیمــاری طاعون 

هفتادقلــه واکســینه شــده انــد.
وی اظهــار داشــت: دام هــای روســتاهای چنــار، 
ســیان، آشــیانه، ســده، حمــزه لــو و خــوگان برای 
چــرا بــه ســمت مراتــع منطقــه هفتــاد قلــه مــی 
ــری از  ــت جلوگی ــت، جه ــن عل ــه همی ــد ب رون
انتشــار بیمــاری، طــی هفتــه هــای اخیــر مایــه 
کوبــی ایــن دام هــا در مقابــل بیمــاری طاعــون 

ــده اســت. ــاز ش نشــخوارکنندگان آغ
بهــروزی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه هــر روســتا 
ــا  ــزارش ه ــت دارد، گ ــط زیس ــار محی ــک همی ی
بیمــاری هــا و تلفــات توســط آنهــا بــه دامپزشــکی 
ــزارش  ــچ گ ــون هی ــا کن ــا ت ــود ام ــی ش ــه م ارائ

ــه نشــده اســت. ــه ارائ ــن زمین مشــکوکی در ای
ــا  ــزود: ب ــن اف ــکی خمی ــبکه دامپزش ــس ش رئی

ــود آب،  ــالی و کمب ــت خشکس ــه وضعی ــه ب توج
ــی  ــی م ــش بین ــر اســت و پی ــت دام متغی جمعی
ــه  ــد مای ــا حــدود 15 هــزار دام دیگــر بای شــود ت

ــوند. ــینه ش ــی و واکس کوب
ــا  ــاری در دام ه ــیوع بیم ــه نحــوه ش ــروزی ب به
اشــاره کرد و افــزود: تــردد دام بــرای چــرا همواره 
ــه  ــه اینک ــد از جمل ــی کن ــاد م ــکاتی ایج مش
گاهــی بیمــاری بــه داخــل منطقــه منتقــل مــی 
ــه  ــا اگــر دام بیمــار باشــد بیمــاری را ب شــود و ی
خــارج از منطقــه منتقــل مــی کنــد و مهمتریــن 
عامــل در شــیوع بیمــاری هــای دامــی، حمــل و 

ــی دام اســت. ــل و جابجای نق
وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری 
طاعــون نشــخوارکنندگان در منطقــه هفتادقلــه، 
ــی دام  ــردد و جابجای ــر ت ــی پیگی ــروی انتظام نی
ــوز  ــدون مج ــای ب ــردد دام ه ــت و از ت ــا اس ه
جلوگیــری کــرده و بــا متخلفیــن طبــق قانــون و 

ــا جدیــت برخــورد خواهــد شــد. ب

14lهــزار راس از دام هــای اهلــی 
ــینه  ــون واکس ــه طاع ــر علی ــات ب مح

ــدند ش
ــکی  ــبکه دامپزش ــس ش ــاری، ریی ــا غف حمیدرض
شهرســتان محــات  گفــت: تاکنــون حــدود 
14هــزار راس از دام هــای اهلی ســبک شهرســتان 
ــه بیمــاری  ــرای پیشــگیری از ابتــا ب محــات ب
ــی  ــه کوب طاعــون نشــخوارکنندگان کوچــک مای
شــده انــد و ایــن عملیــات تــا مایــه کوبــی کامــل 
دام هــای محــدوده همجــوار بــا منطقه هفتــاد قله 
ادامــه مــی یابــد کــه پیــش بینــی مــی شــود 10 
هــزار راس دام دیگــر نیــز بایــد واکســینه شــوند.

ــخوارکنندگان  ــون نش ــاری طاع ــزود: بیم وی اف
کوچــک، نوعــی بیمــاری ویروســی اســت کــه از 
طریــق تمــاس مســتقیم و ترشــحات دام هــای 
آلــوده بــه ســرعت منتقــل شــده و باعــث بیماری 
دام هــای اهلــی کوچــک از جملــه گوســفند و بــز 

مــی شــود.
غفــاری تصریــح کــرد: در پــی وقــوع ایــن 
بیمــاری در منطقــه هفتادقله شــبکه دامپزشــکی 
محــات اقــدام بــه اعــزام اکیــپ هــای 
واکسیناســیون بــه روســتاهای همجــوار بــا 
ــاد، وریــن  ــه عیــس آب ــه از جمل منطقــه هفتادقل
ــرای واکسیناســیون دام هــا کــرد و در  و طایقــان ب
ــای دو  ــیون دام ه ــز واکسیناس ــر نی ــال حاض ح
روســتای بزیجــان و خورهه در حــال انجام اســت و 
تاکنــون مــورد ابتــا بــه ایــن بیمــاری در دام های 
ــت. ــده اس ــاهده نش ــدوده مش ــن مح ــی ای اهل

ــی در  ــوچ وحش ــز و ق ــد راس کل و ب ــه چن اینک
ــم  ــاز ه ــا ب ــه آی ــد، اینک ــده ان ــف ش ــه تل منطق
امــکان شــدت بیمــاری و افزایــش مجــدد تلفات 
وجــود دارد یــا نــه و اینکــه ایــن بیمــاری از چــه 
طریــق بــه حیــات وحــش هفتادقلــه نفــوذ کــرده 
ــان در ذهــن  اســت ســواالتی اســت کــه همچن
باقــی مانــده اســت و ظاهــرا چــاره ای جز تماشــا 
و صبــر نداریــم تــا ببینیــم چنــد راس دیگــر کل 
ــب  ــد در ت ــه بای ــش هفتادقل ــوچ و می ــز و ق و ب
طاعــون بســوزند تــا آنهــا کــه تلــف نشــده انــد 
ــه  ــون از هفتادقل ــوس طاع ــوند و کاب ــاوم ش مق

ــدد. رخــت بربن
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تغییر کاربری؛ کابوس باغ های محالت

 پیش بینی 4 راهکار برای بحران باغ ها

محالت  توریستی  شهر  روزگاری 
همچون نگین سبزی در دستان منطقه 
خودنمایی می کرد و باغات سرسبز و 
هوای مطبوع و خنک آن در فصول گرم 
سال، چشم نواز مسافران و گردشگران 
بود. اما چندسالی است که درختان پیر و 
تشنه باغات شهر به انتظار مرگ نشسته 
اند. آسمان مرگ درختان را نظاره گر 
است و از باریدن بر آنان امتناع می کند 
و درختان پیر، مختصر آبی که در جوی 
های قدیمی روان می شوند و در فضای 
از کام  را  باغ منتشر می شوند  وسیع 

یکدیگر می ربایند.

محمدباقر 
شهبازی

جامعــه ایـــران

خشکســالی شــرایط را ســخت کــرده و آب موجــود بــرای آبیاری 
باغــات، کفــاف ایــن درختــان پیــر را نمــی دهــد و باغــداران نیــز 
ــاغ هــا نیــز چنــد ســالی  ــکان ب ــد. برخــی از مال ناامیــد شــده ان
ــغ  ــور دری ــان رنج ــر آب را از درخت ــن مختص ــه همی ــت ک اس
ــش  ــی خوی ــا در تنهای ــرده ت ــا ک ــود ره ــال خ ــه ح ــا را ب و آنه
ــیمانی  ــزی و س ــای فل ــرج و باروه ــا را ب ــای آن ه ــد و ج بمیرن

ــد. ــی کن ــارک شــهر خودنمای ــر ت ــرد و ب بگی
ــهر محــات  ــای ش ــاغ ه ــری و خشــک شــدن ب ــر کارب تغیی
طــی ســال هــای اخیــر، کابوســی اســت کــه گســتره 
وســیعی از بــاغ هــای شهرســتان محــات را بلعیــد و اکنــون 
ــد  ــه ان ــن رفت ــهر از بی ــات ش ــده ای از باغ ــش عم ــه بخ ک
ــای  ــاغ ه ــده ب ــات باقیمان ــر نج ــه فک ــات ب ــئولین، مح مس
شــهر افتــاده انــد، باشــد کــه ایــن نوشــداروی بعــد از مــرگ 

ــد. ــر کن ــهراب اث س

ــنتی  ــاری س ــی آبی ــات قربان ــر مح ــات پی lباغ
ــد ــده ان ش

یکــی از باغــداران محــات گفــت: بــزرگ تریــن مشــکلی کــه 
ــود آب و  ــتند کمب ــرو هس ــا آن روب ــات ب ــات مح ــون باغ اکن
روش هــای آبیــاری ســنتی اســت کــه موجــب هــدر رفــت آب 

موجــود مــی شــود.
محمدرضــا شــائی افــزود: مشــکل دیگــر باغــات محــات پیــر 
ــود آب  ــل کمب ــار معض ــه در کن ــت ک ــان آن اس ــودن درخت ب
ــد. ــی ده ــا را نم ــازی آن ه ــاح و نوس ــی، اص ــازه جایگزین اج

ــای  ــوی ه ــق ج ــه آب از طری ــی ک ــا زمان ــد: ت ــادآور ش وی ی
ــم  ــنتی حاک ــای س ــده و روش ه ــات روان ش ــه باغ ــی ب قدیم
باشــد نمــی تــوان بــه حفــظ باغــات موجــود امیــدوار بــود و بایــد 
بــرای اســتفاده از روش هــای نویــن آبیــاری بــه ویــژه آبیــاری 

ــرد. ــزی ک ــه ری قطــره ای برنام
ــات  ــات باغ ــرای نج ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــدار محات ــن باغ ای
شــهر بحــث ذخیــره آب بایــد در اولویــت باشــد اظهــار داشــت: 
طــرح احــداث حوضچــه ذخیــره آب در ســالیان گذشــته مطــرح 
ــا  ــه ب ــی ک ــت در صورت ــده اس ــی نش ــون اجرای ــا تاکن ــده ام ش
ــال،  ــازاد در فصــول ســرد س ــره آب م ــداث حوضچــه و ذخی اح
مــی تــوان در فصــول گــرم کــه درختــان بــه آب بیشــتری نیــاز 

ــرد. ــران ک ــود آب را جب ــد، کمب دارن

ــات  ــان باغ ــای ج ــری ب ــر کارب ــای تغیی lمجوزه
ــد ــات ش مح

مهــدی ســروش، مســئول فضــای ســبز شــورای اســامی شــهر 
محــات در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: از ســال 1380 که 
طــرح جامــع و تفصیلــی شــهر محــات تهیــه شــد بــه بســیاری 
ــا داده شــده کــه  ــری و احــداث بن ــر کارب از باغــات مجــوز تغیی
ایــن موضــوع باعــث تخریــب گســترده باغــات ایــن شــهر طــی 

ســال هــای اخیــر شــده اســت.
وی افــزود: در عکــس هایــی کــه از شــهر محــات از ســال 
ــده اســت مشــاهده مــی شــود کــه  ــد باقــی مان ــه بع 1335 ب
ــدرت  ــه ن ــوده و ب ــهر ب ــاغ ش ــک ب ــورت ی ــه ص ــات ب مح
منــزل مســکونی در آن دیــده میــی شــد، ولــی در طــول چنــد 
دهــه گذشــته عواملــی همچــون افزایــش جمعیــت و صنعتــی 
شــدن، کمبــود آب و ســوء مدیریــت و قوانیــن اشــتباه، 
موجــب اتفاقــات تاســف بــار زیســت محیطــی در شــهر شــده 
ــده  ــی نمان ــهر باق ــدوده ش ــی در مح ــات چندان ــروز باغ و ام

ــت. اس
ــی کــه قصــد  ــاغ های ــان ب ــه صاحب ــان اینکــه ب ــا بی ســروش ب
ــده  ــار داده ش ــد، اخط ــته ان ــود را داش ــاغ خ ــردن ب ــک ک خش
ــنامه  ــه شناس ــایی و تهی ــدد شناس ــت: درص ــار داش ــت، اظه اس
بــرای باغــات هســتیم و بــه صاحبــان بــاغ هایــی کــه خشــک 
ــا درصــدد خشــک کــردن باغــات خــود هســتند از  ــد ی شــده ان
ســوی کمیســیون مــاده هفــت قانــون حفــظ و گســترش فضای 
ــد و  ــا کنن ــا را احی ــا آنه ــم ت ــی دهی ســبز در شــهرها، اخطــار م
در صــورت امتنــاع بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه دادگســتری 

ــد. ــد ش ــاع داده خواهن ارج
مســئول فضــای ســبز شــورای شــهر محــات افــزود: در 
ــتان  ــتری شهرس ــس دادگس ــتان و رئی ــا دادس ــه ب ــداری ک دی
ــر اعــام آمادگــی دادگســتری محــات از  محــات داشــتیم، ب
ــاغ هــای  ــرای حفــظ و حراســت از ب ــی و حقوقــی، ب نظــر قانون

ــد. ــد ش ــا تاکی ــودی آنه ــری از ناب ــهر و جلوگی ش
ســروش بــا اشــاره بــه عــزم جــدی شــورای شــهر محــات بــر 
حفــظ باغــات موجــود محــات، گفــت: بــا همــکاری شــهرداری 
ــی  ــاغ های ــا ب ــد ت ــه شــده ان ــه کار گرفت ــرآب ب محــات دو می
ــوم اســت،  ــکان آن هــا نامعل ــا مال ــدون مالــک هســتند ی کــه ب

آبیــاری و از خشــک شــدن آنهــا جلوگیــری شــود.

ــاغ  ــری ب ــر کارب ــرای تغیی ــه ای ب ــی بهان ــم آب lک
ــت ــده اس ــکونی ش ــه مس ــا ب ه

مســئول کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی شــهر محــات 
ــم  ــط مشــکل ک ــات محــات فق ــه معضــل باغ ــان اینک ــا بی ب
آبــی نیســت، تاکیــد کــرد: باغــات محــات بــه دلیــل پیرشــدن 
ــکان آنهــا  ــد و مال و عــدم میــوه دهــی، صرفــه اقتصــادی ندارن
ــکان  ــد. برخــی مال ــه حفــظ آن هــا نمــی کنن ــی ب توجــه چندان
ــه  ــا آنهــا را ب ــری باغــات هســتند ت ــر کارب ــال تغیی ــه دنب ــز ب نی
ــه ای  ــی بهان ــم آب ــد و ک ــل کنن ــای مســکونی تبدی ــع ه مجتم

ــا باغــات را خشــک کننــد. شــده اســت ت
ــای  ــه ه ــهر از برنام ــات ش ــترش باغ ــرد: گس ــح ک وی تصری
ــی در  ــرای طرح ــال اج ــه دنب ــال حاضــر ب ــورا اســت و در ح ش
ــن  ــار زمی ــزار هکت ــه ده ه ــتیم ک ــات هس ــه اروج مح منطق
از ســازمان مســکن و شهرســازی بــه منطقــه گردشــگری 

ــود. ــاد ش ــر ایج ــای مثم ــاغ ه ــاق و در آن ب ــمه الح سرچش
ــظ  ــر حف ــهر ب ــورای ش ــرد ش ــه رویک ــاره ب ــا اش ــروش ب س
ــروژه  ــد در گذشــته پ ــزود: هرچن حداکثــری باغــات محــات اف
ــی  ــیب زد ول ــت آس ــط زیس ــه محی ــه ب ــد ک ــام ش ــی انج های
ــهر  ــات ش ــط زیســت و باغ ــظ محی ــورا حف ــرد ش ــون رویک اکن
ــه درنظــر  ــن نکت ــی ای ــا عمران ــی ی اســت و در طــرح هــای فن
گرفتــه مــی شــود کــه بــه محیــط زیســت و درختــان و باغــات 

ــد. ــیب نرس آس
مســئول فضــای ســبز شــورای شــهر محــات افــزود: در حــال 
حاضــر یــک عــزم جــدی بــرای حفــظ محیــط زیســت و باغــات 
موجــود شــهر محــات بــه وجــود آمــده اســت  کــه اگــر ایــن 
ــن  ــروز شــاهد ای ــاد ام ــی افت ــاق م اراده در ســالیان گذشــته اتف

حجــم گســترده از تخریــب باغــات ایــن شــهر نبودیــم.

ــاوم در  ــای مق ــه ه ــا کاشــت گون ــد ب ــات بای lباغ
ــد ــدا کنن ــی گســترش پی ــم آب ــر ک براب

ــوص  ــت در خص ــط زیس ــناس محی ــدی، کارش ــی یارمحم عل
ــم و  ــر اقلی ــه تغیی ــه ب ــا توج ــت: ب ــات گف ــظ باغ ــرورت حف ض
الگــوی هواشناســی و کاهــش بارندگــی هــا طــی ســال هــای 
اخیــر، بایــد بــا اســتفاده از روش هــای مکانیــزه و مــدرن آبیاری، 
منابــع موجــود آب را مدیریــت کــرد و بــرای ایجــاد باغــات جدید 
ــه  ــاز ب ــی و نی ــر کــم آب ــه هــای درختــان مقــاوم در براب ــا گون ب

ــش داد. ــزان آب، ســرانه فضــای ســبز را افزای ــل می حداق
ــد  ــع تولی ــهر و منب ــی ش ــای تنفس ــه ه ــات ری ــزود: باغ وی اف
ــهر  ــوای ش ــی ه ــف و خنک ــب تلطی ــتند و موج ــیژن هس اکس
مــی شــوند و بایــد بــه هــر قیمتــی شــده ایــن منابــع بــا ارزش 

ــرد. ــظ ک ــی را حف ــت محیط زیس
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یارمحمــدی بــا بیــان اینکــه شــهر محــات بــدون بــاغ 
ــگر در  ــذب گردش ــه ج ــبت ب ــد نس ــی توان ــدارد و نم ــی ن صفای
آینــده موفــق باشــد، اظهــار داشــت: مهمتریــن عامــل نابــودی 
ــان آن هــا در  باغــات محــات، عــدم رســیدگی و توجــه صاحب
ــود روش  ــوان و وج ــان ج ــا درخت ــر ب ــان پی ــی درخت جایگزین
هــای آبیــاری ســنتی و نیــز تمایــل مالــکان بــرای تبدیــل بــاغ 

ــت. ــاری اس ــکونی و تج ــع مس ــه مجتم ب
ایــن کارشــناس محیــط زیســت افــزود: نابــودی باغــات و فضای 
ســبز، آینــده یــک شــهر را بــه خطــر مــی اندازنــد و بایــد قوانینی 
ــاغ  ــرای نابــود کننــدگان ب از جملــه حبــس و جرایــم ســنگین ب
هــا وضــع شــود تــا نقــش بازدارندگــی داشــته باشــند و هرگونــه 

ســاخت و ســاز در بــاغ هــا ممنــوع شــود.

4l راهــکار بــرای حفــظ باغــات محــات پیشــنهاد 
شــده اســت

ــار  ــات اظه ــتان مح ــدار شهرس ــجادی، فرمان ــد س ــید احم س
داشــت: در ســالیان اخیــر خشکســالی و کــم آبــی از یــک طــرف 
و انگیــزه تغییــر کاربــری باغــات بــه دلیــل ســودجویی مالــکان 
آنهــا از طــرف دیگــر باعــث شــده اســت کــه باغــات زیــادی در 

محــات خشــک شــوند و از بیــن برونــد.

ــداری  ــته در فرمان ــای گذش ــاه ه ــی م ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــده  ــزار ش ــات برگ ــات باغ ــوع نج ــا موض ــاتی ب ــات جلس مح
ــات  ــود مح ــات موج ــظ باغ ــرای حف ــت: ب ــار داش ــت اظه اس
چهــار راهــکار پیشــنهاد شــده اســت کــه یکــی از راهکارهــای 
ارائــه شــده مربــوط بــه شــهرداری محــات و مابقــی بــه حــوزه 

ــت. ــاورزی اس ــاد کش جه
ــکاری شــهرداری محــات در  ــا هم ــرد: ب ــح ک ســجادی تصری
حــال بررســی عملــی شــدن ایــن موضــوع هســتیم کــه مالــکان 
ــاغ خــود هســتند،  ــری ب ــر کارب ــه متقاضــی تغیی ــی ک ــاغ های ب
ایــن بــاغ هــا را بــا امــاک مســکونی یــا تجــاری کــه در اختیــار 

شــهرداری اســت تعویــض کننــد.

وی یکــی از طــرح هــای مربــوط بــه جهــاد کشــاورزی در ایــن 
زمینــه را مجــوز تعمیــر دیــوار و حصارکشــی باغــات عنــوان کرد 
ــاد کشــاورزی  ــتور کار جه ــه در دس ــزود: طــرح دیگــری ک و اف
اســت آبیــاری قطــره ای باغــات و پرداخــت 85 درصــد کمــک 

ــه باغــداران بــرای اجــرای ایــن طــرح اســت. باعــوض ب
ــه اداره  ــی ک ــومین طرح ــت: س ــان داش ــات بی ــدار مح فرمان
جهــاد کشــاورزی پیگیــر آن اســت اعطــای مجــوز ســاخت بنــا 
ــا  ــات ب ــعت باغ ــا وس ــب ب ــر متناس ــی 70 مت ــزان 50 ال ــه می ب
هــدف اقامتــی یــا احــداث قهــوه خانــه ســنتی بــه منظــور حفــظ 
و رســیدگی بــه باقــی فضــای موجــود بــاغ اســت کــه تاکنــون 
ــرار  ــد و ق ــده ان ــی ش ــر متقاض ــش نف ــوع ش ــن موض ــرای ای ب
ــن کار انجــام شــود و درصــورت  ــوت ای ــه صــورت پایل اســت ب
ــاخت داده  ــوز س ــز مج ــایرین نی ــه س ــرح، ب ــن ط ــت ای موفقی

ــود. ش
ســجادی درخصــوص طــرح ذخیــره آب سرچشــمه محــات در 
حوضچــه الســتیکی شــمال شــهر گفــت: در ایــن طــرح، مســاله 
توجیــه اقتصــادی و نیــز امــکان بهــره بــرداری از آب موجــود در 

سرچشــمه، مطالعــه کافــی صــورت نگرفتــه اســت.
وی افــزود: آب سرچشــمه، قنــوات پاییــن دســت را اشــباع 
مــی کنــد و بخشــی از آن بــرای آبیــاری درختــان معابــر شــهر 
اســتفاده مــی شــود و در صــورت ذخیــره آن در حوضچــه 
ــید  ــور خورش ــرض ن ــد آن در مع ــدود 30 درص ــتیکی، ح الس
ــود  ــی ش ــث م ــل باع ــن عوام ــوع ای ــود و مجم ــی ش ــر م تبخی
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــر نرس ــه نظ ــی ب ــرح منطق ــن ط ــام ای انج

ــه ســه ســر شــاخه، در حــال بررســی  تقســیم آب سرچشــمه ب
ــر راه  ــره آب س ــک ذخی ــای کوچ ــه ه ــداث حوضچ ــکان اح ام

ــتیم. ــات هس ــه باغ ــاژ آب ب ــا و پمپ ــاخه ه ــن سرش ای

lمجــوز احــداث قهــوه خانــه در باغــات بــه منظــور 
حفــظ باقیمانــده آن راهــکار موثــری نیســت

ــه  ــات در زمین ــتان مح ــاورزی شهرس ــاد کش ــس اداره جه رئی
طــرح احــداث بنــا در باغــات گفــت: تاکنــون پرونــده شــش نفــر 
ــیون  ــه کمیس ــوز ب ــدور مج ــرای ص ــا را ب ــاخت بن ــی س متقاض
ــاخت  ــوز کار س ــدور مج ــورت ص ــا در ص ــم ت ــرده ای ــال ک ارس

ــد. ــا را شــروع کنن بن
ــرات  ــرح نظ ــن ط ــوص ای ــزود: درخص ــل زاده اف ــا وکی علیرض
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــر ای ــت ب ــر اکثری ــود دارد و نظ ــی وج متفاوت
ــز  ــا نی ــد و م ــر باش ــات موث ــظ باغ ــد در حف ــی توان ــرح م ط
ــر  ــدان موث ــن کار چن ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــی ب ــم ول پذیرفتی

ــت. نیس
ــا  ــا ب ــود ت ــار ب ــاری تحــت فش ــا آبی ــه داد: پیشــنهاد م وی ادام
ــم و  ــه کشــی کنی ــم آب را لول ــره آب بتوانی ایجــاد مخــزن ذخی
تســهیل در آب رســانی صــورت پذیــرد تــا عــاوه بــر جلوگیــری 
از هدررفــت آب از طریــق کانــال هــای آبرســانی ســنتی، 

ــود. ــم ش ــره ای فراه ــاری قط ــکان آبی ام
ــه آب  ــان اینک ــا بی ــات ب ــاورزی مح ــاد کش ــس اداره جه ریی
ــار داشــت:  ــد، اظه ــات را نمــی ده ــاری باغ ــاف آبی موجــود کف
ــق  ــوی، ح ــزوالت ج ــش ن ــا و کاه ــالی ه ــت خشکس ــه عل ب
ــات  ــاری باغ ــاف آبی ــت و کف ــده اس ــم ش ــیار ک ــات بس آب باغ
ــار  ــت فش ــاری تح ــام آبی ــورت انج ــی در ص ــد ول ــی ده را نم
مــی تــوان وضــع موجــود را مدیریــت کــرد و جهــاد کشــاورزی 
ــا 85 درصــد کمــک  ــاری قطــره ای ت ــرای اجــرای طــرح آبی ب

ــد. ــی کن ــت م ــداران پرداخ ــه باغ ــوض ب باع
ــی، در  ــع آب ــن مناب ــرای تامی ــه ب ــان اینک ــا بی ــل زاده ب وکی
ــتانه آب  ــره زمس ــه ذخی ــداث حوضچ ــرح اح ــی ط ــال بررس ح
ــتیم،  ــال هس ــرم س ــول گ ــتفاده در فص ــرای اس ــمه ب سرچش
تصریــح کــرد: بــه منظــور ترغیــب باغــداران بــر حفــظ و توجــه 
بیشــتر بــه باغــات خــود بــه افــرادی کــه قصــد تعمیــر دیــوار و 

ــود. ــی ش ــوز داده م ــد، مج ــاغ را دارن ــی ب حصارکش
ــن  ــمند بی ــی ارزش ــاع و همدل ــک اجم ــد ی ــی رس ــر م ــه نظ ب
مســئوالن اجرایــی محــات بــرای حفــظ باغــات شــهر بوجــود 
ــدارویی  ــه نوش ــه مثاب ــد ب ــر چن ــه ه ــی ک ــد. اجماع ــده باش آم
ــه فــال نیــک  پــس از مــرگ ســهراب باشــد ولــی بایــد آن را ب
ــزی کارشناســی و منظــم  ــه ری ــا برنام ــود ب ــدوار ب ــت وامی گرف
ــترش  ــظ و گس ــرده و در حف ــت ک ــود را مدیری ــت موج وضعی
فضــای ســبز شــهر تــاش شــود. اقدامــی کــه هرچنــد 
ــات  ــتر باغ ــودی بیش ــد از ناب ــی توان ــی م ــت ول ــگام اس دیرهن

ــد. ــری کن ــر جلوگی ه

به علت خشکسالی ها و کاهش نزوالت 
جوی، حق آب باغات بسیار کم شده 

است و کفاف آبیاری باغات را نمی 
دهد ولی در صورت انجام آبیاری 

تحت فشار می توان وضع موجود را 
مدیریت کرد و جهاد کشاورزی برای 

اجرای طرح آبیاری قطره ای تا 85 
درصد کمک بالعوض به باغداران 

پرداخت می کند|
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نقطه آغازین طرح احداث متروی هشتگرد به قزوین در حالی در سال ۸۵ کلید خورد که قرار بود بر اساس آن قطار شهری پس از رسیدن به شهر جدید هشتگرد 
در طول مسیری ۷۴ کیلومتری و پس از عبور از ۵ ایستگاه نظرآباد، آبیک، کاسپین، محمدیه به شهر قزوین می رسی اما با گذشت ۹ سال هم اکنون سرنوشت این 

طرح در هاله ای از ابهام است.
طرحی بین استانی که از همان ۹ سال پیش با استقبال مسئوالن شهرستان های نظرآباد و قزوین و البته دلگرمی مردم این منطقه و حتی دیگر استان های شمال غربی 
کشور مواجه شد، زیرا با عملیاتی شدن مترو هشتگرد به قزوین و اتصال آن به متروی تهران، کابوس مسافرت در آزادراه های همیشه ترافیک زده، آلوده و پرخطر 

قزوین، کرج و تهران برای میلیون ها مسافر این مسیر تبدیل به رویای مسافرتی راحت، سریع و ارزان از شهرها و استان های اطراف به تهران تبدیل می شد. هاشم   اللهیای

جامعــه ایـــران

بــا این حــال ایــن طــرح در طــول ســالیان 
گذشــته دســتخوش تغییــر و تحــوالت متعــددی 
شــد تــا بیــم و امیدهــای بســیاری در رابطــه بــا 
تحقــق احتمالــی ایــن پــروژه وجود داشــته باشــد 
ــادی«  ــه اقتص ــود »توجی ــه در گام اول نب چنانک
ــن  ــق ای ــیر تحق ــع در مس ــن مان ــوان اولی به عن
طــرح قــرار گرفــت و باعــث شــد تــا ایــن پــروژه 
ــانده  ــاق کش ــه مح ــین ب ــت پیش ــوی دول از س

ــود. ش

ــرای  ــی ب ــی جایگزین ــس چین lفاینان
ــارات ــود اعتب ــه نب بهان

بهانــه ای کــه البتــه خیلــی زود بــا دالیلــی چــون 
روان ســازی میلیون هــا ســفر روزانــه میــان 
ــاده ای و  ــات ج ــش تلف ــن، کاه ــران و قزوی ته
ــس از  ــا پ ــد ت ــع ش ــت محیطی رف ــائل زیس مس
ــاره طــرح، انجــام مطالعــات پیــش  پذیــرش دوب
از ســاخت پــروژه متــروی هشــتگرد بــه قزویــن 

ــود. ــاز ش آغ
ــار  ــود اعتب ــوع کمب ــاره موض ــدی دوب در گام بع
ــا  ــی مطــرح شــد ت ــروژه مهــم مل ــن پ ــرای ای ب
ــرح  ــوع »ط ــا موض ــز ب ــکل نی ــن مش ــه ای اینک
فاینانــس« از طریــق یکــی از شــرکت های 
ــرای  ــع ب ــن مان ــا مهم تری ــد ت ــع ش ــی رف چین
ــاز  ــن و آغ ــه قزوی ــتگرد ب ــروی هش ــق مت تحق

ــود. ــرف ش ــی برط ــات اجرای عملی
ــاز  ــرح وارد ف ــن ط ــم ای ــود بازه ــن  وج ــا ای ب
ــم و روی  ــت ده ــر دول ــا تغیی ــد و ب ــی نش اجرای
ــر  ــم ب ــایق حاک ــد، س ــت جدی ــدن دول کار آم
ــر شــد و طــرح  ــز دســت خوش تغیی ــا نی دولت ه
احــداث متــروی هشــتگرد بــه قزویــن در محــاق 
بی توجهــی و بهانه تراشــی ها متوقــف شــد.

lراه آهن دوخطه جایگزین مترو
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان قزویــن 
ــرح  ــی ط ــتگاه های متول ــی از دس ــوان یک به عن

ــا آخریــن وضعیــت  متــروی قزویــن در رابطــه ب
ایــن پــروژه ملــی می گویــد: طــرح ادامــه 
ــًا از اولویــت  ــن فع ــه قزوی ــروی هشــتگرد ب مت
خارج شــده  اســتانی  طرح هــای  و  پروژه هــا 

ــت. اس
حامدمانــی فــر بــا اشــاره بــه پــروژه 400 میلیــارد 
تومانــی کــه قــرار اســت جایگزینــی بــرای متــرو 
ــر راه و  ــد وزی ــا تأکی ــد: ب ــه می ده ــد، ادام باش
شهرســازی دوخطــه شــدن شــبکه ریلــی قزوین 
بــه تهــران در دســتور کار قرارگرفتــه و عملیــات 

ــز آغــاز شــده اســت. اجرایــی آن نی
وی در رابطــه بــا امکانــات پــروژه دوخطــه کردن 
مســیر راه آهــن تهــران- قزویــن بیــان می کنــد: 
وزیــر راه و شهرســازی بــر دوخطــه کردن شــبکه 
ریلــی قزویــن بــه کــرج تأکیــد دارد و قــرار شــده 
ــی  ــه دسترس ــرح زمین ــن ط ــرای ای ــا اج ــا ب ت
ــبکه  ــن ش ــه ای ــن ب ــراف قزوی ــهرهای اط ش

ــز  ــن شــهرها نی ــردم در ای ــا م ــم ت را ایجــاد کنی
ــوردار  ــه برخ ــن دوخط ــت راه آه ــد از مزی بتوانن

ــوند. ش
قزویـن  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
همچنیـن در زمینـهٔ خـارج شـدن طـرح احداث 
می گویـد:  اسـتان  اولویت هـای  از  متـرو 
قزویـن  بـه  متـروی هشـتگرد  طـرح  هرچنـد 
هنـوز  امـا  خارج شـده  اسـتان  اولویت هـای  از 
نمی تـوان گفـت کـه اجـرای آن منتفی شـده با 
این حـال بایـد در آینـده تصمیم مقتضـی در این  
بـاره گرفته شـود اما فعـًا در پی اجـرای دوخطه 

کـردن راه آهـن تهـران بـه قزویـن هسـتیم.

ــتانه  ــار در آس ــهر گرمس ــروی ش lمت
ــاح افتت

ــل  ــران در تحلی ــگاه آزاد ته ــران دانش ــتاد عم اس
ــه  ــتگرد ب ــروی هش ــق مت ــع تحق ــود از موان خ
ــه قزویــن  ــد: متــروی هشــتگرد ب قزویــن می گوی
یکــی از طرح هــای ملــی و حیاتــی در حیطــه 
ــک، مســائل زیســت محیطی و  ــل، ترافی حمل ونق
حتــی حوزه هــای اجتماعــی در کشــور و به تبــع آن 

ــت. ــن اس ــتان قزوی ــرب و اس ــمال غ ش
ــی  ــه می دهــد: بهانه های ــی ادام ــور نجات مهــران پ
چــون نبــود اعتبــارات و توجیــه اقتصــادی بی پایــه 
و اســاس اســت و بیشــتر ناشــی از ندیــدن 
شهرســتان ها اســت کــه راه عــاج آن نیــز 
ــوذ در  ــی و نف ــدرت چانه زن ــتفاده از ق ــفانه اس متأس

اســت. تصمیم گیــری  شــریان های 
ایــن کارشــناس راه ســازی می افزایــد: جــای 
ــئوالن وزارت راه از دل  ــه مس ــت ک ــگفتی اس ش
شــهر تهــران یعنــی ایســتگاه افســریه تــا شــهر 
39 هزارنفــری گرمســار بــا حجــم مســافرت های 
محــور  ایــن  در  هزارنفــری  چنــد  روزانــه 

ــط  ــان خ ــارد توم ــر 1100 میلی ــاری بالغ ب بااعتب
ــه  ــگاه روزان ــد آن ــرو احــداث می کنن ــه مت دوطرف
میلیون هــا مســافرت پرهزینــه و پرحادثــه در 
ــد؟ ــده می گیرن ــران را نادی ــن- ته ــور قزوی مح

طــرح  آغــاز  از  پیــش  اســت  معتقــد  وی 
ــای  ــد نگاه ه ــن بای ــه قزوی ــتگرد ب ــروی هش مت
و  برداشــت  میــان  از  را  تبعیض آمیــز 
ــا  ــِر ب ــزار نف ــهر 39 ه ــک ش ــای ی ضرورت ه
یــک اســتان 1 میلیــون و 300 هزارنفــری و 
ناحیــه ای بــا پوشــش 18 میلیــون نفــر جمعیــت 
در شــمال غــرب کشــور را از هــم متمایــز کــرد.

ــورد  ــران م ــن- ته ــار قزوی ــدن قط ــه ش دوخط
ــت ــد گرف ــرار نخواه ــن ق ــردم قزوی ــتقبال م اس

بررســی های میدانــی خبرنــگار مــا و نیــز دیــدگاه 
مســافرانی کــه در مســیر قزویــن- تهــران 
و بالعکــس در حــال تــردد پیوســته هســتند 
ــدن  ــه ش ــرح دوخط ــه ط ــت ک ــی از آن اس حاک
قطــار قزویــن- تهــران هرچنــد کار ارزشــمندی 
اســت و می توانــد مســافران خــاص خــود را 
ــتقبال  ــا اس ــدان ب ــوز چن ــا هن ــد ام ــته باش داش
مســافران مواجــه نشــده چراکــه هنــوز جابجایــی 
از مقصــد ایســتگاه راه آهــن تهــران بــرای 
ــکان  ــن ام ــر ای ــت و اگ ــاز اس ــی مشکل س برخ
ــاد  ــران ایج ــه ته ــا صادقی ــتگاه آزادی ی در ایس
می شــد حــال مشــکات بــود در کنــار آن 
ــی  ــافرکش های خط ــدن مس ــال ش ــود فع باوج
مســیر قزویــن- تهــران در تقاطــع ولیعصــر حتی 
شــاهد بی رونقــی کســب وکار اتوبوس هــای 

ــتیم. ــن هس ــه قزوی ــکانیا در پایان ــوو و اس ول
ایــن خودروهــای خطــی بــا برخــورداری از 
امتیازاتــی چــون تــردد ســریع تر و بــدون نیــاز بــه 
اســکان ده هــا مســافر، هزینــه ارزان تــر، ســرعت 
ــًا در  ــهر عم ــز ش ــه مرک ــی ب ــتر و نزدیک بیش

کابوس آزادراه قزوین -تهران جایگزین رویای مترو می شود

ماه شهریور  برتر  ش 
گزار
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جامعــه ایـــران

حــال تبدیل شــدن بــه اولیــن انتخــاب مســافران 
قزویــن و تهــران بــرای تــردد هســتند همچنیــن 
مقصــد و مبــدأ ایــن خودروهــای خطــی تقاطــع 
ــان  ــا خیاب ــدان آزادی و ی ــن، می ــر قزوی ولیعص
جنــاح در تهــران اســت کــه به نوعــی دسترســی 
ــرای  ــرو را ب ــوط مت ــه و خط ــه پایان ــان تر ب آس

ــی آورد. ــم م ــافران فراه مس
دراین بیــن امــا مســافران بــرای اســتفاده از 
ــد  ــران بای ــن- ته ــاه قزوی ــیر کوت ــار در مس قط
ــران طــی  ــن و ته ــن قزوی ــا راه آه مســافتی را ت
کننــد و پــس از معطلی هــای طوالنــی در 
نهایــت مســافت انــدک میــان ایــن دو شــهر را با 
قطــار طــی کننــد کــه طبــق بررســی ها باوجــود 
ــرار  ــتقبال ق ــورد اس ــدان م ــر چن ــرایط حاض ش

ــت. ــد گرف نخواه

قزویــن  بــه  lمتــروی هشــتگرد 
ــس  ــق فاینان ــده و از طری ــف نش متوق

می شــود اجــرا 
نماینــده مــردم قزویــن، آبیــک و البــرز در 
ــد  ــن معتق ــامی دراین بی ــورای اس ــس ش مجل
ــن  ــا و تعیی ــه گمانه زنی ه ــم هم ــت علیرغ اس
اولویت هــا، طــرح متــروی هشــتگرد بــه قزویــن 
متوقــف نشــده بلکــه تنهــا شــکل اجــرای آن بــا 

ــت. ــده اس ــه ش ــی مواج تغییرات
حجت االسـام سـید مرتضی حسـینی می گوید: 
باوجـود مخالفت ضمنـی وزیر راه و شهرسـازی با 
ادامه مترو هشـتگرد تا آبیـک، محمدباقر نوبخت 
معـاون رئیس جمهـور و رئیـس سـازمان مدیریت 
برنامه ریـزی و بودجه کشـور بـرای ادامـه این طرح 
تـا آبیـک موافقـت کـرده بـر همیـن اسـاس طرح 
مطالعاتـی خط متروی هشـتگرد به آبیک بـه پایان 

رسـیده و آماده اجـرای مراحل بعدی اسـت.
ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
اســامی ادامــه می دهــد: بــا توجــه بــه وضعیــت 
نامناســب بودجــه دولــت، متــروی هشــتگرد بــه 
قزویــن از طریــق فاینانــس انجــام می شــود 
ــی  ــک شــرکت چین ــا ی ــز ب ــه نی ــن زمین و در ای
ــرای احــداث ایــن  تفاهم نامــه امضاءشــده کــه ب

ــد. ــرو اقــدام کن خــط مت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن تفاهم نامــه هنــوز 
ــده  ــدی نش ــل بع ــت و وارد مراح ــی اس مقدمات

ــی  ــع و اجرای ــع موان ــورت رف ــرد: در ص ــان ک بی
ــد  ــال، عوای ــا 10 س ــه 5 ت ــن تفاهم نام ــدن ای ش
خــط متــروی هشــتگرد بــه قزویــن بــه شــرکت 

ــی اختصــاص خواهــد یافــت. چین

کلیدی تریــن  از  قزویــن  lمتــری 
ــتان ــور و اس ــعه کش ــای توس پروژه ه

حجت االسـام حسـینی می گویـد: پیگیری های 
مـداوم و بسـیاری بـرای اجراشـدن هرچـه زودتر 
پـروژه  اجـرای  انجام شـده چراکـه  پـروژه  ایـن 
احـداث متـروی هشـتگرد بـه قزویـن یکـی از 
و  کشـور  توسـعه ای  پروژه هـای  کلیدی تریـن 

اسـتان قزویـن اسـت.
وی ادامــه می دهــد: اجــرای ایــن پــروژه در حوزه 
ــم  ــیار مه ــتان بس ــداری اس ــازی و راه ایمن س
اســت و در ایــن راســتا دکتــر آخونــدی وزیــر راه و 
شهرســازی هــم موافــق اجــرای دوخطــه کــردن 
ــئوالن  ــا مس ــتند ام ــتان هس ــی اس ــیر ریل مس

اســتان اولویــت خــود را اجــرای متــرو می داننــد 
زیــرا بــا حجــم گســترده دانشــجویان و ســهولت 
در جابجایــی ایســتگاه مبــدأ و مقصــد ایــن طــرح 
ــارات  ــا اختی ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــب تر اس مناس
وزارت کشــور ایــن کار عملیاتــی و وارد فــاز 

ــی شــود. اجرای

ــئوالن  ــرای مس ــزرگ ب ــی ب lآزمون
ــتان اس

متــروی تهــران بــه یکــی از شــهرهای 39 
هزارنفــری در جــوار اســتان تهــران بــا هزینــه ای 
ســنگین در دو خــط، در آینــده ای نزدیــک 
افتتــاح خواهــد شــد امــا در ایــن  بیــن شــهر 450 
ــون و 300  ــتان یک میلی ــن، اس ــری قزوی هزارنف
هــزار نفــری و شــمال غــرب 18 میلیــون نفــری 
ــتگرد  ــروی هش ــدان مت ــن نیازمن ــه اصلی تری ک
ــد در راســتای  ــه قزویــن هســتند، کمــاکان بای ب
ــددی  ــای متع ــا اماواگره ــرح ب ــن ط ــرای ای اج

ــند. ــه باش مواج
اســتان قزویــن بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه تهران 
ــه  ــانی ب ــود و خدمات رس ــعه خ ــیر توس در مس
برخــورداری  نیازمنــد  هم جــوار  اســتان های 
ارزان  ســریع،  روان،  حمل ونقــل  سیســتم  از 
و قابل دســترس اســت تــا ضمــن تأمیــن 
زمینــه شــکوفایی  بی خطــر  رفت وآمدهــای 
ــد  ــق کن ــور را محق ــرب کش ــمال غ ــیر ش مس
باشــد تــا وزیــر محتــرم راه و شهرســازی و 
نماینــدگان مجلــس در اجــرای ایــن طــرح تعمق 
و بازنگــری کــرده و اجــازه دهنــد اســتان قزویــن 
ــات  ــرعت از امکان ــاوری و س ــر فّن ــز در عص نی

ــود. ــوردار ش ــبی برخ ــی مناس جابجای
اروپــا،  کنــار  در  امــروزه  نکنیــم  فرامــوش 
ــه  شــهرهای آســیایی هــم در حــال دســتیابی ب
قطارهــای پرســرعت شــهری و بین شــهری 
هســتند و مــا از ایــن قافلــه عقب مانده ایــم، 
ــای  ــی اجاس ه ــا میزبان ــم ت ــه می روی ــال ک ح
ــته  ــه گذش ــم و هفت ــه کنی ــی را تجرب بین الملل
ــال  ــم و در س ــیایی بودی ــهرداران آس ــرای ش پذی
ــاس  ــهر در اج ــان 200 ش ــن میزب ــده قزوی آین

ــم  ــاده ابریشــم اســت کمــک کنی شــهرهای ج
تــا بــرای رونــق اقتصــاد و گردشــگری این شــهر 
تاریخــی، فرهنگــی، صنعتی و دانشــگاهی بســتر 
ــم  ــان ه ــدرن و آس ــل م ــرای حمل ونق الزم ب

ــود ــاد ش ایج

حجت االسالم حسینی: 
پیگیری های مداوم و 

بسیاری برای اجراشدن 
هرچه زودتر این پروژه 

انجام شده چراکه اجرای 
پروژه احداث متروی 

هشتگرد به قزوین یکی از 
کلیدی ترین پروژه های 
توسعه ای کشور و استان 

قزوین است|
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ــتان های  ــیاری از شهرس ــم بس lحری
اســتان تهــران نیازمنــد تحــول و 

بازنگــری اســت
ــم بســیاری از شهرســتان های اســتان  ــروز حری ام
تهــران نیازمنــد تحــول و بازنگــری اســت چــرا که 
تعییــن حــدود مــرزی اشــتباه طــی ســال های اخیر 
صدمــات و خســارات فراوانــی را بــه مــردم اســتان 

تهــران وارد کــرد.
علیرغــم مطالبــه جــدی مــردم و بســیاری از 
مســئوالن محلــی مبنــی بر تغییــر در حریــم برخی 
ــم  ــت یازده ــران، دول ــتان ته ــتان های اس شهرس
هرگونه تقســیمات کشــوری اعــم از الحــاق، انتزاع 
و ارتقــا را متوقــف کــرده و ایــن موضوع مشــکات 

ــت. ــش داده اس ــردم را افزای م

ــم شهرســتان ها شــاید  lاصــاح حری
وقتــی دیگــر

در شــرق اســتان تهــران بــا ارتقــای پیشــوا و 
ــه شهرســتان و جــدا شــدن از ورامیــن،  قرچــک ب
مشــکات حریــم شــهری در ایــن مناطــق آغــاز 
ــن  ــردم ای ــیاری از م ــروز بس ــه ام ــد به طوری ک ش
ــور اداری  ــد ام ــه بای مناطــق ســردرگم هســتند ک

ــد. ــال کنن ــه دنب ــدام منطق ــود را در ک خ
در ایــن میــان اختافات مــرزی بین دو شهرســتان 
ــت  ــق اس ــایر مناط ــش از س ــوا بی ــن و پیش ورامی
به طوری کــه ضــرورت اصــاح حــدود مــرزی 
ایــن دو شهرســتان بــه عنــوان مطالبه جــدی مردم 

مطــرح بــوده اســت.

lتقســیمات در شــرق اســتان تهــران 
ــدون کار کارشناســی انجــام شــد ب

ــا  ــی در گفتگــو ب ســعید رحیمــی شــهروند ورامین
خبرنــگار مهــا اظهــار داشــت: متأســفانه در دولــت 
گذشــته بــدون کار کارشناســی و انجــام مطالعــات 
ــر  ــن تغیی ــتان ورامی ــیم بندی شهرس ــق، تقس دقی
کــرد و از دل ایــن شهرســتان، دو شهرســتان جدید 

تشــکیل شــد.
وی افــزود: عــدم کار کارشناســی در ارتقــای دو 
شهرستان پیشــوا و قرچک، ســبب ایجاد مشکات 
عدیــده ای بــرای مــردم شــده به طوری کــه برخــی 
ــود را  ــور خ ــه ام ــن هم ــتاهای ورامی ــردم روس م

ــز  ــا ج ــد ام ــام می دهن ــتان انج ــن شهرس در ای
تقســیمات شهرســتان پیشــوا هســتند.

ــردم  ــر م ــال های اخی ــی س ــه داد: ط ــی ادام رحیم
شهرســتان های ورامیــن و پیشــوا خواســتار اصاح 
تقســیمات ایــن دو شهرســتان شــدند اما هنــوز این 

مطالبــه بــه نتیجــه مطلوب نرســیده اســت.

lایجــاد ســردگمی و اتــاف وقــت 
ــد ــیمات جدی ــا تقس ــردم ب م

حســین شــیبانی شــهروند شهرســتان پیشــوا نیــز 
اظهار داشــت: امــروز برخی روســتاهای شهرســتان 
پیشــوا نظیر ســلمان آبــاد، حاجی آبــاد و غیــره همه 
امــور خــود را در پیشــوا انجــام می دهنــد امــا از نظــر 

تقســیمات در حــوزه ورامین هســتند.
وی افــزود: ایــن تقســیمات نادرســت ســبب 
اتــاف وقــت و ایجــاد ســردرگمی بــرای مــردم دو 
شهرســتان شــده و بایــد مســئوالن امــر بــه ایــن 

ــد. ــیدگی کنن ــع رس وض

lاصــاح تقســیمات در شــرق اســتان 
تهــران بــه برنامــه ریــزان کمــک 

می کنــد
علــی حیدریــان شــهردار ورامین نیــز اظهار داشــت: 
بایــد حــدود مــرزی میــان شهرســتان های ورامیــن 
و پیشــوا اصــاح شــود چرا کــه ادامــه رونــد موجود 
کار تصمیــم گیــران و برنامــه ریــزان شــهری را نیز 

ــد. ــوار می کن دش
وی افــزود: گاهــی مواقــع برخــی شــهروندان 
ورامینــی بــه شــهرداری مراجعــه و خواســتار انجــام 
ــا  ــوند ام ــهرداری می ش ــن ش ــط ای ــود توس کار خ
ــد  ــه بای ــد ک ــدا می کنن ــی اطــاع پی ــس از مدت پ
پرونــده خــود را در پیشــوا پیگیــری کننــد کــه ایــن 
امــر باعث ایجــاد ســردرگمی و اتــاف وقــت مردم 

خواهــد شــد.
ــاح  ــوع اص ــم موض ــه داد: امیدواری ــان ادام حیدری
حریــم شــهری و حدود مــرزی ایــن دو شهرســتان 
هــر چــه زودتــر بررســی شــده و قــدم مؤثــری در 

حــل مشــکات مــردم برداشــته شــود.
غــرب اســتان تهــران نیــز در ایــن زمینــه وضعیــت 
مشــابه ای دارد. شهرســتان های مــارد و شــهریار 
بــه عنــوان غربی تریــن مناطــق اســتان تهــران از 

نمونــه مناطقــی هســتند کــه بــه دلیــل برخــی از 
ابهامــات موجــود و شــفاف نبــودن خطوط مــرزی،  
ــاکن در  ــردم س ــرگردانی م ــه و س ــت دوگان مدیری
ــت. ــاهد اس ــرزی را ش ــای م ــی از محدوده ه برخ

شــهرک جعفریــه از محدوده هایــی بــه شــمار 
مــی رود کــه در حدفاصــل و حریــم بیــن دو 
ــی  ــرار دارد و برخ ــهریار ق ــارد و ش ــتان م شهرس
از مــردم ایــن منطقــه بــه دلیــل مدیریــت دوگانــه، 
دچــار نارســایی هایی در امــور اداری خــود شــده اند.

ــیم بندی  ــی در تقس ــاق و انتزاع l الح
شهرســتان های غــرب اســتان تهــران 

انجــام نشــده اســت
حســین گروســی نماینــده مــردم شهرســتان های 
ــورای  ــس ش ــدس در مجل ــهریار و ق ــارد، ش م
اســامی در گفتگــو  بــا خبرنــگار مهــر در خصوص 
مباحثــی کــه در تقســیم بندی شهرســتان های 
ــرح  ــتان ط ــه شهرس ــدس از بخــش ب ــارد و ق م
ــود، اظهــار داشــت: برخــاف موضوعــات  شــده ب
مطرح شــده، هیچگونــه الحــاق و انتزاعــی در 
ــن مناطــق انجــام نشــده اســت. تقســیم بندی ای

ــارد و  ــدس، م ــهرهای ق ــم ش ــزود: حری وی اف
ــه از  ــی ک ــاس و کیفیت ــان مقی ــا هم ــهریار ب ش
ــه شهرســتان  گذشــته وجــود داشــت از بخــش ب

ــد. ــل ش تبدی
ــاق و  ــه الح ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف گروس
انتــزاع همــواره تنش آفریــن اســت، نهایــت ســعی 
و تــاش الزم لحــاظ شــده تــا چنیــن تغییــری در 

ــود. ــام نش ــد انج ــیم بندی جدی تقس
نماینــده مردم شــهریار، مــارد و قــدس در مجلس 
ــی  ــی از اختافات ــزود: برخ ــامی اف ــورای اس ش
کــه در حــال حاضــر وجــود دارد بــه مباحــث 
ــون ابهامــات  ــوط می شــود و قان درون شــهری مرب
موجــود را رفــع کــرده و بــا اجــرای قوانیــن مصوب، 

ــی رفــع خواهــد شــد. اختافــات احتمال
وی عنــوان کــرد: ظهــور و بــروز چنین مســائلی در 
برخــی دیگــر از کشــورهای دنیــا نیــز وجــود دارد و 
ــا  ــه اروپ ــه اتحادی ــوان ب ــه می ت ــوان نمون ــه عن ب
اشــاره کــرد کــه در برخــی مناطــق و در حریم هــای 
مــرزی، گاه درب یــک ملک مســکونی از یک ســو 
بــه ســوئیس و از طرفــی دیگــر به ســمت فرانســه 

ــود. ــوده می ش گش

l لــزوم بازنگــری بــرای رفــع ابهامــات 
ــم ــای حری ــی از محدوده ه برخ

ســعید ناجــی فرمانــدار شهرســتان شــهریار اظهــار 
ــادی در  ــدی و بنی ــکلی ج ــش و مش ــت: چال داش
ــدس  ــارد و ق ــهریار، م ــتان های ش ــن شهرس بی

ــدارد. ــود ن وج
وی افــزود: البتــه مباحثی در مــورد ابهامــات موجود 
ــه  ــم وجــود دارد ک در برخــی از محدوده هــای حری
می تــوان بــا بازنگــری در آن بــه شــفافیت و مــدل 

قابــل قبول تــری دســت یافــت.
فرمانــدار شــهریار گفــت: در گذشــته بــا توجــه بــه 
اینکه شــهرهای قــدس و مــارد به عنوان بخشــی 
از شهرســتان شــهریار به شــمار می رفــت، برخی از 
ابهامــات موجــود بــه چشــم نمی آمــد چــون تحت 

مدیریتــی یکپارچــه قرار داشــت.
ناجــی گفــت: پــس از اعمــال تقســیم بندی 
ــه  ــش ب ــه از بخ ــن دو منطق ــدن ای ــل ش و تبدی
شهرســتان، برخــی از مــوارد ابهام برانگیــز بــه 
ــرد. ــدا ک ــروز پی ــور و ب ــری ظه ــورت پررنگ ت ص

ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــه ب ــوان نمون ــه عن وی افزود:ب
ــادن  ــدوده مع ــدس در مح ــا ق ــهریار ب ــم ش حری
ــزان  ــا می ــاط ب ــی در ارتب ــده، مباحث ــی ش خط کش
ــع آن مطــرح اســت. ــدی از مناف ســهم در بهره من

فرمانــدار شــهریار عنــوان کــرد: تیمــی کارشــناس 
ــی  ــی و ارزیاب ــور بررس ــداری مأم ــوی فرمان از س
ابهامــات موجــود شــده و پــس از جمع بنــدی نهایی 
ــری در خصــوص آن  ــه نحــو مطلوب ت ــوان ب می ت

ــت. ــر پرداخ ــث و تبادل نظ ــه بح ب
ناجــی گفــت: در محــدوده حریــم شــهریار و مارد 
نیــز مباحثــی بیــن دو شهرســتان وجــود دارد کــه با 
بازنگــری هوشــمندانه و دقیــق می تــوان بــه نتایج 

ــری رســید. مطلوب ت
ــارد از  ــهریار و م ــتان های ش ــزود: شهرس وی اف
حــوزه جغرافیایــی وســیعی برخــوردار هســتند کــه 
ــی  ــا در مواقع ــز نیســت ام ــش برانگی ــدان چال چن
کــه فرمانداری هــا بــرای پیگیــری امــوری 
خــاص مبــادرت بــه اســتعام می کننــد در برخــی 
ــود  ــاد می ش ــی ایج ــم ابهامات ــای حری محدوده ه

ــود دارد. ــع آن وج ــرورت رف ــه ض ک

تعیین حدود و مرز میان شهرستان ها و مناطق 
و  مهم  موضوعات  از  یکی  همواره  مختلف 
طی  که  به طوری  بوده  کشور  در  حاشیه ساز 
سال های اخیر با اضافه شدن برخی شهرستان های 
جدید به تقسیمات کشوری، این موضوع به طور 

است. یافته  افزایش  چشمگیری 
در دولت دهم و یازدهم با توجه به درخواست های 
مکرر مردم مبنی بر ارتقای برخی مناطق و شهرهای 
استان تهران، این موضوع در دستور کار وزارت 
کشور بود و باالخره پس از بحث و بررسی های بسیار، 
هیئت دولت ایجاد چندین شهرستان جدید را در 
این استان تصویب کرد اما در این بین عدم مطالعه و 
کار کارشناسی در تعیین حدود مرزی، باعث ایجاد 

مشکالت متعددی برای مردم این مناطق شد.

محمدرضا 
حیدری

 ناصر رمضانی
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lضــرورت افزایــش ســهم شــهریار از 
ــا  ــم ب ارزش افــزوده معــادن نقطــه حری

ــهرقدس ش
علیرضــا صفــرزاده عضــو شــورای اســامی شــهر 
شــهریار بــا اشــاره بــه زوایــای پیــدا و پنهــان نقــاط 
حریــم شــهریار بــا شهرســتان های قــدس و مارد 
اظهــار داشــت: اختــاف عمیــق و جــدی در نقــاط 
حریــم و خط کشــی های مــرزی شــهریار بــا 
شهرســتان های مذکــور وجــود نــدارد امــا در برخی 

مــوارد بایــد بحــث و تجدیدنظــر انجــام شــود.
ــم  ــه حری ــه در نقط ــوان نمون ــه عن ــزود: ب وی اف
ــن  ــادن ش ــدس، مع ــهریار و ق ــتان های ش شهرس
ــهم 70  ــود س ــا وج ــه ب ــود دارد ک ــه ای وج و ماس
درصــدی شــهریار از آلودگی هــای زیســت محیطی 
ناشــی از ایــن معــادن، برخــورداری منطقــه  از 
ارزش افــزوده معــادن 20 تــا30 درصــد اســت 
کــه می طلبــد تجدیدنظــر اساســی در میــزان 
ــد انجــام شــود. ــن عوای ــدی شــهریار از ای بهره من

صفــرزاده بــا اشــاره بــه ســهم 20 میلیــارد تومانــی 
ــن  و  ــادن ش ــزوده مع ــد ارزش اف ــهریار از عوای ش
ماســه در ســال گذشــته گفــت: بهره منــدی شــهر 
ــر50  ــغ  ب ــی  بال ــه رقم ــادن ب ــن مع ــدس از ای ق
میلیــارد تومــان رســید و بــا توجــه بــه ســهم اندک 
شــهریار از منافــع ایــن عرصــه،  بایــد ایــن موضوع 

بررســی شــود.
عضو شــورای اســامی شــهر شــهریار عنوان کرد: 
در حــوزه حریــم درون شــهری نیز مواردی مشــاهده 
ــی و  ــای عمران ــری پروژه ه ــه در پیگی ــود ک می ش
مدیریــت شــهری مشــکات و پیچیدگی هایــی را 

ــد. ــاد می کن ایج
وی افزود:بــه عنــوان نمونــه در میــدان صیــاد 
ــن  ــری ای ــرای پیگی ــاز ب ــه موردنی ــیرازی هزین ش
پــروژه بــه رقمــی بالــغ بــر70 تــا 80 میلیــارد تومان 
ــع  ــزان از مناب ــن می ــد ای ــهریار بای ــد و ش می رس

مالــی را در طــرح مذکــور هزینــه کند، در شــرایطی 
کــه بهره گیــری بخــش اعظمــی از ایــن پــروژه به 

ــردد. ــارد برمی گ ــهر م ــه و ش ــه اندیش ــاز س ف
صفــرزاده گفــت: پیگیــری پروژه ســه ســطحی که 
بــر روی تقاطــع چیتگــر و بلــوار شــاد چــای کلیــد 
خــورده بــر دوش شــهریار اســت و تأمیــن هزینــه 
ــن  ــهری ای ــت ش ــوی مدیری ــد از س ــز بای آن نی
منطقــه انجــام شــود در حالــی کــه طــرح مذکــور 
در نزدیکــی حریــم شهرســتان قــدس واقــع شــده 

ــت. اس
صفــرزاده گفــت: از دیگــر نقــاط حریــم قابل بحــث 
ــرد کــه  ــه اشــاره ک ــه شــهرک جعفری ــوان ب می ت
ــپ آن  ــمت چ ــه س ــده ک ــع ش ــی در آن واق کانال
مربــوط بــه شهرســتان مــارد و ســمت راســت آن 
جــز شهرســتان شــهریار اســت و مــردم ســاکن در 
آن درخصــوص خدمــات شــهری در باتکلیفــی به 

ــد. ــر می برن س
وی افــزود: بایــد خط کشــی موجــود در ایــن 
ــر  ــدی ب ــیم بندی جدی ــته و تقس ــدوده برداش مح
مبنــای بافــت این مناطــق و بــدون در نظــر گرفتن 

ــود. ــاظ ش ــی در آن لح ــای تعلقات نگاه ه
ــان  عضــو شــورای اســامی شــهر شــهریار در بی
ــم  ــاط حری ــکات درنق ــت از مش ــکار برون رف راه
ــهریار و  ــدن ش ــهر ش ــا کان ش ــرد: ب ــوان ک عن
ــه،  ــون وحیدی ــهرهایی همچ ــدن ش ــل ش تبدی
ــه شــهرک های متصــل شــهری  فردوســیه و ... ب
و فراهــم شــدن ســاز و کار الزم بــرای اعمــال 
مدیریــت یکپارچــه، می تــوان بســیاری از نواقــص 

ــرد. ــع ک ــود را رف موج

ــه  ــن غلب ــر مت ــیه ای ب ــائل حاش lمس
ــت ــرده اس ک

حســین بیــات  رئیــس شــورای شــهر مــارد اظهار 
داشــت: شــهرک جعفریــه یــک نقطــه مشــخص 

ــه دو  ــهری ب ــاظ ش ــه از لح ــت ک ــی اس جغرافیای
شهرســتان شــهریار و مــارد وابســته اســت.

وی افــزود: مدیریت مشــترک موجــود، باعــث بروز 
مشــکاتی شــده کــه بــه عنــوان نمونــه می تــوان 
بــه بخــش مخابــرات ایــن ناحیــه اشــاره کــرد کــه 
ــتن در  ــرار داش ــود ق ــا وج ــه ب ــن نقط ــاکنان ای س
محــدوده شــهریار،  بــرای امــور مخابراتــی بایــد به 

شهرســتان مــارد مراجعــه کننــد.
بیــات گفــت: برخــی مســائل حاشــیه ای بــر متــن 
غلبــه کــرده و بایــد مســئوالن در تقســیمات 
ــارغ از  ــرده و ف ــات ورود ک ــدون مماش ــوری ب کش
ــائل و  ــی، مس ــی و سیاس ــگاه جناح ــه ن ــر گون ه

دوگانگی هــای موجــود را رفــع کننــد.

lتــوازن منطقــی بیــن کثــرت جمعیتی 
و وســعت منطقــه ای وجــود نــدارد

ــج رئیــس شــورای شهرســتان مــارد  محــرم خل
ــود  ــایی های موج ــی نارس ــوص برخ ــز در خص نی
در تقســیم بندی شهرســتان مــارد بــه دو بخــش 
صفادشــت و مــارد مرکــزی اظهــار داشــت: 
ــام  ــی انج ــدون کارشناس ــور ب ــیم بندی مذک تقس
شــده و بــا یــک بررســی کلــی متوجــه می شــویم 
ــه  ــت در محــدوده ای ب ــر جمعی کــه 370 هــزار نف
وســعت 200 کیلومتــر ســکونت دارنــد و از ســوی 
دیگــر در بخشــی همچــون صفادشــت، 60 هــزار 
نفــر جمعیــت در وســعتی به مســاحت 700 تــا 800 

ــده اند. ــده ش ــع پراکن کیلومترمرب
مســئله  ایــن  رفــع  بــرای  افــزود:  وی 
شــهر  شــورای  ســوی  از  نامه نگاری هایــی 
انجام شــده و می طلبــد در حــال حاضــر کــه 
فرصــت الزم وجــود دارد در تقســیم بندی غیــر 
کارشناســی ایــن مناطــق  تجدیدنظــر شــود.

پیشــنهاد هایی بــرای اصاح مشــکات داده شــده 
اســت

ســید حســین نقوی حســینی اظهــار داشــت:امروز 
اصــاح مرزهای برخــی از شهرســتان های اســتان 
تهــران بــه لحــاظ الحــاق و انتــزاع نیازمنــد توجــه 

مســئوالن اســت.
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان تهــران افــزود: 
روســتای ســرگل، گلعباس، پلنــگ دره، عســگرآباد 
ازجملــه روســتاهایی هســتند که بــه شــهر ورامین 
کامًا پیوســته هســتند و همه امــور ســاکنان آن در 
ورامیــن انجــام می شــود امــا بــه لحاظ شهرســتانی 
ملحــق بــه پیشــوا شــده اند کــه ایــن موضــوع هــم 
باعــث اتــاف وقــت مــردم و ایجــاد ترافیــک در دو 

ــود. ــتان می ش شهرس
نماینــده مــردم پیشــوا، ورامیــن و قرچــک در 
ــرف  ــه داد: از ط ــامی ادام ــورای اس ــس ش مجل
دیگــر امــور مــردم برخــی روســتاها نظیــر ســلمان 
ــره  ــاد و غی ــچ، حاجی آب ــوه گ ــن آباد ک ــاد، حس آب
در پیشــوا انجــام می شــود امــا ملحــق بــه بخــش 

ــتند. ــن هس ــاد ورامی جوادآب
وی ادامــه داد: پیشــنهاد هایی بــرای اصــاح 
مشــکات موجــود داده و مراحــل قانونــی آن نیــز 
طــی شــده اســت امــا دولــت هیچ گونه تقســیماتی 
ــس  ــد پ ــول داده ان ــا ق ــدارد ام ــتور کار ن را در دس
ــا و  ــزاع و ارتق ــاق، انت ــوع الح ــات، موض از انتخاب

ــد. ــال کنن ــد را دنب تقســیمات جدی
ســید حســین هاشــمی اســتاندار تهــران در پاســخ 
بــه ســؤال خبرنــگار مــا مبنی بــر اینکــه آیــا حریم 
شهرســتان های اســتان تهــران بــا مشــکل مواجــه 
ــار  ــر، اظه ــا خی ــر هســتند ی ــد تغیی ــوده و نیازمن ب
داشــت: در حریــم برخــی از شهرســتان های اســتان 

تهــران بایــد بازنگــری شــود.
ــی  ــرای بررس ــت ب ــه دول ــه برنام ــاره ب ــا اش وی ب
حریــم و حــدود مــرزی شهرســتان ها افــزود: 
ــس از  ــتان ها پ ــم شهرس ــت حری ــی وضعی بررس

ــود. ــام می ش ــت انج ــوی دول ــات از س انتخاب

ــکان  ــدود م ــاش از مع ــتان خ ــع شهرس ــنگان از تواب ــتای س روس
هایــی اســت کــه بــا وجــود پنهــان مانــدن در بیــن کــوه های ســر 
بــه فلــک کشــیده امــا حــاوت دانــه هــای انــارش تــا کام حاشــیه 
نشــینیان خلیــج فــارس، بلنــدای نــام تفتانــش در جهــان و جنــس 
ســاکنانش تــا مجلــس شــورای اســامی نیز کشــیده شــده اســت.

در ایــن روســتا کــه بــه دهکــده فرهنگــی سیســتان و بلوچســتان 
نیــز شــهرت دارد اثــری از امــواج رســانه و شــبکه ملــی یافــت نمی 
شــود و هنــوز امــواج ارتباطــی مخابراتــی از جملــه تلفــن همــراه و 
یــا فنــاوری هــای جدیــد از جملــه اینترنــت بــه میــان ایــن کــوه ها 
راه پیــدا نکــرده و مــردم ایــن منطقــه از ایــن فنــاوری هــا محــروم 
هســتند امــا بــا تمــام ایــن تفاســیر 31 کارشــناس ارشــد و افــزون 
ــر 70 دانــش آموختــه لیســانس تنهــا بخشــی از نیــروی دانــش  ب

آموختــه ایــن روســتا در طــی ســال هــای گذشــته بــوده اســت.

lدر پیچ و تاب سفر
بــرای بازدیــد از دهکــده فرهنگــی ســنگان جــاده خــاش –ســنگان 

را بــه طــول 43 کیلومتــر زیــر پــا مــی گذاریــم. در ایــن جــاده کــه 
بــه جــاده ترانزیــت نیــز معــروف اســت و بــه مســیر تــردد تریلــی 
هــای حامــل ســیمان صادراتــی بــه مــرز میرجــاوه تبدیــل شــده 
اســت پیــچ و خــم هــا و پســتی و بلنــدی هایــی را پشــت ســر مــی 
گذاریــم کــه بیشــتر شــبیه مســیر تــرن هوایــی هــای شــهربازی 

اســت تــا جــاده ترانزیتــی!
45 کیلومتــر گــذر از حاشــیه آتشفشــان نیمــه فعــال تفتــان و کــوه 
ــی  ــه زندگ ــاند ک ــی رس ــه نظــر م ــک کشــیده ب ــربه فل ــای س ه
بــرای مردمــان ایــن منطقــه  شــرایطی ســخت و رفتــاری خشــن 

ــد. ــم زده باش را رق
ــمه  ــاهده چش ــنگان و مش ــتای س ــه روس ــدن ب ــک ش ــا نزدی ب
ــا  ــرد متصاعــد شــده از آن ه ــوی گوگ ــرم و ب هــای جــاری آب گ
ــه طبیعــت ایــن منطقــه و  ــان ب ــه آتشفشــان تفت ــه عنــوان هدی ب
ــن  ــتانی ای ــک و کوهس ــره خش ــه چه ــه ب ــدد ک ــارهای متع آبش
منطقــه لطافــت بخشــیده اســت افکارمــان تلطیــف مــی شــود و 

ــی دارد. ــاز م ــگام ب ــاوت زودهن ــده ای را از قض ــر بینن ه

در حالیکــه یــک طــرف جــاده را کــوه تفتــان در انحصــار خــود درآورده 
اســت امــا طــرف دیگــر جــاده بــاغ هــای انبــوه انــار، تــوت و انارهــای 
ــازک  ــان شــکاف ن ــی آن از می ــه هــای یاقوت ــه دان ــرک خــورده ک ت
تنهایــی شــان مــی درخشــند بــر هــر گردشــگری لبخنــد مــی زننــد.

ــرورش  ــوزش و پ ــزی آم ــه ری ــاون برنام ــرد مع ــی ک ــد نب محم
ــا محــل زادگاهــش  شهرســتان خــاش کــه در ایــن ســفر مــا را ت
در ســنگان خــاش همراهــی مــی کنــد مــی گویــد: ســنگان عاوه 
ــه  ــم و دانــش اســت و قریــب ب ــار، قطــب عل ــد ان ــر قطــب تولی ب
اتفــاق خانــواده هــای ســنگان حداقــل یــک لیســانس و یــا فــوق 
لیســانس در خــود دارنــد کــه در حــال حاضــر در همیــن منطقــه و 

یــا شهرســتان خــاش مشــغول بــه خدمــت هســتند.

lمیهمان نوازی به رسم بلوچی
بــرای دیــدار بــا حــاج »در محمــد کــرد« یکــی از معتمــدان و ریش 
ســفیدان منطقــه در مرکــز دهســتان ســنگان که بــا نــام »دروک« 
ــت  ــروف اس ــنگان مع ــده س ــب تپن ــه قل ــد و ب ــی خوانن آن را م

»سنگان« سیستان و بلوچستان دهکده »ارشدها«

کوه هایی که نمی توان در آن گم شد

بابک رحیمیان

شهرستان خاش در ۱۷۰ کیلومتری زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است 
و روستاهای زیادی را از جمله سنگان که به دهکده فرهنگی نیز شهرت دارد در خود جای 
داده است؛ دهکده ای که با وجود کمبود فضاهای آموزشی به مرکز تربیت و پرورش 
کارشناسان ارشدی تبدیل شده که حتی تا مقام معاون استاندار و نماینده مجلس ارتقا 

اند. یافته 
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ســاعتی توقــف مــی کنیــم.
ــه  ــی ک ــی و در حال ــاس بلوچ ــش لب ــا پوش ــتا ب ــای روس ــه ه بچ
انگشــتان خــود را در داخــل دمپایــی هایشــان جمــع کــرده انــد بــه 
دور مــا حلقــه مــی زننــد و بــا احساســی گــرم و گونــه هایــی ســرخ 
بــه رنــگ انارهــای معــروف ایــن منطقــه بــه زبــان فارســی بــه مــا 

خــوش آمــد مــی گوینــد.
دســتان کودکانــه آنهــا کــه بــه دلیــل حــس همراهی بــا پــدر و کار 

در مزرعــه تــرک خــورده اســت دســتان میهمانــان را می فشــارد.
ــی از  ــادرات فرهنگ ــای ص ــا ادع ــی ب ــد نب ــخنان محم ــاس س قی
ــر  ــل ب ــته بی ــای داغ دس ــس کارشناســی ارشــد در حالیکــه ج جن
ــت  ــته اس ــش بس ــش نق ــه و نوجوانان ــن منطق ــردم ای ــتان م دس
ــه خــود مشــغول مــی کنــد. برایمــان ســخت اســت و ذهنــم را ب

برایــم جالــب اســت که بدانــم چگونــه خانــواده هایــی کــه در میان 
ایــن کــوه هــای ســربه فلــک کشــیده و تهــی از امکانــات شــهری 
ــز  ــش نی ــتن کف ــی از داش ــد و حت ــی گذارن ــی م ــاوری، زندگ و فن
محــروم هســتند بــه کمتــر از تحصیــل در مقطع کارشناســی ارشــد 

در دانشــگاه رضایــت نمــی دهنــد.
هنگامــی کــه از محمــد نبــی مــی شــنوم ســال گذشــته  از ایــن 
ــزار در  ــر ه ــه زی ــد رتب ــته ان ــر از محصــان توانس ــتان 3 نف دهس
کنکــور سراســری را بــه خــود اختصــاص بدهنــد و رشــته پزشــکی 
را برگزیننــد بــه ایــن بــاور مــی رســم کــه بچــه هــای ایــن منطقه 
اراده شــان همچــون کــوه قــوی و همچــون چشــمه هــای آبگــرم 

تفتــان در زمینــه علــم آمــوزی گــرم و خروشــان هســتند.     
ــه و  ــن منطق ــراد ای ــن اف ــی تری ــرد از قدیم ــد ک ــاج در محم ح
ــدان در  ــتان رازی زاه ــم از دبیرس ــدرک دیپل ــده م ــتین دارن نخس
ســال 1349 اســت کــه بــه عنــوان نخســتین معلــم در زمانــی کــه 
ــال 1353  ــت در س ــود نداش ــنگان وج ــه س ــی ب ــی راه دسترس حت
افــراد بازمانــده از تحصیــل را بــه دور خــود جمــع کــرده اســت بــه 

ــد. ــا خــوش آمــد مــی گوی م
ــت  ــه ریاس ــی ک ــفید و فرهنگ ــش س ــرد ری ــن پیرم ــا ای ــدار ب دی
ــر  ــز ب ــنگان را نی ــتان س ــز دهس ــورای اســامی »دروک« مرک ش
عهــده دارد و پذیرایــی گــرم و مثــال زدنــی وی، برایمــان خاطــره 

ــد. ــی زن ــم م ــی رق ــاد ماندن ــه ی ای ب
ــد  ــوازی شــهرتی خــاص و عــام دارن بلــوچ هــا کــه در میهمــان ن
بــا ورود هــر میهمــان غریبــه و یــا آشــنا بــا آب ســرد و شــربت بــه 
میهمانــان خــوش آمــد مــی گوینــد و در هــر وضعیــت مالــی کــه 
قــرار داشــته باشــند و حتــی اگــر دارایــی آنهــا از یــک گوســفند هم 
تجــاوز نکنــد آن را بــرای میهمــان ذبــح کــرده و بــا کباب گوشــت 
از میهمــان خــود پذیرایــی مــی کننــد کــه مــا نیــز در هنــگام ورود 

بــه ایــن روســتا از ایــن رســم مســتثنی نبودیــم.

lدهکده ای با سابقه فرهنگی 200 ساله 
ــان منطقــه و  حــاج محمــد کــرد یکــی از قدیمــی تریــن فرهنگی

عضــو شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان خــاش کــه ریاســت 
شــورای دروک مرکــز دهســتان ســنگان را نیــز بــر عهــده دارد می 
گویــد: ســابقه تاســیس و فعالیــت مکتــب خانــه هــا در ایــن منطقه 
کــه بــه قــول خــودش بــا نــام »ســی پــاره« آن را مــی شــناختند 

بــه حــدود 200 ســال قبــل مــی رســد.
وی عنــوان مــی کنــد : از پــدران مــا نقــل شــده اســت کــه در 200 
ســال پیــش در مکتــب خانــه هــای ایــن منطقه عــاوه بــر دروس 
دینــی، شــاهنامه فردوســی، بوســتان و گلســتان ســعدی و غزلیــات 
حافــظ تدریــس و شــاهنامه خوانــی در خانه هــای روســتایی رواج و 

بــه عنــوان ســنتی دیرینه داشــته اســت.
ــنگان  ــده در س ــداث ش ــه اح ــتین مدرس ــد: نخس ــی افزای وی م
ــاده و راه  ــی از ج ــه حت ــه ک ــن منطق ــال 1320 در ای ــاش در س خ
ــوده ایجــاد شــده اســت و اقــام مــورد نیــاز  دسترســی محــروم ب
ــه ایــن منطقــه  ــا شــتر ب ــزرگان ایــن بخــش ب ــح را ب حتــی مصال

ــد. آوردن
ــبک  ــه س ــمی و ب ــرورش رس ــوزش و پ ــد: آم ــی ده ــه م وی ادام
جدیــد در ســال 1320 رســما فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و دبســتان 
ســنگان بــا نــام »داریــوش« از جملــه مــکان هایــی بــود کــه بــه 
ــوان نخســتین واحــد آموزشــی بچــه هــای ایــن منطقــه را در  عن

خــود جــای داد.

lصادراتی از جنس فرهنگ 
حــاج محمــد در حالیکــه بــر ریــش ســفید خــود دســتی مــی کشــد 
ــه  ــی ک ــد: از آنجای ــی گوی ــی م ــرور زایدالوصف ــا خوشــحالی و غ ب
مــدارس ســنگان جــزو نخســتین مــدارس شهرســتان خــاش بودند 
لــذا فــارغ التحصیــان ایــن دهکــده کوچــک علــم و فرهنــگ نیز 
در زمــره تحصیــل کــردگان و مدیــران فرهنگــی شهرســتان خاش 

قــرار گرفتنــد.
وی ادامــه مــی دهــد: معلمــان و مدیــران و حامیــان این مــدارس از 
دانشــگاه هایــی همچــون دانشــگاه بابــل، زاهــدان و تهــران فــارغ 
ــرای  ــتا ب ــن روس ــدان ای ــرورش فرزن ــرای پ ــده و ب ــل ش التحصی
کمــک بــه هموطنــان خــود بــه ایــن مناطــق محــروم آمــده و بــه 

تعلیــم و تربیــت مشــغول شــده انــد.
وی ادامــه مــی دهــد: حاصــل ایــن دلســوزی هــا فــارغ التحصیلــی 
بیــش از ده هــا دکتــر تعــداد بیــش از 31 فــوق لیســانس و بیــش 
از70 لیسانســه و چندیــن مدیــر و معــاون در ســطح اســتانی بــوده 

کــه همچنــان ایــن امــر ادامــه دارد.
وی بــا اشــاره بــه موفقیــت هایــی کــه فرزنــدان بچــه هــای ایــن 
ــود  ــرای خ ــد ب ــته ان ــی توانس ــات تحصیل ــود امکان ــا نب ــتا ب روس
فراهــم کننــد مــی گویــد در حــال حاضــر تعــداد 10 دانشــجو از این 
روســتا در مقطــع دکتــرا در دانشــگاه هــای کرمــان، اراک و ســایر 

دانشــگاه هــا مشــغول بــه تحصیــل هســتند.
وی مــی گویــد: معــاون عمرانــی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان، 

ــس  ــای خــاش، ریی ــه ه ــس کتابخان ــاد، ریی ــوک آب بخشــداری ن
ــاون  ــاش، مع ــتان خ ــس بیمارس ــاش، ریی ــی خ ــراث فرهنگ می
آمــوزش و پــرورش خــاش، مرکــز بهداشــت و ســایر اداراتــی کــه 
ــن  ــای همی ــه ه ــتکار بچ ــه پش ــد ب ــی کن ــور نم ــم خط ــه ذهن ب

ــت. ــدن اس ــال اداره ش ــتا در ح روس

lرکورددار کنکور
محمــد نبی کــرد معــاون پشــتیبانی آمــوزش و پرورش شهرســتان 
ــش  ــل دان ــه تحصی ــواره دغدغ ــیر هم ــول مس ــه در ط ــاش ک خ
ــت  ــن موفقی ــی ای ــد تمام ــی کن ــرار م ــتا را تک ــن روس ــوزان ای آم
ــدان  ــدان و فرزن ــاش معتم ــده را مرهــون ت ــه دســت آم ــای ب ه
ایــن روســتا در ســایه محرومیــت حاکــم بــر ایــن منطقــه مــی داند.

وی مــی گویــد: ســال گذشــته 3 نفــر از دانــش آمــوزان این روســتا 
ــری در  ــور سراس ــزار در کنک ــر ه ــه زی ــب رتب ــا کس ــتند ب توانس

کســب موفقیــت در ســایه محرومیــت رکــورددار شــوند.
ــن  ــرد و همچنی ــن ک ــد امی ــرد و محم ــت: آرش ک ــان داش وی بی
مرضیــه شــهنوازی از جملــه دانــش آموزانــی بودنــد کــه دو نفــر از 
آنهــا در رشــته پزشــکی و یــک نفــر نیــز در رشــته تربیــت معلمــی 
در دانشــگاه مشــهد مقــدس در حــال حاضــر مشــغول بــه تحصیل 

هســتند و رتبــه آنهــا در کنکــور زیــر 800 بــود.
ــای  ــود فض ــا کمب ــنگان ب ــه س ــود اینک ــا وج ــد: ب ــی گوی وی م
ــوع  ــن موض ــا ای ــت ام ــرو اس ــطه روب ــع متوس ــی در مقط آموزش
موجــب نشــده تــا بچــه هــا از تحصیــل بــاز بماننــد و خانــواده هــا 
ــال  ــد و در ح ــرده ان ــهر ک ــی ش ــل راه ــرای تحصی ــا را ب ــه ه بچ
حاضــر تعــداد 56 دانــش آمــوز ســنگانی در مــدارس تیزهوشــان و 

ــد. ــی خوانن ــاش درس م ــدان و خ ــه زاه نمون

lکوه هایی که نمی توان در آن گم شد
بــرای بازدیــد از ســطح روســتا قلــم و دوربین را توشــه راه خــود می 
ســازیم انــگار بــر خــاف ســایر نقــاط ایــران اینجــا هیچ شــخصی 
در پســت خــود گــم نمــی شــود و بــرای اصحــاب فرهنگ حتــی از 

جنــس خبرنــگار ارزش بســیاری قائل هســتند.
رییــس شــورا، ریــش ســفیدان و حتــی معتمــد ســه طایفــه میــر 
بلــوچ زهی،کــرد و ســهراب زهــی بــا جمعــی از افــراد محلــی بــه 
مــا مــی پیوندنــد تــا راهنمــا و پذیــرای مــا در ایــن بازدیــد باشــند.

در میانــه جــاده پــر پیــچ و خــم روســتا کــه بــه دفعــات جــوی های 
جــاری و زالل آن  را قطــع مــی کنــد بــه گروهــی از افــراد محلی و 
کارگرانــی بــا ظاهــری آراســته بــر مــی خوریــم کــه در حــال دیــوار 

چینــی بــرای ایجــاد حریــم رودخانه هســتند.
بــه محمــد نبــی کــرد مــی گویــم اینجــا شــکل کارگرانــش نیــز 
ــر  ــا کارگ ــه اینه ــد ک ــی ده ــی او پاســخ م فرهنگــی اســت و وقت
عــادی نیســتند بلکه بچــه هــای همیــن آبــادی و روســای ادارات و 
مســئوالن شهرســتان خــاش هســتند کــه بــرای کمــک بــه مردم 
روســتا روزهــای تعطیــل آســتین هــا را بــاال زده انــد بــر شــگفتی 
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هایــم افــزوده مــی شــود.
ــانی ام  ــر پیش ــه ب ــن جمل ــن ای ــرم از گفت ــرق ش ــه ع ــی ک در حال
جــاری مــی شــود بــه یکبــاره مــرد جوانــی کــه بــر یــک دســتش 
ســنگ بزرگــی اســت بــا دســت دیگــر مــرا بــه مصاحفــه دعــوت 
ــس اداره  ــان ریی ــد:» ایش ــی گوی ــی م ــد نب ــد و محم ــی کن م

ــت«.  ــاش اس ــای خ ــه ه کتابخان
ــا وجــود اینکــه هــر یــک از ایــن افــراد دارای پســت و منصبــی  ب
هســتند امــا بــدون راننــده شــخصی و منشــی، بیــل هــا را بــرای 
آبادانــی روســتا در دســت گرفتــه و ســنگ هــای جمــع آوری کــرده 
از بســتر رودخانــه را بــر روی هــم مــی چیننــد تــا در مقابــل خروش 

رودخانــه از مــردم حفاظــت کننــد.
بــاغ هــای انبــوه از درختــان میــوه کــه بــدون هیــچ حصــاری بــه 
حــال خــود رهــا شــده اســت و بــرای ورود هــر میهمانــی آغــوش 
خــود را گشــوده اســت از دیگــر خصوصیــات ســاکنان ایــن دهکده 
فرهنگــی اســت کــه بــر خــاف ســایر نقــاط کشــور حصــاری بین 
خــود قائــل نمــی شــوند و همدلــی و وحــدت را بــا ایــن اقــدام معنــا 

بخشــیده انــد.
در ایــن منطقــه هیــچ مــرزی در بیــن باغــات آن نمــی توانــی بیابی 
و هیــچ معترضــی بــرای برداشــت میــوه توســط رهگــذران وجــود 
نــدارد زیــرا ایــن انســان هــای آزاده همــه رهگــذران را در همیــن 
ــه  ــرام ب ــد و احت ــی دانن ــی خــود ســهیم و شــریک م ــدک دارای ان

یکدیگــر را شــاخص ســاکنان ســنگان.

lزیارت گاهی به قامت سرو
شــگفتی هــا و زیبایــی هــای روســتای ســنگان تنهــا به افتخــارات 
فرهنگــی آن ختــم نمــی شــود زیــرا وجــود »درخــت صلــح« یکی 
از کهــن تریــن ســروهای جهــان و جــزو آثــار ملــی در ایــن روســتا 

ــود را جشــن  ــالگی خ ــزار و 206 س ــد 3 ه ــه ســال گذشــته تول ک
ــتا  ــن روس ــر د ای ــر بف ــی و منحص ــر طبیع ــی از مناظ ــت یک گرف

اســت.
درخــت »ســرو زربیــن« و ملقــب بــه درخــت صلــح یکــی از مناظر 
طبیعــی ایــن روســتا اســت کــه قدمــت بســیاری دارد کــه ارتفــاع 

آن بــه 30 متــر و قطــر تنــه آن بــه بیــش از 3 متــر مــی رســد.
بــه گفتــه مــردم محلــی »زرتشــتیان« بــرای درختــان ســرو احترام 
خاصــی قائــل بودنــد از ایــن رو ایــن درختــان را موبــدان زرتشــتی 

می کاشــتند.
ــردم  ــرود م ــن ن ــان از بی ــن درخت ــه ای ــرای اینک ــام ب ــد از اس بع
ــد و  ــاد می کردن ــر« ی ــر عم ــت »می ــام درخ ــه ن ــه از آن ب منطق

ــد. ــذاری ش ــل «نامگ ــام» ُس ــه ن ــا ب بعده
ــردم  ــه م ــود ک ــی ب ــوان زیاتگاه ــه عن ــن درخــت ب ــته ای در گذش
ــا بســتن نــخ و تکــه  بــرای زیــارت بــه آن مراجعــه می کردنــد و ب
ــد و در حــال  ــراد و خواســته های خــود را از آن می طلبیدن پارچــه م
حاضــر ایــن محــل بــرای برپایــی نمــاز عیــد و جماعــت اختصاص 

یافتــه اســت .
روســتای ســنگان عــاوه بــر اینکــه درخــت زربیــن را بــه عنــوان 
ــه  ــه هــای گردشــگری در خــود جــای داده اســت ب یکــی از جاذب
ــی  ــا وجــود چشــمه های آب معدن ــه ب ــرار گرفتــن در دامن دلیــل ق
ــی و شــاتوت در  ــوت، گاب ــر، ت ــو؛ انجی ــار، زردال ــراوان، باغــت ان ف
تمامــی فصــول ســال پذیــرای میهمانــان زیــادی اســت کــه بــرای 
کام گرفتــن از طبیعــت و صعــود بــه تفتــان ایــن روســتای زیبــا را 

بــه عنــوان هــدف گردشــگری خــود بــر مــی گزیننــد.

lمعدن طای سرخ 
سیســتان و بلوچســتان هــر چنــد کــه در اذهــان بســاری از مــردم 

ــا ســفر  ــف تداعــی مــی شــود ام ــی آب و عل اســتانی خشــک و ب
بــه روســتای ســنگان و مشــاهده باغــات انــار کــه بــه میــزان بیش 
از 500 هکتــار و تولیــد طــای ســرخ بــر ایــن بــاور خــط بطــان 

مــی کشــد.
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــه مدی ــه گفت ــار ب ــول ان ــت محص برداش
ــارکت  ــن و مش ــزار و 600 ت ــزان 5 ه ــه می ــاش ب ــتان خ شهرس
ــن  ــار در ای ــه رب ان ــی ب ــای یاقوت ــه ه ــل دان ــرای تبدی ــوان ب بان
روســتا، ســنگان را بــه قطــب تولیــد انــار در اســتان تبدیــل کــرده 
ــای  ــا حاشــیه دری ــی ت ــش حت ــه آوازه صــادرات محصول اســت ک

ــت. ــیده اس ــز رس ــان نی عم
ــواع شــیرین بــی هســته، مــی خــوش، ســاوه ای،  ــار از ان تولیــد ان
ــن نیازهــای اســتان آوازه ای  ــر تامی ــی عــاوه ب ــی و میریحی کیان
ــرده  ــاد ک ــتا ایج ــن روس ــان ای ــرای مردم ــیایی ب ــوری و آس کش

ــت. اس
ــاش  ــتان خ ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه ــی مدی ــان اهلل طوق ام
ــت  ــا کیفی ــن و ب ــنگان از بهتری ــد: انارس ــی گوی ــتا م ــن راس در ای
تریــن انارهــای تولیــدی سیســتان و بلوچســتان اســت تــا حــدود 
ــن  ــدار تری ــر طرف ــی رســد و یکــی از پ ــرم وزن آن م ــک کیلوگ ی
ــت  ــر روی درخ ــه آن ب ــک دان ــی ی ــه حت ــتان ک ــوالت اس محص

ــد. ــی مان ــی نم باق
ــا تمامــی ظرفیــت  دهکــده فرهنگــی در سیســتان و بلوچســتان ب
هــای فرهنگــی، عالمــان و تحصیــل کردگانــش امــا از امکاناتــی 
ــی  ــات خدمات ــایر ملزوم ــی و س ــبکه تلویزیون ــت، ش ــد اینترن مانن
ــل محــروم  ــل و نق ــایل حم ــون پزشــک و وس ــم چ ــی ه و درمان
ــاکنانش  ــاش س ــع ت ــگاه مان ــت هیچ ــن محرومی ــا ای ــت ام اس
بــرای دســتیابی بــه قلــه هــای علــم و دانــش نشــده اســت و اراده 
ــان اســتوار اســت. ــوه تفت ــرای زندگــی همچــون ک ــش ب مردمان

چه ضــرب آهنــگ دلنشــینی اســت، صــدای تِق 
تِــق ممتــدی کــه از پیــش خــوان ســنگی یــک 
کفشــداری بــه گــوش می رســد و تــو در آســتانه 
ــه  ــت را ب ــتی و کفش های ــرم می ایس ورودی ح
ــارت  ــه زی ــر ب ــا راحت ت ــپاری ت ــی می س خادمان

ــروی. ب
ــال  ــس و ح ــه ح ــرم همیش ــداری های ح کفش
ــرم  ــای ح ــرات کودکی ه ــد و خاط ــی دارن زیبای
ــی  ــران تداع ــرای زائ ــا را ب ــا بزرگتره ــن ب رفت
ــماره ای  ــا ش ــری ت ــه منتظ ــگاه ک ــد؛ آن می کنن
کــه بــر روی آن نمــره کفشــداری و جــا 

ــری و در  ــت را بگی ــده اس ــک ش ــی ات ح کفش
جیبــت بگــذاری و هنــگام برگشــت تحویلشــان 

ــی. ده
ــا  ــا ب ــم ت ــرم را دوری می زن ــداری های ح کفش
چنــد تــن از خادمــان پیشکســوت که ســالیانی در 
ایــن حــرم مطهــر بــه زائــران خدمــت کرده انــد 
گفتگویــی داشــته باشــم و از حــال و هــوای 

ــد. ــم بگوین ــداری ها برای کفش
ــمت  ــه س ــوم و ب ــرم می ش ــان ارم وارد ح از خیاب
ورودی شبســتان امــام خمینــی)ره( حرکــت 
ــود  ــده می ش ــماره 7 دی ــداری ش ــم، کفش می کن

ــه  ــفیدی ک ــن س ــرد محاس ــوی پیرم ــه س و ب
پشــت پیشــخوان کفشــداری ایســتاده اســت می 

ــا او داشــته باشــم. ــن گفتگــو را ب ــا اولی روم ت
ــاطری  ــغلش ش ــه ش ــاله ک ــرد 60 س ــن پیرم ای
بــوده و اکنــون بازنشســته اســت، محمــد ابراهیم 
روحانــی نــام دارد و یــک دهــه اســت کــه کارش 
خدمــت در کفشــداری و نگهــداری از کفــش زوار 

اســت.
ــرم  ــای ح ــادم باصف ــن خ ــر پیشــانی ای ــرق ب ع
نشســته امــا خنــده از لبهایــش نمــی رود و بــا هر 
ــا  ــب ب ــر ل ــرد، زی ــران می گی ــه از زائ ــی ک کفش

ــد. ــه می کن ــان را بدرق ــا آن ــاس دع ــن التم گفت
ــش  ــوی کف ــد، ب ــی می گوی ــای روحان ــاج آق ح
زائــران حضــرت معصومــه)س( بــرای مــا معطــر 
ــک  ــگاه ی ــن جای ــن در ای ــرار گرفت ــت و ق اس
افتخــار و دعــوت از ســوی حضــرت اســت و خــدا 
ــا نوکــری  ــه مــا لیاقــت داده ت را شــاکریم کــه ب
زائــران حضــرت فاطمــه معصومــه)س( را انجــام 

ــم. دهی
او همــه ســاعات حضــورش در حــرم و در 
عمــرش  لحظــات  بهتریــن  را  کفشــداری 
می دانــد و می گویــد هــر بــار کــه زمــان شــیفتم 

پای صحبت کفشداران آستان حضرت معصومه)س(؛

خاک پای زائران سرمه چشمان 
خادمان حرم

قرن هاست  قم  شهر 
از  بانویی  میزبان  که 
سالله پیامبر خاتم)ص( 
اطهر)س(  زهرای  و 
برکت  به  که  است 
منور  بارگاه  وجود 
کریمه اهل بیت)س( 
ام  و  تشییع  پایگاه  به 
القرای جهان اسالم شهرت یافته است.

مردم شهر من هنوز ساعت دلشان را با 
ساعت میدان آستانه تنظیم می کنند و 
زائری می گفت: خوشا به حال شما که هر 

صبح کسی را دارید که به او سالم کنید.
اینجا، خورشید هر روز صبح دست بر 
سینه می گذارد و در برابر گلدسته های 
گرمای  و  می کند  تعظیم  حرم  این 
وام  گنبدش  زردی  از  را  کویری اش 
می گیرد و مردم شهر، لحظه های تنهایی 
که  می کنند  قسمت  بانویی  با  را  خود 

دارند. حجره  جوارش  در  فرشتگان 

مهدی   بخشی 
سورکی
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جامعــه ایـــران

ــرم غســل  ــه ح ــدن ب ــل از آم ــد؛ قب ــرا می رس ف
زیــارت می کنــم و بعــد از ســام دادن بــه 
ــه محــل  حضــرت و زیــارت مرقــد مطهــرش، ب
ــت  ــش خدم ــه زائران ــا ب ــم ت ــداری می آی کفش

ــم. کن

ــن  ــران ای ــا از زائ ــته م ــا خواس lتنه
اســت کــه در دعاهایشــان خادمــان را 

ــد ــوش نکنن فرام
حضــرت  حــرم  افتخــاری  خــادم  ایــن 
ــرم  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه)س( ب معصوم
ــه  ــود دارد ک ــداری وج ــدود 16 کفش ــر ح مطه
طــی ایــن ســال ها تقریبــا در همــه آنهــا خدمــت 
ــران  ــد: تنهــا خواســته مــا از زائ کــرده ام، می گوی
ایــن اســت کــه در دعاهایشــان خادمــان را 

ــد. ــوش نکنن فرام
ســعید ســاعدی یکــی از خادمــان افتخــاری حرم 
اســت کــه در کفشــداری خدمــت می کنــد. او که 
ــن عــراق اســت و در آنجــا  ــا اهــل کاظمی اصالت
بــه دنیــا آمــده، خــادم شــدنش در حــرم فاطمــه 
معصومــه)س( را عنایــت پــدر بزرگوارشــان امــام 

ــد. ــم)ع( می دان ــی کاظ موس
ــه  ــوز لهج ــه هن ــاله ک ــاعدی 59 س ــای س آق
از  دارد،  وجــود  گفتنــش  در ســخن  عربــی 
ــا 28  ــد کــه ت چگونگــی خــادم شــدنش می گوی
ــن  ــواده در شــهر کاظمی ســالگی اش همــراه خان
عــراق زندگــی می کــرد و پــدر و مــادرش ایرانــی 
ــک را در  ــی مکانی ــتند و او مهندس ــل هس االص
ــا  ــود ب ــادف ب ــن دوران مص ــه و ای ــراق گرفت ع
جنــگ ایــران و عــراق کــه صــدام دســتور اعــدام 

ــود. ــراق را داده ب ــم ع ــای مقی ایرانی ه
ــارج و  ــراق خ ــه از ع ــواده اش مخفیان وی و خان
ــم  ــه ق ــال 62 ب ــوند و در س ــران می ش ــی ای راه
ــود  ــی خ ــه زندگ ــهر ب ــن ش ــد و در همی می آین

ادامــه می دهنــد.
هنــوز ابتــدای مصاحبــه بــا ایــن خــادم کفشــدار 
ــته،  ــرات گذش ــرور خاط ــا م ــه ب ــودم ک ــرم ب ح
ــای  ــا انته ــه زد. ت ــمانش حلق ــک را در چش اش
ــفید  ــتکش س ــار دس ــن ب ــم چندی ــه ه مصاحب
رنــگ مخصــوص کفشــداری را از دســتش 
بیــرون کشــید و اشــک های چشــمانش را پــاک 

ــرد. ک
ســاعدی می گفــت یــک دوســتی در قــم داشــتم 
ــه  ــه ام ب ــی عاق ــود و وقت ــرم ب ــادم ح ــه او خ ک
خادمــی حــرم را فهمیــد، ســعی کــرد تــا شــرایط 
را فراهــم کنــد تــا مــن هــم خــادم حــرم شــوم.

موســی بــن جعفــر)ع( مــرا بــه دخترشــان 
داده انــد حوالــه  معصومــه)س(  حضــرت 

ــه حــرم  ــرای مصاحبــه خادمــی ب او می گفــت، ب
آمــدم و فــرد مســئول گفــت کــه دو خــادم 
ــا  ــه تنه ــن ک ــید و م ــته باش ــد داش ــرف بای مع
یــک آشــنای خــادم داشــتم او را معرفــی کــردم؛ 
آن مســئول منتظــر بــود تــا اســم فــرد دوم را هم 
بگویــم امــا مــن کــه آشــنای دیگــری نداشــتم 
بعــد از چنــد لحظــه ســکوت در حالــی که اشــک 
ــرت  ــام حض ــود؛ ن ــده ب ــرازیر ش ــمانم س از چش
ــد  ــردم و خاصــه بع ــه)س( را ب ــه معصوم فاطم
از چندیــن و چنــد روز انتظــار، مــا را بــه خادمــی 

ــد. ــول کردن قب
ــم  ــا یــک خان ســاعدی می گفــت مــن در قــم ب
از ســادات موســوی ازدواج کــردم و بــا همــه ایــن 
اتفاقاتــی کــه برایــم رخ داده مطمئــن شــدم کــه 
موســی بــن جعفــر)ع( مرا بــه دخترشــان حضرت 

ــد. ــه داده ان معصومــه)س( حوال
ایــن خــادم می گویــد کفشــداری های حــرم 
ــل آن  ــم مث ــا ه ــه ای از بهشــت اســت و م قطع
ــنگی  ــید از تش ــه او نرس ــر آب ب ــه اگ ــی ک کس
خواهــد مــرد، اگــر ســاعت های حضــور در 
ــال و روز  ــد ح ــا بگیرن ــرم را از م ــداری ح کفش

ــت. ــم داش ــی نخواهی خوب
او اتفاقاتــی کــه طــی 22 ســال خدمــت در 
کفشــداری حــرم بــه خاطــر دارد، همــه اش 
را شــیرین می دانــد و می گویــد هــر زائــری 
ــه  ــودش، قص ــرای خ ــد ب ــرم می آی ــه ح ــه ب ک

مفصلــی دارد.
آقــای ســاعدی بــه واســطه تســلطش بــه زبــان 
عربــی از خاطــرات گــم شــدن کفش هــای 
زائــران عــرب یــا گــم کــردن مســیر هتل شــان 
می گویــد و اینکــه عرب هــا؛ اعتقــاد ندارنــد 
ــه  ــا آن را ب ــوند؛ ی ــرم ش ــش وارد ح ــا کف ــه ب ک
اینکــه  یــا  می دهنــد  تحویــل  کفشــداری 
کفششــان را در ورودی حــرم از پــا در می آوردنــد 

و در زمــان برگشــت می پوشــند.
ــران  ــده زائ ــا ش ــه باره ــد ک ــادم می گوی ــن خ ای
عــرب چــون بــه رواق هــا و شبســتان های حــرم 
ــه  ــی ک ــا آنجای ــداری ی ــد کفش ــنایی ندارن آش
کفش هایشــان را در آوردنــد را گــم می کننــد؛ 

ــم. ــی می کن ــا را راهنمای ــه آنه ک
وی ادامــه می دهــد کــه حتــی شــده زمانــی کــه 
برخــی از مهمانــان خارجــی بــه حــرم مــی آینــد 
ــه عنــوان  ــان عربــی تســلط دارم ب ــه زب چــون ب
ــم  ــی می کن مترجــم آنهــا را همراهــی و راهنمای
و در واقــع غیــر از کفشــداری اینگونــه کارهای را 

ــم. ــام می ده ــم انج ه
ایــن کفشــدار حــرم کریمــه اهــل بیــت)ع( 
ــران  ــه زائ ــت ب ــت بی من ــی و خدم ــوش خلق خ

و حفــظ حرمــت آنهــا، مخصوصــا در مواجهــه بــا 
زائــران خارجــی را نوعــی انتقــال فرهنــگ دینــی 
و اســامی می دانــد و می گویــد قــم مرکــز 
جهــان تشــییع اســت و فرهنــگ اهــل بیــت)ع( 
از ایــن شــهر و نــه تنهــا از ســوی علمــا بلکــه از 
ســوی آحــاد مــردم و بــه خصــوص خادمــان حرم 
ــران  ــه زائ ــد ب ــه)س( می توان ــرت معصوم حض
ــار  ــه دی ــز در بازگشــت ب ــا نی ــد و آنه ــال یاب انتق
ــف  ــرای دیگــران تعری ــن خوبی هــا، ب خــود از ای

ــد. کنن

ــت)ع(  ــل بی ــه اه ــف کریم ــه لط lب
خــودم و همســرم خــادم حرم شــدیم

در ورودی صحــن عتیــق هم کفشــداری شــماره 
16 وجــود دارد کــه در ایــن کفشــداری ســه 
ــد مشــغول  ــر بودن نفــر از خادمــان کــه جــوان ت

ــت هســتند. خدم
ــوش  ــیما و خ ــوش س ــوان خ ــا ج ــان آنه در می
ــن  ــرد؛ ای ــب ک ــود جل ــه خ ــه ام را ب ــی توج خلق
خــادم جــوان بــا زائــران گــرم می گرفــت و 
ــل  ــان را تحوی ــاده، کفش هایش ــی گش ــا روی ب
می گرفــت و نمــره محــل نگهــداری کفششــان 

ــی داد. ــا م ــه آنه را ب
ــام  ــی ن ــم نصرت ــاله ابراهی ــادم 27 س ــن خ ای
داشــت و طلبــه مدرســه علمیــه شــهید صدوقــی 
ــبکه  ــل از ش ــال قب ــت، دو س ــه می گف ــود ک ب
ــر شــدم کــه حــرم خــادم افتخــاری  ــا خب ــم ب ق
ــت  ــرای ثب ــرم ب ــراه همس ــه هم ــرد و ب می پذی
نــام آمدیــم و بــه لطــف و عنایــت حضــرت هــر 
دویمــان خــادم افتخــاری حــرم شــدیم. از همــان 
ــه کفشــداری  ــم ب ــردم روحیات ــی ک ــر م اول فک
مــی خــورد و  کفشــداری حــرم را بــرای خدمــت 

ــردم. ــاب ک انتخ

lاگــر یــک لحظــه از خدمتمــان قبــول 
ــی  ــان کاف ــا و آخرتم ــرای دنی ــود ب ش

ــت اس
در  ســاعت  هفتــه ای 4  می گویــد  ابراهیــم 
کفشــداری مشــغول بــه خدمــت هســتیم و اگــر 
از همــه ایــن ســاعاتی کــه در کفشــداری حضــور 
ــت  ــورد رضای ــه آن م ــک لحظ ــا ی ــم تنه داری
پــروردگار و حضــرت معصومــه)س( قــرار گیــرد، 

ــت. ــی اس ــان کاف ــا و آخرتم ــرای دنی ب
وی همــه لحظــات حضــورش در کفشــداری 
ــد  ــف می کن ــی توصی ــه یادماندن ــرات ب را خاط
و می گویــد، پیرمــردی چندیــن ســال اســت 
ــه کفشــداری  ــی ب ــد و وقت ــرم می آی ــه ح ــه ب ک
می رســد برایمــان شــعرهایی در وصــف بــی بــی 

ــعر را  ــت ش ــن بی ــد و ای ــه)س( می خوان معصوم
ــن  ــه "م ــرد ک ــه می ک ــب زمزم ــر ل ــه زی همیش
ــوم، روزی  ــاک می ش ــرت اف ــل حس ــم دلی ه
کــه زیــر پــای شــما خــاک می شــوم ..."  و مــن 
هــم همیشــه ایــن بیــت شــعر را بــه خاطــر دارم 
ــوم  ــرف می ش ــرم مش ــه ح ــه ب ــی ک و در زمان

زمزمــه می کنــم.

lبــرای خدمــت بــه زائــران حضــرت 
معصومــه)س( از میانــه بــه قــم آمــدم

ــال  ــه 21 س ــاله ک ــی 67 س ــی کریم حســن عل
ــم از  ــد ه ــرم کار می کن ــداری ح ــت در کفش اس
ــه  ــد ک ــم می گوی ــدنش برای ــادم ش ــتان خ داس
از میانــه بــرای خدمــت بــه زائــران حــرم مطهــر 

ــده اســت. ــم آم ــه ق ــه)س( ب حضــرت معصوم
ــه آذری  ــا لهج ــم ب ــا ه ــا صف ــرد ب ــن پیرم ای
ــی اش  ــه خادم ــا برنام ــد، زندگــی اش را ب می گوی
ــد در  ــه نتوان ــک هفت ــر ی ــرده و اگ ــم ک تنظی
کفشــداری حضــور پیــدا کنــد حتــی غذا خــوردن 
هــم برایــش ســخت می شــود و بســیار حســرت 

می خــورد.
وی می گویــد، بســیاری از زائرانــی کــه بــه حــرم 
ــه  ــی ک ــن مکان ــون اولی ــوند چ ــرف می ش مش
ــت  ــان حال ــا هم ــند کفشــداری اســت، ب می رس
روحــی خــاص خودشــان از مــا می خواهنــد کــه 
ــان  ــم در جوابش ــا ه ــم و م ــا کنی ــان دع برایش
می گوییــم گناهکارتــر از آنیــم کــه دعاگویشــان 
ــرت خواســته ایم  ــا همیشــه از حض ــیم ام باش
ــی)ع( را  ــج همــه شــیعیان مرتضــی عل ــا حوای ت

ــد. ــرآوده فرمای ب
ــم  ــد و می خواه ــام می رس ــه اتم ــم ب مصاحبه های
ــم، پشــت  ــه کن ــان کفشــدار را تجرب حــس خادم
یکــی از ایــن پیشــخوان های کفشــداری مــی روم 
و بــرای دقایقــی کفشــدار زائــران حرم کریمــه اهل 

ــوم. ــت)س( می ش بی
بانــو جــان! شــهر مــا از آن روزی کــه بــا تــن تب 
دارت در بیــت النــور، ســجاده مناجات گســتراندی 
دیگــر کویــر داغ و نمــک زاری شــور نیســت و ما 
ــای بیکــران  ــم، دری ــن اســت کــه ق ــان ای باورم

محبــت شــما و آشــیانه آل محمــد)ص( اســت.
ــان  ــم و حرمت ــوز از حری ــا هن برکــت در شــهر م
می جوشــد و قــم بــه بهشــت معنویــت و صفــا و 
چشــمه فیــض و کرامــت مبــدل شــده و عصمت 

و عفــاف ره توشــه زائــران عاشــق شــما اســت.
ــردد،  ــم می گ ــرف چش ــر ط ــرم، ه ــن ح در ای
آهــوی دل هــا را می تــوان دیــد کــه بــه دام 
افتاده انــد و بی گمــان حریــم کبریایــی شــما، تــا 

ــار اســت. ــد باغچــه عطــر به اب
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مـرد مغـازه دار بـا دسـتهایش کروکـی مسـیر را برایمان می کشـد؛ 
بـا هر جملـه ای که مـی گوید انـگار خودش مسـیر را مـی رود و بر 
می گـردد! راهـی سـرباالیی کوچه می شـویم، سـعی مـی کنیم از 
کنـار دیـوار راه برویم تا دسـت کم سـایه نه چندان خنک تابسـتانی 

دیوارهـا در جـدال گرمـای مردادمـاه به کمک مـان بیاید.

lآدرس را پیدا کرده ایم
از چهـره خـاص مغـازه »آرایشـگری عبدی« مـی شـود فهمید که 
آدرس را پیـدا کـرده ایـم، دِر آهنـی مغـازه بـاز اسـت و کنـار آن می 
تـوان بنـری را دیـد کـه نام شـعار سـاِل قبـل روی آن مانده اسـت، 
از پشـت دِر شیشـه ای مغـازه هـم دوچرخـه مشـهور آقـای عبدی 
خودش را نشـان می دهد، از همسـایه بغلی که ماشـینش را روشـن 
مـی کند دوباره با اشـاره انگشـت می پرسـیم کـه آدرس را درسـت 
آمـده ایـم و او هـم بـا سـرش تاییـد مـی کنـد کـه اینجـا خانه ی 

»قاسـم علـی عبدی« اسـت.
تـا صـدای زنـگ، صاحبخانـه را خبر کـرده و در را بـاز کنـد از مغازه 
عکـس می گیریم، بـرای اهالی محـل، این عکس گرفتن ها و سـر 
زدن خبرنگارهـا خیلـی عجیب نیسـت؛ چنـد دقیقه ای بیشـتر نمی 
گـذرد کـه آقـای عبـدی خـودش را نشـان می دهـد تا ایـن گفتگو 
بعد از سـام و احوالپرسـی و تعارف های همیشـگی به اتاق پذیرایی 

خانـه قدیمـی »خانم و آقای عبدی« کشـیده شـود.

l»دوچرخه« ای که در شهر تابلو است
فضـای اتـاق پذیرایی مثل همـه خانه های قدیمی شـهر خـرم آباد 
اسـت، »فـرش« و »پشـتی« جـزو جدانشـدنی ایـن پذیرایـی های 
کوچک اسـت کـه مثل اهالـی خانـه، حس سـادگی را بـه مهمانان 
منتقـل می کننـد، کنـار آکواریومـی که ماهی هـای آن تمـام طول 
مصاحبـه بـی حرکت مـا را نظاره مـی کردنـد کامپیوتری هـم دیده 
می شـود کـه انگار مـاِل نـوه دختـری آقای عبـدی اسـت، دختری 
کـه وقتـی برایمـان شـربت مـی آورد مـی گویـد به کاس هشـتم 

رود. می 
تـا طعـم خنک شـربت آلبالـو تب تنـد تابسـتان را فـرو می نشـاند، 
آقـای عبـدی بـدون هیچ سـوالی شـروع به حـرف زدن مـی کند و 
بعـد از اینکه مطمئـن می شـود آدرس را راحـت پیدا کـرده ایم، می 

گویـد: »دوچرخـه« ما در شـهر تابلو شـده اسـت!

lهیج راهپیمایی را از دست نداده است
حرفهایـش را با تایید سـر و نـگاه ما ادامه مـی دهد تا بگویـد که در 
راهپیمایی روز قدس امسـال بیشـتر از دوربین هایی که مسئوالن را 
دنبـال می کردنـد، زاویه لنز نگاهها سـمت شـکار کـردن تصاویر او 
و دوچرخـه اش بـوده اسـت؛ هر چنـد که ایـن روایت تکـراری همه 

راهپیمایـی ها بـرای آقای عبدی اسـت.
عبدی 70 سـالی می شـود کـه در خرم آبـاد زندگی می کنـد و همه 
خاطـرات زندگـی اش را بـا حـوادث و رخدادهای انقاب به یـاد دارد 
مثل همیـن که می گوید: »از سـال رحلـت امام به خانـه جدید نقل 

مکان کردیم، 25 سـالی می شـود. «
هیـج راهپیمایـی را از اول انقـاب از دسـت نـداده اسـت، خـودش 
کـه می گویـد هیچ تظاهـرات ضد شـاهی را هـم قبل از انقـاب از 
دسـت نداده اسـت تـا جایی کـه در بهبوهـه تظاهرات هـای منتهی 
به پیروزی انقاب توسـط سـاواک دسـتگیر شده اسـت، دستگیری 

که وقتـی مرورش مـی کند مـی گوید: اگـر انقاب پیروز نمی شـد 
مـا جـزو اعدامی هـا بودیم!

خـودش خیلـی دوسـت دارد از حـال و هـوای روزهـای انقـاب و 
محـرم سـال 57 بگویـد و اینکـه چـه التهابی در شـهر بوده اسـت، 
مـی گوید که همه چیـز از پای منبرهای روحانیون شـروع می شـد، 
خطابـه های شـهید رحیمی و شـهید مدنـی را بـه یـاد دارد، حتی از 
آنهـا هـم خاطره مـی گویـد، از منبـر رفتن آتشـین فخر لرسـتان تا 
توصیـه های آیـت اهلل مدنـی بـرای کسـب و کار حال، تـا بگوید: 

امـروز برکـت آن حرفهـا را در زندگـی ام مـی بینم.

lعنوان جرم: مقلد امام است
ششـم محرم همان سـال توسـط سـاواک دسـتگیر می شـود و بعد 
از حبـس در خـرم آباد به دلیـل پرونده سیاسـی راهی زنـدان قصر و 
اویـن می شـود، عبـدی مـی گوید کـه اولین جرمـی کـه در پرونده 

اش نوشـته شـده این بـود: »مقلد امام اسـت«
حرفهایـش را از تظاهـرات های قبـل از انقاب بـه راهپیمایی های 
بعـد از انقـاب گـره مـی زنیـم، راهپیمایـی هایی کـه در 36 سـال 
گذشـته پـای ثابـت تصاویـر مخابـره شـده از آنهـا »آقـای عبـدی 
و دوچرخـه اش« بـوده اسـت، خـودش مـی گویـد کـه از روز قبـل 

دوچرخـه اش را بـرای راهپیمایـی آمـاده و تزئیـن مـی کند.
بـرای حضورش در همـه راهپیمایی ها دلیل و حـرف دارد ولی کام 
اول و آخرش جمله ای اسـت کـه در هر راهپیمایی جلـوی دوچرخه 
اش نصـب مـی کنـد: »پشـتیبان والیت فقیه باشـید تا بـه مملکت 

شما آسـیبی نرسد. «

lپیرمرد 81 ساله و »برجام« 
بـا آقای عبـدی که این روزها 81 سـالگی را پشـت سـر مـی گذارد 
از »برجـام« هـم حرف مـی زنیم، به شـوخی مـی گوئیم کـه بعد از 
توافـق هسـته ای تکلیف شـعار »مـرگ بر آمریـکا« چه می شـود، 

جوابـش بـی تامل و قاطع اسـت: مـا به آمریـکا اعتمـادی نداریم.
خـودش مـی گوید که جنگ جهانـی دوم را بـه یاد دارد، حـزب توده 
و پـان ایرانیسـم هـا را هـم، کودتـای 28 مـرداد را مو به مـو تعریف 
می کند، از روی سـکه آمریکایـی تا روی انگلیسـی آن، ته همه این 
ماجراهایـی کـه روایت مـی کند می خواهـد بگوید که »اینهـا دروغ 

مـی گویند«.
آقـای »راهپیمایی« را با دوچرخه اش همه مردم شـهر می شناسـند 
ولی کمتر از همسـرش کسـی چیزی شنیده اسـت، آقای عبدی اول 
و آخـر و وسـط حرفهایش مـدام می گوید: همسـرم مـرا »انقابی« 

کرده اسـت.

lرقیه خانوم کم حرف می زند
»رقیـه خانوم« اصالتا اهل تویسـرکان اسـت و همان لهجه سـام و 
احوالپرسـی اولـش هم ایـن را نشـان می دهـد؛ می گویـد که حاال 
پـا نـدارد ولـی روزهـای راهپیمایی به سـختی هـم که شـده راهی 
خیابـان می شـود، مدام یـادآوری می کنـد که در گزارشـمان حرفی 
از او نزنیـم و بـا همـان لهجـه صمیمـی لـری مـی گوید: بـه خاطر 

مصاحبه ایـن کارها را نکـرده ام!
رقیـه خانـوم کـم حـرف می زنـد ولـی به قـول ادبـا »گزیـده« می 
گویـد، خیلـی سـریع از همه روزهـای جوانـی اش عبور مـی کند، از 
شـربت و مربا درسـت کردن بـرای رزمنده ها، تا خانـه ای که تبدیل 

بـه محلـی بـرای دوختن لبـاس بـرای ارسـال بـه جبهه شـده بود، 
حتـی از موزائیـک خـرده هایی کـه الی پر چـادرش قایـم می کرد 
تا به دسـت تظاهرات کنندگان علیه شـاه برسـاند و یـا حضورش در 

اولیـن تظاهـرات زنان خـرم آبادی بـه همـراه دو دخترش.

lدوچرخه صلواتی
آقـای عبـدی از راهپیمایی هـای 9 دی هـم خاطـره دارد، می گوید 
کـه در بهبوهـه حـوادث سـال 88 دوچرخـه اش را از داخـل دکان 
آرایشـگری دزدیـده انـد و یـک هفتـه دوچرخه نداشـته اسـت تا به 
لطـف یکـی از آشـناها در مسـجد صاحـب الزمـان دوبـاره صاحـب 
دوچرخـه نو شـود؛ »دوچرخه مجانی بـا قیمـت روزی 14 صلوات! «

آقـای راهپیمایـی 6 بچه دارد، سـه تا دختر و سـه تا پسـر، تعـداد نوه 
هایـش به 12 می رسـد و سـه تـا نتیجـه اش را هـم دیده اسـت، با 
لبخنـدی می گویـد که بـرای خودشـان جمعیتی هسـتند، جمعیتی 

بـرای راهپیمایی!
وسـط حرفهـای خانـم و آقـای عبـدی قـاچ هـای هندوانـه هـم 
از راه مـی رسـند تـا هـوای خنـک خانـه، گرمـای مردادمـاه را بـه 
مقدمـه گـزارش بسـپارد، حـاال کـه حرفهایمـان گل انداخته اسـت 
از آقـای راهپیمایـی مـی خواهیـم بقیـه گفتگـو را بـه داخـل دکان 
آرایشـگری موکـول کنـد، جایی که مشـتری هـای 40 سـاله دارد، 
یکـی از مشـتری ها هم پشـت در مغـازه مانده و معطل تمام شـدن 

گفتگـوی ما اسـت.
اتـاق پذیرایـی را که مـی خواهیم به مقصـد دکان آرایشـگری ترک 
کنیـم نـوه آقـای عبـدی که تـا حـاال تـوی آلبـوم بابابـزرگ دنبال 
چندتایـی عکس خاص بـوده اسـت، از روزهای حضـور آقای عبدی 
در جبهه و آرایشـگری سـر رزمنـدگان عکسـی را به ما می رسـاند، 
وسـط مسـیر روی هـوا از عکـس دوبـاره عکـس مـی گیریـم؛ چه 

عکس در عکسـی شـده اسـت امروز.

lآدرس را پیدا کردید!؟ 
وارد مغـازه کـه مـی شـویم ظاهـر شـلوغ آن اولین چیزی اسـت 
کـه به چشـم می آیـد، عکـس امـام و رهبـری، در کنار شـعارها 
و تصاویـر رزمنـده هـا، بـرای خودش سـنگری اسـت ایـن دکان 

آرایشـگری...
آقـای عبـدی پی کسـب و کارش مـی رود و مشـغول کوتـاه کردن 
مـوی مشـتری اش مـی شـود و مـا هـم دنبـال سـوژه هایمـان، از 
تزئینـات داخـل مغازه گرفتـه تا دوچرخه ای که گوشـه مغـازه پارک 
شـده اسـت، می پرسـم آقای عبدی شـما ماشـین ندارید؛ می گوید: 

»چـرا، دو سـه تـا هـم دارم، از نوع َسـر و ریش تراشـش را!«
آنچـه کـه بایـد را نوشـته ایـم و عکـس هایمـان را هم گرفتـه ایم، 
بـه قـول خبرنگارهـا کارمـان اینجا تمام شـده اسـت، مـی خواهیم 
خداحافظـی کنیـم، آقـای عبـدی مـی گویـد تـه همـه حرفهایـم 
بنویسـید »اگر هم قرار بر بهشـت رفتن اسـت حاج خانم بایـد برود، 

مـا را کسـی راه نمـی دهد. «
بعدازظهـر داغ مردادمـاه حـاال از نفس افتاده اسـت، نسـیم خنکی از 
پاییـن کوچه خود را به سـرباالیی می رسـاند و بر می گـردد، رفت و 
برگشـت هایش طعم خنک شـربت آلبالـو و هندوانه می دهد، شـهر 
کـم کـم از زیر سـایه گـرم تابسـتان خـودش را بیـرون می کشـد، 
مرد مغـازه دار سـر گـذر از دور برایمان دسـت تکان مـی دهد و می 

پرسـد: آدرس را پیـدا کردید!؟

بعدازظهر یک روز تابستانی است، انگار خورشیِد 
آخر مرداد ماه هر آنچه در توان دارد را خرج 
آدمهایی می کند که دل به این هوای داغ زده اند، 
کنار میدان تختی خرم آباد از مغازه های سر گذر 
آدرس را می پرسیم، کمی فرصت می شود تا در 
سایه بالکن مغازه تب تند تابستان به عرق بنشیند؛ 

همه، اینجا سوژه گزارش ما را می شناسند.
معصو مه زهر ا    حسینی

نوروزپور

در لرستان؛

ماجرای آقا و خانم »راهپیمایی« 
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ــه  ــتان ب ــن اس ــوب ای ــی از شــمال و جن مناطق
ــری،  ــی و کوی ــرایط بیابان ــودن ش ــل دارا ب دلی
ــته  ــتر داش ــرورش ش ــرای پ ــبی ب ــم مناس اقلی
ــفراین،  ــای اس ــتان ه ــان شهرس ــن می و در ای
مانــه و ســملقان و جاجــرم بــه دلیــل موقعیــت 
تریــن  مناســب  خــاص جغرافیایــی جــزء 
مناطــق پــرورش شــتر در خراسان شــمالی 

ــتند. هس
ــای  ــت ه ــی و ظرفی ــت تاریخ ــود قدم ــا وج ب
بالقــوه موجــود در ایــن زمینــه، متأســفانه ایــن 
ــا  ــمالی ب ــترداران خراسان ش ــدک ش ــا ان روزه
ــن  ــرو هســتند کــه ای مشــکات متعــددی روب
ــترها و  ــروش ش ــه ف ــا را وادار ب ــکات آنه مش
ــی  ــن زندگان ــرای یافت ــه شــهرها ب مهاجــرت ب

ــد. ــر مــی کن بهت

ــع  ــتر در مرات ــرای ش ــت چ lممنوعی
و نبــود جایــگاه هــای نگهــداری 

مناســب
شــترداران  از  یکــی  نــژاد،  علــی  حســن 
ــو  ــفراین در گفتگ ــران اس ــل دخت ــه چه منطق
ــی از  ــد: یک ــی کن ــار م ــا، اظه ــگار م ــا خبرن ب
مشــکات شــترداران ایــن منطقــه نبــود مرتــع 

ــت. ــا اس ــای آنه ــرای دام ه ــرای چ ب
ــترداران  ــته ش ــد: در گذش ــی ده ــه م وی ادام
ــرا  ــرای چ ــود را ب ــتران خ ــتند ش ــی توانس م
بــه مناطــق میــان دشــت جاجــرم معــروف بــه 
ــش  ــال پی ــش س ــه از ش ــد ک ــاخ ببرن ــه ش یک
ــده  ــوع ش ــق ممن ــن مناط ــه ای ــتر ب ورود ش

ــت. اس
ــه  ــژاد مــی افزایــد: بیشــتر شــترداران ب علــی ن
دلیــل نبــود مرتــع، شــترهای خــود را فروختــه و 

بــه شــهر مهاجــرت مــی کننــد.
وی توضیــح مــی دهــد: در صــورت لــزوم 
نگهــداری شــترها در مکانــی بســته، آغــل 
ــی  ــته باق ــه از گذش ــام ک ــن احش ــداری ای نگه
مانــده، بســیار ســاده و قدیمــی بــوده و اکنــون 
نیــز شــترداران تــوان مالــی کافــی بــرای 
ســاخت جایــگاه مناســب بــه منظــور نگهــداری 

ــد. ــترها را ندارن از ش

ــا وجــود خشکســالی  ــد: ب ــژاد مــی گوی ــی ن عل
ــی  ــده در پ ــش آم ــر و مشــکات پی ــای اخی ه
ــی  ــت خوب ــه حمای ــن زمین ــفانه در ای آن، متأس
ــام  ــاورزی انج ــاد کش ــازمان جه ــوی س از س
نشــده، ایــن در حالــی اســت کــه درآمــد اصلــی 
اهالــی روســتای چهــل دختــران و مناطــق 

ــت. ــترداری اس ــراف آن از ش اط
وی اضافــه مــی کنــد: از شــمار کل خانوارهایی 
ــرورش  ــه پ ــران ب کــه در روســتای چهــل دخت
ــوار  شــتر اشــتغال داشــته انــد، تاکنــون 12 خان
بــه دلیــل مشــکات پیــش رو از جملــه 
ــرای  ــی ب ــه کاف ــتن هزین ــع و نداش ــود مرت نب
نگهــداری شــتر، احشــام خــود را فروختــه و بــه 

ــد. ــرده ان ــرت ک ــهر مهاج ش
علــی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه هزینــه 
نگهــداری هــر نفــر شــتر روزانــه بیــش از 100 
هــزار ریــال اســت، ادامه مــی دهــد: شــترداران 
بــرای رفــع مشــکات خــود بــه حمایــت 
بیشــتر و نیــز دریافــت تســهیات مالــی بــرای 
ــه  ــا حرف ــد ت ــاز دارن ــوزه نی ــن ح ــت در ای فعالی
ــق  ــه رون ــن منطق ــر در ای ــار دیگ ــترداری ب ش

ــرد. گی

خراســان  شــترداری  lتبدیــل 
صنعتــی  بــه  ســنتی  از  شــمالی 
اســت مالــی  حمایــت  نیازمنــد 

عیدمحمــد نــوروزی، یکــی دیگــر از شــترداران 
ــا،  ــگار م ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ ــفراینی نی اس
اظهــار مــی کنــد: علــی رغــم خشکســالی های 
اخیــر و جلوگیــری از ورود شــترها بــه مرتــع در 
چنــد ســال گذشــته، متأســفانه حمایــت خوبــی 
از شــترداران از ســوی نهادهــای ذی ربــط 

ــت. ــده اس نش
ــترداران  ــه ش ــل آنک ــه دلی ــد: ب ــی گوی وی م
ــود  ــداری شــترهای خ ــرای نگه ــه الزم ب هزین
را ندارنــد مجبــور بــه فــروش آنهــا مــی شــوند 
ــه  ــترداری در منطق ــود ش ــه آن رک ــه نتیج ک

ــت. اس
عبــاس نــوروزی، دیگــر دامــدار فعــال در حرفــه 
ــا  ــگار مــا، ب ــا خبرن شــترداری نیــز در گفتگــو ب

اشــاره بــه کاســتی هــا و مشــکات موجــود در 
حرفــه شــترداری در ایــن منطقــه، مــی گویــد: 
ــا آمــدن زمســتان و فصــل ســرما مشــکات  ب

شــترداران چنــد برابــر مــی شــود.
ــی بایســت  ــه م ــن زمین ــد: در ای ــی افزای وی م
ــداری  ــگاه نگه ــاد جای ــرای ایج ــترداران ب ش
ــی  شــترو آذوقــه از ســوی دســتگاه هــای متول

ــوند. ــت ش حمای

ــتر در  ــر ش ــزار نف ــه ه ــرورش س lپ
ــمالی ــان ش خراس

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد 
ــو  ــز در گفتگ ــمالی نی ــان ش ــاورزی خراس کش
ــا خبرنــگار مهــر، در ایــن زمینــه اظهــار مــی  ب
کنــد: خراســان شــمالی یکــی از اســتان هــای 
ــترداری  ــه ش ــروری از جمل ــرای دامپ مســتعد ب

اســت.
علــی مبارکــی مــی افزایــد: با توجــه به شــرایط 
ــف،  ــات مختل ــا درج ــع ب ــود مرات ــه و وج منطق
دامپــروری یکــی از شــغل هــای اصلــی مــردم 
خراســان شــمالی محســوب مــی شــود و در این 
میــان شــترداری نیــز در منطقــه رونــق دارد بــه 
ــرورش  ــه پ ــه ای کــه ایــن اســتان در زمین گون
ــای کشــور  ــه ســیزدهم اســتان ه شــتر در رتب

ــرار دارد. ق
ــه  ــش از س ــون بی ــه اکن ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــود  ــمالی وج ــان ش ــتر در خراس ــر ش ــزار نف ه
ــزار  ــداد ه ــن تع ــد: از ای ــی ده ــه م دارد، ادام
ــر  ــل دخت ــتای چه ــتر در روس ــر ش و 181 نف
اســفراین، هــزار و 924 نفــر شــتر در روســتای 
کالیمانــی مانــه و ســملقان و 34 نفــر شــتر نیــز 

ــوند. ــی ش ــرورش داده م ــرم پ در جاج
ــتر در  ــرورش ش ــد: پ ــی کن ــه م ــی اضاف مبارک
ــع انجــام  ــه صــورت ســنتی و در مرت اســتان ب
مــی شــود امــا خشکســالی هــای اخیــر ســبب 

ــود آن شــده اســت. رک
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اقدامــات و خدمــات 
ــه  ــاورزی از حرف ــاد کش ــازمان جه ــی س حمایت
ــال  ــد: از دو س ــی گوی ــتان، م ــترداری در اس ش
ــرد  ــاورزی رویک ــاد کش ــازمان جه ــته س گذش
پــرورش و اصــاح نــژاد شــترهای اســتان را در 

ــرار داده اســت. دســتورکار خــود ق
ــا  ــد: ســال گذشــته ب ــی کن ــه م مبارکــی اضاف
ــاح  ــرورش و اص ــات پ ــز تحقیق ــک مرک کم
ــتر  ــای ش ــه ه ــاهرود، گل ــتر طــرود ش ــژاد ش ن
یــک کوهانــه چهــل دختــران بــا هــدف 
افزایــش تولیــد گوشــت شــتر بــا اســپرم 
ــح مصنوعــی شــدند کــه  ــه تلقی شــتر دوکوهان

ــد. ــت نیام ــه دس ــه ای ب ــفانه نتیج متاس
وی در خصــوص طــرح اصــاح نــژاد شــترهای 
ــک  ــترهای ی ــد: ش ــی ده ــح م ــتان توضی اس
ــا  ــتند ام ــی هس ــت باالی ــه دارای مقاوم کوهان
ــتر  ــه بیش ــترهای دوکوهان ــد ش ــرعت رش س

ــت. اس
صــدور  همچنیــن  گویــد:  مــی  مبارکــی 
شناســنامه بــرای شــترهای منطقــه چهــل 
دختــران از دیگــر برنامــه هــای ســازمان جهــاد 

کشــاورزی خراســان شــمالی اســت.
ــن  ــم تری ــتی؛ مه ــنتی و معیش ــترداری س ش

ــمالی ــان ش ــه در خراس ــن حرف ــش ای چال
ــه  ــه ب ــی ک ــی از ایرادات ــد: یک ــی افزای وی م

حرفه ای که باید صنعتی شود

شترداری در خراسان شمالی با ساربانان خسته
علی خادمی

از  شتر  پرورش 
های  فعالیت  جمله 
که  است  دامپروری 
بسیار  های  سال  از 
دور در بخش هایی از 
استان خراسان شمالی 
در شمال شرق کشور 
رونق داشته، هر چند که اکنون دیگر آن 

ندارد. را  سابق  رونق 
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ــت  ــمالی وارد اس ــتر در خراسان ش ــرورش ش پ
ایــن اســت کــه شــترداران اســتان ایــن حرفــه 
ــی  ــام م ــتی انج ــنتی و معیش ــورت س ــه ص را ب

ــد. دهن
ــاد  ــان اینکــه ســازمان جه ــا بی ــن مســئول ب ای
ــت  ــاش اس ــمالی در ت ــاورزی خراسان ش کش
تــا شــترداری ســنتی اســتان به ســمت و ســوی 
ــا  ــد: ب ــی ده ــه م ــرود، ادام ــدن ب ــی ش صنعت
ــزان  ــته می ــال گذش ــه در دو س ــه اینک ــه ب توج
خشکســالی در اســتان شــدید بــوده الزم اســت 
تغدیــه شــتران بــه صــورت دســتی و در شــرایط 

بســته انجــام شــود.
ــالی  ــوع خشکس ــه موض ــاره ب ــا اش ــی ب مبارک
و ســوق دادن شــترداران اســتان از پــرورش 
ســنتی بــه صنعتــی بیــان مــی کنــد: بــا وجــود 
ایــن ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان 
ــا  ــه شــترداران ب ــه تســهیات ب شــمالی در ارائ
ــال  ــفانه امس ــوده و متأس ــرو ب ــکاتی روب مش
ــه  ــهیات ب ــه تس ــی ارائ ــازمان توانای ــن س ای

شــترداران را نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود ارزش 
غذایــی بــاال گوشــت شــتر، مصــرف آن در بیــن 
ــی  ــه م ــت، ادام ــم اس ــیار ک ــتان بس ــردم اس م
دهــد، الزم اســت نســبت بــه مصــرف گوشــت 
ــود. ــام ش ــتری انج ــازی بیش ــتر فرهنگ س ش

ــر از  ــی دیگ ــد: یک ــی گوی ــئول م ــن مس ای
موانعــی کــه ســبب کاهــش مصــرف گوشــت 
نبــود کشــتارگاه  اســتان شــده،  در  شــتر 
ــتار  ــمالی و کش ــان ش ــتر در خراس ــی ش صنعت
آن بــه صــورت ســنتی اســت کــه ایــن 
موضــوع در کاهــش مصــرف گوشــت شــتر در 
ــادی گذاشــته اســت. ــر زی داخــل اســتان تأثی

مبارکــی بــا اشــاره بــه اینکــه در خراســان 
ــود  ــتر موج ــر ش ــزار و 149 نف ــه ه ــمالی س ش
ــد: در ســال گذشــته گوشــت  ــی افزای اســت، م
ــت  ــدات گوش ــد از تولی ــدم درص ــتر، 35 ص ش
ــود  ــه خــود اختصــاص داده ب ــز اســتان را ب قرم

ــت. ــده اس ــادر ش ــز ص ــب آن نی ــه غال ک
وی اضافــه مــی کنــد: خراســان شــمالی غالــب 
گوشــت شــتر تولیــدی خــود را بــه اســتان هــای 
تهــران، ســبزوار و خراســان رضــوی صــادر مــی 

کنــد.
ــا بیــان اینکــه صــادرات در بخــش  مبارکــی ب
گوشــت قرمــز، دام بــه صــورت زنــده از 
ــد:  ــی کن ــار م ــی شــود، اظه ــارج م اســتان خ
در تــاش هســتیم دو نهــاده شــیر و گوشــت 
قرمــز کــه بــه صــورت خــام از اســتان خــارج 
ــه  ــل ب ــرآوری و تبدی ــد از ف ــود، بع ــی ش م
محصــوالت بــا مانــدگاری بــاال از اســتان 
ــتری  ــادی بیش ــود اقتص ــا س ــوند ت ــادر ش ص

ــند. ــته باش داش
ــال راه  ــه دنب ــتا ب ــن راس ــد: در ای ــی گوی وی م
ــز در  ــدی گوشــت قرم ــد بســته بن ــدازی واح ان
ــی  ــع لبن ــا صنای ــن ب ــتیم و همچنی ــتان هس اس
نیــز رایزنــی شــده تــا شــیر بیشــتری از دامداری 
هــای اســتان جــذب کــرده و نســبت بــه 

ــد. ــدام کنن ــرآوری آن اق ف
ــا  ــه ب ــد ک ــی کن ــدواری م ــار امی ــی اظه مبارک
گشــایش اقتصــادی و اختصــاص اعتبــارات 
بیشــتر بــه ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان 
ــای  ــه ه ــد برنام ــازمان بتوان ــن س ــمالی، ای ش
بیشــتری را در راســتای حمایــت از حرفــه 

ــد. ــرا کن ــتان اج ــترداری در اس ش

روزگار سخت بازیکن تیم زیر 14 سال ملوان؛

استعداد فوتبال انزلی 
دست فروشی می کند

بــه هــر ماشــینی کــه می رســد راننــده اش بــرای اینکــه بــه او بفهمانــد 
کــه خریــدار دســتمال هایش نیســت، شیشــه را بــاال می دهــد و صــدای 
ــود و  ــبز می ش ــراغ س ــود. چ ــر می ش ــم و کمت ــال ک ــگر فوتب گزارش
ماشــین ها حرکــت  مــی کنتانــد. صــدای ضعیــف گزارشــگر خبــر از گل 
زدن یکــی از تیم هــا می دهــد. پســر بچــه بــا دســتمال هایی کــه حتــی 
یــک جعبــه اش هــم فــروش نرفتــه ســر چهــارراه باقی مانــده و بــه ایــن 
فکــر می کنــد کــه پــول ایــن جلســه تمریــن فوتبالــش را چطــور تهیــه 

کنــد؟

lروزی قهرمان می شوم
ــی  ــر زندگان ــام امی ــه ن ــه ب ــت و هم ــور اس ــین پ ــر حس ــمش امی اس
می شناســندش. هرچنــد13 ســال بیشــتر نــدارد و بــرای خــرج 
ــی  ــد ول ــس و گل می فروش ــتمال، آدام ــارراه دس ــر چه ــواده اش س خان
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــد ب ــت و آدم بای ــار نیس ــردن ع ــاد دارد کار ک اعتق

خواســته هایش تــاش کنــد.
ــی  ــت مال ــودش وضعی ــه خ ــه گفت ــی ب ــت ول ــال اس ــق فوتب عاش
خانــواده اش طــوری نیســت کــه بتوانــد از پــس خرج هــای فوتبالیســت 
ــول  ــد پ ــا بتوان ــد ت ــد کار کن ــل بای ــن دلی ــه همی ــد ب ــر بیای ــدنش ب ش

ــد. ــش را بده تمرینات
بــا همــان معصومیــت کودکانــه ای کــه پشــت چهــره آفتاب ســوخته اش 
ــان  ــن بازیکن ــی از بهتری ــت دارم روزی یک ــد: دوس ــده می گوی پنهان ش
فوتبــال دنیــا شــوم و بــرای رســیدن بــه ایــن هدفــم همه جــوره تــاش 

می کنــم.
امیــر دربــاره عاقــه اش بــه فوتبــال توضیــح می دهــد: از همــان زمانــی 
کــه کوچک تــر بــودم و بــا بچه هــا گل کوچــک بــازی می کــردم 
عاشــق فوتبــال بــودم امــا شــرایط مالــی خانــواده ام اجــازه نمــی داد کــه 
به طــور حرفــه ای آن را دنبــال کنــم. از وقتــی توانســتم کار کنــم و پــول 
دربیــاورم، تمــام هدفــم پرداختــن بــه فوتبــال شــد و حــاال که توانســته ام 
در تیــم زیــر 14 ســال ملــوان حضــور داشــته باشــم، ایــن را مطمئنــم که 

روزی بــه آنچــه برایــش زحمــت می کشــم خواهــم رســید.
هرچنــد جثــه کوچکــش ســنش را کمتــر از چیــزی کــه هســت نشــان 
می دهــد امــا حرف هایــش بزرگ تــر از ســن یــک پســر بچــه 13ســاله 
ــخ  ــم و پاس ــال می پرس ــطوره هایش در فوتب ــه اس ــع ب ــت. از او راج اس
ــا هیچ وقــت  ــدو را دوســت دارم ام می دهــد: از خارجی هــا مســی و رونال
دوســت نــدارم مثــل آن هــا شــوم چــون آخــر ســر می شــوم مســی یــا 
ــر از  ــی باشــم. فوتبالیســتی بهت ــر زندگان ــم امی ــن می خواه ــدو. م رونال
مســی و رونالــدو. از ایرانی هــا هــم عاشــق علــی دایــی هســتم چراکــه 
ــی  ــت آدم های ــه دارد، هیچ وق ــهرتی ک ــت و ش ــه موفقی ــد از این هم بع
ــرای  ــی ب ــوان مال ــی ت ــتند ول ــال هس ــق فوتب ــه عاش ــن را ک ــل م مث

ــد. ــوش نمی کن ــد، فرام ــدن ندارن فوتبالیســت ش
ــدو  ــی و رونال ــل مس ــد مث ــم نخواه ــاید دل ــد: ش ــه می ده ــر ادام امی
شــوم امــا دوســت دارم مثــل علــی دایــی باشــم کــه همیشــه بــه فکــر 
ــرای  ــا ب ــه از خیلی ه ــنیده ام ک ــن ش ــت و م ــم هس ــر ه ــای دیگ آدم ه

ــرده اســت. ــت ک فوتبالیســت شــدن حمای
ــه در  ــتند ک ــادی هس ــای زی ــهر بچه ه ــن ش ــوی همی ــد: ت او می افزای
رشــته های مختلــف ورزشــی اســتعداد زیــادی دارنــد امــا شــرایط بــرای 
بــروز استعدادهایشــان مهیــا نیســت و بــه همیــن دلیــل خیلــی از آن هــا 

ــد. ــی می مانن کشــف نشــده باق
دربــاره حمایت هایــی کــه از او شــده می پرســم و امیــر می گویــد: آقــای 
احمــد دوســت مدیــر مرکــز حمایــت از کــودکان کار و خانــم حــق دار که 
از مشــاوران ایــن مرکــز هســتند کمک هــای زیــادی بــه مــن کرده انــد 
تــا بتوانــم راه درســت را بــرای خــودم انتخــاب کنــم و همچنیــن مربیان 
ــه  مــن در تیــم ملــوان به خصــوص آقــای محمدرضــا ســتوده خیلــی ب
ــا  ــتند ام ــن هس ــرای م ــی ب ــان خوب ــد و راهنمای ــک می کنن ــن کم م

حمایت هــای مازیــار زارع مســیر زندگــی مــن را عــوض کــرد.
ــار زارع نبــود و ایشــان  او ادامــه می دهــد: شــاید اگــر حمایت هــای مازی
مــن را بــه تیــم ملــوان معرفــی نمی کــرد، مــن هــم مثــل خیلی هــای 

دیگــر شــرایط الزم را بــرای بــروز اســتعدادهایم بــه دســت نمــی آوردم.
امیر راهش را انتخاب کرده است

ــازمان  ــد و س ــاوره آوای امی ــز مش ــر مرک ــت مدی ــد دوس ــین احم حس
مردم نهــاد حمایــت از کــودکان کار کــه بخــش اعظمــی از آموزش هــای 
اجتماعــی امیــر را بــر عهــده دارد، می گویــد: امیــر بســیار هدفمنــد و بــا 
ــا  انگیــزه زیــاد بــرای رســیدن بــه هدفــش تــاش می کنــد و بســیار ب

اراده در مســیری کــه انتخــاب کــرده قــدم برمــی دارد.
ــوی از او  ــار اراده ق ــر در کن ــودن و ادب امی ــدار ب ــاق م ــد: اخ وی می افزای
شــخصیتی شــگفت انگیز ســاخته کــه موردتوجــه تمــام همــکاران در مرکز 
بــوده و همــه تــاش مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم بــا جلــب حمایت هــای 

الزم بــرای امیــر، او را بــرای رســیدن بــه هدفــش کمــک کنیــم.

lحمایت از امیر آینده وی را رقم می زند
مازیــار زارع دربــاره امیــر بــه مــا می گویــد: امیــر را بارهــا ســر چهــارراه 
نزدیــک منزلــم در حــال دســتمال فروختــن دیــده بــودم تــا اینکــه یــک 

روز شــرایطی پیــش آمــد کــه بتوانــم بــازی اش را از نزدیــک ببینــم.
ــاید  ــه ش ــد ک ــی می کن ــوپ کارهای ــا ت ــر ب ــد: امی ــه می ده وی ادام
ــد و همیــن موضــوع  ــد انجــام دهن ــه ای نتوانن ــان حرف ــی از بازیکن خیل
باعــث شــد کــه او را ســر تمرینــات ملــوان ببــرم و خوشــبختانه اآلن در 

ــوان حضــور دارد. ــر 14 ســال مل ــم زی تی
زارع تصریــح می کنــد: امیــر فوتبالیســت فوق العــاده مســتعد و بــا 
تکنیکــی اســت کــه در صــورت حمایــت شــدن می توانــد بــه یکــی از 

ــود. ــل ش ــور تبدی ــال کش ــخ فوتب ــتاره های تاری س
ــتعدادهای  ــه اس ــر ک ــل امی ــت هایی مث ــد: فوتبالیس ــد می کن وی تأکی
ــد  ــد، بای ــروع می کنن ــال را ش ــه فوتب ــای پای ــد و از تیم ه ــی دارن خوب
موردحمایــت قــرار گیرنــد تــا بتواننــد در آینــده بــه ســرمایه های فوتبــال 
تبدیــل شــوند چراکــه اگــر از افــرادی مثــل امیــر حمایــت نشــود ممکن 

اســت بــه خاطــر مســائل مالــی از ادامــه فعالیــت بــاز بماننــد.
دیــرش شــده و می خواهــد بــه کارش برســد. بــه گفتــه خــودش شــنبه 
تمریــن دارد و هنــوز نتوانســته پــول کرایــه اش تــا انزلــی را تهیــه کنــد. 
ــوان  ــا ت ــی خوراکــی مقــوی بخــورد ت ــد کل جــدای آن هــر جلســه بای
ــتش  ــر دس ــرج س ــی خ ــا کل ــه این ه ــد و هم ــن نیای ــی اش پایی بدن

می گــذارد.
ــد  ــدان می کن ــش را دوچن ــه معصومیت ــده ای ک ــا خن ــن ب ــع رفت موق
می گویــد: دوســت دارم در پســت هافبــک تــوپ بزنــم بهتریــن هافبــک 
ایــران باشــم بــرای همیــن هرچقــدر الزم باشــد کار می کنــم تــا روزی 

بهتریــن قهرمــان فوتبــال ایــران شــوم.

مریم قاضی زاده

چراغ قرمز است و ماشین های زیادی پشت 
خط کشی توقف کرده اند. گوینده ورزشی 
رادیو، بازی فوتبال را گزارش می کند و صدای 
آن از داخل ماشین ها به گوش می رسد. پسر 
بچه ای که زیر آفتاب داغ تابستان صورتش 
به  را  دستمال کاغذی  جعبه های  و  سوخته 
دست گرفته پای هر ماشین توقف می کند تا شاید کسی از او 

بخرد.  دستمالی 
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ــاوان دارد؛  ــرج ت ــه ک ــدن ب ــه آم ــت ک سال هاس
تاوانــی از جنــس گرفتــار شــدن در ترافیــک 
ــان  ــن اتوب ــفانه ویتری ــری و متأس ــد کیلومت چن
پــر اســت از واکنــش عصبــی شــهروندان گرفتار 
در ترافیــک؛ ســر می چرخانــم راننــده ای را 
ــن آورده و  ــودرو را پایی ــه خ ــه شیش ــم ک می بین
بــا کافگــی غیرقابــل وصف در حــال ُپــک زدن 
بــه ســیگار اســت. یکــی دیگــر از راننــدگان کــه 
گویــی عجلــه هــم دارد در حــال صحبــت کردن 
ــد: »ترافیــک  ــا تلفــن همــراه بلندبلنــد می گوی ب

ــم«. ــر می رس ــت دی اس

ــه  ــت ب ــان هم ــداد اتوب ــروژه امت lپ
کــرج بــه سرنوشــت اتوبــان تهــران - 

ــود  ــار نش ــمال ُدچ ش
ــانی  ــه کس ــاال، درد دل هم ــطر ب ــد س ــل چن نق
ــس از  ــد پ ــروب مجبورن ــگام غ ــه هن ــت ک اس
تحمــل ترافیــک چنــد کیلومتــری از تهــران بــه 
ســمت کــرج بیاینــد. طبــق آمارهــا روزانــه بیش 
ــرج  ــران – ک ــان ته ــودرو از اتوب ــزار خ از 300 ه
ــه،  ــق فاجع ــی عم ــن یعن ــد و ای ــور می کنن عب

ــر شــهروند حــدی دارد. ــر ه ــی صب یعن
محمــد صابــر کارمنــد کرجــی اســت کــه 
در طــول هفتــه چنــد روزی را بــا خــودروی 
ــد؛ وی  ــد می کن ــران رفت وآم ــه ته ــخصی ب ش
ــل  ــر تکمی ــه منتظ ــت ک ــال اس ــد: 4 س می گوی
ــرج  ــه ک ــان شــهید همــت ب ــداد اتوب ــروژه امت پ

ــال. ــغ از پارس ــال دری ــی هرس ــتیم ول هس

ــد: از 4 ســال پیــش تاکنــون وعــده  وی می افزای
ــنیده ایم  ــئوالن ش ــروژه را از مس ــن پ ــام ای اتم
ــورد  ــت؛ در م ــه نیس ــت ک ــری نیس ــی خب ول
ــه  سرنوشــت ایــن پــروژه اطاعــات دقیقــی ارائ
ــم چــه مشــکلی باعــث  ــا نمی دانی ــد، م نمی کنن
شــده کــه عمــر اجرایــی ایــن پــروژه چنیــن بــه 

ــد. درازا بکش
ــی  ــی از طوالن ــراز نگران ــا اب ــان ب ــر در پای صاب
ــت  ــهید هم ــان ش ــداد اتوب ــروژه امت ــدن پ ش
می گویــد: امیدواریــم سرنوشــت ایــن پــروژه بــه 
ــان تهــران شــمال دچــار نشــود. سرنوشــت اتوب

lاتمــام پــروژه امتــداد اتوبــان همــت 
بــه کــرج در هالــه ای از ابهــام 

ــت  ــی اس ــهروند کرج ــر ش ــی دیگ ــو رحمان بان
کــه مجبــور اســت هــر روز ایــن مســیر را بــرای 
ــد:  ــد. او می گوی ــی کن ــت ط ــه پایتخ ــن ب رفت
بــرای رفت وآمــد بــه پایتخــت از متــرو اســتفاده 
می کنــم، ولــی بعضــی روزهــا مجبــورم بــا 
ــک  ــل ترافی ــردم تحم ــرج برگ ــه ک ــی ب تاکس

ــدارد.  ــی ن ــردرد ارمغان ــز س ــرج ج ورودی ک
ــداد  بیــش از 4 ســال پیــش ُکلنــگ احــداث امت
ــل  ــرای ح ــرج ب ــه ک ــت ب ــهید هم ــراه ش بزرگ
ــران  ــهر ته ــان دو کان ش ــک می ــل ترافی معض
و کــرج بــه زمیــن زده شــد و فــاز نخســت ایــن 

پــروژه بــه بهره بــرداری رســید ولــی زمــان اتمــام 
ــی  ــت دردی از معضل ــا اس ــه بن ــروژه ک ــن پ ای
ــای  ــان وعده ه ــد در می ــک دوا کن ــه ترافی دیرین
مســئوالن در هالــه ای از ابهــام فرورفتــه و هنــوز 
ــه  تاریــخ مشــخصی از ســوی هیــچ منبعــی ارائ
نمی شــود. از دو ســال گذشــته قــرار اســت پایــان 
هرســال ایــن پــروژه افتتــاح شــود بایــد نشســت 
ــام کــدام ســال  ــه ن و نظــاره کــرد کــه قرعــه ب

می افتــد.
مســئوالن البــرزی عمده تریــن دل مشــغولی 
ــک  ــور ترافی ــای ک ــردن گره ه ــاز ک ــود را ب خ
کان شــهر کــرج عنــوان می کننــد؛ بــرای 
بررســی آخریــن وضعیــت پــروژه امتــداد اتوبــان 
شــهید همــت بــه ســراغ معــاون هماهنگــی امور 

ــم. ــرز می روی ــتانداری الب ــی اس عمران
»امتــداد  پــروژه  از  معصومــی«  »هیربــد 
اتوبــان شــهید همــت« به عنــوان یکــی از 
ــد و  ــاد می کن ــور ی ــای کش ــن پروژه ه مهم تری
می گویــد: بخــش عمــده ای از معضــل ترافیــک 
ــا  ــرز ب ــتان الب ــهری اس ــهری و درون ش برون ش

ــود. ــل می ش ــروژه ح ــن پ ــاح ای افتت

ــه  lامتــداد اتوبــان همــت تــا کــرج ب
ــود ــم می ش ــوس خت ــاده چال ج

وی در ادامــه بــه تغییــرات ایجــاد شــده در رونــد 
ــد و  ــاره می کن ــی اش ــروژه مل ــن پ ــی ای اجرای
ــروژه  ــداد پ ــود امت ــرار ب ــدا ق ــد: در ابت می افزای
اتوبــان شــهید همــت در کــرج بــه میــدان 
ــه  ــه ب ــا توج ــود ب ــل ش ــین)ع( متص ــام حس ام
ــان  ــک اتوب ــای ی ــود انته ــتانداردهای موج اس
کــه قــرار اســت معضــل ترافیــک را حــل کنــد 
ــدان در ورودی شــهر باشــد.  ــک می ــد ی نمی توان
ــام حســین)ع(  ــدان ام ــر در می ــم معب ــرض ک ع
ــه  ــت و ب ــوری را نداش ــک عب ــش ترافی گنجای
ــده  ــات انجام ش ــس از مطالع ــور پ ــن منظ همی

ــرد. ــر ک ــیر تغیی مس
ــت  ــهید هم ــان ش ــه مســیر اتوب ــی ادام معصوم
تــا محــدوده شــهرک جهان نمــا را طبــق نقشــه 
قبلــی اعــام می کنــد و می افزایــد: ادامــه 
ــا  ــهرک جهان نم ــه ش ــال ب ــس از اتص ــیر پ مس
ــق  ــروژه طب ــه پ ــر ادام ــه اگ ــرد چراک ــر ک تغیی

نقشــه قبلــی اجرایــی می شــد وضعیــت ترافیــک 
ــه  ــدی مواج ــا مشــکل ج ــرج ب درون شــهری ک

می شــد.
ــتانداری  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــان  ــداد اتوب ــروژه امت ــه پ ــد: ادام ــرز می گوی الب
همــت از محــدوده شــهرک جهان نمــا بــه 
ــوس  ــرج – چال ــور ک ــان در مح ــدوده بیلق مح

می شــود. متصــل 
معصومــی احــداث کنارگــذر شــمالی و جنوبــی را 
ــود  ــد: وج ــد و می گوی ــروری می دان ــرج ض در ک
کمربنــد شــمالی و جنوبــی در هــر شــهر ضروری 
ــای  ــردد خودروه ــرای ت ــد ب ــه بای ــت چراک اس
خاصــی  کمربندهــای  ســبک  و  ســنگین 

ــد. ــاص یاب اختص

lاواســط ســال آینــده اتوبــان همــت 
بــه جــاده چالــوس مــی رســد!

وی در ادامــه بــه پیشــنهاد وزارت راه بــرای 
اســتفاده از خطــوط ریلــی اشــاره می کنــد و 
ــذب  ــان ج ــک اتوب ــد ترافی ــد: 60 درص می افزای
شــهر کــرج می شــود. بــرای ایــن حجــم 
ترافیــک می توانیــم خطــوط ریلــی را جایگزیــن 
ــرای 40 درصــد حجــم ترافیکــی  ــی ب ــم ول کنی
کــه از کــرج عبــور می کننــد و نزدیــک بــه 
ــی  ــل ریل ــوند حمل ونق ــودرو می ش ــزار خ 90 ه

ــت. ــو نیس جوابگ
ــتانداری  ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
البــرز می گویــد: وجــود کمربنــد جنوبــی در 
ــی  ــه برخ ــی ک ــت در صورت ــروری اس ــرج ض ک
از مســئوالن مربوطــه معتقدنــد بــا وجــود آزادراه 
چرمشــهر بــه آبیــک دیگــر نیــازی بــه کمربنــد 
جنوبــی نیســت ایــن در حالــی اســت کــه افتتــاح 
ــی  ــز گره ــمال نی ــران - ش ــان ته ــاز اول اتوب ف
ــد و  ــاز نمی کن ــرج ب ــهر ک ــک کان ش از ترافی
ــر  ــی انکارناپذی ــی ضرورت ــد جنوب ــود کمربن وج

ــت. اس
وی ادامــه می دهــد: ادامــه اتوبــان شــهید همــت 
ــان در  ــا بیلق ــرج ت ــا در ک ــدوده جهان نم از مح
محــور چالــوس باعــث می شــود حجــم ترافیــک 
برون شــهری کــه در حــال حاضــر از کــرج عبــور 
ــدا  ــش پی ــمگیری کاه ــور چش ــد به ط می کنن

سمت  به  ونک  از 
می افتم؛  راه  به  کرج 
اتوبان  ورودی  به 
شهید همت می رسم 
زیادی  زمان  هنوز 
که  است  نگذشته 
صف  روبه رویم 
طوالنی خودروهایی را می بینم که هر 
از چند گاهی ۵۰ متر حرکت می کنند 
و باز می ایستند. پس از گذشت مدت 
زمانی محدوده َکن و حصارک را پشت 
سر می گذارم و به محدوده گرمدره 
بزرگراه«  »انتهای  تابلوی  می رسم  که 
روبه رویم قد َعلم می کند. ادامه اتوبان 
هنوز آماده بهره برداری نیست به همین 
دلیل باید با استفاده از یک رمپ مارپیچ 
خود را به آزادراه تهرانـ  کرج برسانم و 
ادامه مسیر را از همین طریق طی کنم.

اتوبانی در رویای افتتاح

 همت هنوز به کرج نرسیده است
ماه شهریور  برتر  ش 

گزار

جامعــه ایـــران
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کنــد و بــار ترافیــک برون شــهری از طریــق 
ــان  ــن اتوب ــای خروجــی تعبیه شــده در ای رمپ ه

ــود. ــه می ش تخلی
ــا  ــن پرســش کــه آی ــه ای معصومــی در پاســخ ب
زمــان اتصــال اتوبــان همــت بــه کــرج و ســپس 
جــاده چالــوس مشــخص اســت یــا خیــر؟ 
ــته  ــاه گذش ــان م ــا پای ــود ت ــرر ب ــد: مق می گوی
اتوبــان بــه محــدوده شــهرک جهان نمــا متصــل 
ــی  ــاه اجرای ــان مردادم ــا پای ــاز ت ــن ف ــود ای ش
ــده  ــال آین ــط س ــا اواس ــم ت ــود و امیدواری می ش
اتوبــان شــهید همــت بــه بیلقــان متصــل شــود.

و امــا محمدجــواد کولیونــد نماینــده مــردم کــرج 
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش در مجل
ــان شــهید  ــداد اتوب ــروژه امت ــت پ ــن وضعی آخری
ــن  ــر ای ــاز آخ ــرای ف ــت ب ــد: دول همــت می گوی
پــروژه 70 میلیــارد تومــان اعتبار تخصیــص داده 
ــرمایه گذار  ــز س ــان نی ــارد توم اســت و 125 میلی

ــار اختصــاص داده اســت. ــروژه اعتب ــن پ ای
وی در ادامــه می افزایــد: امیدواریــم در ســال 
جــاری الیــن ســمت راســت ایــن اتوبــان 
بــه جــاده چالــوس )بیلقــان( متصــل شــود 
ــود  ــه می ش ــل تعبی ــک پ ــدوده ی ــن مح در ای
تــا مســافرانی کــه می خواهنــد وارد منطقــه 
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــوند ب ــرج ش ــه در ک عظیمی
پــل مســیر خــود را انتخــاب کننــد و خودروهــای 
عبــوری باعــث افزایــش حجــم ترافیک نشــوند.

کولیونــد ادامــه می دهــد: شــهرداری بــرای 
رینــگ شــمالی اتوبــان شــهید همــت و پلــی که 
قــرار اســت انتهــای اتوبــان را بــه جــاده چالــوس 

متصــل کنــد 100 میلیــارد تومــان اعتبــار 
ــت. ــاص داده اس اختص

نماینــده مــردم کــرج در مجلــس شــورای 
اســامی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
در هفتــه دولــت ادامــه اتوبــان تــا شــهرک 
جهان نمــا افتتــاح خواهــد شــد؟ می گویــد: 
ادامــه اتوبــان تــا شــهرک جهان نمــا آمــاده 
افتتــاح اســت امیدواریــم در هفتــه دولــت 3 و نیم 

کیلومتــر باقی مانــده نیــز افتتــاح شــود.    
دو  میــان  ترافیــک  معضــل  حــل  بــرای 
ــادی  ــای زی ــرج طرح ه ــران و ک ــهر ته کان ش
تاکنــون ارائه شــده اســت یکــی از ایــن طرح هــا 
امتــداد اتوبــان شــهید همــت اســت کــه در ایــن 
ــرح در  ــن ط ــد ای ــه ش ــدان پرداخت ــزارش ب گ
ــا  ــد و تصویــب شــد ت ــم مطــرح، تأیی ــت نُه دول
راه خاصــی بــرای برون رفــت مســافران تهــران 
ــروژه  ــن پ ــگ ای ــد. ُکلن ــک باش ــرج از ترافی - ک
ــر  ــرج ازنظ ــه ک ــد ک ــن زده ش ــه زمی ــی ب زمان
ــود حــاال  تقســیمات کشــوری جــزو پایتخــت ب
ــدن  ــتان ش ــال و اس ــش از 4 س ــت بی ــا گذش ب
ــد  ــدی نمی چرخ ــروژه به تن ــن پ ــرخ ای ــرز چ الب
اتمــام  انتظــار  البرزنشــینان در  و همچنــان 
ــب  ــه ش ــه روز و روز را ب ــب را ب ــرح ش ــن ط ای

می رســانند.
وقتــی از مســئوالن دلیــل کنــدی اجــرای ایــن 
پــروژه را جویــا می شــویم گزینــه »امــاک 
ــد دســت  ــد. بای ــز می گذارن معــارض« را روی می
بــه دعــا برداریــم تــا همــت عالــی در مســئوالن 
ــه البــرز برســد. ــان همــت ب امــر بجوشــد و اتوب

کوهســتان را نفــس نفــس بــاال مــی رویم تــا هرچــه زودتر دســت 
ــه یقــه شــعله ای برســانیم. ســینه کــش را از میــان انبــوه  نبــرد ب
ســتبر درختانــی کــه شــانه بــه هــم چســبانده انــد بــاال مــی رویــم. 
تبــر ناآگاهــی روزهــای پیــش، بعضــی بلــوط هــا را از پــا انداختــه 
ــا  و اســکلت بلنــد خشکشــان را روی زمیــن پهــن کــرده اســت ت
پــس از خشــک شــدن و ســوخته شــدن ســهم کیســه هــای ذغال 

شــوند. درختــان بلــوط ایــن منطقــه را نمــی تــوان شــمرد.
گردنــه ســخت را بــاال آمــده ایــم. بــوی ســوختگی مشــام را مــی 
آزارد. هرچــه نزدیــک تــر مــی شــویم، روبــرو ســیاه تــر مــی شــود. 
بــاد اینجــا بــه راســتی بــوی »زلــف« ســوخته مــی دهــد و زمیــن 

زیــر پایــم داغ اســت!
هرچــه اطــراف را مــی نگــرم جنــازه درخــت اســت و زمین ســوخته 
و شــعله هــای وحشــی آتــش؛ مشــت خاکی نیســت تــا بــر صورت 

ــاال مــی رود. شــاخه ای  آتشــی بکوبــم کــه دارد از پــای درخــت ب
بــه دســت مــی گیــرم و بــا ضربــه چنــد شــاق، آتــش را بنــد مــی 

آورم و بــا عجلــه بــه ســراغ تنــه ُگــر گرفتــه دیگــری مــی دوم.
ــی  ــنگ بزرگ ــه س ــودش را ب ــه خ ــم ک ــی بین ــت را م الک پش

ــش. ــای آت ــعله ه ــرس ش ــبانده از ت چس
خســته مــی شــوم و زیر هــرم ســوزان خورشــید مــرداد ماه ســاکت 
ــگار ســفر  ــزم. ان ــم و عــرق خســتگی و حســرت مــی ری مــی مان
ــاراج خونیــن قبیلــه اش از  ــان ت کــرده ای هســتم کــه پــس از پای
ســفر بازگشــته اســت و چیــزی جــز ویرانــی و ســوختگی از قبیلــه 

ــده اســت. اش برجــای نمان

lحکایت جدیدی نیست
ماجــرای آتــش و بلــوط حکایــت جدیــدی نیســت، از دیروزهــا تــا 

ــرف  ــک روز ح ــوده اســت، ی ــدال ب ــه ج ــروز بلوطســتان صحن ام
ــه  ــاورزانی ب ــری، کش ــر کارب ــر تغیی ــت و روز دیگ ــری اس ذغالگی
طمــع زمیــن ُمفــت، چنــگ بــه ســرمایه زمیــن انداختــه انــد، یــک 
ــد و ایــن  ــد، روز دیگــر ذغــال مــی گیرن ــا تبــر و اره مــی برن روز ب

ــد. روزهــا آتــش مــی زنن
گاه دعــوای دو روســتا بــه بلوطســتان کشــیده مــی شــود و بــرای 
خالــی کــردن دســت هــم از بضاعــت چــراگاه و مراتــع خشــکیده، 
آتــش بــه جــان جنــگل مــی اندازنــد، حکایــت »دیگــی اســت کــه 
ــا دعوایشــان  ــچ کدامشــان بجوشــد« ام ــرای هی ــد ب نمــی خواهن

هســتی بلوطســتان را مــی ســوزاند و بــس.
ماجــرا گاهــی عجیــب تــر هــم مــی شــود، برخــی از آتــش ســوزی 
ــه  ــرور گفت ــال م ــن ح ــا ای ــت، ب ــدی اس ــد عم ــی گوین ــا را م ه
هایشــان همچنــان جــز یــک راز ســر بــه مهــر چیــز دیگــری بــه 
دســت نمــی دهد تــا همچنــان انگشــت اتهــام بــه طــرف ناآگاهی 

و ســهل انــگاری برخــی افــراد محلــی گرفتــه شــود.

lشاهدی برای مثال
شــاهدی از ایــن مثــال آتــش ســوزی هــزار هکتــاری جنگلهــای 
ــر برایــش روایــت  لرســتان اســت، آتشــی کــه امســال شــاعران ل
ســاختند و دل نوشــته نگاشــتند، »داغ بلوطســتان دل نــازک 
مردمــان ایــن دیــار را بدجــور غصــه دار کــرده اســت. ایــن آتــش 

اینجا لرستان است؛ باد بوی »زلف« سوخته می دهد

 »آتش بیار« این معرکه کیست

حشمت اهلل فاطمه حسینی
آزادبخت

کنم  نگاه می  از دور 
آه از نهاد بلوطستان 
و  است  برخاسته 
ای  فاجعه  از  خبر 
جدال  دارد،  دیگر 
اینجا  بلوطستان  با 
است،  غریبی  حکایت 
دیروز تبر ریشه ها را می زد و حاال آتش به جانش 
انداخته اند تا دستهای خالی اش جای بذرهایی شود که 

داشت. نخواهند  برکت  یقین  به 

ماه شهریور  برتر  ش 
گزار
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ُگــر گرفتــه در دامــان بلنــد »چنگــری« پــس از ســه شــبانه روز، به 
غیــرت دســت هــای خالی دســته هــای خودجــوش مــردم خاموش 
شــد. دســت هایــی خالــی کــه جــز شکســتن اجبــاری شــاخه های 
ــر  ــای ســبز را ب ــا شــاخه ه ــد ت ــا راهــی نمــی دان ــوط ه ســبز بل
اژدهــای ســهمگین آتشــی بکوبنــد کــه بــر پــای درخــت چندصــد 

ــده اســت«. ســاله ای پیچی
امــا هنــوز رنــج خســتگی نبــرد بــا آتــش »چنگــری« از تــن مــردم 
بیــرون نرفتــه کــه اژدهــای هولناکــش بــا نابــاوری تمــام از جایــی 
ــر آتــش  ــار خب ــن ب ــه ای دیگــر ســربرمی آورد و ای دیگــر و منطق
ــری  ــاد کیلومت ــور« در هفت ــای »وزک ــوه ه ــب در ک ــوزی مهی س

کوهدشــت در گــوش رســانه هــا مــی پیچــد.
ــن  ــم ُگرگرفت ــاز ه ــود و ب ــی ش ــم نم ــا خت ــه اینج ــا ب ــه ام قص
ــتانی در  ــرش کوهس ــت س ــه« و پش ــبز در »قول ــتانی س کوهس
بلــوران و پــس از آن »مهلــه کــوه رومشــکان« اتفــاق مــی افتــد.

آن چــه از آتــش ســوزی هــای پــی در پــی مناطــق مختلــف بر می 
آیــد شــک هایمــان را دوچنــدان مــی کنــد کــه شــاید دســت هایی 
در کار اســت تــا جنــگل هایــی وســیع را بــه زمیــن هــای عریــان 
تبدیــل کننــد و ســال هــا بعــد بتواننــد بــه راحتــی تیغــه گاوآهــن 

هــا را از جــای ســوخته بلــوط هــا عبــور دهنــد.
همیــن چندســال پیش بــود کــه در منطقــه »سرســورن« لرســتان 
آتــش ســوزی هولناکــی رخ داد و یکــی از پردرخــت تریــن جنــگل 
هــا را بــه خــاک ســیاه نشــاند و بعــد از آن تراکتورهــا درآن منطقــه 
ــل  ــی درخــت تبدی ــه دشــتی ب ــن منطقــه ب ــد و امــروز ای چرخیدن

شــده اســت.
ــع را  ــتفاده از مرات ــر ســر اس ــتاییان ب ــاف روس ــم اخت ــده ای ه ع
دلیــل وقــوع آتــش ســوزی هــا مــی داننــد کــه اگــر ایــن حــدس 
درســت باشــد شناســایی و دســتگیری عامــان آن دور از دســترس 

نیســت.

lیک خیانت ملی
ــاه  ــتان کرمانش ــوی اس ــاد هیل ــردم نه ــازمان م ــل س مدیرعام
ــش  ــال در حرفهای ــق امس ــوادث حری ــدد ح ــه تع ــش ب در واکن
احتماالتــی را مطــرح مــی کنــد و مــی گویــد: برخــی آتش ســوزی 

ــت. ــکوک اس ــناریوی مش ــک س ــای رخ داده دارای ی ه
ســلیمانی احتمــال مــی دهــد کــه بخشــی از ایــن آتــش ســوزی 
هــا تعمــدی و بــرای دســتیابی برخــی افــراد ســودجو بــه اراضــی 

ــی رخ داده اســت. ــی و مل طبیع
ــد:  ــی ده ــح م ــی آورد و توضی ــل م ــم دلی ــش ه ــرای حرفهای ب
دولــت هــای قبلــی مصوبــه ای داشــتند کــه طــی آن اگــر نقطــه 
ای از عرصــه هــای ملــی از نظــر پوشــش گیاهــی فقیــر باشــد، می 
توانــد تغییــر کاربــری پیــدا کــرده و در اختیــار متقاضیــان اجــرای 
ــی  ــن اســت برخ ــذا ممک ــرد، ل ــرار گی ــاورزی ق ــای کش ــرح ه ط
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــع و ب ــه مطل ــن مصوب ــود ای ــراد از وج اف

ــد. ــی بزنن ــه چنیــن اقدامات اراضــی دســت ب
ایــن فعــال محیــط زیســت معتقــد اســت کــه اگــر آتــش ســوزی 
هــای رخ داده بــه ایــن دالیــل باشــد یــک »خیانــت ملــی« اســت، 
چــرا کــه ایــن عرصــه هــا تنهــا متعلــق بــه امــروز نبــوده و بایــد در 

اختیــار نســل هــای آینــده نیــز قــرار گیــرد.
ســلیمانی روی صحبــت هایــش را بــه هــم به ســمت مســئوالن بر 
مــی گردانــد و مــی گویــد: متاســفانه چون عرصــه نشــینان جنگلها 
ــد و از  ــده ان ــه ندی ــن زمین ــی را در ای ــای کاف ــوزش ه ــع آم و مرات
ســوی دیگــر نیــز شــاهد اعمــال مدیریــت الزم و  ضمانــت اجرایی 
بــرای اجــرای قوانیــن نبــوده انــد ممکــن اســت بــی محابــا دســت 

بــه چنیــن اقدامــی بزننــد.
ســخنان ایــن فعــال محیــط زیســت در حالــی مطــرح مــی شــود 
کــه مــرور اظهــارات مســئوالن طــی یــک مــاه اخیــر نشــان مــی 
دهــد کــه اگــر نگوییــم 100 درصــد کــه بــاالی 90 درصــد آتــش 
ســوزی هــای زیــر ســر عوامــل انســانی بــوده اســت، شــاهد مثــال 
ــاری اســت کــه در ایــن مــدت منتشــر شــده و در  هــم مــرور اخب

جــدول ذیــل نیــز آمــده اســت.

l»متخلف« نگرفته پادشاه است! 
ــر تنهــا  ــاه اخی ــار خبرگــزاری مهــر در طــول یــک م مــرور اخب
دو خبــر از شناســایی و دســتگیری عامــان آتــش ســوزی 

ــی  ــع طبیع ــس اداره مناب ــد، یکجــا رئی ــی ده ــه دســت م ــا ب ه
ــان  ــه عام ــت ک ــه اس ــداب گفت ــتان خن ــزداری شهرس و آبخی
آتــش ســوزی 150 هکتــار از مراتــع ایــن شهرســتان شناســایی 
و دســتگیر شــدند و جــای دیگــر فرمانــده انتظامــی شهرســتان 

ــگل  ــر جن ــوزی اخی ــش س ــودن آت ــدی ب ــد عم ــا تایی ــدره ب ب
ــن آتــش  ــن شهرســتان از دســتگیری عامــل ای ــوط ای هــای بل

ــت. ــر داده اس ــوزی خب س
در اخبــار مخابــره شــده هــم بــدون اشــاره بــه انگیــزه ایــن آتــش 

نگاهی به دالیل آتش سوزی های اخیر جنگل ها و مراتع کشور

محل آتش سوزی علت آتش سوزی

300 هکتار از جنگلهای کرمانشاه در آتش سوخت سهل انگاری و عدم آگاهی جوامع محلی

آتش سوزی مراتع بخش سرفیروز آباد کرمانشاه عامل انسانی

35 هکتار از جنگلهای رومشکان دچار آتش سوزی شد عامل انسانی

آتش سوزی مراتع و جنگل های بلوط شهرستان گیانغرب عامل انسانی

آتش سوزی در جنگل ها و مراتع کوه باغله لرستان عامل انسانی

آتــش ســوزی در مناطــق مختلــف شهرســتان زنجــان به مــرز 100 
ــید هکتار رس

عامل انسانی

170 هکتــار از جنگل هــا و مراتــع اســتان اصفهــان در آتــش 
ســوخت

نا آگاهی مردم در خصوص عواقب روشن کردن آتش

آتش به جان منطقه حفاظت شده سرخ آباد عامل انسانی

15 هکتــار از مراتــع روســتای »چوتــاش« بهــار در آتــش ســوخت 
اســت

عامل انسانی

40 هکتار از جنگلهای منطقه حفاظت شده دیل سوخت ذغال گیری

سوختن بیش از 100 هکتار از مراتع بزقوش در سراب آتش روشن کردن چند گردشگر

20 هکتار از مراتع کوه آواالن کردستان دچار حریق شد گرمای هوا، سهل انگاری و دخیل بودن عامل انسانی

15 هکتار از جنگلهای دینارکوه آبدانان در آتش سوخت عامل انسانی

آتش سوزی جنگلهای ارسباران بی احتیاطی عامل انسانی

ــراکان  ــده م ــت ش ــه حفاظ ــی منطق ــی مرتع ــار از اراض 70 هکت
ــوخت ــش س ــوی در آت ــتان خ شهرس بی احتیاطی و عوامل انسانی

»آبیدر« نماد سنندج سیاهپوش شد عامل انسانی

آتش سوزی جنگلهای کوه خامی در شهرستان گچساران بی توجهی گردشگران، شکارچیان یا چوپانان

آتش سوزی پارک جنگلی مشگین شهر  سهل انگاری عامل انسانی

بــا وجــود ایــن اظهــارات مســئوالن و آتــش ســوزی هــای گســترده همچنــان خبــری از دســتگیری عامــان 
نیســت تــا در میــان ســیل اخبــار منتشــر شــده از ســوختن ســرمایه هــای ایــران تنهــا بــه معــدود اخبــار 

سربســته از شناســایی عامــان آتــش ســوزی هــا برســیم.
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ســوزی مــواردی بــه طــور کلــی مطرح شــده اســت تــا رئیــس اداره 
منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان خنــداب در توضیــح خبــر 
دســتگیری عامــان آتــش ســوزی بگویــد: مامــوران در پیگیــری 
ــس از  ــه پ ــدند ک ــون ش ــی مظن ــان محل ــر از چوپان ــه دو نف ــا ب ه
معرفــی بــه دادگاه و انجــام بازجویــی هــای فنــی بــه ارتــکاب یک 

فقــره از آتــش ســوزی مراتــع ایــن شهرســتان اعتــراف کردنــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بــدره هــم گفتــه اســت کــه پــس از 
آتــش ســوزی های گســترده ایــن شهرســتان تــاش پلیــس بــرای 
مشــخص کــردن علــت آغــاز شــد کــه پــس از چندیــن شــبانه روز 
ــایی و  ــوزی شناس ــش س ــن آت ــانی ای ــل انس ــی عام کار اطاعات
دســتگیر شــد و ایــن فــرد کــه بــه صــورت عمــدی اقــدام بــه آتش 
زدن درختــان و منابــع طبیعــی منطقــه کــرده بــود بــرای بررســی 

بیشــتر بــا تشــکیل پرونــده راهــی محاکــم قضایــی شــد.
امــا پاســخ ســرهنگ ســبزعلی فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان 
جنگلهــای کشــور بــه ایــن ســوال کــه »چــرا برخوردهــا و جرایــم 
ــل  ــود قاب ــوع خ ــوس نیســت« در ن ــردم ملم ــرای م ــده و ب بازدارن

ــل اســت. تام
وی مــی گویــد: برخوردهــا در حــوزه اســتانی کامــا مشــهود بــوده 
و بــه خصــوص در شهرســتانی کــه حریــق اتفــاق مــی افتــدد فــرد 
دســتگیر شــده بــرای مــردم مشــخص اســت، البتــه ممکــن اســت 
ایــن امــر در فضــای کشــور و یــا در تهــران ســرو صدایــی نداشــته 

باشــد!
ــردم از  ــا م ــی ب ــه تلویزیون ــک برنام ســرهنگ ســبزعلی کــه در ی
ــش  ــان آت ــا عام ــورد ب ــرای برخ ــش ب ــازمان متبوع ــات س اقدام
ــش از  ــیه حرفهای ــت در حاش ــی گف ــخن م ــا س ــوزی جنگله س
ــه  ــا ب ــده هــای آنه ــه پرون ــردم و ارائ ــدادی از م جریمــه شــدن تع

ــر داد. ــم خب ــی ه ــع قضای مراج

lهشدار داده بودیم! 
ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح مــی شــود کــه مســئوالن، فعاالن 
ــئوالن  ــف از مس ــای مختل ــردم از تریبونه ــت و م ــط زیس محی
خواســته انــد کــه بــا عامــان ایــن آتــش ســوزی برخــورد جــدی 
ــوان در  ــی ت ــردم را م ــای م ــی ه ــود نگران ــه نم ــرد ک صــورت گی
ــه  ــئوالن از جمل ــتاگرام مس ــا در اینس ــر روزه انه ــای ه ــت ه پس

ــد. ــط زیســت کشــور دی رئیــس ســازمان محی
ــد  ــا بگوین ــد ت ــی گذارن ــام م ــور پی ــای کش ــای ج ــردم از ج م
ــی اســت«،  ــز از دســت رفــت«، »دســت زاگــرس خال »همــه چی
»مانورهــای محیــط زیســت دردی از جنگلهــا دوا نکرد«، »ســکوت 
مســئوالن بــرای چیســت« و هــزاران »هــوار« بــرای بلوطســتانی 

ــه دود شــد. ک

lحساسیت مسئوالن دود شد
ــد  ــید احم ــت اهلل س ــتند. آی ــاری خواس ــم از مســئوالن ی ــا ه علم
میرعمــادی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان لرســتان و امــام جمعــه 

خــرم آبــاد در خطبــه هــای نمــاز جمعــه بــا یــادآوری اینکــه آتــش 
ــل  ســوزی در جنــگل هــای لرســتان خســارات ســنگین و غیرقاب
جبرانــی را وارد کــرد، از مســئوالن مرتبــط و دســتگاه قضا خواســت 

بــا عوامــل ایجــاد آتــش ســوزی برخــورد قاطــع کننــد.
وی در ســخنانش  بــا یــادآوری اینکــه بــه گفتــه خــود مســئوالن 
95 درصــد آتــش ســوزی هــای اســتان عمــدی و انســانی اســت، 
ــا ایــن عوامــل برخــورد جــدی صــورت  مــی پرســد: پــس چــرا ب

نمــی گیرنــد؟
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ایــام هــم حرفهــای مشــابهی دارد 
و خواســتار حساســیت بیشــتر مســئوالن شــده و بــه آتــش ســوزی 
ــوه  ــرده و از ق ــام اشــاره ک ــر در اســتان ای ــت اخی ــد وق هــای چن
ــت  ــته اس ــام خواس ــتان ای ــط در اس ــئوالن مرتب ــه و مس قضایی

ــا افــراد متخلــف در ایــن زمینــه داشــته باشــند. برخــورد قاطــع ب
ــح  ــئوالن ترجی ــان مس ــارات همچن ــن اظه ــه ای ــود هم ــا وج ب
مــی دهــد پشــت اظهــارات متناقــض خودشــان را پنهــان کننــد، 
اظهاراتــی کــه دردی از جنگلهــا و مراتــع ایــن دیــار دوا نمــی کنــد.

lکاهش یا افزایش؛ مسئله این است
ــوان در نشســت خبــری  ــن اظهــارات متناقــض را مــی ت نمــود ای
ــزداری  ــع و آبخی ــا مرات ــازمان جنگله ــس س ــی رئی ــرم جال خداک
کشــور دیــد، وی بــا ارائــه آمــاری قابــل تامــل گفــت: میــزان آتش 
ــور 9 درصــد »کاهــش«  ــای کش ــع و جنگله ــا در مرات ــوزی ه س

داشــته اســت.
وی کــه تنهــا مدتــی پــس از اعــام »افزایــش 20 درصــدی تعــداد 

ــگان  ــده ی آتــش ســوزی هــا« توســط ســرهنگ ســبزعلی فرمان
ــا خبرنــگاران ســخن مــی  حفاظــت ســازمان جنگلهــای کشــور ب
ــح داده اســت کــه در 4 ماهــه نخســت امســال 786  گفــت توضی
ــگل  ــار از جن ــزار و 438 هکت ــطح 6 ه ــوزی در س ــش س ــورد آت م
ــال 9  ــزان امس ــن می ــه ای ــت، ک ــاده اس ــاق افت ــور اتف ــای کش ه

ــه اســت. درصــد کاهــش یافت
ــار از مراتــع و جنگلهــای کشــور  ــه 6 هــزار هکت تاییــد خســارت ب
در حالیســت کــه تنهــا در اســتان لرســتان در ایــن مــدت هــزار و 
800 هکتــار مرتــع و جنــگل ســوخته و در اســتان ایــام هــم ایــن 
ــا در  ــوع تنه ــد و در مجم ــی رس ــار م ــزار و 200 هکت ــه ه ــم ب رق
دو اســتان ســه هــزار هکتــار عرصــه جنگلــی و مرتعــی دود شــود 
کــه بــا توجــه بــه آمــار رئیــس ســازمان جنگلهــا ســهم 29 اســتان 

دیگــر کشــور ســه هــزار هکتــار مــی شــود!
ــاره  ــور درب ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگله ــس س رئی
ــل  ــاده هــم اظهــارات قاب عوامــل آتــش ســوزی هــای اتفــاق افت
ــش  ــن آت ــد ای ــدود 95 درص ــه ح ــد ک ــی گوی ــی دارد، وی م تامل

ــت. ــانی رخ داد اس ــل انس ــط عام ــا توس ــوزی ه س
وی البتــه در اظهاراتــی متناقــض بــا مســئوالن اســتانی و فرمانــده 
یــگان حفاظــت ســازمان جنگلهــای کشــور کــه »حــدود 30 درصد 
اتــش ســوزی هــا را عمــدی اعــام کــرده بــود«، مــی گویــد کــه 
ــه صــورت  ــدود 5 درصــد ب ــا ح ــا تنه ــوزی ه ــش س ــزان آت از می

عمــدی و باقــی بــه صــورت غیــر عمــدی رخ مــی دهــد.
برآینــد اظهــارات مســئوالن امــر دو توجیــه پیــش روی مخاطــب 
ــا  ــذارد، ی ــی گ ــی م ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــتداران محی و دوس
برخــی مســئوالن زیــادی در قضیــه دود شــدن ســرمایه هــای ملی 
خــوش بیــن هســتند و یــا قصــد ندارنــد بــا آســیب شناســی واقعی 
و شــفاف مهــر ســکوت را بشــکنند و از مقصــران واقعــی رونمایــی 

کننــد.
شــاید در ســازمان جنگلهــا همیــن حــرف مدیــرکل حــوزه ریاســت 
ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور بــرای توضیــح 
آنچــه در بلوطســتان مــی گــذرد کافــی باشــد: آتــش ســوزی مراتع 

و جنــگل هــا در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک بحــران اســت!

lزاگــرس در داغ بلــوط هــای بــه یغمــا رفتــه 
نشســته اســت

ــوز وســط  ــی دهــد؛ هن ــوی خاکســتر م ــوز ب هــوای تابســتان هن
پهنــه ُگرگرفتــه آتــش مانــده ایــم، ســرمان را تــا برمــی گردانیــم 
ــده اســت. ــای درخــت پیچی ــه پ ــه و ب ــاره نفــس گرفت آتــش دوب

مــردم جســورانه بــه جنــگ هیــوالی آتــش مــی شــتابند تــا دیــن 
خــود را بــه درختــی ادا کننــد کــه میــوه اش نــان قحطــی ســالیان 
ایــل بــوده، خنــکای ســایه ســارش جــای آرام رهگــذری خســته، 
شــاخه هــای صبــورش جــای تــاب بــازی دختــرکان ســرخوش و 
باالخــره اســتخوان خشــکش هیزم اجــاق زمستانشــان. زاگــرس در 

داغ بلــوط هــای بــه یغمــا رفتــه نشســته اســت

جامعــه ایـــران
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فرهنگ و هنر ایران

 این روزها کودکان کتابخوان می توانند حلقه اتصال خود به ادبیات را در نوشته 
هایی جستجو کنند که توسط ناشران دغدغه مند و نویسندگان جویای نام به 
بازار فروش سوق داده شده اند.نبود کتاب های غنی از روح کودکی و همچنین 
کم تعداد بودن نویسندگان خوش ذوق و آگاه به فضای مورد نیاز کودک از 
خالء هایی است که در حوزه ادبیات کودک خراسان شمالی دیده می شود.
به گفته برخی از کارشناسان و نویسندگان، ادبیات کودک در خراسان شمالی 
دارای کمبودهایی است که باید برای رفع آن گام های مهمی برداشته شود، گام 
هایی که باید از قالب تا مضمون و محتوای کتاب ها و محصوالت حوزه ادبیات 
کودک را بپیماید.و این برای ما مشتی نمونه خروار است در سراسر کشورمان.
حاصل عمر عکاس گیالنی در آستانه نابودی/نگاتیوهایی که نم می کشد. این 

گزارش را از دست ندهید.
گزارش بعدی ما در این بخش از قم است. صنعت چوب و مبلمان در قم از 
قدمت کهنی برخوردار است و این هنر در حال حاضر با حدود چهار هزار واحد 
تولیدی و اشتغال بیش از ۲۰ هزار نفر سهم به سزایی در اقتصاد این استان دارد و 
بعد از تهران دومین قطب صنایع چوبی کشور بر سرنوشت قم حک شده است 

سرنوشتی که این روزها حال و هوای خوشی را سپری نمی کند.
دست رد متولیان برای بازسازی سینماهای اردبیل. گزارش آن پیش روی 

شماست و قضاوت با شما.
موسیقی مقامی خراسان و دوتار نوازانش را امروز تمام ایران و اغلب مجامع 
موسیقی دنیا می شناسند و موسیقی دیار تایباد در کنار نام های پرآوازه 
تربت جام بانام هایی هم چون زنده یاد »نظر محمد سلیمانی« و استادان حسین 
سمندریان، ابراهیم شریف زاده، موال جمشیدی، عبدالکریم گزیکی، حسین 
رحمت اللهی، جبار رحمتی و ابراهیمی غنا یافته است.گزارش ما را از دیار 

بخوانید. موسیقی مقامی 
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وارد نمایشـگاه کـه مـی شـوی دیـدن آن همـه 
عکـس میخکوبـت می کنـد و مثل بچـه ای  که 
از ذوق حضـور در شـهربازی، نمـی دانـد اول باید 
کـدام وسـیله را سـوار شـود، نمـی دانـی دیـدن 

عکـس هـا را بایـد از کجـا شـروع کنی.
عکسـهایی که در پـس خود داسـتان هـای زندگی  
نهفته داشـته و به مـدد توصیف هـای حس برانگیز 

کوچک پـور، زیبایی چندیـن برابر پیـدا می کنند.
محمـد کوچک پـور نه از آن دسـته عـکاس هایی 
اسـت که به مدد دیجیتال و فتوشـاپ عکاس شده 
انـد و نه از آنهایـی که عکاس بـودن را تنها بخاطر 
بـه اصطاح کاسـش انتخاب کـرده انـد. دغدغه 
کوچـک پور حفظ هویـت ها و انتقال آنها به نسـل 
آینـده اسـت و در همیـن راه عمـر خـود را صـرف 
زندگی بـا مردمی کـرده کـه هویت این سـرزمین 
انـد و حـاال بعـد از گذشـت 35 سـال از ورودش به 
دنیای عکاسـی، تنها دغدغه اش حفظ و نگهداری 
300 هـزار قطعه از نگاتیوهایی اسـت کـه هر کدام 

روایتگر داسـتان یک زندگی اسـت.
وی کـه متولـد روسـتای کپـور چـال از توابـع 
شهرسـتان انزلی اسـت، عکاسی را از سـال 1360 
و بـا ابتدایـی تریـن امکانـات و بـدون هیـچ گونه 
آموزشـی شـروع کـرده و بـه گفته خـودش در آن 
زمـان تحـت تاثیر محیـط پیرامـون، عکاسـی از 

طبیعـت را انتخـاب مـی کند.
امـا طولی نمی کشـد کـه زندگی مـردم، فرهنگ 
و آداب و رسـوم اقـوام چنـان او را جـذب می کند 
که از همان سـالهای نخسـتین عکاسـی، به ثبت 
هویـت هـای قومـی و فرهنگـی روی آورده و 
بیشـتر شـاهکارهای عکاسـی اش را در این حوزه 

خلـق مـی کند.
کسـب مقام هـای برتر در جشـنواره هـای داخلی 
و خارجـی کـه از مهمتریـن آنهـا مـی تـوان بـه 
برنده سـه دوره مسـابقه عکاسـی جهانی آسـاهی 
شـینبون ژاپن و برنده جایـزه از انجمن بین المللی 
خـاق انگلسـتان بـه همـراه مـدال برنـز فیـاپ 
عکاسـی آمریـکا  اشـاره کـرد و برپایـی چندیـن 
نمایشـگاه در داخـل و خارج از کشـور، تنها بخش 
کوچکـی از افتخـارات این هنرمند عکاس اسـت.

300l هزار نگاتیوی که نم می کشند
وی درباره سـالهای فعالیتش می گویـد:  در طول 
سـالها عکاسـی، بـه اکثـر اسـتان هـای ایـران و  
برخی کشـورها سـفر کرده و طبیعـت، فرهنگ و 
باورهـای مـردم آن سـامان را بـه تصویر کشـیده 
ام و حاصـل ایـن تـاش هـا  300 هزارقطعـه 
عکس اسـت کـه در مجموعه شـخصی ام از آنها 

نگهـداری مـی کنم.
کوچـک پـور کـه بیشـتر اوقـات خـود را در میان 
روسـتاییان و در ییاقـات گیان سـپری می کند 
دربـاره آثـارش توضیح می دهـد: تعداد زیـادی از 
آثـارم مجموعـه عکس هایی هسـتند که بـه آنها 
عکـس هـای سـریالی مـی گویـم چـرا کـه این 
مجموعـه عکسـها  از افـرادی خـاص و در طـول 
بـازه زمانـی 25 سـال ثبـت شـده و در مـدت این 
25 سال، شـادی ها، غم ها مشـکات و شیرینی 

هـای زندگی شـان را بـه تصویر کشـیده ام.
عشـق و عاقـه ایـن هنرمند بـه آدمهـای عکس 
هایـش بـه حـدی اسـت کـه بـرای تمـام آنهـا 
توصیفـی دارد. وی عکـس دختـر بچـه ای کـه 
خواهـر کوچکتـر خـود را بـه دوش کشـیده و در 
حـال انجـام تکالیف مدرسـه اش اسـت را نشـان 
می دهـد و می گویـد: هرکـدام از ایـن عکس ها 
حکایتـی دارند.این دختـرک زیر بار تکلیف اسـت 

و آن پیرمـرد روسـتایی کـه هیـزم بـه دوش مـی 
کشـد، پـدری اسـت کـه در توصیفـش تنهـا می 
تـوان گفت پـدرم، کمـرم از خم سـنگین نگاهت 

بـاد. خم 
وی کـه بعـد از سـالها تاش بـی وقفـه در زمینه 
ثبـت هویـت و قوم شناسـی گیـان  هـم اینک 
در حـال ویراسـتاری عکسـهایی اسـت کـه طی 
ایـن سـالها ثبـت کـرده اسـت، دربـاره بزرگترین 
دغدغـه اش توضیح مـی دهد: متاسـفانه علیرغم 
وجـود عکاسـان خـاق و با اسـتعداد در ایـن مرز 
و بـوم امـا امکانـات عکاسـی در کشـور محـدود 
اسـت. بـرای مثال یکـی از دغدغه هـای من نبود 
امکانـات الزم برای اسـکن نگاتیوهایی اسـت که 
از 35 سـال پیش تا حـاال آنها را با چنـگ و دندان 
نگهـداری کـرده ام و امـروز متاسـفانه بـه دلیـل 
شـرایط آب و هوایی گیان و وجـود رطوبت زیاد، 

در حـال خراب شـدن هسـتند.
کوچک پـور ادامه مـی دهد: امکانات اسـکن نگاتیو 
در ایـران وجـود نـدارد و عکاسـی مثـل مـن، مـی 
بایسـت به ناچار نگاتیوهایش  را برای اسـکن شدن 

به اروپا بفرسـتد چـرا که یک عـکاس، هرچقدر هم 
حرفه ای باشـد مـدت زمان محـدودی مـی تواند از 

نگاتیوهایش نگهـداری کند.
وی دربـاره ضـرورت حفظ نگاتیوهایـش توضیح 
مـی دهـد: جـدای از عاقـه زیـادی کـه بـه تک 
تـک آثـارم دارم، ایـن آثـار بخشـی از هویـت  
سـرزمینم بوده که حفـظ و نگهـداری آنها کمک 
زیـادی به شـناخت نسـل آینـده از هویـت ملی و 

قومـی مـی کند.
کوچـک پـور مـی افزایـد: اهمیـت این عکسـها 
را زمانـی فهمیـدم که مجموعـه عکـس هایم از 
مسـابقات سـوارکاری زنـان در ایـات تالـش در 
نمایشـگاه جهانـی ورد پـرس در کشـور هلنـد به 
نمایش گذاشـته شـد. یـادم مـی آیـد در آن زمان 
کسـانی کـه از نمایشـگاه بازدیـد مـی کردنـد، با 
تعجـب از من می پرسـیدند کـه آیا در ایـران هم 
چنیـن برنامـه هایـی اجـرا می شـود؟ و برایشـان 
جالـب بـود کـه ایـن عکـس هـا از لحظـه آغـاز 
مسـابقات تـا مرحلـه اهـدای جوایـز بـه تصویـر 

کشـیده شـده بود.

lبی مهری هایی که دلسرد کننده اند
اگرچـه آثـار ایـن عـکاس گیانـی همـواره از 
سـوی کشـورهای خارجـی با اقبـال مواجه شـده 
و در جشـنواره هـا و نمایشـگاه هـای معتبـر دنیا 
بـه نمایـش در آمـده اسـت امـا، کوچـک پـور از 
بی مهـری برخی مسـئوالن مـی گویـد و بعضی 
برخوردهـای نامهربانانه که موجب دلسـردی اش 

اند. شـده 
وی در ایـن بـاره بیـان مـی کنـد: همـه بـا دیدن 
عکسـها، به به و چه چـه می کنند امـا وقتی زمان 
حمایـت می رسـد بـه خصـوص اگر کـه حمایت 
مالی باشـد، همـه پا پس می کشـند. ایـن رفتارها 
گاهـی وقتهـا آدم را دلسـرد مـی کند تـا جایی که 
با خـودت می گویـی بگذار همـه چیـز را رها کنم 
و بـروم امـا وقتی دوبـاره بین مـردم مـی روی و با 
آنهـا ارتباط مـی گیری، انـگار دوبـاره بـرای ادامه 
انگیـزه پیـدا مـی کنـی و آنوقت اسـت کـه حتی 
مغـازه کوچکت هـم بهتریـن و بزرگتریـن گالری 
می شـود تا تو در محیـط آن، لذت دیـدن زحمات 

چندیـن سـاله ات را بـا دیگران قسـمت کنی.
هنرمند گیانـی می افزاید: بعـد از چاپ مجموعه 
انزلـی شناسـی«  زبانـه »  کارت پسـتالی و دو 
درصدد تهیـه چنین مجموعـه ای باعنوان گیان 
شناسـی بودم تـا بلکه بتوان با حمایت مسـئوالن، 
پوسـترهای اسـتاندارد کـه شـامل بخـش بنـدی 
گیـان با مضمـون هویـت شناسـی باشـد تهیه 
کـرده و در اختیـار گردشـگران داخلـی  و خارجی 
قـرار دهم امـا، با مراجعه بـه چند نهـاد و ارگان در 
شهرسـتان تنها چیـزی که دیدم بـی تفاوتی و بی 

مهـری مسـئوالن بود.
کوچـک پـور ادامـه می دهـد: ایـن در حالی اسـت 
کـه بعـد از برگـزاری نمایشـگاه در کشـورهای 
سوئیس، آلمان، سـوئد و لبنان،  نماینده یونسکو به 
سـراغم آمـد و پیشـنهاد داد تا بـا در اختیـار گرفتن 
تمام امکانـات و تجهیـزات الزم، مجموعه عکس 
هایـی درحـوزه قـوم شناسـی را در کشـور نپـال 
تهیـه کنـم  و بـرای تصمیم گیـری دو مـاه به من 
فرصت داده شـد. شـاید باورتان نشـود ولـی وقتی 
به ایـران برگشـتم و دوبـاره به جنگل رفتـم، همه 
پیشـنهادهایی کـه بـه مـن شـده بـود را فراموش 
کـردم. ولی امـروز اعتـراف می کنم که پشـیمانم!

بـا وجـود اینکـه بـی مهـری مسـئوالن حاصـل 
یـک عمـر تـاش بـی وقفـه کوچـک پـور در 
ثبـت آداب و سـنن  قومیـت هـای کشـور را بـه 
ورطـه نابـودی کشـانده اسـت امـا وی همچنان 
امیدوارانـه  در مـورد برنامـه هـای آینـده اش می 
گویـد: پیشـنهادات زیـادی درخصـوص برگزاری 
نمایشـگاه درنقاط مختلـف ایران و جهان داشـته 
ام کـه در آینده نزدیک در راسـتای مردم شناسـی 
و هویـت شناسـی اقـوام ایرانـی، نمایشـگاهی از 
آثارم را در دانشـگاه »هاروارد« بـه نمایش خواهم 
گذاشـت تـا بـه عنـوان نماینـده کشـورم، معرف 

بخشـی از فرهنـگ این سـرزمین باشـم.
از گالـری کوچک پور که بیـرون بیایی،لـذت دیدن 
آثـار وی آنقـدر ذهنت را مشـغول می کند که شـاید 
فرامـوش کنـی حاصل سـالهای عمر یـک عکاس 
بین المللی در حال از دسـت رفتن اسـت. شـاید نگاه 
نگـران او  وقتـی کـه راجع بـه نگاتیوهایـش حرف 
می زنـد را فرامـوش کنی امـا، فراموشـی تو چیزی 
از دغدغـه و نگرانـی هـای کوچک پور بـرای حفظ 
نگاتیوهایش کم نمـی کند. 300 هـزار نگاتیوی که 
مجموعـه ای نفیـس از قـوم شناسـی و هویت ملی 
این سـرزمین محسـوب شـده و نگهداری از آنها به 

نوعـی وظیفه همگان اسـت.

از انزلی که به سمت غرب گیالن حرکت کنید، گالری عکس کوچک 
پور نظر هر کسی را به خود جلب می کند. مغازه ای چسبیده به یک 
رستوران خانوادگی که عکاس قوم شناس گیالنی حاصل سالها عمر 
خود را به در و دیوار آن آویخته تا نشان دهد که حتی اگر به هنرمند 

بی مهری شود هم نمی توان چشمه ذوق و هنرش را خشکاند. رضا   اکبری

حاصل عمر عکاس گیالنی در آستانه نابودی

نگاتیوهایی که نم می کشد

فرهنــگ و هنــر ایــران

http://mehrnews.com


صفحه 58 | شماره 6 | 27 مهـــر 94 MEHR NEWSAGENCY

فعــاالن ایــن صنعــت بــا رکــود بــه وجــود آمــده 
بــر بــازار صنایــع چــوب واحدهــای تولیــدی خود 
ــد و  ــل می کنن ــری تعطی ــس از دیگ ــی پ را یک
ــتمزدهای  ــا دس ــه روزی ب ــری ک ــران ماه کارگ
قدرت نمایــی  ایــن صنعــت  بــازار  در  بــاال 
ــت ســرکارگران  ــران و نهای ــه کارگ ــد ب می کردن
کــه  تبدیل شــده اند  کوچــک  کارگاه هــای 

ــدارد. ــداری ن ــا خری ــن روزه ــان ای هنرش

lصنعــت چــوب و مبلمــان در آســتانه 
ورشکســتگی اســت

ــی  ــه عبارت ــد اســماعیلی و ب ــه محم ــی ک مطلب
ــا خبرنــگار مــا، بــر  »اوس محمــد« در گفتگــو ب
آن صحــه می گــذارد، ایــن فعــال صنایــع چــوب 
ــن صنعــت دارد از  کــه ســابقه ای 40 ســاله در ای
ــازار ایــن صنعــت در اســتان  ــر ب رکــود حاکــم ب

ــد. ــر می ده ــم خب ق
وی وضعیــت را نامناســب تشــریح کــرده و از 
ــن  ــد. ای ــخن می گوی ــازار س ــدار در ب ــود خری نب
صنعتگــر کــه در حــال حاضــر باســابقه 40 
ــاری  ــای نج ــی از کارگاه ه ــرکارگر یک ــاله س س
ــتانه  ــان را در آس ــوب و مبلم ــت چ ــت، صنع اس
ــد  ــش تأکی ــته و در گفته های ــتگی دانس ورشکس
ــوازم  ــی از ل ــرای برخ ــاه ب ــی در م ــه زمان دارد ک
ــفارش  ــت س ــل دس ــد، چه ــد کم ــی مانن چوب
داشــته امــا در حــال حاضــر در مــاه ایــن عــدد به 

ــد. ــم نمی رس ــت ه ــتان دس ــداد انگش تع
محمــد اســماعیلی علــت ایــن امــر را مشــکات 
ــوع ازدواج  ــه موض ــد و آن را ب ــادی می دان اقتص
ربــط می دهــد. وی تأکیــد دارد کــه حتــی 
ــت  ــن صنع ــازار ای ــر ب ــار ازدواج ب ــش آم کاه
ــش  ــا کاه ــه ب ــه ای ک ــت به گون ــذار اس تأثیرگ
آمــار ازدواج، خریــد لــوازم چوبــی ماننــد مبلمان و 

ــود. ــر می ش ــز کمت ... نی
ــرایط  ــود و ش ــود رک ــوی خ ــه گفتگ وی در ادام
ــد  ــف می کن ــدری نامســاعد توصی ــه  ق ــازار را ب ب

کــه آنــان را مجبــور بــه اخــراج کارگــران 
ــه  ــی ب ــا راض ــاید قلب ــه ش ــرده درحالی ک خودک

ــت. ــوده اس ــن کار نب ای
کــه  چوبــی  صنایــع  ماهــر  نجــار  ایــن 
ســال های زیــادی در بــازار ایــن صنعــت 
فعالیــت کــرده بــر ایــن بــاور اســت کــه 
ــوب  ــع چ ــازار صنای ــدی ب ــرایط ب ــی در ش حت
ــت  ــی داش ــال دوران خوب ــاه از س ــل 6 م حداق
ــال  ــی دو س ــت ط ــال حاضــر وضعی ــا در ح ام
اخیــر به جایــی رســیده کــه تنهــا دو مــاه 
مانــده بــه عیــد می تــوان بــر بــازار ایــن 
ــام  ــی ای ــاز کــرد و مابق محصــوالت حســاب ب

ــدارد. ــی ن ــای خوب ــال روزه س

lقــم ظرفیــت خوبــی در زمینــه 
دارد چــوب  صنعــت 

مجتبــی هاشــمی جــوان نجــاری اســت کــه کار 
ــت  ــا فعالی ــه و ب ــرادرش فراگرفت ــاری ب را در نج
چندســاله در حــال حاضــر بــه نجــاری ماهــر در 

ــت. ــده اس ــوب تبدیل ش ــت چ صنع
وی کــه باوجــود چندیــن ســال ســابقه کار چنــد 
ــر  ــه اخی ــی دو هفت ــوده و ط ــکار ب ــی را بی ماه
ــد  ــدا کن توانســته در یــک کارگاه نجــاری کار پی

ــد. ــخن می گوی ــازار س ــود ب ــز از رک نی
ــه  ــی ب ــدات چوب ــه تولی ــال در عرص ــن فع ای
ــرای  ــرایط ب ــازار و ش ــه در ب ــواد اولی ــود م وج
ــه  ــزان ک ــر می ــه ه ــاره دارد و اینک ــد اش تولی
ــع چــوب  ــه صنای ــوان در زمین الزم باشــد می ت
در قــم تولیــد داشــت زیــرا ایــن شــهر ظرفیــت 
ــا  ــوب دارد ام ــت چ ــه صنع ــی را در زمین خوب
متأســفانه خریــداری بــرای کاالهــای تولیــدی 
ــا اگــر هــم وجــود دارد جنــس  ــدارد ی وجــود ن
تولیــد شــده را باقیمــت بســیار ارزان کــه 
به صرفــه نیســت بایــد بــه فــروش برســاند تــا 

ــت. ــرر را گرف ــوی ض ــوان جل بت
صنعــت  ایــن  بــازار  می گویــد:  هاشــمی 

ــود  ــوب ب ــدری خ ــدان دور به ق ــته نه چن درگذش
ــی  ــغ کم ــا مبل ــتی ب ــی می توانس ــه راحت ــه ب ک
وارد بــازار شــده و یــک کارگاه نجــاری راه انــدازی 
کنــی ولــی در حــال حاضــر عــاوه بــر ســرمایه 
هنگفــت بــازار گنجایــش ورود بــه تولیــد را ندارد 
ــت  ــن صنع ــغلی ای ــده ش ــر آین ــوان ب و نمی ت

ــرد. ــاب ک حس

lهمین کــه مالیــات مــا را چنــد برابــر 
نکننــد بــرای مــا کافــی اســت

مجیــد کتانــی از کارفرمایانــی اســت کــه کارگاه 
ــه  ــر ک ــدود 10 کارگ ــا ح ــر ب ــال حاض وی در ح
ــوده  ــداد ب ــن تع ــه خــودش بیشــتر از ای ــه گفت ب
ــل  ــه دلی ــا را ب ــی از آن ه ــده برخ ــور ش و مجب

ــد. ــراج کن ــوق اخ ــت حق ــی در پرداخ ناتوان
ــد  ــوب تولی ــع چ ــه از صنای ــی ک وی  محصوالت
ــد مبلمــان را از کاالهــای لوکــس  می شــود مانن
معرفــی می کنــد کــه در ســبد ضروریــات مــردم 

ــدارد. جایــی ن
وی نیــز کــه رکــود و عامــل اقتصــادی را موجب 
ــع چــوب  ــازار صنای ــه ب ــردم ب ــال نداشــتن م اقب
طــی دو ســال اخیــر می دانــد و می گویــد: 
مــردم ترجیــح می دهنــد ابتــدا خــوراک، پوشــاک 
و مســکن خــود را تأمیــن کننــد و در انتهــا اگــر 
ــه دنبــال ســایر  مبلغــی برایشــان باقــی ماننــد ب

مــوارد می رونــد.
کتانــی بــازار ایــن صنایــع چــوب در دیگــر 
ــوان و  ــوب عن ــز نامطل ــور را نی ــهرهای کش ش
ــهرهای  ــایر ش ــه س ــم ب ــادرات ق ــش ص از کاه

کشــور خبــر می دهــد.
ایــن تولیدکننــده در ادامــه ایــن گفتگــو بــا ایــن 
مســئله تأکیــد می کنــد کــه مــا کمکــی از دولــت 
ــد  ــا را چن ــات م ــه مالی ــم و همین ک نمی خواهی
برابــر نکننــد و در مســیر تولیــد مانع تراشــی 

ــرای مــا کافــی اســت. نکننــد ب
کتانــی تأکیــد دارد کــه در حــال حاضــر مجبــور 

شــده بــرای اینکــه در بــازار دوام بیــاورد تنــوع و 
ــد  ــش ده ــود را افزای ــوالت خ ــای محص مدل ه

تــا بــه ایــن شــکل مشــتریان را جــذب کنــد.

lکاهش صادرات قم
ــز  ــم نی ــتان ق ــران اس ــه درودگ ــس اتحادی رئی
ــه  ــت صح ــن صنع ــاالن ای ــای فع ــر گفته ه ب
ــان  ــوب اذع ــع چ ــازار صنای ــود ب ــت و رک گذاش

دارد.
مجتبــی صفایــی رکــود در ساختمان ســازی، 
ــی  ــی مال ــه و عــدم توانای ــد جهیزی کاهــش خری
مــردم در تغییــر دکوراســیون در کنــار ســایر 
ــواردی  ــه م ــادی کان را از جمل ــائل اقتص مس
ــی  ــع چوب ــازار محصــوالت صنای ــد کــه ب می دان

ــت. ــرده اس ــا ب ــه کم را ب
ــی  ــم ط ــوب ق ــع چ ــازار صنای ــق ب وی از رون
ســال های گذشــته خبــر می دهــد و اینکــه 
ــارج از  ــه خ ــم ب ــدات ق ــد تولی ــی 90 درص زمان
اســتان صــادر می شــد امــا در حــال حاضــر 
وضعیــت ایــن صنعــت در شــهرهای دیگــر نیــز 

چنگــی بــه دل نمی زنــد.
رئیــس اتحادیــه درودگــران اســتان قــم، نــا امنی 
در کشــورهای همســایه را از دیگــر دالیلی عنوان 
کــرد کــه تــوان صــادرات صنایع چــوب بــه خارج 
از کشــور را مختــل کــرده و آن را بــا رکــود 

مواجــه کــرده اســت.
ــی از  ــت حاک ــن صنع ــاالن ای ــای فع گفته ه
ــه خریــد محصــوالت  ــال نداشــتن مــردم ب اقب
و تولیــدات چوبــی اســت کــه مهم تریــن 
عامــل ذکرشــده نیــز مســائل و مشــکات 
ــازاری فراتــر  اقتصــادی اســت. شــاید یافتــن ب
همســایه های  حتــی  و  کشــور  مرزهــا  از 
ایرانــی و از ســویی دیگــر کمــک دولــت بــرای 
ــه  ــول ب ــن محص ــادرات ای ــردن راه ص ــاز ک ب
ــن عرصــه  ــاالن ای ــد فع ــارج از کشــور بتوان خ
را بــا امیــدی دیگــر مواجــه کنــد تــا بــا دســت 
یافتــن بــه بازارهایــی کــه کیلومترهــای از 
ــر معرفــی  ــد عــاوه ب ــد فاصله دارن محــل تولی
ــکاتی  ــا را از مش ــی آنه ــت ایران ــر و صنع هن
ــق  ــد و رون ــه هســتند دور کن ــا آن مواج ــه ب ک
را بــار دیگــر امــا بــا شــیوه ای جدیــد بــه بــازار 

ــد. ــی بازگردان ــع چوب صنای

چوب حراج بر صنعت چوب قم

 هنرمندان در آستانه ورشکستگی

صنعت چوب و مبلمان 
در قم از قدمت کهنی 
است  برخوردار 
حال  در  هنر  این  و 
چهار  با حدود  حاضر 
تولیدی  واحد  هزار 
از ۲۰  بیش  اشتغال  و 
هزار نفر سهم به سزایی 
در اقتصاد این استان دارد و بعد از تهران 
بر  کشور  چوبی  صنایع  قطب  دومین 
سرنوشت قم حک شده است سرنوشتی 
را  و هوای خوشی  حال  این روزها  که 

نمی کند. سپری 

سیده  مرضیه 
میرقادری

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــای  ــاختمان ه ــوان از س ــی ت ــذت آن را م ــه ل ــی ک ــوی نمناک ب
ــی  ــت. روی صندل ــده اس ــار پرش ــالن انتظ ــید در س ــی چش قدیم
چرمــی کــه اهالــی البــد فرهنــگ و هنــر بــا چاقــو آن را شــکافته 
انــد منتظــر مــی مانــم تــا مالــک ســینما قــدس در آســتانه پلــه 
هــا بــا تعــارف گــرم هنرمندانــه مــن را بــه اتــاق مدیریــت ســینما 
دعــوت کــرده و صحبــت هــای خــود را از تلخــی هایــی کــه بــه 

جــان ســینما هــا افتــاده بازگــو کنــد.
ــل  ــاب در اردبی ــینما انق ــام س ــه ن ــه ب ــه ای ک ــار غل ــد از انب بع
بــه عنــوان باســابقه تریــن ســینمای اردبیــل احــداث شــد، ســینما 
قــدس بــه عنــوان دومیــن ســینمای اردبیــل بــه لحــاظ قدمــت 
ــدی  ــیح محم ــط مس ــال 50 توس ــداث و در س ــال 48  اح در س
بــه بهــره بــرداری رســید. ظرفیــت ایــن ســینما بــا هــزار و 217 
ــه  ــته آن ک ــخ گذش ــروز در تاری ــوده و ام ــر ب ــع 591 نف مترمرب
فضــای ســینما را بــه مــوزه ای از تاریــخ 50 ســاله هنــر این شــهر 
ــه سیســتم  ــز ب ــه دارد تجهی ــه ای ک ــا ضمیم ــرده تنه ــل ک تبدی
دیجیتالــی اســت کــه دو ســال قبــل بــه دلیــل محدودیــت هــای 
ناشــی از اکــران فیلــم هــای 35 میلــی متــری بــه ایــن مجموعــه 

ــه شــد. اضاف
تمــام اشــیا اطــراف ساســان ابــی زاده فضایــی شــبیه یــک مــوزه 
تاریــخ معاصــر را در ذهــن تداعــی مــی کنــد. آن بــوی آشــنا در 
ایــن اشــیا مــوج مــی خــورد و همــراه بــا نســیم پنجــره نیمــه بــاز 
مــن را بــه 50 ســال قبــل مــی بــرد. زمانــی کــه مســیح محمدی 
جــد ابــی زاده ســینما را بــه اردبیــل آورد تــا مــردم ایــن شــهر از 
ــا  ــگ را در دنی ــر و فرهن ــه هن ــی ک ــن فضاهای ــی از مهمتری یک

رقــم مــی زنــد بــی نصیــب نماننــد.
ــده در  ــی بازدارن ــینما را عامل ــئوالن س ــران و مس ــد مدی ــر چن ه
ــت  ــا اس ــال ه ــا س ــد ام ــی دانن ــی م ــم فرهنگ ــل تهاج مقاب
خبرگــزاری مــا بــه وضعیــت نامناســب امکانــات ســخت افــزاری 
ــردازد و  ــی پ ــل م ــهر اردبی ــینماهای ش ــایر س ــینما و س ــن س ای
متاســفانه تاکنــون نتوانســته گــوش هیــچ متولــی را بدهــکار کند.

مشــکات ســینما قــدس بــه تعبیــر مالــک آن نــه تنهــا محــدود 
بــه کشــور نیســت بلکــه در کنــار مشــکات اســتانی تشــدید می 

شــود و فرجــام آن صندلــی هــای شکســته اســت کــه بــه گفتــه 
ابــی زاده مالــک و مدیــر ایــن ســینما از ســال 75 کــه وارد حرفــه 
ســینما داری شــده اســت بــرای تعویــض آن هیــچ تاشــی مفیــد 
ــح  ــت ترجی ــه حمای ــدازی را ب ــان ســنگ ان ــوده و متولی ــده نب فای

ــد. داده ان

lعوارض نامه بی پاسخ سال 89
ــن  ــی ای ــه زمان ــد ک ــادآور ش ــدس ی ــینما ق ــک س ــی زاده مال اب
ــا  ــه بلیــط آن ت ــرای تهی ــق داشــت کــه ب ــه حــدی رون ســینما ب
خــود چهــارراه امــام صــف مــی کشــیدند و بــه عنــوان مثــال مــا 
در فیلــم »آپــاردی ســللر ســارانی« کــه در ســال هــای 77 و 78 
اکــران شــد در یــک مــاه 110 هــزار بلیــط بــه فــروش رســاندیم.

روزگار خــوش ســینما قــدس امــروز بــه فــروش بلیــط بــه تعــداد 
ــود  ــینما نب ــن س ــک ای ــه و مال ــه یافت ــت خاتم ــتان دس انگش
امکانــات ســخت افــزاری مناســب را از موانــع رغبــت حضــور در 

ــد. ــی دان ســینما م
ــز  ــاه ســال 1389 موافقــت تجهی ــح کــرد: دی م ــی زاده تصری اب
ــه  ــدی موسس ــارکت 60 درص ــا مش ــینما ب ــزاری س ــخت اف س
ســینما شــهر و حمایــت 40 درصــدی اســتان جلــب شــد و در این 
ــازی مجــدد،  ــف س ــی، ک ــض 500 صندل ــت تعوی ــا جه ــه م نام
تعویــض پــرده اکــران، نصــب سیســتم صوتــی آنالــوگ، تعمیــر 
ســالن انتظــار، بازســازی اساســی ســرویس بهداشــتی، ســاخت 
ــد و بازســازی  ــرده مخمــل جدی ــه، طراحــی و ســاخت پ نمازخان
ــی  ــتان بررس ــا در اس ــم ت ــرح کردی ــتی ط ــه ورودی در خواس پل

ــود. ش
وی افــزود: ایــن نامــه هــر چنــد از ســوی ارشــاد اســامی اســتان 
بــه اســتانداری ارجــاع شــد امــا دو مــاه بعــد بــا همــکاری نکــردن 
ــرد و  ــه کارشناســی صــادر ک ــاد جوابی ــتانی وزارت ارش ســهم اس
بازســازی از دســتور کار خــارج شــد و هزینــه بازســازی کــه قــرار 
ــر  ــتان دیگ ــک اس ــه ی ــد ب ــینما اختصــاص یاب ــن س ــه ای ــود ب ب

پرداخــت شــد.
نامــه بــی جــواب ابــی زاده کــه بعــد از دوندگــی هــای چنــد ماهه 

بــا جــواب رد مواجــه شــده اســت، در حالــی اســت کــه وضعیــت 
ــذت  ــع ل ــه یکــی از موان نامناســب صندلــی هــای ایــن ســینما ب

فیلــم دیــدن توســط ســینما دوســتان تبدیــل شــده اســت.
ــه عبارتــی  اینهــا را کــه توضیــح مــی دهــد برافروختــه اســت. ب
ناامیــد از پیگیــری هایــی اســت کــه بــا هــزاران خواهــش و تمنــا 
نظــر مســئوالن کشــوری را جلــب کــرده و اینجــا در خــود اســتان 
دســت رد را بــه ســینه اش گذاشــته انــد و او را مجــددا بــه میانــه 

صندلــی هــای 50 ســاله هدایــت کــرده انــد.
همــکاری نامطلــوب متولیــان در آن ایــام را بایــد بــه ایــن واقعیت 
ــای  دیگــر  ــه هســتند ســینماهایی در اســتان ه ــرد ک ــه ک اضاف
کــه طــی ســه ســال اخیــر چندیــن بــار توانســته اســت صندلــی 

خــود را بــا جلــب حمایــت هــای مشــابه دریافــت کننــد.

lبررسی نامه هایی که رد شده است
گایــه هــای مســتند ایــن مالــک ســینما از بــی مهــری متولیــان 
ــه  ــورد ک ــی خ ــاک م ــدس خ ــینما ق ــیو  س ــی در آرش در حال
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــری فرهن ــمعی بص ــئول س ــئول مس مس
ــرد:  ــح ک ــا تصری ــه ه ــن گای ــه ای ــخ ب ــل در پاس ــتان اردبی اس
ــت  ــتان در دس ــن اس ــینماهای ای ــعه س ــز و توس ــای تجهی تقاض

ــت. ــی اس بررس
غریــب منوچهــری متذکــر شــد: در حــال حاضــر از کل 
ــدس در  ــاب و ق ــینما انق ــط دو س ــتان فق ــن اس ــینماهای ای س

ــت. ــال اس ــاد فع ــارس آب ــینما در پ ــک س ــل و ی اردبی
مســئول ســمعی بصــری ارشــاد اســامی اســتان برنامــه تجهیز و 
توســعه ســینماها را تعویــض صندلــی هــای فرســوده عنــوان کرد 
و متذکــر شــد: هــر ســه ســینمای فعــال در ایــن خصــوص تقاضا 
ــت  ــه نوب ــهر ب ــینما ش ــه س ــارکت موسس ــا مش ــه ب ــد ک داده ان

تجهیــز خواهنــد شــد.
منوچهــری در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص همــکاری نکــردن 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان بــا تجهیــز ســینما قــدس کــه دو 

دست رد متولیان برای بازسازی سینماهای اردبیل

20 سال دغدغه یک صندلی
چند قدم مانده به میدان سرچشمه اردبیل مرکز فرهنگی هنری دایر است که زمانی برای تهیه بلیط 
ورودی آن به طول چند کیلومتر در اردبیل صف کشیده می شد. امروز نه تنها از آن روزهای باشکوه 
اثری باقی نمانده بلکه سینما قدس اردبیل برای مرگ تدریجی خود لحظه ها را پشت هم می چیند، بی 

آنکه احوال پرسی داشته باشد.
ونوس بهنود

 ابی زاده این اظهارات که ماهواره 
مردم را از سینما ها رانده قبول ندارد 

و معتقد است این سی دی داخل و 
شبکه خانگی است که موجب شده 
فیلم در کوتاه ترین زمان ممکن با 

هزینه اندک در اختیار مخاطب
 قرار گیرد|
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــده  ــی پاســخ مان ــه درخواســتی ب ــب یــک نام ــل در قال ســال قب
اســت، تصریــح کــرد: بنــده قبــول دارم و ایــن درخواســت طــرح 

شــده بــود.
ــینما شــهر  ــه موسســه س ــه اینک ــه ب ــا توج ــان داشــت: ب وی بی
ــز  ــه تجهی ــبت ب ــک نس ــا مال ــارکت ب ــهم 50-50 و مش ــا س ب
ــن  ــق نیافت ــی در تحق ــکل اصل ــد، مش ــی کن ــدام م ــینماها اق س
ــر مــی گــردد. ــک ب ــه مال ــه تامیــن آورده اولی ایــن درخواســت ب

منوچهــری بــا بیــان اینکــه مالــک تامیــن آورده خــود را از ارشــاد 
ــد اراده  ــه داد: بای ــود، ادام ــرده ب ــتانداری تقاضــا ک ــا اس ــتان ی اس
ــاد  ــد و وزارت ارش ــر باش ــدی ت ــک ج ــوی مال ــن آورده از س تامی
ــن ســهم 50 درصــد ســینما شــهر مشــارکت دارد. خــود در تامی

ــا  ــخگوی نیازه ــط در روز پاس ــک بلی ــروش ی lف
ــت نیس

هــر چنــد ایــن ســینما در مالکیت بخــش خصوصــی اســت و اراده 
بخــش خصوصــی بــه عنــوان یکــی از راهکارهــای بازســازی آن 
مــورد تاکیــد اســت امــا ابــی زاده تاکیــد دارد کــه مــا آنقــدر پــول 
نداریــم کــه ســینما را ســرپا نگــه داریــم و ایــن لطــف خداســت 
ــود  ــه وج ــان ب ــه متولی ــی ک ــا وضعیت ــل ب ــینماهای اردبی ــه س ک

آورده انــد هنــوز تعطیــل نشــده اســت.
ــا فــروش حداقلــی بلیــط نمــی تــوان هزینــه  وی تاکیــد کــرد: ب
هــای بازســازی را تامیــن کــرد و مــا روزهایــی داریــم کــه فقــط 
ــا فــروش یــک یــا دو بلیــط در روز  یــک بلیــط فروختــه ایــم و ب

نمــی تــوان یــک ســینما را زنــده نگــه داشــت.
ــوده  ــال ب ــاب فع ــد از انق ــه بع ــه 650 ســینمایی ک ــک ب از نزدی
ــز در شــرایط  ــب نی ــد و اغل ــه 300 مــورد دایران امــروز نزدیــک ب

ــرا مــی شــوند. نیمــه تعطیــل مشــتریان خــود را پذی
بــه گفتــه ابــی زاده گاهــا ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه ایــن 
همــه فــروش بلیــط کــه در حالــت کلــی بــه ثبــت مــی رســد بــه 

کجــا رفتــه و چــرا اغلــب شهرســتان هــا گلــه مندنــد.
مالــک ســینما قــدس در پاســخ بــه ایــن ســوال گفــت: نزدیــک 
ــج  ــه پن ــق ب ــور متعل ــینماهای کش ــروش س ــد از ف ــه 90 درص ب
ســینمای شــاخص شــهر تهــران اســت و بــا ایــن حســاب ســهم 
ــتی  ــر انگش ــاب س ــک حس ــا ی ــد ب ــی توانی ــهرها را م ــایر ش س

ــد. محاســبه کنی

lفروش سی دی در مقابل سینمای بی رمق
مدیــر ســینما قــدس معتقــد اســت مســئوالن همــدردی ندارنــد؛ 
ــل  ــته حداق ــال گذش ــم س ــک و نی ــده در ی ــتند بن ــر داش ــه اگ چ
یکبــار مدیــر کل ارشــاد اســامی اســتان را زیــارت مــی کــردم و 
نــه اینکــه حتــی نمــی دانــم ایشــان کــی مدیــر شــده انــد و چــه 

دلیلــی دارد کــه بــه ســینما بــی مهــر انــد.
خبرنــگار مــا در خصــوص سیاســت هــا و برنامــه هــای حمایــت 
ــر کل ارشــاد اســامی اســتان تمــاس  ــر مدی ــا دفت از ســینماها ب

ــران  ــه ای در ته ــحاقی در جلس ــر اس ــد ناص ــه ش ــت و گفت گرف
حضــور دارد. در پــی تمــاس بــا شــماره همــراه وی کــه خامــوش 
بــود، ایــن رســانه نتوانســت نظــرات مدیــر ایــن نهــاد فرهنگــی را 

دریافــت کنــد.
ــزاری  ــخت اف ــات س ــه امکان ــدود ب ــدس مح ــینما ق داغ دل س
نیســت. ابــی زاده ایــن اظهــارات کــه ماهــواره مــردم را از ســینما 
ــدارد و معتقــد اســت ایــن ســی دی داخــل و  ــده قبــول ن هــا ران
شــبکه خانگــی اســت کــه موجــب شــده فیلــم در کوتــاه تریــن 
زمــان ممکــن بــا هزینــه انــدک در اختیــار مخاطــب قــرار گیــرد.

وی تاکیــد کــرد: اگــر یــک خانــواده چهــار نفــره بــه ســینما بروند 
ــط، تنقــات و حمــل و نقــل  ــرای بلی ــه ای کــه ب متوســط هزین
مــی پردازنــد نزدیــک بــه 40 هــزار تومــان اســت؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه همــان خانــواده بــا یــک ســی دی هــزار تومانــی مــی 

توانــد فیلــم مذکــور را خریــداری کنــد.
ــا ســوژه تکــراری و نامطلــوب، محــدود شــدن اکــران  ســاخت ب
فیلــم هــای خارجــی، لغــو درجــه بنــدی فیــل هــا و لغــو برنامــه 
ــی دی  ــروش س ــار ف ــینماها در کن ــاالنه س ــران س ــی اک زمان
ــر ریشــه ســینماها  ــت تیشــه ب ــی رای ــون کپ ــت قان ــدون رعای ب
ــا دو مشــتری  ــک ی ــرای ی ــا ب ــم ه ــروز فیل ــه ام ــی ک زده. تاجای
ــد  ــرک کن ــالن را ت ــم س ــه فیل ــر میان ــه اگ ــی شــود ک پخــش م
ــاله  ــن س ــتان همیشــگی چندی ــان دوس ــا هم ــم ه مشــتری فیل

ــتند. ــی هس ــای خال ــی ه ــی صندل یعن
از ابتــدای ســال جــاری ســینما قــدس در اردبیــل چیــزی حــدود 
ــط  ــاب بلی ــا احتس ــه ب ــت ک ــه اس ــط را فروخت ــزار و 870 بلی ه
پنــج هــزار تومانــی درآمــد ایــن ســینما حــدود 9 میلیــون و 350 
هــزار تومــان بــوده اســت. بــا کســر هزینــه هــا قضــاوت بــا خــود 
ــز  ــه در مرک ــی ک ــز فرهنگ ــی از مراک ــه یک ــت ک ــئوالن اس مس
شــهر واقــع شــده تــا چــه حــد مــی توانــد در ایفــای رســالت خــود 
موفــق عمــل کنــد و در ایــن میــان طــی ســال هــای اخیــر بــه 
غیــر از دیجیتالــی کــردن اکــران فیلــم چــه حمایتــی از ایــن نهــاد 

صــورت گرفتــه اســت.
ــای  ــل ه ــنایش در پ ــوی آش ــه ب ــی ک ــدس را در حال ــینما ق س
ورودی و البــه الی هیاهــوی شــهر گــم مــی شــود تــرک 
مــی کنــم. کمــی پاییــن تــر چنــد صــد قــدم بــه ســمت میــدان 
شــریعتی ســینما انقــاب در وضعیتــی مشــابه ســینما قــدس بــا 
ــه  ــد  و در ادام ــی کن ــرم م ــابه دســت و پنجــه ن مشــکاتی مش
ســینما ایــران را مــی بینــم کــه دیوارهایــش فروریختــه و بــه کل 
ــران شــده اســت. ــن ســینمای شــهر وی ســاختمان قدیمــی تری

ــهر  ــگین ش ــد و در مش ــده ان ــل ش ــظ تعطی ــه و حاف ــینما الل س
ــاهده  ــوس را مش ــی محس ــوان رونق ــی ت ــز نم ــاد نی ــارس آب و پ
کــرد. آیــا ایــن تدبیــر مــا بــرای ســینماها بــه عنــوان قطــب های 

ــود؟ ــده تهاجــم فرهنگــی ب بازدارن
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــه برخــی از کارشناســان و نویســندگان،  ــه گفت ب
ادبیــات کــودک در خراســان شــمالی دارای 
کمبودهایــی اســت کــه بایــد بــرای رفــع آن گام 
ــه  ــی ک ــود، گام های ــته ش ــی برداش ــای مهم ه
بایــد از قالــب تــا مضمــون و محتــوای کتــاب ها 
و محصــوالت حــوزه ادبیــات کــودک را بپیمایــد.

نوشــین شــعبانی، شــاعر حــوزه کــودکان در 
ــا،  ــگار م ــا خبرن ــو ب ــمالی در گفتگ ــان ش خراس
ــاب  ــم دارد کت ــا ک ــتان م ــد: آنچــه اس ــی گوی م
خــوب در حــوزه کــودک و خواننــده کتــاب 
ــی بایســت  ــتا م ــن راس ــه در ای ــوب اســت ک خ
ــرای  ــوب ب ــای خ ــاب ه ــد کت ــمت خری ــه س ب
ــا در  ــاب ه ــن کت ــار ای ــش آم ــودکان و افزای ک

ــت. ــا رف ــه ه کتابخان
وی اظهــار مــی کنــد: در حــوزه ادبیــات کــودک 
بایــد نویســندگانی پــای کار بیاینــد کــه دوســت 
دارنــد بــرای کــودکان بنویســند و همچنیــن ذوق 
ادبــی و تخیــل سرشــار داشــته باشــند چــرا کــه 
ــام  ــان و جویــای ن در ایــن وادی تنهــا دغدغــه ن
بــودن نتیجــه نامناســبی در پــی خواهــد داشــت.

شــعبانی مــی افزایــد: بایــد موسســات فرهنگــی 
نظیــر خانــه فرهنــگ، فضایــی در اختیــار 
کــودکان قــرار دهنــد تــا کتابخوانــی بــه صــورت 
جمعــی بــرای کــودکان انجــام شــده و آنهــا بــه 
مــرور بــه اهمیــت کتــاب و کتابخوانــی پــی برند.

lتاثیــر ســوء کتــاب هــای بــازاری بــر 
ادبیــات کــودک

یکــی دیگــر از نویســندگان فعــال حــوزه کــودک 
در خراســان شــمالی در گفتگــو بــا خبرنــگار 
ــه خــاء هــای موجــود  ــد: از جمل ــا، مــی گوی م
در حــوزه ادبیــات کــودک نبــود تشــکل صنفــی 
ــات کــودک اســت  ــی در بخــش ادبی ــا پاتوق و ی
کــه البتــه در حــال حاضــر حــوزه هنــری بــرای 
رفــع ایــن کاســتی پیــش قــدم شــده و توانســته 

ــد. ــران کن ــن خــاء را جب ــداری از ای مق
ــای  ــاب ه ــود کت ــه از وج ــا گای ــرا داوری ب زه
ــی  ــار م ــودک، اظه ــات ک ــوزه ادبی ــازاری در ح ب
کنــد: کتــاب هــای بــازاری آن نــوع کتــاب هایی 
ــوای  ــه محت ــی ب ــران توجه ــه ناش ــتند ک هس
کتــاب نداشــته و تنهــا بــه منفعــت مالــی آن می 

اندیشــند.
ــازاری  ــای ب ــاب ه ــد: کت ــی ده ــه م وی ادام
ــودکان  ــی ک ــلیقه ادب ــطح س ــده س ــب ش موج
پاییــن بیایــد و کار در حــوزه ادبیــات کــودک، در 
حــد کتــاب هــای بــازاری دیــده شــود در حالــی 
کــه نویســندگی در حــوزه ادبیــات کودک بســیار 

ــت. ــم اس ــخت و مه س
داوری مــی افزایــد: کتــاب هــای بــازاری توســط 
نویســندگانی نوشــته شــده کــه دوره و آمــوزش 
الزم را ندیــده انــد و فــرق ادبیــات در حــوزه 

ــد. ــی دانن ــا بزرگســال را نم ــودک ب ک
ــایی در  ــم فرس ــه قل ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــرکت در  ــد ش ــودک نیازمن ــات ک ــوزه ادبی ح
ــاب  ــدن کت ــی و خوان ــد ادب ــای نق کاس ه
هــای مطــرح در ایــن حــوزه اســت، بیــان مــی 
کنــد: نبــود منابــع و کتــاب هــای ادبــی خــوب 
ــب  ــمالی، موج ــان ش ــودک در خراس ــوزه ک ح
شــده کــه افــراد نتواننــد ادبیــات کــودک را بــه 

ــند. ــتی بشناس درس

lکمبــود یــار مهربــان در حــوزه 
ادبیــات کــودک خراســان شــمالی 
ســمیرا ســعادتمند، یکــی از فعــاالن حــوزه 
ادبیــات کــودک خراســان شــمالی نیــز در گفتگو 
ــات  ــد: ادبی ــی کن ــار م ــر، اظه ــگار مه ــا خبرن ب
ــد یــک انجمــن مجــزا و خــاص  کــودک نیازمن
ــت  ــا فعالی ــتان ه ــام شهرس ــه در تم ــت ک اس

ــد. ــته باش داش
وی بــا بیــان ایــن کــه الزم اســت حــوزه 
ــواده هــا  ــه خان ــه درســتی ب ادبیــات کــودک را ب
ــرای  ــوب را ب ــای خ ــاب ه ــا کت ــانیم ت بشناس
مطالعــه کــودکان خــود تهیــه کننــد، ادامــه مــی 
دهــد: همچنیــن خــوب اســت کــه بــرای حفــظ 
گویــش و زبــان هــای محلــی در حــوزه ادبیــات 

ــود. ــودک کار ش ک
ــاالن  ــر از فع ــی دیگ ــرد، یک ــوی ف ــی عل یحی
حــوزه ادبیــات کــودک خراســان شــمالی نیــز در 
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، مــی گویــد: خراســان 
ــاظ  ــم از لح ــودک ه ــاب ک ــر کت ــمالی از نظ ش
ناشــر و هــم تعــداد نویســنده ضعــف دارد و یکــی 
از اســتان هایــی اســت کــه در ایــن حیطــه در رده 

ــرار دارد. هــای پاییــن کشــوری ق
ــی کــه در  ــد: یکــی از مزیــت های وی مــی افزای
ــت  ــن اس ــود دارد ای ــودک وج ــات ک ــوزه ادبی ح
کــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان 

انجمــن ادبــی تشــکیل داده اســت.
ــه اینکــه کتــاب هــای  ــا اشــاره ب علــوی فــرد ب
ــتان  ــف در اس ــای مختل ــگ ه ــا فرهن ــی ب ادب
ــن  ــود ای ــا وج ــد: ب ــی کن ــه م ــود دارد، اضاف وج
ــی و  ــگ بوم ــا فرهن ــی ب ــاب های ــفانه کت متاس
ــان  ــی خراس ــای محل ــان ه ــا و زب ــش ه گوی
ــوده و  ــدک ب ــیار ان ــتان بس ــن اس ــمالی در ای ش

ــت. ــگ اس ــا کمرن ــود آنه وج
ــودن  ــگ ب ــاید کمرن ــد: ش ــی ده ــه م وی ادام
کتــاب هایــی بــا گویــش هــای محلــی در حــوزه 
ادبیــات کــودک بــه دلیــل شــناخته نشــدن وزن 
هــا و زبــان هــای معیــار اســت کــه بــه صــورت 

عامــه بــه مــا رســیده و مکتــوب وجــود نــدارد.
علــوی فــرد بیــان مــی کنــد: گویــش هــا و زبان 
ــوده و  ــا ب ــگ م ــی از فرهن ــی بخش ــای محل ه
اگــر هــر کــدام از آنهــا ضعیــف شــود بخشــی از 

فرهنــگ بــه ســوی نابــودی مــی رود.

ــاب هــای  lصــدور مجــوز انتشــار کت
اداره  ســوی  از  شــمالی  خراســان 

ارشــاد خراســان رضــوی 
معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
خراســان شــمالی نیــز در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا 
ــد: اداره کل فرهنــگ و  ــه مــی گوی ــن زمین در ای
ــدازی  ــال راه ان ــه دنب ــتان ب ــامی اس ــاد اس ارش
ــرای نویســندگان  ــه هــای تخصصــی ب کتابخان
اســتان اســت تــا بــه منابع مــورد نیــاز دسترســی 

ــری داشــته باشــند. راحــت ت
ــد:  ــی افزای ــی م ــر هدایت ــام ناص ــت االس حج
ــاس  ــر اس ــب ب ــک کت ــال تفکی ــون در ح اکن
ــه  ــن کتابخان ــس از آن ای ــتیم و پ ــوا هس محت
های تخصصــی، در 10 مــکان اســتان راه اندازی 

ــد. ــد ش خواهن
هدایتــی بــا اشــاره بــه نیــاز اســتان در خصــوص 
ــدازی موسســه هــای تخصصــی در حــوزه  راه ان
ــرادی  ــد: الزم اســت اف ــی کن ــه م کــودک اضاف
ــه  ــدازی موسس ــرای راه ان ــندگان ب ــد نویس مانن
ــق،  ــث تحقی ــوره در بح ــک منظ ــی ت تخصص
ــد و  ــدام کنن ــودک اق ــوزه ک ــش و ...در ح پژوه
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســتان نیــز آمادگــی 
آن را دارد کــه مجــوز مــورد نیــاز در ایــن زمینــه 

ــد. را صــادر کن
ــاب هــای  ــا ورود کت ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــای مختلف ــگ ه ــتان فرهن ــه اس ــف ب مختل
ــد: راه  ــی افزای ــوند، م ــی ش ــتان م ــز وارد اس نی
انــدازی موسســات تــک منظــوره ادبیــات کودک 
و نوجــوان مــی توانــد در حفــظ فرهنــگ اســتان 

ــر باشــد. بســیار موث
هدایتــی اضافــه مــی کنــد: اشــکالی کــه در نشــر 
کتــاب هــای اســتان وجــود دارد ایــن اســت کــه 
صــدور مجــوز ایــن کتــاب هــا از ســوی اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد خراســان رضــوی انجــام شــده 

و اداره کل اســتان در آن دخیــل نیســت.
وی ادامــه مــی دهــد: صــدور مجــوز نشــر 
کتــب هــای مختلــف اســتان از ســوی اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد خراســان رضــوی ســبب شــده 
ــف و دارای  ــات مختل ــا محتوی ــا ب ــاب ه ــا کت ت
اشــکاالت زیــادی باشــند و ایــن موضــوع از 
ــگ و ارشــاد اســامی اســتان  ســوی اداره فرهن

ــول نیســت. ــورد قب ــز م نی
ــته  ــال گذش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب هدایت
ــتیم  ــاد نوش ــگ و ارش ــه وزارت فرهن ــه ای ب نام
تــا صــدور مجــوز کتــاب هــای اســتان بــه خــود 
اســتان داده شــود، مــی افزایــد: در صــورت قبــول 
ایــن پیشــنهاد کارگــروه هــای مختلــف تشــکیل 
شــده و کتــاب هــا بــا دقــت بیشــتری در اســتان 

منتشــر مــی شــوند.
وی در خصــوص نــگارش و انتشــار کتــاب 
ــای  ــان ه ــا و زب ــش ه ــا گوی ــودک ب ــات ک ادبی
مختلــف خراســان شــمالی نیــز اظهــار مــی کند: 
ــات  ــندگان ادبی ــود نویس ــه خ ــوع ب ــن موض ای
ــه در  ــود ک ــی ش ــوط م ــوان مرب ــودک و نوج ک
ایــن حــوزه ورود پیــدا کننــد البتــه اداره فرهنــگ 
ــه از  ــز در ایــن زمین و ارشــاد اســامی اســتان نی

ــرد. ــد ک ــت خواه ــا حمای آنه

علی خادمی

این روزها کودکان کتابخوان می توانند حلقه اتصال خود به ادبیات 
را در نوشته هایی جستجو کنند که توسط ناشران دغدغه مند و 

نویسندگان جویای نام به بازار فروش سوق داده شده اند.
نبود کتاب های غنی از روح کودکی و همچنین کم تعداد بودن 
نویسندگان خوش ذوق و آگاه به فضای مورد نیاز کودک از خالء هایی 

است که در حوزه ادبیات کودک خراسان شمالی دیده می شود.

فراق یار مهربان در ادبیات کودک خراسان شمالی

 لزوم توجه مسئوالن
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

اویس چهار یاری 

محمــود افکــن پــور یکــی فرهنگیان شهرســتان 
ــاد  ــی در تایب ــیقی مقام ــد: موس ــاد می گوی تایب
موردعاقــه مــردم اســت ولــی متأســفانه 
ــن  ــه ای ــی ب مســئوالن شهرســتان توجــه چندان
ــم  ــته و دراکثرمراس ــی نداش ــنتی و بوم ــر س هن
ــه  ــاپ را ب ــدگان پ ــی و خوانن ــازهای غیربوم س
و  می کننــد  دعــوت  جشــن ها  و  محافــل 
ازهنرمنــدان بومــی در اجــرای موســیقی مقامــی 

ــد. ــی برن ــره ای نم به
عبدالرحمــان نمــازی یکــی دیگــر از هنرمنــدان 
تایبــاد نیــز بــه مهــر گفــت: متأســفانه مســئوالن 
ــتان ها  ــایر شهرس ــدان س ــوت از هنرمن ــا دع ب
و اســتان ها هزینــه گزافــی را بــرای اجــرای 
موســیقی کــه بافرهنــگ مــردم تایبــاد همخوانی 
نــدارد متقبــل مــی شــوند امــا حاضــر بــه هزینــه 
ــعه  ــت و توس ــرای حمای ــغ ب ــن مبل ــرد همی ک

ــاد نیســتند. موســیقی مقامــی تایب
وی افـزود: فرمانـدار تایبـاد در بـدو تکیـه زدن بر 
صندلـی فرمانـداری بـا هنرمنـدان نشسـت های 
مسـئوالن   تـا  داد  قـول  و  داشـت  را  متعـددی 
هنرمنـدان  و  مقامـی  موسـیقی  از  شهرسـتان 
حمایـت کنند امـا این وعده هـا تحقق پیـدا نکرد.

اسـتاد یعقـوب نوازنـده دوتار نیـز بـا گایه مندی 
از مسـئوالن گفـت: دوتار ونوای موسـیقی مقامی 
عارفانـه اسـت ودرنـوای موسـیقی مقامـی مانند 
»اهلل مـدد«، »اشـترخجو« و »مقـام اهلل« در خود 
سـوز وگداز عمیقـی دارد که اهل دل بیشـتر با این 

موسـیقی ارتباط برقرارمـی کنند.
 وی گفت: از مسـئوالن انتظار دارم ازپیشکسوتان 
و گروه هـای موسـیقی مقامـی در محافل بیشـتر 
اسـتفاده کـرده و با حمایـت از آن ها بـه حفظ این 

پیشـینه تاریخی کمـک کنند.

lمستمری 120 هزارتومانی
اســتاد عبدالکریــم گزیکــی نــژاد از خواننــدگان و 
نوازنــدگان مطــرح کشــور در موســیقی مقامی به 
مهــر گفــت: موســیقی مقامــی شهرســتان تایباد 
نیازمنــد احیــا اســت و بایســتی در ایــن موســیقی 

از هــر نــوع زشــتی دوری جســت.
ایــن اســتاد صاحب مقــام بیــان کــرد: مســئوالن 
شهرســتان بایســتی از هنــر اصیــل منطقــه 
حمایــت بیشــتری داشــته باشــند تــا جوانــان این 
ــاورده و  ــی روی نی ــیقی غرب ــه موس ــوم ب مرزوب
همچــون گذشــته نســل بــه نســل ایــن افتخــار 

ــد. ــده نگاه دارن ــا زن ــل و در دنی را منتق
ــود را در  ــر خ ــال از عم ــه 50 س ــان اینک وی بابی
موســیقی مقامــی صــرف کــرده اســت ادامــه داد: 

تنهــا راه امرارمعــاش زندگــی مــن موســیقی مقامی 
ــه وزارت  ــی ک ــتمری 120 هزارتومان ــت و مس اس
ارشــاد بــه ازای 50 ســال خدمــت ماهیانــه بــه مــن 

ــد. ــت می کن پرداخ
وی گفــت: توجــه مســئوالن و حمایــت از 
ــن  ــه ای ــرام ب ــی احت ــیقی مقام ــدان موس هنرمن

ــت. ــده اس ــی و ارزن ــر عرفان هن
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــه رئی ــن رابط در ای
اســامی تایبــاد نیــز بابیــان اینکه ســاز موســیقی 
ــت  ــاز حمای ــی س ــت ول ــوک اس ــدان ک هنرمن
مســئوالن کــوک نیســت گفــت: مــا مســئوالن 
ــدان  ــر هنرمن ــدان هســتیم و اگ شــرمنده هنرمن

ــه آن هــا حــق داد. ــد ب ناراضــی هســتند بای
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــر گف ــه مه ــزه ازاد ب حم
ــتان های  ــیقی در شهرس ــاده موس ــروه آم 10 گ
تایبــاد و باخــرز داریــم کــه زمینــه فعالیــت بــرای 
ــی در  ــیقی مقام ــای موس ــروه ه ــک از گ هیچ ی

ــدارد. ــود ن ــتان ها وج ــن شهرس ای
گروه هــای  از  مســئوالن  اگــر  گفــت:  وی 
ــروه  ــن گ ــاً ای ــد قطع ــت نکنن ــیقی حمای موس
موســیقی نیــز از هــم خواهــد پاشــید و موســیقی 

ــی رود. ــن م ــه از بی منطق
وی افــزود: چندیــن ســال از وفــات اســتاد مرحوم 
غامحســین ســمندری می گــذرد ولــی تاکنــون 
مســئوالن شهرســتان باخــرز آرامــگاه آن مرحوم 
ــه  ــه ای ب ــا کوچ ــی ی ــی خیابان ــاختند و حت را نس
یــاد زحمــات آن اســتاد نام گــذاری نشــده اســت.

ــرای  ــراث ب ــک می ــار ی ــاز دوت ــت: س وی گف
ــفانه  ــی متأس ــت ول ــرز اس ــاد و باخ ــه تایب منطق
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــراث فرهنگ می
هیــچ توجهــی بــه ایــن موضــوع نداشــته و زمانی 
ــا مــی رود ســازش را  کــه یــک اســتاد از بیــن م

ــد. ــوزه می برن ــه م ب
ــاد  ــاد اســامی تایب ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
گفــت: در طــول ســال 700 هــزار تومــان اعتبــار 
بــرای موســیقی داریــم کــه بــرای برگــزاری یک 
ــج  ــل پن ــه حداق ــی ک ــیقی مقام ــنواره موس جش
ــز  ــاری ناچی ــه دارد اعتب ــان هزین ــون توم میلی
ــار  ــن اعتب ــر ای ــا تکیه ب ــوان ب ــذا نمی ت اســت و ل

ــرد. ــت ک ــش حمای ــر و هنرمندان ــن هن از ای
ــاد  ــاد اســامی تایب ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
نیــز بابیــان اینکــه موســیقی مقامــی شهرســتان 
ــوردار اســت و در  ــگاه خاصــی برخ ــاد از جای تایب
ــرح  ــای مط ــر نوازنده ه ــته اکث ــال گذش 200 س
کشــور در بحــث دوتــار و منقبــت خوانــی از 
ــد  ــرز بودن ــاد و باخ ــرور تایب ــه فرهنگ پ منطق
ــیقی  ــر موس ــدع هن ــن مب ــرد: اصلی تری ــان ک بی

مقامــی اســتاد مرحــوم »نظــر محمد ســلیمانی« 
ــی  ــل ایران ــر اصی ــن هن ــام ای ــای بن از نوازنده ه

ــد. بودن
حمــزه آزاد بــا اشــاره بــه اینکــه وضعیــت موســیقی 
ــال  ــت ح ــزود: وضعی ــت اف ــب نیس ــی مناس مقام
حاضــر موســیقی مقامــی متأثــر از وضعیــت 
موســیقی در کشــور اســت و تنهــا مربوط بــه تایباد 
ــا ایــن  و باخــرز نیســت و در همــه جــای کشــور ب

ــه رو هســتیم. ــت روب وضعی
ــیقی  ــدان موس ــرد: از هنرمن ــان ک وی خاطرنش
ــل  ــیقی اصی ــدگان موس ــوان نوازن ــی به عن مقام
ــتر  ــفانه بیش ــود و متأس ــت نمی ش ــی حمای ایران

ــد. ــی رو آورده ان ــیقی غرب ــه موس ــان ب جوان
ــاد  ــاد اســامی تایب ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــد  ــه هنرمن ــول دادن ب ــاد پ ــه ارش ــت: وظیف گف
نیســت بلکــه وظیفــه مــا ســاماندهی هنرمنــدان 

ــت. اس
آزاد افــزود: دیگر مســئوالن نهادهای شهرســتان 
نیــز بــرای زنــده نگاهداشــتن موســیقی مقامــی 
بایســتی پــای گــود آمــده و از هنرمنــدان حمایت 
کننــد چراکــه مــا در ایــن شهرســتان هنرمنــدان 
ــری  ــا بهره گی ــم ب ــم و می توانی بااســتعدادی داری
از ایــن ظرفیــت صادرکننــده فرهنــگ در جهــان 

باشــیم.
رئیـس ارشـاد بـا ابـراز نارضایتـی از بی توجهـی 
سـایر ادارات شهرسـتان گفـت: متأسـفانه ادارات 
شهرسـتان تایبـاد درزمانـی کـه پـول هنگفتـی 
دارند بـرای هزینه کـردن از هنرمنـدان غیربومی 
اسـتفاده می کننـد و درزمان بی پولـی از هنرمندان 
بومـی و داخلی بهـره می گیرند که ایـن نگاه خود 

جـای تأسـف دارد.
وی در خصوص بیمه هنرمندان موسـیقی مقامی 
نیز به عنـوان یکـی از مطالبات جـدی آنها گفت: 
بیمـه شـدن هنرمنـدان از سـوی وزارت ارشـاد 
دارایـی شـرایطی اسـت کـه در صـورت دارا بودن 
شـرایط هنرمنـد را وزارت ارشـاد بیمـه می کنـد و 
بعضـی هنرمنـدان بیمـه می شـوند امـا برخـی از 
هنرمنـدان حتـی از پرداخت همین حـق بیمه نیز 

در مضیقه هسـتند.
ــط  ــتمری توس ــت مس ــزود: دریاف ــزه آزاد اف حم
ــنی  ــرایط س ــی ش ــیقی مقام ــدان موس هنرمن
ــه  ــاد بودج ــر وزارت ارش ــه اگ ــال را دارد ک 60 س
ــد مســتمری پرداخــت  ــه هنرمن داشــته باشــد ب

می شــود.

سـایه  زیـر  در  تایبـادی  lهنرمنـدان 
تربت جـام موسـیقی 

ــی  ــروه فرهنگ ــس گ ــاری رئی ــن چهاری محس
ــت:  ــز گف ــاد نی ــهر تایب ــورای ش ــی ش و اجتماع
ــگاه  ــاد از جای ــتان تایب ــی شهرس ــیقی مقام موس
ــود  ــاظ وج ــه لح ــت و ب ــوردار اس ــی برخ رفیع
هنرمنــدان ارزشــمند در ســطح بین المللــی 

ــت. ــوی اس ــیار ق بس
ــیقی  ــوت موس ــدان پیشکس ــت: هنرمن وی گف
ــی  ــدام به نوع ــاد هرک ــتان تایب ــی شهرس مقام
صاحــب ســبک هســتند و در مجامــع بین المللــی 

ــد. ــی کردن ــران افتخارآفرین ــرای ای ب
ــیقی  ــود موس ــت موج ــوص وضعی وی در خص
مقامــی شهرســتان عنــوان کــرد: موســیقی 
ــطح  ــر در س ــال حاض ــتان در ح ــی شهرس مقام
بین المللــی و کشــور ضعیــف شــده اســت و 
همــت مســئوالن شهرســتان را می طلبــد تــا بــا 
حمایــت خــود موســیقی مقامــی شهرســتان را از 

ــد. ــارج کنن ــی خ ــود فعل ــت رک وضعی
چهـار یـاری افـزود: موسـیقی مقامی شهرسـتان 
تایبـاد درگذشـته زیـر نظـر شهرسـتان تربت جام 
بـود کـه ایـن موضـوع در معرفـی هنرمنـدان و 
تأثیـر بسـزایی داشـت و  موسـیقی شهرسـتان 
به نوعـی بـه ضـرر هنرمنـدان تایبـاد تمـام شـد.

وی افــزود: هنرمنــدان شهرســتان در هــر کجایی 
ــه اجرایــی برنامــه می پرداختنــد و حضــور  کــه ب
ــام  ــم تربت ج ــه اس ــفانه ب ــتند متأس ــال داش فع
تمــام می شــد و ایــن موضــوع باعــث شــد 
ــور و  ــمی کش ــل رس ــاد در محاف ــام تایب ــه ن ک

ــود. ــرح نش ــی مط بین الملل
ــورای  ــی ش ــی و اجتماع ــروه فرهنگ ــس گ رئی
ــیقی  ــی موس ــا در معرف ــزود: م ــاد اف ــهر تایب ش
ــی و  ــه هماهنگ ــاز ب ــتان اول نی ــی شهرس مقام
برنامه ریــزی و ســپس نیــاز بــه اعتبــار داریــم که 
ــاری حــوزه فرهنــگ و  ــت اعتب متأســفانه وضعی
هنــر پاســخ گــوی نیازهــای هنرمنــدان به ویــژه 
در عرصــه موســیقی مقامــی نیســت و با مشــکل 

ــه هســتیم. مواج
مالــی  حمایت هــای  داشــت:  بیــان  وی 
ــد  ــد قانونمن شــهرداری و شــورای شــهر اول بای
ــه  ــان چــه در مجموع ــه متصدی شــود و دوم هم
ــامی و  ــاد اس ــهر، ارش ــورای ش ــهرداری و ش ش
ــن موضــوع پشــتیبانی  ــد از ای ــا بای ــایر نهاده س

ــد. کنن

موسیقی مقامی خراسان و دوتار نوازانش را امروز تمام ایران و اغلب 
مجامع موسیقی دنیا می شناسند و موسیقی دیار تایباد در کنار نام های 
پرآوازه تربت جام بانام هایی هم چون زنده یاد »نظر محمد سلیمانی« 
و استادان حسین سمندریان، ابراهیم شریف زاده، موال جمشیدی، 
عبدالکریم گزیکی، حسین رحمت اللهی، جبار رحمتی و ابراهیمی غنا 

یافته است.
اجرای موسیقی مقامی تایباد در جشنواره های متعدد کشوری و وجود 
آموزشگاه رسمی موسیقی مقامی و حضور اساتید بنام کشور در این شهرستان مؤید 

سابقه دیرینه و عالقه مردم شهرستان به موسیقی مقامی است.

از خراسان رضوی گزارش می رسد

ساز مسئوالن در حمایت از »موسیقی مقامی«تایباد ناکوک است 

http://mehrnews.com


میـراث ایران

غروب نوزدهمین روز از مردادماه جاری، بود که مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین لرزه 
ای به بزرگی ۴.۲ درجه در مقیاس ریشتر را در حوالی علی آباد کتول در استان گلستان ثبت کرد، 
زمین لرزه ای که در عمق ۱۰کیلومتری زمین آنقدر شدت داشت که برخی روستاهای شهرستان 
همجوار خود را بی نصیب نذاشت و در این بین خانه های خشتی روستای ابر شاهرود نیز دچار 
خسارات شد.آخرین باری که مردم روستای ابر زمین لرزه های سریالی را تجربه کرده بودند، 
بهار سال ۶۸ بود و امروز ثبت بیش از ۱۰ زمین لرزه خرد و کالن در پنج روز گذشته،خواب را از 

چشمان مردم روستای ابر ربوده است.
گزارشی داریم در این شماره از روستای واریان در استان البرز و جاذبه هایی که از بین می رود.

 گزارشی هم داریم از کالف سردرگم تصمیم مسئولین در مرمت بازار شاهرود.
وضعیت بحرانی نشست زمین در اطراف تخت جمشید، تابستان برفی در آلپ ایران در استان 
لرستان، سنگ قبرهایی که تاراج می شوند)گز ارشی از جلوه هنر در استان قزوین(، اینجا همدان 
است؛ ماجرای شهر نهفته در زیرزمین، اسرار شهرهای زیرزمینی خمین، »کلپورگان« سیستان 
و بلوچستان  تنها موزه زنده سفال جهان، بی سامانی پارک ژوراسیک ایران در کرمان، »دارابگرد« 
فارس جهانی می شود، سوته دلی به رسم نمدماالن عناوین گزارش های بعدی این بخش است که 

در تک تک آنها نکات مهمی در باب میراث سرزمینمان نهفته است.
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ــران،  ــپ ای ــه آل ــه جــاری در دامن صــدای رودخان
کــه بــا خــودش برفهــای آب شــده را بــه پاییــن 
دســت مــی بــرد و نســیم خنکــی کــه صورتــت 
ــوازش مــی دهــد؛ حکایــت ســفری رویایــی  را ن
در تابســتانی خنــک را روایــت مــی کنــد، ســفری 
ــن  ــره انگیزتری ــی از خاط ــد یک ــی توان ــه م ک

ــد. ســفرها را رقــم بزن
ــک  ــذاب و خن ــت ج ــه طبیع ــیدن ب ــرای رس ب
ــیدن  ــران و رس ــپ ای ــه آل ــت« در دامن »دره تخ
بــه تونلــی برفــی کافیســت کــه نــگاه ســفرمان 
ــک کشــیده  ــه فل ــه کوههــای ســر ب ــه دامن را ب
اشــترانکوه بچرخانیــم، جایــی کــه بــا تونــل های 
برفــی، رودخانــه هــای برفــی و کوههــای برفــی 

ــاص اســت. ــام و خ اش شــهره ع

lاشترانکوه و همه زیبایی هایش
اینجــا اشــترانکوه هــر آنچــه بــرای خلــق زیبایی 
ــه در  ــا چ ــته ت ــتش گذاش ــار دس ــاز دارد را کن نی
زمســتان و چــه در تابســتان برایــت خنکــی 
ــای  ــه ه ــوم کوهپای ــر ب ــزی را ب ــره انگی خاط
ــی  ــای برف ــی از تونله ــش بکشــد، تابلوهای زیبای

ــتانه. ــفید زمس ــای س ــت ه ــتانه و دش تابس
ــی کــه  ــا آب فراوان مــردم روســتای دره تخــت ب
ــا بخشــیده  ــه آنه ــران - ب ــپ ای ــترانکوه - آل اش
بســاط کشــاورزی، دامپــروری و پــرورش ماهــی 
را بــه راه انداختــه انــد تــا ســفر بــه ایــن روســتای 
زیبــا تاقــی از صحنــه هــای مختلــف را پیــش 
روی چشــمان رهگــذران قــرار دهــد، تصاویــری 
از اراضــی سرســبز و رنگارنــگ تابســتانه، اینجــا 

ــرای خــودش بهشــتی کوچــک اســت. ب
ــتای  ــه روس ــم ب ــی روی ــر م ــه جلوت ــی ک کم
زیبــای کمنــدان مــی رســیم؛ جایــی که انگشــت 
هــای ســحرآمیز آب صحنــه هــای زیبایــی را در 
باغــات و دشــت هــا رقــم زده اســت؛ اینجــا ســد 
کمنــدان نیــز در دســت اجــرا اســت تــا عــاوه بر 
تونــل برفــی و جاذبــه هــای طبیعــی ایــن دیــار، 
ظرفیــت ســد کمنــدان نیــز در آینــده بــه جاذبــه 

هــای گردشــگری ایــن منطقــه افــزود شــود.
بــرای رســیدن بــه تونــل برفــی بایــد از 
شهرســتان ازنــا بــه ســمت روســتای دره تخــت 

ــه  ــه در فاصل ــدان ک ــتای کمن ــد از آن روس و بع
ــت  ــرار دارد حرک ــهر ق ــن ش ــری ای 25 کیلومت
کــرد کــه تــا کوهپایــه اشــترانکوه را مــی تــوان 

ــرد. ــی ک ــین ط ــا ماش ب
امــا از ایــن جا بــه بعــد بایــد قــدم در راه گذاشــت 
و از کنــار رودی زالل کــه از آب شــدن بــرف 
هــای اشــترانکوه جریــان یافتــه بــه ســمت تونل 

برفــی حرکــت کــرد.
رودی کــه طــراوت و زیبایــی مضاعفــی بــه 
طبیعــت بکــر و نــاب این منطقه بخشــیده اســت 
و بــا طنیــن حرکــت خــود موســیقی دلنشــینی را 
بــه رهــروان هدیــه مــی کنــد و گاه بــا خنــکای 
خــود خســتگی از تــن مســافران بــه در مــی کند.

وجــود گونــه هــای مختلــف گیاهــی کــه برخــی 
ــه هــای  ــد و گون ــی دارن از آن هــا خــواص داروی
مختلــف جانــوری در مســیر دسترســی بــه تونــل 
نیــز از دیگــر نکاتــی اســت کــه توجــه رهگــذران 

را بــه خــود جلــب مــی کنــد.
ــی از  ــمه های ــل چش ــه تون ــیدن ب ــیر رس در مس
ــیده  ــا جوش ــره ه ــا و دل صخ ــنگ ه ــر س زی
ــه گردشــگران  ــوارا و دلنشــین ب ــی گ اســت و آب
هدیــه مــی کنــد کــه آنــان را بــه وجــد مــی آورد. 
زیبایــی تونــل برفــی بــه حــدی اســت کــه هــر 
ــی دارد و عظمــت  ــرت وا م ــه حی ــده ای را ب بینن

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــال را ب ــد متع خداون
شــکل گیــری ایــن تونــل در اواســط فصــل بهار 
آغــاز مــی شــود کــه آب شــدن بــرف در ســطح 
ــای انباشــته شــده در زمســتان  ــه ه ــن الی زیری
باعــث بــه وجــود آمــدن تونــل برفــی مــی شــود.

طــول ایــن تونــل در اوایــل شــکل گیــری بــه 800 
متــر مــی رســد کــه بــه تدریــج و بــا گــرم شــدن 
هــوا رو بــه کاهــش مــی گــذارد به گونــه ای کــه در 
اواخــر شــهریور مــاه اندکــی از آن باقــی مــی مانــد.

ارتفــاع ایــن تونــل حیــرت انگیــز نیــز در قســمت 
هــای مختلــف متغیــر اســت و در بلندتریــن 
قســمت هــا تــا 3 متــر هــم مــی رســد بــه گونــه 

ــوان وارد آن شــد. ــی مــی ت ــه راحت ای کــه ب
خنــکای هــوا در اطــراف تونــل کاما محســوس 
اســت و فضــای دلپذیــری را بــرای گردشــگران و 
کوهنــوردان فراهــم کــرده اســت کــه خســتگی 

راه را از یــاد آنــان مــی بــرد.
در طــول مســیر حرکــت بــه ســمت تونــل برفــی 
ــی  ــه راه ــی ک ــی بین ــادی را م ــگران زی گردش
ایــن ســفر خاطــره انیــز شــده انــد، گردشــگرانی 

از تهــران، شــیراز، اصفهــان، کرمانشــاه، کــرج و 
ــور. ــتانهای کش ــر اس دیگ

در طــول مســیر بــا گردشــگران ســر بحــث را باز 
مــی کنیــم تــا از زیبایــی هــای مســیر بگوینــد. 
یکــی از گردشــگران ایــن منطقــه معتقــد اســت 
ــس  ــد را ح ــت خداون ــان عظم ــا انس ــه اینج ک
مــی کنــد و از تونــل برفــی بــه عنــوان بهشــت 

ــرد. ــی ب ــام م گمشــده ن
یکــی دیگــر از گردشــگران کــه از اصفهــان 
راهــی لرســتان شــده اســت در مــورد ایــن 
منطقــه مــی گویــد: طبیعــت اینجــا عالــی 
اســت و تــا بــه حــال جایــی را بــه ایــن زیبایــی 

و قشــنگی ندیــده ام.
وی مــی گویــد کــه قبــا تعریــف تونــل برفــی 
ــا را شــنیده اســت و ادامــه مــی دهــد: امــروز  ازن
ــم کــه  ــده ام مــی گوی ــه آم ــن منطق ــه ای کــه ب

ــدن«! ــد دی ــود مانن »شــنیدن کــی ب
گردشــگر دیگــری کــه از اســتان تهران به لرســتان 
و بــرای دیــدن تونــل برفــی آمــده اســت در گفتگو 
بــا خبرنــگار مــا می گویــد: اینجــا واقعــا زیباســت و 

در اوج تابســتان هــوای خنک و عالــی دارد.
او بــه شــوخی مــی گویــد کــه اگــر یــک دقیقــه 
ــوای  ــه ه ــرا ک ــرده ای چ ــر ک ــی هن اینجــا بمان

ــل بســیار ســرد اســت. داخــل تون
خبرنــگار مــا همــراه یکــی دیگــر از گردشــگران 
ــرای  ــیراز ب ــه از ش ــود ک ــی ش ــی م ــل برف تون
ــودش  ــت. خ ــده اس ــتانی آم ــل رمس ــدن تون دی
ــل  ــی تون ــه دیدن ــا از جاذب ــه قب ــد ک ــی گوی م
ــنیده  ــاد ش ــا زی ــه ه ــایتها و روزنام ــی در س برف
ــن  ــک ای ــه خــودش از نزدی و دوســت داشــته ک

ــد. ــه کن ــگری را تجرب ــه گردش جاذب

برای دیدن زیبایی های آلپ ایران باید از شهر ازنا به راه افتاد 
تا پس از طی مسافتی در حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر به جایی 
است،  تخت«  »دره  نامش روستای گردشگری  که  رسید 
جایی که تختی از زیبایی ها در دره ای رویایی انتظارت را می 

. کشد زهرا حسینی

تابستان برفی در آلپ ایران

درگرمای سوزان تونِل سرما در لرستان
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میـراث ایــران

ــه  ــفر ب ــون در س ــا کن ــه ت ــم ک ــی پرس از او م
لرســتان و طبیعــت ازنــا به او خــوش گذشــته و او 
خیلــی ســریع جــواب مــی دهــد کــه چــرا خوش 
نگــذرد انســان ایــن بــرف و نعمــت الهــی را مــی 

بینــد لــذت مــی بــرد.
گردشــگر دیگــری مــی گویــد: مــن حتما ســالی 
ــگری  ــه گردش ــدن جاذب ــرای دی ــار را ب ــک ب ی
ــان و  ــه همــه اطرافی ــم و ب ــل برفــی مــی آی تون

اقــوام خــود نیــز ســفارش مــی کنــم کــه بــرای 
ــتان  ــه اس ــرح ب ــا و مف ــه زیب ــن جاذب ــدن ای دی

ــد. لرســتان بیاین
ایــن گردشــگر در پایــان حرفهایــش مــی گویــد: 
ــور  ــر کش ــق بک ــی از مناط ــتان یک ــتان لرس اس
ــت  ــی اس ــاک و عال ــوای پ ــه دارای ه ــوده ک ب
ولــی کمتــر مــورد توجــه گردشــگران قــرار مــی 
گیــرد در حالیکــه اینجــا جاذبه هــای چهارفصلی 
دارد کــه مــی توانــد میزبــان گردشــگران باشــد.

ــش از  ــتان پی ــتاندار لرس ــد اس ــنگ بازون هوش
ــگری  ــه گردش ــد از منطق ــان بازدی ــن در جری ای
ــعه  ــر توس ــی ب ــل برف ــدان و تون ــتای کمن روس
ــود. گردشــگری در ایــن منطقــه تاکیــد کــرده ب

ــه  ــه در دامن ــی ک ــل برف ــار داشــت: تون وی اظه
اشــترانکوه واقــع شــده بــه عنــوان یــک قطــب 

گردشــگری مطــرح اســت.
بازونــد افــزود: بــا پیگیــری هــای فرمانــدار 
ــگری  ــه گردش ــعه منطق ــا توس ــتان ازن شهرس
ــدان در ســال 94  ــل برفــی در روســتای کمن تون
ــتان  ــن شهرس ــژه ای ــای وی ــروژه ه ــی از پ یک

ــت. ــگر اس ــذب گردش ــرای ج ب
وی بــا اشــاره بــه آغــاز بــرق رســانی بــه منطقــه 
گردشــگری روســتای کمنــدان افــزود: بــا توجــه 
ــوه  ــت بالق ــده و ظرفی ــام ش ــات انج ــه اقدام ب
ــک  ــه ی ــی ب ــل برف ــم تون ــار داری ــه انتظ منطق

ــود. ــل ش ــگری تبدی ــایت گردش س
ــگری  ــای گردش ــه ظرفیته ــاره ب ــا اش ــد ب بازون
تابســتانه و زمســتانه اشــترانکوه، بــر لــزوم برنامه 
ریــزی مســئوالن امــر در اداره کل میــراث 

ــرای  ــتان ب ــتان و شهرس ــتان لرس ــی اس فرهنگ
ــرد. ــد ک ــا تاکی ــت ه ــن ظرفی ــتفاده از ای اس

ــتان  ــای لرس ــای ج ــه ج ــادآوری اینک ــا ی وی ب
ظرفیــت توســعه صنعــت گردشــگری را دارد 
عنــوان کــرد: قلــل و دامنــه هــای برفــی 
ــه فــردی بــرای  اشــترانکوه ظرفیــت منحصــر ب
توســعه گردشــگری زمســتانه و تابســتانه اســت 
کــه در ایــن راســتا مســئوالن امــر موظــف 
هســتند ظرفیــت هــا را در ایــن بخش بررســی و 
نســبت بــه برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از ایــن 

ــد. ــدام کنن ــا اق ــت ه قابلی
اســتاندار لرســتان بــا دادن اطمینــان نســبت بــه 
حمایــت از برنامــه هــای گردشــگری در منطقــه 
از ســوی مدیریــت ارشــد اســتان، تصریــح کــرد: 
توســعه صنعــت توریســم از اولویــت هــای اصلی 

مدیریــت اجرایــی اســتان اســت.
ــا  ــر ایــن گــزارش واقــع شــدن شهرســتان ازن بناب
ــاع  ــا ارتف ــای اشــترانکوه کــه ب ــل زیب ــه قل در دامن
چهــار هــزار و 150 متــر یکــی از مرتفــع تریــن قله 
هــای رشــته کــوه زاگــرس اســت، مــی توانــد ایــن 
شهرســتان را بــه یکــی از قطــب های گردشــگری 

تابســتانی و زمســتانی در کشــور تبدیــل کنــد.
جاذبــه هــای منحصــر بــه فــرد ایــن شهرســتان 
ــا  ــه تنه ــرف ن ــه کوههــای پوشــیده از ب در زمین
در فصــل زمســتان کــه در فصــل تابســتان نیــز 
ــه  ــه طوریک ــگر را دارد ب ــذب گردش ــت ج ظرفی
ــا یکــی از منحصــر  ــل برفــی شهرســتان ازن تون
بــه فــرد تریــن جاذبــه هــای طبیعــی کشــور بــه 

ــی رود. شــمار م

ــگ آب  ــبز رن ــره س ــر، منظ ــچ دیگ ــد پی ــذر از چن ــس از گ پ
ــر  ــاال دیگ ــی شــود ح ــه م ــاده اضاف ــای ج ــی ه ــه زیبای ســد ب
ــن  ــم کــوه و ســمت راســتم ســد کــرج اســت چندی ســمت چپ
ماشــین کنــار جــاده پــارک کــرده انــد و از روی بلنــدی زیبایــی 
هــای ســد را مــی نگرنــد. فرقــی نمــی کنــد تابســتان باشــد یــا 
ــم  ــی را مــی بینی ــواده های ــار ســد خان زمســتان، همیشــه در کن
ــای  ــال تماش ــاده در ح ــار ج ــبک کن ــار مش ــت حص ــه از پش ک

ــای ســد هســتند. ــی ه زیبای
ــق  ــد ملح ــار س ــای کن ــواده ه ــع خان ــه جم ــی ب ــرای لحظات ب
ــگاه مــی کنــم  ــه آن ســوی ســد ن مــی شــوم از روی بلنــدی ب
ــرای  ــان پیــدا اســت روســتایی کــه ب ــه ای از روســتای واری هال
بســیاری از هــم وطنــان ناشــناخته اســت. اهالــی واریــان بــرای 
ــتفاده  ــوس اس ــی و اتوب ــای تاکس ــه ج ــق ب ــد از قای ــت و آم رف

ــد.   مــی کنن
کمــی کــه از ســد دور مــی شــوم بــه شــهر آســارا مــی رســم همــه 

مســافران جــاده چالــوس بــه اینجــا کــه مــی رســند بــرای لحظــه 
ــان  ــود و همراه ــزی زده خ ــش ترم ــده نی ــه ش ــم ک ــاه ه ای کوت
ــه خریــدن ماســت، پنیــر و خــوردن دوغ محلــی دعــوت مــی  را ب

کننــد.
ــرار دارد در ســمت چــپ  ــر روســتای ماهــان ق کمــی آن طــرف ت
ــاده  ــای ج ــوراه ه ــد از دی ــم ق ــد و نی ــای ق ــل ه ــدو تنب ــاده ک ج
آویــزان اســت پــس از گــذر از چنــد پیــچ دیگــر شهرســتانک و بــاغ 
اللــه هــای گچســر و روســتای والیــت رود کــه قدمــت ویاهایش 

قجــری اســت یکــی پــس از دیگــری در برابــر دیدگانم نمایــان می 
شــوند ســمت راســت جــاده روی تابلــوی بــزرگ نوشــته شــده بــه 

پیســت اســکی دیزیــن خــوش آمدیــد.
ــا قدمتــی  ــار روســتاهایی ب ــه راهــم کــه ادامــه مــی دهــم از کن ب
هــزار ســاله، بــاغ هــا، درختــان کهنســال و ابنیــه هــای تاریخــی، 
رســتوران هــا و مراکــز اقامتــی مــی گــذرم کــه همــه دســت بــه 
ــور  ــگری را در مح ــای گردش ــه ه ــی از جاذب ــم معجون ــت ه دس
کــرج – چالــوس بــه وجــود آورده انــد زیبایــی و ســرزندگی محــور 

از خیابان چالوس کرج که عبور می 
کنم به سه راه عظیمیه می رسم. سمت 
راستم َدکه فروش تنقالت است َدکه 
از  که  مسافرانی  همه  برای  که  ای 
محور چالوس می گذرند آشناست، 
پل بیلقان را که پشت سر می گذارم. 
به ابتدای ورودی جاده چالوس می 
رسم، آدران، ورودی روستای ُکندر، پیست اسکی خور 
و روستای خوزنکاله را رد می کنم. پیچ و خم های جاده 
را پشت سر می گذارم؛ دیواره های سد کرج از دور 

پیداست.

ساره  نوری

اینجا روستای واریان است در البرز

جاذبه های چهارمین جاده زیبای جهان محو می شود؟
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میـراث ایــران

کــرج - چالــوس بــدون شــک بــه وجــود رودخانــه کــرج بســتگی 
دارد از قدیــم هــم گفتــه انــد هــر جــا آب باشــد آبادانــی بــه وجــود 

مــی آیــد.
رودخانــه کــرج تنهــا شــاخصه و جاذبــه باقــی مانــده از بــاغ شــهر 
ــرمایه  ــی س ــگران و حت ــذب گردش ــب ج ــه موج ــت ک ــرج اس ک
گــذاران مــی شــود و در توســعه اقتصــادی اهالــی روســتاهای واقــع 
شــده در ایــن محــور و همچنیــن شــهروندان کرجــی تاثیــری بس 
شــگرف دارد ولــی مــدت هــای زیــادی اســت کــه زمزمــه هــای 
انتقــال آب رودخانــه کــرج از طریــق تونــل بــه تهــران شــنیده مــی 

شــود.
در پــی ایــن انتقــال قــرار اســت بحــران آب در پایتخــت بــه حداقل 
برســد ولــی ایــن انتقــال قطــع بــه یقیــن و در صورتــی که ســهمیه 
ــه هــای ایــن محــور تامیــن نشــود باعــث کمبــود آب در  حــق آب
کانشــهر کــرج شــده و خطــرات زیســت محیطــی زیــادی بــه بار 

مــی آورد.
در ایــن صــورت بــا خشــک شــدن رودخانــه کــرج محــور چالــوس 
شــاخصه گردشــگری جــذب کننــده اش را از دســت خواهــد داد و 
همــه زیبایــی هــای کــه در چنــد ســطر بــاال توصیــف شــد همــان 
زیبایــی هایــی کــه بــرای همــه هــم وطنــان خاطــره انگیــز اســت 

از بیــن خواهــد رفــت.
در اینجــا بایــد بــه طــرح انتقــال آب رودخانــه کــرج بــه تهــران 
ــید  ــب رس ــه تصوی ــال 85  ب ــت در س ــاری هنگف ــا اعتب ــه ب ک
اشــاره کنیــم. اجــرای طــرح انتقــال تونلــی آب کــرج بــه تهــران 
ــه کــرج را  ــروژه ای اســت کــه آب رودخان ــر پ ــر کبی از ســد امی
ــه تهــران انتقــال مــی دهــد و  از خروجــی ســد توســط تونــل ب
در صورتــی کــه حــق آبــه هــای اختصاصــی بــه کــرج مدیریــت 
نشــود بیــش از 30 کیلومتــر از ایــن رودخانــه منحصــر بــه فــرد 
را خشــک مــی کنــد و ایــن فاجعــه زیســت محیطــی مــی توانــد 
نبــض ســرمایه گــذاری را در ایــن محــور شــریانی و ملــی ُکنــد 

ــد. ــر کن و ُکندت
ــراث فرهنگــی  ــا معــاون گردشــگری اداره می در ایــن خصــوص ب
ــگری  ــای گردش ــه ه ــر جاذب ــال آب ب ــر انتق ــون تاثی ــرز پیرام الب

ــه گفتگــو نشســتیم. ــوس ب ــرج – چال محــور ک
احمــد ترکاشــوند در ایــن بــاره گفــت: حــدود 100 واحــد پذیرایــی 
و اقامتــی مجــاز در محــور کــرج – چالــوس وجــود دارد که بســیاری 
از ایــن تاسیســات و مراکــز گردشــگری در پاییــن دســت ســد کرج 

قــرار دارنــد.
ــدون در نظــر  ــه پایتخــت ب ــال آب ســد کــرج ب ــه انتق وی در ادام
ــث وارد  ــوس را باع ــرج- چال ــرایط محیطــی محــور ک ــن ش گرفت
ــن ســد  ــی پایی ــی و اقامت ــه مراکــز پذیرای آمــدن آســیب جــدی ب
ــذب  ــل ج ــی از عوام ــرج یک ــه ک ــت: رودخان ــرد و گف ــام ک اع
گردشــگر و مســافر در ایــن محــور اســت حــال بیندیشــیم اگــر آب 
رودخانــه کــم و کمتــر شــود چــه بــر ســر جاذبه هــای گردشــگری 

ــد. ــن محــور خواهــد آم ای

ترکاشــوند جــاده چالــوس را چهارمیــن جــاده زیبای جهــان معرفی 
کــرد و گفــت: پــای گردشــگران زیــادی بــه واســطه زیبایــی هــای 
ــافران  ــور مس ــت. حض ــده اس ــیده ش ــا کش ــه اینج ــور ب ــن مح ای
رونــق اقتصــاد و درآمدزایــی روســتاییان را بدنبــال داشــته و حــال 
ــه  ــی و جاذب ــری از زیبای ــر اث ــود دیگ ــک ش ــه خش ــر رودخان اگ

ــد. ــی روســتاییان نخواهــد مان گردشــگری و درآمدزای
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی البــرز گفــت: بارهــا 
و بارهــا معضــات ناشــی از انتقــال آب رودخانــه کــرج بــه پایتخت 
را بــه گــوش مســئوالن رســانده ایــم چــرا کــه معتقدیــم خشــک 
شــدن رودخانــه کــرج اشــتغال روســتاییان را تحــت و الشــعاع قــرار 

خواهــد داد.
وی در پایــان از محــور کــرج – چالوس بــه عنوان شــریان اقتصادی 
اســتان البــرز یــاد کــرد و افــزود: بــه عنــوان متولیــان حفــظ جاذبــه 
هــای گردشــگری اســتان عواقــب انتقــال آب رودخانــه کــرج بــه 
پایتخــت را اعــام کــرده ایــم چــرا کــه معتقدیــم پــس از انتقــال با 

رکــود اقتصــادی در ایــن محــور مواجــه مــی شــویم.  
ــرز  ــی اســتانداری الب ــور عمران ــاون هماهنگــی ام ــا مع ــه ب در ادام
ــو  ــل گفتگ ــق تون ــرج از طری ــه ک ــال آب رودخان ــون انتق پیرام
کردیــم. هیربــد معصومــی نیــز در ایــن بــاره گفــت: طــرح انتقــال 
آب رودخانــه کــرج از طریــق تونــل در دهــه 70 مطرح شــده اســت 

ــی اســت. ــی امنیــت مل ــه شــورای عال و مصوب
معصومــی در ادامــه بــه ســاخت و ســازهای غیرمجــاز در حریــم و 
بســتر رودخانــه کــرج کــه باعــث آلــوده کــردن آب رودخانــه مــی 

ــرب  ــن آب ش ــه تامی ــی ک ــت: از آنجای ــرد و گف ــاره ک ــود اش ش
ــه  ــرای مصوب ــت اج ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــت از اهمی پایتخ

ــت. ــروری اس ــی ض ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد پیرامــون انتقــال آب رودخانــه کــرج 
بــه پایتخــت مــردم را نگــران کنیــم، افــزود: در آینــده ای نزدیــک 
ــن  ــال داده مــی شــود در ای ــه پایتخــت انتق ــل ب ــق تون آب از طری
ــژه شهرســتان  ــه وی ــرز ب ــای اســتان الب ــه ه ــد حــق آب ــان بای می
ــان  ــس خشکســالی گریب ــا آســیبی از جن ــت شــود ت ــرج مدیری ک

ــرد. ــوس را نگی محــور چال
ــهمیه  ــرج س ــتانداری ک ــی اس ــور عمران ــی و ام ــاون هماهنگ مع
ــرد و  ــام ک ــد اع ــر از 20 درص ــرج را کمت ــد ک ــا از س ــی ه کرج
گفــت: مابقــی حجــم آب ســد از آن پایتخــت نشــینان اســت اگــر 
از طریــق تونــل انتقــال داده شــود میــزان تبخیــر آب کاهــش مــی 

ــد. یاب
معصومــی مدیریــت حــق آبــه هــای اختصاصــی کــرج را ضــروری 
دانســت و گفــت: در صورتــی کــه حــق آبــه هــای شهرســتان کرج 
ــط  ــرای محی ــر )کــرج( مدیریــت شــود مشــکلی ب از ســد امیرکبی

زیســت ایجــاد نخواهــد شــد.
وی موضــوع تولیــد آب مجــازی در حــوزه کشــاورزی اســتان البــرز 
را بســیار مهم برشــمرد و گفت: کاشــت محصــوالت کشــاورزی در 
البــرز نیازمنــد مدیریــت اســت چــرا کــه در بســیاری مواقــع هزینــه 
فــروش محصــول صادراتــی 60 ِســنت اســت در حالــی کــه هزینه 

آبیاریــش 2 دالر تمــام شــده اســت.
وی در پایــان در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چه تضمینــی وجــود دارد 
کــه بــا انتقــال آب بــه پایتخــت اکوسیســتم محــور کــرج - چالــوس 
در معــرض خطــر و نابــودی قــرار نگیــرد، گفــت: نگرانــی هــا در مورد 
تامیــن حــق آبــه هــای اســتان پــس از انتقــال آب از طریــق تونــل به 
پایتخــت وجــود داشــت ایــن نگرانــی هــا رفــع شــده اســت و در پــی 
مدیریــت حــق آبــه هــا اکوسیســتم جــاده چالــوس در پاییــن دســت 

ســد در معــرض خطــر قــرار نخواهــد گرفــت.
بــرای پایــان گــزارش بایــد یــک خاطــره از ســال گذشــته رودخانــه 
کــرج روایــت شــود؛ خاطــره ایــی تلــخ و خشــک شــده، واقعیتــی 
ناگــوار کــه دل بســیاری را مــی ســوزاند. ســال گذشــته بــود وقتــی 
از کنــار رودخانــه کــرج عبــور مــی کردیــد بــوی خشــکیدگی بــه 
مشــام مــی رســید بســتر رودخانــه چــروک شــده بــود و چهــره اش 
بــه زرد کــه نــه بــه بــی رنگــی مــی زد در بخــش هایــی از جــاده 

آب باریکــه ای بیــش دیــده نمــی شــد.
تصــور خشــک شــدن رودخانــه کــرج و از بیــن رفتــن جاذبــه هــای 
ــه  ــه هم ــا بلک ــرزی ه ــا الب ــه تنه ــور دل ن ــن مح ــگری ای گردش
ایرانــی هــا و البتــه گردشــگران خارجــی را هــم بــه درد مــی آورد 
ــا خشکســالی دســت و  ــه کــرج ب در همــان روزهایــی کــه رودخان
ــق  ــود عم ــری نب ــه خب ــق رودخان ــرد و از عم ــی ک ــرم م پنجــه ن

فاجعــه پیــدا بــود.
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میـراث ایــران

بــا ایــن حــال تمــام ارزش تاریخــی و فرهنگــی 
ایــن منطقــه بــه اعصــار پیــش از اســام 
ــی  ــای تمدن ــه غن ــود، بلک ــی ش ــدود نم مح
حــوزه شهرســتان بوئیــن زهــرا در قــرون پــس 
ــود از  ــای خ ــه ه ــام جنب ــز در تم ــام نی از اس

ــد. ــی یاب ــه م ــامی ادام ــر اس ــه هن جمل
در ایــن بیــن گذشــته از معمــاری بناهــای 
ــرا،  ــن زه ــی در بوئی ــن تاریخ ــمند و که ارزش
گورســتان دانســفهان از توابــع ایــن شهرســتان 
ــای  ــنگ قبره ــتفاده از س ــبب اس ــه س ــز ب نی
منقــش و خطاطــی شــده در شــیوه هــای 
ــای  ــر زیب ــی از مظاه ــی یک ــف خطاط مختل
هنــری و آداب و رســوم اجتماعــی در ایــن 

ــت. ــه اس منطق
ــر گورســتان  ــا و کــم نظی ســنگ قبرهــای زیب
قدمــت  قــرن   3 از  دســتکم  دانســفهان 
کــه  معتقدنــد  محققــان  امــا  برخوردارنــد 
ــنگ  ــاص روی س ــوش خ ــتفاده از نق ــوع اس ن
قبرهــا نشــان از آن دارد کــه در جســتجوی 
ــی  ــد بس ــنت بای ــن س ــوی« ای ــت معن »قدم
ــود  ــی ب ــت فیزیکــی« ســه قرن ــر از »قدم فرات
و بــه بخــش هــای آغازیــن و کهــن تــر تاریــخ 
یعنــی عصــر باورهــای »شمنیســتی« و »توتــم 

ــرد. ــوع ک ــه« رج گرایان
ــی  ــمند تاریخ ــه ارزش ــن منطق ــفانه ای متاس
ویــژه  بــه  متمــادی  ســالیان  طــول  در 
ــه  ــی را از ناحی ــات فراوان ــر صدم ســالیان اخی
ــده  ــل ش ــی متحم ــیاء تاریخ ــوداگران اش س
بــه گونــه ای کــه ضــرورت محافظــت و 
صیانــت بیــش از پیــش از ایــن منطقــه 
دوچنــدان شــده اســت ضمــن اینکــه بــا 
بــاالی  هنــری  و  تاریخــی  ارزش  وجــود 
ــه تنهــا در کشــور بلکــه در  ــن گورســتان ن ای
اســتان قزویــن نیــز چنــدان شــناختی از ایــن 

ــدارد. ــود ن ــه وج محوط

ــای  ــه ج ــی ب ــط و نقاش ــوی خ lتابل
ــی ــای گرانیت ــنگ قبره س

در تشــریح گورســتان دانســفهان مــی تــوان در 
ــر  ــم نظی ــب و ک ــوش عجی ــت از نق گام نخس
ســنگ قبرهــای ایــن محوطــه 300 ســاله 
ــبیح،  ــاس تس ــن اس ــر همی ــت. ب ــخن گف س
انگشــتر، ُمهــر، گاب دان، کــوزه، ســوزن، 
ــته،  ــاره و گلدس ــی، من ــی، قیچ ــخ ریس دوک ن
ــا  ــت ب ــن دس ــهایی از ای ــرآن و نقش ــل ق رح
ــای  ــنگ قبره ــر روی س ــی ب ــترین فراوان بیش

ــت. ــده اس ــی ش ــه حکاک ــن منطق ای
ــا  ــنگ قبره ــتر س ــر روی بیش ــوش ب ــن نق ای
ــه  ــن هرچ ــن بی ــت و در ای ــده اس ــی ش حکاک
ــدد  ــد تع ــر باش ــش ت ــا بی ــنگ ه ــت س قدم

ــود. ــی ش ــتر م ــا بیش ــر روی آنه ــوش ب نق
دکتــر ســید مظاهــر صــدر، اســتاد تاریــخ 
اســام دانشــگاه آزاد تهــران در همیــن رابطــه 
ــر ســنگ  ــوع ب ــوش متن ــم نق ــد: رس ــی گوی م
قبــر افــراد غالبــا دارای دو پیــام و مفهــوم بــوده 
اســت بــر همیــن اســاس ایــن نقــوش اوال بــه 
نوعــی احتــرام بازمانــدگان بــه متوفی را نشــان 
ــات  ــی در دوران حی ــه متوف ــن ک ــی داده و ای م
ــت  ــوده اس ــان ب ــن و باایم ــردی موم ــود ف خ
ــته،  ــاره و گلدس ــر وی من ــر روی قب ــه ب چنانک
رحــل قــرآن، تســبیح، انگشــتر و ُمهــر حکاکــی 

ــد. مــی کــرده ان
ــه  ــن ک ــر ای ــه دیگ ــد: نکت ــی ده ــه م وی ادام
ایــن نقــوش بــه نوعــی نشــان دهنده جنســیت 

ــر  ــوده اســت چنانکــه ب ــز ب و پیشــه متوفــی نی
روی قبــر زنــان دوک نــخ ریســی حکاکــی مــی 
ــی  ــم م ــی رس ــر قیچ ــا تصوی ــد و ی ــرده ان ک
شــده کــه نمایانگــر پیشــه و جنســیت متوفــی 

ــوده اســت. ب
ــفهان  ــای دانس ــنگ قبره ــوی س ــت معن قدم
مربــوط بــه نخســتین آییــن هــای بشــر اســت

ــاز و  ــام در قفق ــخ اس ــاب »تاری ــنده کت نویس
ــوع  ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــه« ب ــیای میان آس
ــفهان  ــی دانس ــتان تاریخ ــث از گورس ــه بح ک
نیــاز بــه مطالعــات بیــن رشــته ای تاریــخ 
اســام، تاریــخ تمــدن باســتان و رشــته ادیــان 
دارد، مــی گویــد: گرچــه قدمــت فیزیکــی ایــن 
ــا ایــن  آثــار بــه حــدود ســه قــرن مــی رســد ب
حــال قدمــت معنــوی ایــن بــاور بیــش از ســه 
ــن  ــتین آیی ــخ و نخس ــت تاری ــه قدم ــرن و ب ق

ــت. ــر اس ــای بش ه

وی ادامــه مــی دهــد: ســاخت ایــن نــوع 
ــت بلکــه  ــن کیفی ــا ای ــه ب ــه ن ــر البت ســنگ قب
بــا ایــن نــوع نــگاه و نمادهــای بــه کار گرفتــه 
باورهــای کهــن  از  نشــات گرفتــه  شــده 

»شمنیســتی« اســت.
ــای  ــه معن ــد: شمنیســم ب ــان مــی کن صــدر بی
»دانایــی گرایــی« از جملــه کهــن تریــن و 
عمیــق تریــن رســوم تفکــر و اندیشــه در میــان 
انســان هــا بــوده اســت، غالــب شــمن پژوهان، 
ــوام  ــان اق ــن فلســفه باســتانی را در می مهــد ای
آلتائــی ذکــر کــرده انــد کــه بعدهــا بــا مهاجرت 
آنهــا بــه ســایر اماکــن دنیــا در اعصــار پیــش از 
ظهــور اســام از جملــه شــمال غربــی و شــرقی 
ایــران، آســیای غربــی و جنــوب و شــرق اروپــا 

ــا منتشــر شــده اســت. در دنی
اســتاد تاریــخ اســام دانشــگاه آزاد مــی گویــد: 
ــاور، ســنگ قبرهایــی  در میــان اقــوام شــمن ب

مشــابه ســنگ مزارهــای گورســتان دانســفهان 
ــه ای کــه  ــه گون ــه وفــور یافــت مــی شــود ب ب
در ســنگ قبرهــای ایــن اقــوام نمادهایــی 
ــرد  ــی، جنســیت و پیشــه ف ــانگر زندگ ــه نش ک
متوفــی بــوده بــر روی ســنگ قبــر آنهــا 

ــت. ــده اس ــی ش ــی م حکاک
وی مــی افزایــد: در ایــن بیــن شاهســون هــای 
ــه  ــفهان از جمل ــرا و دانس ــن زه ــه بوئی منطق
ــای  ــت ه ــه روای ــا ب ــه بن ــد ک ــی بودن اقوام
ــام  ــور اس ــش از ظه ــار پی ــی در اعص تاریخ
ــتی  ــوی و شمنیس ــری مان ــان تصوی دارای ادی
بــوده انــد چنانکــه در ایــن ادیــان غالــب 
مفاهیــم از طریــق نقاشــی، رنــگ و جلــوه 
ــده  ــی ش ــل م ــود منتق ــروان خ ــه پی ــری ب گ

ــت. اس

مشــابه  دانســفهان  lگورســتان 
شــهر باســتانی »یئــری« اســت

صــدر بیــان مــی کنــد: بعدهــا بــاور بــه شــمن 
گرایــی در میــان اقــوام التصاقــی زبــان و 
ــون از  ــوم شاهس ــژه ق ــه وی ــران ب ــی ای آلتای
بیــن مــی رود و ایــن اقــوام از جملــه نخســتین 
اقوامــی مــی شــوند کــه رو بــه مذهــب شــیعه 
مــی آوردنــد و در راه برافراشــتن پرچــم آن نیــز 
مجاهــدت هــای بــی نظیــری را در تاریــخ 
انجــام مــی دهنــد و از شمنیســم و مانــوی 
ــا  ــای آنه ــنت ه ــوباتی در س ــا رس ــی تنه گرای
ــتان  ــه گورس ــه نمون ــد ک ــی مان ــای م ــر ج ب

ــت. ــوارد اس ــن م ــی از ای ــفهان یک دانس
نویســنده کتــاب »تاریــخ اســام در قفقــاز 
و آســیای میانــه« اظهــار مــی دارد: نمونــه 
ــان  ــی در می ــمن گرای ــر ش ــن ت ــابه و که مش
ــد در  ــی توان ــران را م ــان ای ــی زب ــوام التصاق اق
ــری«  ــوز »یئ ــتانی و مرم ــهر باس ــتان ش قبرس
شهرســتان مشــکین شــهر مشــاهده کــرد کــه 
بــه ســه الــی یــک هــزار ســال پیــش از میــاد 
ــل از  ــی بدی ــای ب ــه ه ــق دارد و از گنجین تعل
میــراث اقــوام آلتائــی در ایــران و جهــان 

ــود. ــی ش ــوب م محس
ــای ایــن  وی ادامــه مــی دهــد: گورســتان و بن
شــهر باســتانی از نظــر نمادگرایــی بــکار گرفتــه 
ــباهت  ــور ش ــای قب ــنگ ه ــر روی س ــده ب ش
ــرا  ــفهان دارد چ ــتان دانس ــه گورس ــیاری ب بس
ــر  ــابهی تاثی ــخورهای مش ــر دو از آبش ــه ه ک

ــد. ــه ان پذیرفت

lکلکســیونی از خــط هــای اســامی 
ــر روی ســنگ قبرهــا ب

ــژه گورســتان  ــوه هــای وی دومیــن مــورد از جل
ــت  ــی اس ــت خطوط ــوع و کیفی ــفهان تن دانس
کــه بــر روی ســنگ قبرهــا حکاکــی شــده بــه 
گونــه ای کــه بیــش تریــن ســطح ســنگ قبــور 

بــه خطاطــی اختصــاص یافتــه اســت.
ــده  ــه ش ــه کارگرفت ــوط ب ــوع خط ــن ن همچنی
نیــز دارای تنــوع زیبایــی اســت چنانکه حاشــیه 
ســنگ قبــر غالبــا دارای توقیــع اســت و ســطح 
میانــی ســنگ نیــز بیشــتر بــا اشــعار و اطاعاتــی 
ــته  ــی شکس ــان و حت ــخ، ریح ــوط نس ــه خط ب

نســتعلیق حکاکــی شــده اســت.
ــا  ــد: کام ــی گوی ــه م ــن رابط ــدر در همی ص
ــامی  ــوط اس ــش خط ــه نق ــت ک ــح اس واض
ــر  ــر تاثی ــا نمایانگ ــنگ قبره ــن س ــر روی ای ب
ــورد در  ــن م ــه اســت و ای ــن منطق اســامی ای
ــران وجــود  ــب ســنگ قبرهــای قدیمــی ای غال

جلوه هنر در گورستان »دانسفهان« قزوین

سنگ قبرهایی که تاراج می شوند
ترین  قدیمی  از  آن  مجاور  مناطق  و  زهرا  بوئین  شهرستان 
مناطق مسکونی و تمدنی کشور و به تبع آن آسیا محسوب می 
شوند به گونه ای که هر قسمت از خاک این منطقه دربردارنده 
محوطه های کم نظیر باستانی و تاریخی است که نمونه تمدن 
کهن »سگزآباد« به عنوان یکی از قدیمی ترین مناطق مسکونی و 
یکجانشینی انسان در فالت ایران از جمله گویاترین مصادیق تمدن 

های کهن این منطقه است.
هاشم  اللهیاری
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دارد امــا نکتــه ارزشــمند در ایــن ســنگ قبرهــا 
ــر روی  ــا ب ــت رســم آنه ــوع خطــوط و کیفی تن

ــت. ــر اس ــنگ قب س
وی ادامــه مــی دهــد: خطــوط در ســبک هــای 
مختلــف و شــیوه هــای متنــوع بــر روی ســنگ 
ــره  ــر چی ــه نمایانگ ــد ک ــده ان ــرا ش ــا اج قبره
ــر  ــه ه ــی ک ــا جای ــان آن اســت ت دســتی خالق
ــای  ــد تابلوه ــا در ح ــنگ ه ــن س ــدام از ای ک
خطاطــی آفریــده شــده توســط اســتادان قهــار 

ــتند. ــت هس ــی و ظراف ــر دارای زیبای معاص

و  توجهــی  بــی  زمــان،  lگــذر 
ســودجویی ســه عامــل تهدیــد کننده 

گورســتان تاریخــی دانســفهان 
متاســفانه بررســی هــای میدانــی از ایــن 
وضعیــت  از  نشــان  تاریخــی  گورســتان 
نامناســب ایــن محوطــه ارزشــمند دارد چنانکــه 
ــه  ــودجویی س ــی و س ــی توجه ــان، ب ــذر زم گ
عامــل تهدیــد کننــده گورســتان تاریخــی 
ــش از  ــه بی ــن رو توج ــتند از ای ــفهان هس دانس
ــداری  ــراث فرهنگــی اســتان و فرمان ــش می پی
ــروری و  ــتان ض ــن گورس ــه ای ــرا ب ــن زه بوئی

ــت. ــوری اس ف
ــد  ــن محوطــه مانن ــز متاســفانه ای ــی نی از طرف
بســیاری دیگــر از محوطــه هــای تاریخــی 
ــر  ــالیان اخی ــی س ــرا ط ــن زه ــتان بوئی شهرس
از دســتبرد ســارقین اشــیاء عتیقــه بــی نصیــب 

ــت. ــده اس نمان
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــام  ــن اع ــن ضم ــتان قزوی ــگری اس و گردش
ــراث فرهنگــی اســتان از محوطــه  ــت می حمای
ارزشــمند گورســتان تاریخــی دانســفهان بیــان 
مــی کنــد: بــه منظــور حفــظ و نگهــداری 
از محوطــه هــای تاریخــی و باســتانی، بــا 
حفــاران و متعرضیــن بــه شــدت برخــورد مــی 

ــود. ش
محمدعلــی حضرتــی هــا مــی افزایــد: محوطــه 
ــی و  ــث فرهنگ ــه مواری ــتانی از جمل ــای باس ه
ــن یکــی از  ــه اســت و قزوی پیشــینه هــر منطق
ــای  ــه ه ــی و دارای محوط ــای غن ــتان ه اس
تاریخــی ارزشــمندی بــوده کــه بــرای حفــظ و 
نگهــداری و صیانــت از آنهــا، ســازمان میــراث 
ــی  ــه کار م ــود را ب ــاش خ ــام ت ــی تم فرهنگ

ــرد. ب
ــای  ــاری ه ــه حف ــاره ب ــا اش ــا ب ــی ه حضرت
ــزود:  ــا اف ــه ه ــی از محوط ــاز در برخ غیرمج
میــراث فرهنگــی از همــه اهالــی اســتان 
و شهرســتان مــی خواهــد بــا توجــه بــه 
مســئولیتی کــه در قبــال آثــار و مواریــث 
ــازمان  ــد، س ــور دارن ــی کش ــی، فرهنگ تاریخ
میــراث فرهنگــی را در حفاظــت از آنهــا یــاری 
ــن اداره کل  ــه ای ــف را ب ــه تخل ــرده و هرگون ک

ــد. ــاع دهن اط
ایــن مســئول ادامــه مــی دهــد: یــگان حفاظت 
ــئولین و  ــی مس ــا همراه ــی ب ــراث فرهنگ می
مــردم در تــاش اســت تــا بــا پیگیــری و 
ــب  ــردم، از تخری ــع م ــه موق ــانی ب ــاع رس اط
و حفــاری بیــش از پیــش ایــن فضاهــا از جملــه 
محوطــه تاریخــی دانســفهان جلوگیــری کنــد.

شناســایی و احیــای دیگــر نقــاط تاریخــی 
اســتان قزویــن ضــروری اســت 

اســتان قزویــن بــا وجــود وســعت بســیار انــدک 
ــون  ــمندترین کان ــی از ارزش ــراق یک ــدون اغ ب
ــده  ــی ش ــوب م ــری محس ــدن بش ــای تم ه
ــه ای کــه در همیــن جغرافیــای  ــه گون اســت ب
کــم وســعت بــه حــدی آثــار تاریخــی در 
ــت رســانده  ــه ثب ــراث فرهنگــی ب فهرســت می
اســت کــه از میــان همــه اســتان هــای کشــور 
ــود  ــه خ ــه ب ــن حیط ــت را در ای ــوان نخس عن

ــت. ــاص داده اس اختص
ــا ایــن حــال، ایــن همــه جذابیــت و عظمــت  ب
ــتان  ــن اس ــه ای ــت بلک ــن نیس ــی قزوی تاریخ
فراتــر از قلعــه المــوت، چهــل ســتون و مســجد 
جامــع هنــوز آثــار ناشــناخته و ارزشــمند 
ــه  ــود نهفت ــاک خ ــیاری را در خ ــی بس تاریخ
دارد کــه یــک نمونــه آن گورســتان تاریخــی و 
کمتــر شــناخته شــده دانســفهان اســت و البتــه 
آثــار متعــدد دیگــری از ایــن دســت کــه هنــوز 
شــناخته نشــده انــد نیــز در دل ایــن اســتان جــا 

ــد. ــرده ان خــوش ک
ــای  ــظ و احی ــس از محاف ــن اســاس پ ــر همی ب
گورســتان تاریخــی دانســفهان شناســایی و 
ــن  ــاط تاریخــی اســتان قزوی ــای دیگــر نق احی
یکــی از ضــرورت هــای مهــم اداره کل میــراث 
ــار  ــئوالن و اقش ــایر مس ــتان، س ــی اس فرهنگ

ــت. ــه اس جامع
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امـا ایـن داالن هـای قدیمی که آجـر به آجـرش از زمان قاجـار تاکنون 
حـرف هـا بـرای گفتـن دارد، یـک اشـکال اساسـی دارد و آن هم مهیا 

نبـودن شـرایط هدایـت آب های سـطحی به خـارج از بازار اسـت.
مدت هاسـت آب های سـطحی بـازار شـاهرود در مجرایـی واقع در 
زیـر کف بـازار جریان دارد و مشـکل فنی آن باعث متسـاعد شـدن 
بـوی نامطبـوع از فاضـاب های جمـع شـده در کف بازار می شـود 
و رطوبـت حاصـل از آن به بنیاد ایـن بنای تاریخی خسـارتی جبران 
ناپـذر وارد می کنـد و بازاریان و مردم، شـاکی از وضعیـت موجود به 

دنبـال راه حلی مـی گردند.
این مشـکل سـرآغازی اسـت برای ماجرایـی که موجب شـده مردم 
و کسـبه شـهر متضرر شـوند به طوری که بازار سرپوشـیده شاهرود 
پـس از حفـاری کف بـرای تعمیر، بـرای مدت هـای مدیـد به حال 
خود رها شـد. نخسـتین نامه نـگاری و اقـدام برای مرمت کـف بازار 
شـاهرود در تابسـتان سـال88 توسـط جمعی از کسـبه به شهرداری 
وقـت انجام شـد و در آن زمان مقرر شـد، شـهرداری کار مرمت را با 
موازیـن قانونی مـورد تائید میـراث فرهنگی به انجام برسـاند اما این 

موضوع تا تابسـتان جاری، مسـکوت ماند.
تـا ایـن زمان همـه اقدامـات از جملـه تهیه سـه نوع سـنگ تزئینی 
توسـط کسـبه و تقبل 30درصد مخارج توسـط کسـبه بازار، معرفی 
سـنگ نمونه توسـط میـراث فرهنگـی شهرسـتان شـاهرود و آماده 

سـازی بسـتر انجام کار برای شـهرداری شـاهرود انجام شـد.
امـا طبـق گفتـه کسـبه، شـهرداری شـاهرود در اقدامـی در اواسـط 
خردادماه سـالجاری به نحوی که کسـبه بـازار قائـم و رئیس میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان شـاهرود از ماجرا 
بـی اطاع بودنـد، بدون هماهنگی و اطاع پیشـین، نسـبت به حفر 

کـف بـازار و قیرپاشـی برای آسـفالت اقـدام می کند.

lنخستین پیگیری ها تابستان 88 انجام شده است
یکی ازکسـبه بـازار قائم با ارائه شـش نامه صورتجلسـه شـهرداری 
بـرای انجـام پـروژه کـف بـازار شـاهرود بـه خبرنـگار مـا، گفـت: 
پیگیـری های کسـبه بـرای تعمیر کـف بازار برای نخسـتین بـار در 
سـال 88 کلیـد خـورده اسـت و همانطور که اسـناد و مدارک نشـان 
مـی دهند، نخسـتین جلسـه مـا بـا شـهرداری آن زمان مـورخ یکم 

شـهریور ماه 88 برگزارشـده اسـت.
و همچنیـن  جلسـه  آن  در  داد:  ادامـه  میرقاسـمی  سـیدعباس 
جلسـات پـس از آن در روزهـای چهاردهـم و بیسـت و چهـارم 
شـهریور ماه88، بیسـت و هفتم مهرمـاه و در نهایت یکم اسـفند 
مـاه همـان سـال مقرر شـد تـا شـهرداری شـاهرود طبق نقشـه 
مصـوب در کمیسـیون و مـورد تائیـد میـراث فرهنگـی با سـنگ 
هـای 10سـانتی متـری مخصوص بـا دارا بـودن نمایـی نزدیک 

به سـنگ هـای سـنتی زمـان قاجاریه کـف بـازار را مرمـت کند.
وی افـزود: حـال پـس از شـش سـال که ما دیگر شـکل سـنگ های 
مصـوب میراث فرهنگی، نقشـه کانـال و جوی بـازار را فرامـوش کرده 
بودیـم، بـه یکبـاره و در زمانی کـه در خواب بودیم شـهرداری شـاهرود 
خلـف وعـده کـرده و کـف بـازار را بـه روش خـود بـا آسـفالت، آن هم 

آسـفالت سـرد و چاله هـای فـراوان اصطاحـا تعمیر کرده اسـت.
این کاسـب سـابقه دار شـاهرود بـا بیـان اینکه روزانه سـه تـا چهار 
همشـهری در بـازار شـاهرود زمیـن مـی خورنـد، گفت: شـرایط به 
گونه ای شـده اسـت که بـه واقع نمی تـوان در این بازار تـردد کرد و 

روزی نیسـت کـه مردم به ما کسـبه شـهر شـکایت نکنند.
میرقاسـمی خاطرنشـان کرد: ما در همان ابتدا و طی نامـه نگاری های 
فـراوان با مجموعه شـهرداری تعهـد کردیم که بـرای انجام سـریع تر 
امـور و عدم وجود اخـال در نظم کاری مان حاضریـم 30درصد هزینه 
سـنگ کف بـازار را نیـز بپردازیم اما بـا ایـن کاری که امروز شـهرداری 

شـاهرود در حقمان کرد دیگـر ریالی پرداخـت نخواهیم کرد.
وی افـزود: ایـن وضعیت بازار بر کاسـبی مان تاثیر گذاشـته و زمانی 
کـه ایـن وضـع را بـا اعضـای شـورای شـهر مطـرح مـی کنیـم با 
تمسـخر پاسـخ می گوینـد، چـون همگی با هـم طومار جمـع کرده 
ایـد کارتـان را عقب می اندازیم که سـند این سـخن عضو شـورای 

شـهر موجود اسـت.

lراهی جز پشیمانی نداریم 
دیگر کاسـب بازار شـاهرود در این باره گفت: شـرایط کنونی به گونه ای 

اسـت که امروز هیچ ویلچـری نمی تواند در بـازار تردد کند.
علـی عـرب حجـی ادامـه داد: پیـش از ایـن اقـدام شـهرداری تنها 
مشـکلمان بوی نامطبـوع آبی بـود که در جـوی ریخته می شـد اما 
امـروز جمع شـدن زباله، چالـه و ناهمـواری های کـف، کفش های 
قیراندود مشـتریان، پیچ خوردن پای مشـتریان، کم شـدن مشتریان 
و اختـاف سـطح مغازه هـا با کف برایمان دردسرسـاز شـده اسـت.

این کاسـب بـازاری با اشـاره بـه اینکه کارد به اسـتخوانمان رسـیده 
اسـت، گفت: مسـئوالن از نجابـت بازاریان سـوء اسـتفاده می کنند 
چـرا که مـا ماننـد برخـی اصنـاف نیسـتیم کـه هر سـه مـاه یکبار 
تجمـع داشـته باشـیم وتنهـا کاری کـه انجـام بدهیم این اسـت که 

نامـه ای به شـهرداری، میـراث فرهنگـی و فرمانداری بنویسـیم.
عـرب حجـی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا تـا کنون مسـئولی 
بـرای رفع مشـکل شـما اقـدام کـرده اسـت، گفـت: تنهـا فرماندار 
شـاهرود صبـح پـس از واقعـه به نـدای مـا لبیک گفـت کـه او نیز 
بـرای نخسـتین بـار، پـس از تخریب کـف بازار توسـط شـهرداری، 
از ماجـرا مطلع شـد امـا به غیـر از فرمانـدار، هیچ مسـئولی بـه بازار 

اسـت. نیامده 

وی افـزود: متاسـفانه میراث فرهنگی و شـهرداری شـاهرود سـلیقه 
ای عمـل می کننـد امـا در این بین کسـی نمـی گوید کـه دود این 

اختافـات به چشـم مردم و کسـبه مـی رود.

lتعطیلی 15روزه مغازه ها در بازار شاهرود
یکی دیگر از کاسـبان شـاهرودی با بیـان اینکه بازار شـاهرود35روز 
بـه صورت خاکی رها شـده بود، گفـت: در تمام این مدت نتوانسـتیم 
مانند سـابق ارتزاق خود را داشـته باشـیم چرا کـه 15روز از این مدت 
را بـه طـور کلـی تعطیـل کردیم و هیـچ مشـتری نمی توانسـت به 

بازار قـدم بگذارد.
علـی مغانـی ادامـه داد: متاسـفانه اختافـات شـهرداری و میـراث 
فرهنگـی به ضرر همه اسـت چـرا که بـازار قلب اقتصاد شهرسـتان 
شـاهرود اسـت و نمی توان آنـرا همین گونـه به حال خـود رها کرد.

وی افـزود: کاسـبان شـاهرودی با صعه صـدری مثـال زدنی حاضر 
بـه تقبـل 30درصـد از مخـارج سـنگ فـرش بـازار، نیـز شـدند اما 
مسـئوالن با کج سـلیقگی نسـبت به آسـفالت درجه دو اقدام کردند 

کـه ما نسـبت به ایـن وضعیـت معترض هسـتیم.
ایـن کاسـب بـا سـابقه شـاهرودی بـا طـرح ایـن سـوال کـه اگـر 
شـهرداری تعمیـر کـف بـازار را در تـوان خود نمـی دید چرا نسـبت 
بـه حفـر آن اقـدام کـرد؟، گفـت: بیـش از 20 سـال بـوی نامطبوع 
فاضـاب در زمـان بارندگـی را تحمـل کردیـم و االن به جـای رفع 

مشـکل بـه مشـکات قبلـی ما هـم اضافه شـده اسـت.

lبازار تاریخی شاهرود مقصدی برای گردشگری
یکی دیگر از کسـبه شـاهرودی با اشـاره بـه بافت تاریخی بـازار این 
شـهر، گفـت: در همه شـهرها و کشـورها بافـت تاریخـی از اهمیت 
ویـژه ای برخـوردار اسـت امـا در شـاهرود، اهمیتی به ایـن موضوع 

داده نمی شـود.
حسـن عابـدی با اشـاره بـه لـزوم سـنگ فـرش شـدن بـازار، ابراز 
داشـت: بـازار بـه ایـن دلیـل اهمیـت دارد کـه محلـی بـرای بازدید 
مسـافران و گردشـگران اسـت و اگر از وضعیـت مناسـبی برخوردار 

نباشـد، مجموعـه شـهر زیر سـوال مـی رود.
وی بـا اشـاره به طـرح بافت فرسـوده در شهرسـتان قزویـن، افزود: 
امـروز بـازار و بافت فرسـوده قزوین با وجـود تردد خودرو در سـاعات 
شـبانه روز سـنگ فـرش و بـه شـکل سـنتی تزئین شـده اسـت اما 
بـازار شـاهرود روز بـه روز کارکرد گردشـگری خود را بیـش از پیش 

از دسـت مـی دهد.
این کاسب شـاهرودی همچنین گفت: قطعا در اختافات شهرداری 
شـاهرود و میراث فرهنگی، مردم، گردشـگران و کسـبه متضرر می 
شـوند و امیـد اسـت روزی این مشـکات به نحو احسـن رفع شـود 

اما وضعیت پیشـین بـازار از وضعیـت کنونی قابل تحمـل تر بود.
تصمیمات ماندگار افرادی که نمی مانند 

در نهایت باید به انتظار نشسـت تـا روزی اختافات درون سـازمانی 
شـهرداری شـاهرود بـا مجموعـه میـراث فرهنگـی به اتمام برسـد 
اتمامـی که مـی تواند آغـازی برای اتفاقات مثبت در شـهر شـاهرود 
باشـد؛ اتفاقات مثبتی کـه همه از آن نفـع خواهند برد چرا کـه بازار قلب 

شـهر اسـت و با تپیدنش بـه رگ های شـهرمان خون می رسـاند.
بـا خـود فکر مـی کنـم که اگـر معمـار ایـن بـازار 200 سـاله بـازار 
قائم شـاهرود ایـن روزهـا را می دید، چـه عکس العملی نشـان می 
داد. تصمیمـات درسـت یا غلطـی که بر چهـره اثر هنـری اش تاثیر 

گذاشـته و امـروز آن را بـه شـکل کنونی در آورده اسـت.
اما اکنـون باید منتظر نشسـت و دیـد تصمیمات مانـدگار افرادی 
کـه تا ابـد در پسـت هایشـان باقی نمـی مانند، بـازار شـاهرود را 

بـه کدام سـو خواهـد برد.

بازار قائم شاهرود به واسطه قدمت در 
ساخت و همچنین واقع شدن در قلب 
شهر مکانی برای جذب گردشگران و 
همچنین شهروندانی است که در این 
از  استفاده  برای  سال  گرم  روزهای 
هوای خنک و مطبوع آن و همچنین 
کوتاه شدن مسیر تردد در داالن ها 

آنرا همه روزه تجربه می کنند.

مرمت بازار شاهرود تاریخی شد

 کالف سردرگم در تصمیمات مسئوالن
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میـراث ایــران

نــوع ســاخت و معمــاری و قــرار گرفتــن 
ــا در  ــه تنه ــامن ن ــد س ــت کن ــای دس راهروه
ــه  ــر و منحصــر ب ــی نظی ــا ب ــران بلکــه در دنی ای
ــی  ــن محل ــش از ای ــا پی ــال ه ــت و س ــرد اس ف
ــه  ــه زاغ ــتند ک ــان داش ــه اذع ــن منطق ــای ای ه
هایــی در دل زمیــن نهفتــه اســت امــا متاســفانه 
کارشناســان میــراث فرهنگــی موفق بــه ورود به 
شــهر زیــر زمینــی ســامن نشــده بودنــد و نمــی 
ــا  ــه کج ــن منطق ــه ای ــه راه ورود ب ــتند ک دانس

ــت. اس
ــرات  ــرکت مخاب ــه ش ــود ک ــال 1384 ب در س
اســتان همــدان در هنــگام احــداث فیبــر 
ــهر  ــای ش ــه فضاه ــه ب ــن منطق ــوری در ای ن
زیــر زمینــی ســامن برخــورد کــرد و راه ورودی 
نمایــان شــد و بــر همیــن اســاس کارشناســان 
میــراث فرهنگــی اســتان همــدان وارد کار 
شــدند و راه هــای ورودی ایمــن ســازی شــد و 
در ســال 1386 اولیــن فصــل کاوش در دســت 

ــد. ــاز ش ــامن آغ ــای س ــد ه کن
اکنــون 9 ســال از اولیــن کاوش در شــهر 
زیــر زمینــی ســامن مــی گــذرد و پنــج فصــل 
کاوش در ایــن شــهر انجــام شــده کــه حاصــل 
ــاق و فضــای  ایــن کاوش هــا شناســایی 60 ات
ــامن  ــای س ــد ه ــت کن ــی در دس ــر زمین زی
ــده دوره  ــام ش ــات انج ــق تحقیق ــت و طب اس
ــه  ــر زمینــی ســامن ب تاریخــی اولیــه شــهر زی
دوره قبــل از اشــکانیان مــی رســد؛ گویــی ایــن 
ــاخته  ــی س ــن مذهب ــام آئی ــرای انج ــهر را ب ش
ــور  ــوان گ ــه عن ــکانیان ب ــد و در دوره اش بودن
ــت  ــده اس ــی ش ــتفاده م ــن اس ــه و تدفی دخم

ــر در دوره  ــت دوره ای دیگ ــس از گذش ــه پ ک
ــوان  ــه عن ــلجوقی از آن ب ــای اســامی و س ه

ــت. ــده اس ــی ش ــتفاده م ــگاه اس پناه
ــر  ــهر زی ــج کاوش در ش ــل پن ــام فص ــا انج ب
ــاری  ــال ج ــاه س ــر م ــه در تی ــامن ک ــی س زمین
ــن  ــدی در ای ــفیات جدی ــید کش ــام رس ــه اتم ب
شــهر اتفــاق افتــاد کــه دیــد کارشناســان میــراث 
ــر داد،  ــهر تغیی ــن ش ــه ای ــبت ب ــی را نس فرهنگ
ــامن  ــی س ــر زمین ــهر زی ــد از ش ــفیات جدی کش
ــر  ــهر زی ــه ش ــی داد ک ــر م ــن موضــوع خب از ای
زمینــی ســامن تنهــا کاربــری گــور دخمــه نــدارد 
ــت و  ــته اس ــی را داش ــای متفاوت ــری ه و کارب
ــه دردل  ــهر نهفت ــن ش ــات در ای ــانی از حی نش

ــت. ــده اس ــدا ش ــاک پی خ
از ایــن رو بــرآن شــدیم تــا در خصوص کشــفیات 
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــاون می ــا مع ــد ب جدی
ــت  ــم کاوش در دس ــئول تی ــه مس ــدان ک هم
ــینیم. ــو بنش ــه گفتگ ــوده ب ــامن ب ــای س کنده

ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــگری می ــاون گردش مع
ــورد  ــا در م ــگار م ــا خبرن ــو ب ــدان در گفتگ هم
دســت کنــد ســامن گفــت: فصــل پنجــم کاوش 
هــای ســامن از بیســتم فروردیــن مــاه آغــاز شــد 
و تــا پایــان تیــر مــاه ادامــه داشــت و ایــن کاوش 

هــا در ســه محــور انجــام شــد.
ــدا کاوش  ــزود: ابت ــه اف ــار در ادام ــی خاکس عل
فضاهایــی کــه در ســال هــای گذشــته انجــام 
شــده بــود صــورت گرفــت کــه کاوش و 
ــرون از  ــه بی ــه ب ــی ک ــش های ــردی بخ پیگ
مجموعــه راه داشــتند و شناســایی فضــای 
جدیــد بــود و یــک نقطــه هــم در حیــاط یکــی 

ــخص در  ــن ش ــه ای ــامنی ک ــهروندان س از ش
ــر  ــل زی ــک تون ــه ی ــاه در حیاطــش ب ــر چ حف

ــود. ــرده ب ــورد ک ــی برخ زمین
وی بیــان داشــت: اتاقی را کــه در حیاط شــهروند 
ســامنی کشــف شــده بود را کاوش کردیــم و یک 
تــک اتــاق زیبــا بــه طــول هفــت متــر و عــرض 
ــا از  ــد و کام ــایی ش ــر شناس ــه مت ــی س تقریب
ــا  ــاوت ب ــاری متف ــاختار معم ــوع و س ــاظ ن لح
تمــام ســازه هــای شناســایی شــده بــا مجموعــه 
بــود و دارای دو ســکوی یکپارچــه و سراســری در 
طــول اتــاق بــود و یــک ورودی اختصاصــی کــه 
ــاق و  ــه ات ــه ب ــت ک ــود داش ــاق وج ــرب ات در غ
یــا فضــای دیگــری راه نداشــت و ایــن اتــاق در 

ــود. بســتر ســنگ گرانیــت ایجــاد شــده ب
مســئول تیــم کاوش شــهر زیــر زمینی ســامن در 
ادامه ســخنان خــود اضافــه کــرد: در کاوش های 
بنــا هیــچ مــواد فرهنگــی و یــا اشــیا کــه معــرف 
ــت  ــد و ماهی ــف نش ــد کش ــی باش دوره تاریخ
انباشــت هــای اتــاق کشــف شــده آواری مختلط 

ــا مــواد فرهنگــی دوره معاصــر بــود. ب
خاکســار بــا اشــاره بــه کاوش فضاهایــی 
کــه در ســال هــای گذشــته انجــام شــده 
بــود، بیــان داشــت: در نتیجــه کاوش هــا 
ــدا  ــد ابت ــام ش ــج انج ــک و پن ــه در کارگاه ی ک
اســکلت هــای کــف فضاهــا را کاوش کردیــم 
ــرون  ــا بی ــه در کاوش ه ــی ک و اســتخوان های
ــای  ــا کاره ــد ت ــی ش ــم مرمت ــل تی ــد تحوی ام

مطالعــه و مرمــت آن انجــام شــود و در پایــگاه 
ــه  ــه مجموع ــده ب ــا در آین ــود ت ــداری ش نگه
ــان شــوند. ــه چیدم ــه شــکل اولی ــد و ب برگردن

ــای  ــردی راه ه ــوم کاوش را پیگ ــور س وی مح
ــه  ــرون مجموع ــای بی ــش ه ــه بخ ــی ب ارتباط
اعــام کــرد و گفــت: در کارگاه یــک بخشــی را 
کــه راهــرو ارتباطــی بــه شــرق مجموعــه بــود را 
ادامــه دادیــم و بــه عــرض تقریبــی 60 ســانتیمتر 

ــود. ــر ب ــاع 120 ســانتی مت و ارتف
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــگری می ــاون گردش مع
ــرو در  ــن راه ــزود: ای ــورد اف ــن م ــدان در ای هم
ــود  ــده ب ــایی ش ــای شناس ــی از فضاه ــف یک ک
ــه طــول  ــه طــول 15 متــر ب کــه بازســازی آن ب
افقــی انجــام شــد و انتهــای آن بــه یــک ســنگ 
چیــن چــاه برخــورد کردیــم و بــا ادامــه راه 
ــه یــک رشــته  ــن چــاه ب متوجــه شــدیم کــه ای

ــاط دارد. ــات ارتب قن
ــد و  ــم ش ــد خت ــای جدی ــه فضاه ــک مجموع ی
مجموعــه شــامل چهــار فضــا و اتــاق و چندیــن 
ــه  ــود ک ــا ب ــرون از فضاه ــمت بی ــه س ــرو ب راه
ــه  ــه مجموع ــم کاوش را ب ــدگاه تی نگــرش و دی
ــاه  ــن چ ــه داد: ای ــار ادام ــی خاکس ــر داد عل تغیی
ــوط  ــود و مرب ــده ب ــاد ش ــی ایج ــتر گرانیت در بس
ــم و  ــور کردی ــات عب ــود و از قن ــه ب ــه دوره اولی ب
ــم کــه  ــه ســنگی برخــورد کردی ــه یــک راه پل ب
از ایــن راه پلــه یــک راهــرو منشــعب و بــه یــک 
ــد و  ــی ش ــم م ــد خت ــای جدی ــه فضاه مجموع
مجموعــه شــامل چهــار فضــا و اتــاق و چندیــن 
ــه  ــود ک ــا ب ــرون از فضاه ــمت بی ــه س ــرو ب راه
ــه  ــه مجموع ــم کاوش را ب ــدگاه تی نگــرش و دی

ــر داد. تغیی
وی در ایــن خصــوص بیــان کرد: کشــف جدید 
ــی  ــای دسترس ــاختار آن و راه ه ــل س ــه دلی ب
متفــاوت و وجــود قنــات کــه دسترســی بــه آب 
ــن دارد  ــه نشــان از ای ــی دهــد هم را نشــان م
کــه شــهر زیــر زمینــی ســامن دارای کاربــری 
هــای متفــاوت بــوده اســت و قبــا تصــور مــی 
شــد کــه یــک بخــش آن گــور دخمــه اســت.

مســئول تیــم کاوش شــهر زیــر زمینــی ســامن 
ــم  ــی کردی ــر م ــته فک ــت: در گذش ــان داش بی
کــه کاربــری شــهر زیــر زمینــی ســامن یــک 
کاربــری واحــد بــوده و در دوره اشــکانی فقــط 
ــی ایــن راه هــای  ــوده اســت ول گــور دخمــه ب
ارتباطــی و فضاهــا نشــان مــی دهــد کــه ایــن 
شــهر کاربــری هــای مختلــف داشــته اســت.

خاکســاربیان داشــت: مجموعــه ســامن مجموعه 
ــردم  ــه م ــت ک ــوده اس ــی ب ــد های ــت کن دس
ــد  ــی کردن ــاره م ــل اش ــا قب ــال ه ــی س محل
اینجــا یــک زاغــه هــا و فضاهایــی در زیــر زمین 

زهرا   ذوالفقاری

در جنوب غربی شهرستان مالیر و در بخش سامن، شهری در 
دل زمین نهفته است که معماری و قدمت تاریخی این شهر گویای 
عظمت و تاریخ استان همدان است، شهر زیرزمینی سامن با وسعتی 
حدود سه هکتار به دست پیشینیان ایرانی قبل از دوره اشکانیان در 

دل زمین کنده شده است.

اینجا همدان است؛ ماجرای شهر نهفته در زیرزمین

 راز »سامن« از دل خاک برمال شد
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میـراث ایــران

ــی  ــه نم ــل اینک ــه دلی ــفانه ب ــه متاس ــت ک هس
دانســتیم از کجــا وارد شــویم نتوانســته بودیــم به 

آن وارد شــویم.
ــال  ــت: س ــان داش ــخنانش بی ــه س وی در ادام
1384 شــرکت مخابــرات در حــال اجــرای فیبــر 
نــوری بــود کــه بــه ایــن فضاهــا برخــورد کــرد 
و شــهردار ســامن و شــورا بــه میــراث فرهنگــی 
ــی  ــراث فرهنگ ــان می ــد و کارشناس اطــاع دادن
ــازی  ــن س ــا ایم ــد و ب ــزام ش ــم کاوش اع و تی

ــم. ــاده کردی ــا را آم ــا فض ورودی ه
مســئول تیــم کاوش شــهر زیــر زمینــی ســامن 
بــا بیــان اینکــه اولیــن فصــل کاوش در 
ــای ســامن از ســال  ــد ه ــه دســت کن مجموع
ــون  ــا کن ــت: ت ــت، گف ــده اس ــاز ش 1386 آغ
ــام  ــه انج ــن مجموع ــل کاوش در ای ــج فص پن
ــهر، 10 کارگاه  ــه ش ــت و در 10 نقط ــده اس ش
انجــام شــده اســت کــه ماحصــل ایــن کاوش 
هــا شناســایی بیــش از 60 اتــاق و فضــای زیــر 

ــت. ــی اس زمین
ــق  ــا در عم ــن فضاه ــت: ای ــان داش ــار بی خاکس
ــری از  ــش مت ــا ش ــن 40 ت ــاوت بی ــای متف ه
ــه شــده اســت کــه در  ــرار گرفت ــر ق ســطح معاب
ــد و در  ــده ان ــاد ش ــی ایج ــنگ گرانیت ــتر س بس
حیــن کاوش هــا اشــیا و مــواد فرهنگــی متفاوت 
ــه  ــت ک ــده اس ــت آم ــه دس ــه ب ــن مجموع از ای
شــامل ظــروف ســفالی، انــواع پیســوز ها و لــوازم 
ــدادی  ــزی و تع ــروف فل ــدادی ظ ــنایی، تع روش
ســکه از دوره تاریخــی و اســامی کشــف شــده 

ــت. اس
وی بیــان کــرد: طبــق مطالعــات انجــام 
ــهر  ــا در ش ــه ه ــی و یافت ــواد فرهنگ ــده م ش
ــاال  ــه احتم ــن مجموع ــامن ای ــی س ــر زمین زی
در دوره قبــل از اشــکانی و بــرای مراســم 
ــد در  ــه بع ــده ک ــاد ش ــی ایج ــی و مذهب آئین
دوره اشــکانی از ایــن فضاهــا بــه عنــوان گــور 
دخمــه و بــرای تدفیــن اســتفاده شــده اســت و 
پــس از آن طــی یــک دوره متــروک بــودن در 
دوره هــای مختلــف اســامی از اوایــل اســام 
ــا  ــن فضاه ــه از ای ــلجوقی و صفوی ــا دوره س ت

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــگاه اس ــوان پناه ــه عن ب
ــتی  ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــا  ــو ب ــدان در گفتگ ــتان هم ــگری اس و گردش

ــر زمینــی  ــگار مهــر در خصــوص شــهر زی خبرن
ــامن  ــای س ــت کنده ــت: کار در دس ــامن گف س
ــیا و  ــده و اش ــام ش ــی از آن انج ــت بخش و مرم
اســکلت هــای کشــف شــده از آنجــا در ویتریــن 
هــا بــه نمایــش گذاشــته مــی شــود تــا هــم در 
ــوی  ــم جل ــد و ه ــوم باش ــد عم ــرض بازدی مع

ــود. ــه ش کاوش گرفت
ریحــان ســروش مقــدم بــا بیــان اینکــه دســت 
ــود را  ــاص خ ــای خ ــت ه ــامن جذابی ــد س کن
ــد کاوش  ــل جدی ــت: در فص ــار داش دارد، اظه
هــم بــه کانالــی دســت یافتیــم کــه نشــان می 
دهــد کــه ایــن کانــال قنــات و دارای آب بــوده 

ــت. اس
ــال آب در  ــف کان ــه کش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
شــهر زیــر زمینــی ســامن نشــان از ایــن دارد کــه 
ــکونت  ــل س ــته و مح ــود داش ــات وج ــا حی آنج
ــن ادعامــی شــد  ــزود: قبــل از ای ــوده اســت، اف ب
کــه دســت کنــد ســامن تنهــا یــک دخمــه بــوده 
ــل از انجــام  ــد ســامن قب ــه دســت کن ــگاه ب و ن

ــود. ــد گــور دخمــه ب کاوش جدی
ــتی و  ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــه  ــا ب ــه داد: ام گردشــگری اســتان همــدان ادام
ــا  ــامن تنه ــد س ــه دســت کن ــد ک ــی آی ــر م نظ
ــر  ــهر زی ــک ش ــوده و ی ــه نب ــور دخم ــک گ ی
ــوده  ــاری ب ــی ج ــه در آن زندگ ــوده ک ــی ب زمین
اســت چرا کــه در دســت کنــد ســامن کانــال آب 

ــت. ــده اس ــف ش کش
ــف  ــه کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدم ب ــروش مق س
زیــر زمینــی ســامن  کانــال آب در شــهر 
بزرگتریــن دســتآورد در فصــل جدیــد کاوش 
بــوده اســت، بیــان کــرد: پنــج فصــل کاوش تــا 
کنــون در دســت کنــد هــای ســامن انجــام شــده 
اســت کــه در کاوش اخیــر اتفــاق جدیــدی افتــاد 

ــد. ــف ش ــات در آن کش ــال قن و کان
ــاری کــه  ــه اینکــه آخریــن اعتب ــا اشــاره ب وی ب
ــد ســامن جــذب شــده اســت  ــرای دســت کن ب
400 میلیــون تومــان بــوده اســت، عنــوان کــرد: 

ــاغ نشــده اســت. ــوز اب ــار ســال 94 هن اعتب
ــتی و  ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
گردشــگری اســتان همدان اظهــار کــرد: ویترین 
اشــیاء کشــف شــده از شــهر زیرزمینی ســامن در 
همــان محل دســت کندهــا بــه نمایش گزاشــته 

مــی شــود.
ــد  ــت کن ــه دس ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ب
ســامن را پایــگاه کنیــم ریحــان ســروش 
ــهر  ــی ش ــه دوره تاریخ ــان اینک ــا بی ــدم ب مق
ــر  ــکانیان ب ــه دوره اش ــامن ب ــی س ــر زمین زی
ــن  ــال ای ــه دنب ــرد: ب ــار ک ــردد، اظه ــی گ م
ــگاه  ــامن را پای ــد س ــت کن ــه دس ــتیم ک هس
ــک  ــه ی ــامن ب ــی س ــر زمین ــهر زی ــم و ش کنی
ــه  ــا ب ــود ت ــل ش ــی تبدی ــی پژوش ــگاه علم پای
ــود. ــورد آن مطالعــه ش صــورت ویــژه در م

ــان داشــت: مجموعــه  ــن خصــوص بی وی در ای
ــر  ــدان شــهر زی ــتان هم ــای اس ــد ه دســت کن
ــود و  ــی ارزانف ــر زمین ــهر زی ــامن، ش ــی س زمین
ــی  ــگاه علم ــورت پای ــه ص ــد ب ــوق بای ــه ج قلع
ــا بتــوان مطالعــات علمــی  پژوهشــی در بیآیــد ت
ــام داد. ــا انج ــورد آنه ــری را در م ــق ت ــر و دقی ت

ــتی  ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
و گردشــگری اســتان همــدان گفــت: اخیــرا 
ــدان  ــاد هم ــح آب ــدی در صال ــد جدی ــت کن دس
نیــز کشــف شــده اســت کــه هنــوز مطالعــات آن 

ــت. ــده اس ــروع نش ش
ــر اینکــه در مــورد  ــا تاکیــد ب ســروش مقــدم ب
ــدان  ــتان هم ــای اس ــت کنده ــه دس مجموع
ــگاه  ــت: دو پای ــتیم، گف ــگاه هس ــی پای متقاض
ــت  ــود داش ــل وج ــه از قب ــه و هگمتان الادیس
ــیجان و  ــگاه ارگ نوش ــز دو پای ــه امســال نی ک
ــی  ــاح م ــدان افتت ــی هم ــت تاریخ ــگاه باف پای

شــود و پایــگاه دســت کندهــا و پایــگاه بافــت 
ــی  ــای طبیع ــه ه ــگاه مجموع ــتایی و پای روس
ــوده کــه پیگیــری  ــه مــواردی ب اســتان از جمل

ــود. ــی ش م
ــگاه  ــت: پای ــان داش ــخنانش بی ــه س وی در ادام
ــی  ــب م ــا موج ــت کنده ــه دس ــدن مجموع ش
شــود کــه تمرکــز بیشــتری روی مجموعه شــود 
ــود  ــذب ش ــا ج ــرای آنه ــتری ب ــارات بیش و اعتب
ــاده شــده و  ــی آم ــت جهان ــرای ثب ــی ب و از طرف

ــوند. ــی ش معرف
ــتی و  ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــه  ــان اینک ــا بی ــدان ب ــتان هم ــگری اس گردش
هــر چــه پایــگاه قویتــر باشــد در جذب گردشــگر 
ــگاه  ــع پای ــزود: در واق ــتری دارد، اف ــر بیش تاثی
شــدن اثــر تاریخــی مــی توانــد شــرایط بنــا و اثر 
را بــه ســمتی حرکــت دهــد کــه آن را بــه یــک 

ــد. ــل کن ــه تبدی جاذب
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــوان داش ــدم عن ــروش مق س
اهمیتــی کــه مجموعــه هــای دســت کنــد دارند 
ــد  ــل شــوند بای ــه گردشــگری تبدی ــه جاذب ــا ب ت

ــود. ــه ش روی آن کار و هزین
ــه  وی در ادامــه ســخنان خــود بیــان کــرد: جاذب
هــای تاریخــی عــاوه بــر اینکــه بایــد در 
ــات  ــد اطاع ــود بای ــظ ش ــدات حف ــر تهدی براب
ــرار دهــد و  ــار گردشــگر ق ــز در اختی ــی را نی کاف
ــه ســطحی از کاوش رســیده باشــد کــه فضــا  ب
ــده  ــد کنن ــه بازدی ــات را ب ــه اطاع ــکان ارائ و ام
بدهــد و فضایــی را فراهــم کنــد کــه بنــا ســوخته 

ــود. نش
ــتی و  ــع دس ــی صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
گردشــگری اســتان همــدان گفــت: اگــر بتوانیــم 
چنیــن فضایــی را بــرای یــک بنــا تاریخــی ایجاد 
ــه گردشــگری  ــه جاذب ــوان آن را ب ــی ت ــم م کنی

تبدیــل کــرد.
ــی دســت  ــت جهان ــورد ثب ــدم در م ــروش مق س
کنــد هــای ســامن نیــز بیــان داشــت: بــه دنبــال 
ســهم اســتان همــدان از ثبــت جهانــی هســتیم 
ــار  ــا آث ــود و ی ــا ارزانف ــد ی ــامن باش ــه س و اینک
تاریخــی دیگــر مشــخص نیســت و بیــش از 10 
اثــر اســتان همــدان کــه قابلیــت ثبــت جهانــی را 
ــن  ــه کمتری ــی ک ــم و آن بنای ــی کردی دارد معرف
مشــکل و باالتریــن ویژگــی را بــرای ثبــت 

ــود. ــی ش ــه اول م ــا گزین ــی دارد آن بن جهان
ــر  ــهر زی ــرد ش ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ویژگ
ــد  ــت کن ــوان دس ــه عن ــه ب ــامن ک ــی س زمین
معرفــی مــی شــود نشــان از ایــن دارد کــه ایــن 
شــهر زیــر زمینــی بایــد در فهرســت آثــار جهانی 
بــه ثبــت برســد و ایــن موضــوع نیــاز بــه نــگاه 

ــه دارد. ــن منطق ــه ای ــژه ب وی
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ــای  ــن مکان ه ــی از بهتری ــن یک ــتان خمی ــتکندهای شهرس دس
ــی  ــی تاریخ ــاره زندگ ــفه درب ــق و مکاش ــرای تحقی ــی ب تاریخ
ــترین  ــگران بیش ــان و پژوهش ــه کارشناس ــه گفت ــت .ب ــان اس انس
ــه  ــن ب ــتان خمی ــایی شــده کشــور در شهرس دســتکندهای شناس

ــت. ــیده اس ــت رس ثب
مســتندات بــه دســت آمــده حاکــی از آن اســت کــه دســتکندهایی 
ــری  ــا کارب ــده ب ــف ش ــن کش ــتاهای خمی ــی روس ــه در برخ ک
مســکونی در دوره ســلجوقیان و ایلخانیــان بــا معمــاری ماهرانــه ای 
ــا  ــا و اتاق ه ــالن، راهروه ــی س ــای عموم ــامل فض ــده و ش ــا ش بن
بــرای زیســت انســانی اســت. همچنیــن مشــخص شــده جمعیــت 
ســاکن در ایــن شــهرهای زیرزمینــی بــه طــور دســته جمعی از ایــن 

ــد. ــرت کرده ان ــی مهاج ــهر زیرزمین ش
دســتکندهای خمیــن بــدون اســتفاده از هیچ گونــه مصالــح ســاخت 
انســان و تنهــا بــا اســتفاده از ابزارهــای کندمــان ایجــاد شــده و بــه 
صــورت مســیرها و گذرهــای تنــگ و تاریــک بــا شــعبات متعــدد 

هســتند.
راهروهــا و داالن هــای موجــود در این شــهرهای زیرزمینــی نمادی 
ــل  ــازی مح ــم و جداس ــت و نظ ــروزی اس ــان ام ــه و خیاب از کوچ
زندگــی انســان ها از محــل نگهــداری احشــام و آب انبارهــای ایــن 
شــهر نیــز بیانگــر زندگــی اجتماعــی در ایــن شــهرهای تاریخــی 

اســت.

lخمیــن در جایــگاه نخســت معمــاری دســتکندها و 
شــهرهای زیرزمینــی  کشــور

ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــش و باستان شناس ــر پژوه مدی
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان مرکــزی در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــا اظهــار داشــت: شهرســتان خمیــن از نظــر 
معمــاری دســتکندها و شــهرهای زیرزمینــی در جایــگاه نخســت 

ــرار دارد. ــور ق کش
اســماعیل شــراهی افزود: بیشــترین دســتکندهای شناســایی شــده 

در کشــور در شهرســتان خمیــن بــه ثبــت رســیده اســت.
وی ادامــه داد: تاکنــون 10دســتکند در خمیــن شناســایی شــده کــه 

آخریــن آن در روســتای فرنــق یافــت شــده اســت.
ــن  ــی در خمی ــان اینکــه وجــود شــهرهای زیرزمین ــا بی شــراهی ب
نشــان از تحــوالت سیاســی و اجتماعــی ایــن شهرســتان در ســده 
ــتکند،  ــن 10 دس ــن ای ــت: از بی ــری دارد، گف ــم هج ــم و هفت شش
شــهرهای زیرزمینــی در روســتاهای تهیــق، کندهــا، دانیــان، 
آشــناخور و طیــب آبــاد شناســایی و مــورد بررســی قــرار گرفته انــد.

مدیــر پژوهــش و باستان شناســی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
داد:  ادامــه  مرکــزی  اســتان  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
ــورد بررســی و کاوش  ــق ســال گذشــته م دســتکند روســتای تهی

باستان شناســی قــرار گرفــت و رمزگشــایی شــد.

lرمز و رازهای دستکندهای روستای تهیق
مدیــر پژوهــش و باستان شناســی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان مرکــزی گفــت: دســتکندهای 
ــرب  ــمال غ ــری ش ــت کیلومت ــق در هف ــتای تهی ــی روس تاریخ

ــده اســت . ــع ش ــون واق ــب خات ــزاده زین ــوار امام ــن در ج خمی
اســماعیل شــراهی افــزود: دســتکند روســتای تهیــق ماننــد دیگــر 
ــاز و در  ــور انسان س ــطح کش ــده در س ــی ش ــای بررس مجموعه ه
بافتــی کــه اســتحکام و قابلیــت الزم بــرای اســتفاده چنــد ســال را 

داشــته باشــد ایجــاد شــده اســت.
اســماعیل شــراهی افزود: دســتکند تهیق در دل بافــت کنگلومرائی 
)در اصطــاح محلــی ســر( کــه غالــب بافــت زمین شناســی منطقه 

شــمال غــرب خمیــن را تشــکیل می دهــد ایجــاد شــده اســت .
ــی  ــی موقعیت شناس ــرح مطالعات ــل اول ط ــه داد: در فص وی ادام
خمیــن  شهرســتان  تهیــق  روســتای  زیرزمینــی  دســتکند 
600مترمربــع کاوش و رمزگشــایی شــد و انواعــی از اشــیا از جملــه 
ــد. ــت ش ــن کاوش یاف ــکه در ای ــزی و س ــروف فل ــفالینه ها، ظ س

ــه  ــق ب ــده متعل ــت ش ــیاء یاف ــن اش ــرد: ای ــح ک ــراهی تصری ش
ســده های ششــم و هفتــم هجــری قمــری اســت و نشــان 
گــذار  دوره  و  ســلجوقی  دوره  در  دســتکند  ایــن  می دهــد 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــه ایلخان ــاهی ب خوارزمش

وی اظهــار کــرد: فضــای کاوش شــده ایــن مجموعــه یــک 
محوطــه دو هکتــاری کنگلومرائــی را در بــر می گیــرد کــه شــامل 
فضــای مســکونی از جملــه 10 اتــاق، چهــار انبــارک، راهرو، ســالن 
ــر اســاس توپوگرافــی زمیــن ایجــاد شــده اند. و چــاه اســت کــه ب

مدیــر پژوهــش و باستان شناســی اداره کل میــراث فرهنگــی، 

داد:  ادامــه  مرکــزی  اســتان  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
هواکش هــای تعبیــه شــده در بــاال کــه از ســطح تــوده بــه داخــل 
فضــا می رســند هــوای مناســب بــرای تهویــه و تنفــس را فراهــم 

اســت. می کــرده 
ــه شــده در دل خــاک، اندازه هــای  ــان کــرد: اتاق هــای تعبی وی بی
ــر و دو و 20  ــا دو مت ــک و 80 ت ــا از ی ــاد آن ه ــی دارد و ابع متفاوت
ــا اشــیاء  ــن اتاقک ه ــدام از ای ــر ک ــاوت اســت و ه ــر متف ــا 13مت ت

ــد. خــاص خودشــان را دارن
ــورد  ــک م ــماره ی ــاق ش ــال در ات ــوان مث ــه عن ــت: ب ــراهی گف ش
کاوش چــاه آب وجــود دارد کــه عمــق آن پنــج متــر اســت و در آن 
دو اســکلت ســوخته زن و مــرد بــا چنــد ظــرف فلــزی مجمــر یــا 
ــف و  ــکال مختل ــا اش ــرغ ب ــس مف ــا جن ــوزهایی ب آتشــدان، پی س

ســفال کشــف شــده اســت.
ــاق  ــن ات ــه بزرگ تری ــماره دو ک ــاق ش ــرد: در ات ــان ک ــراهی بی ش
بــا ابعــاد دو در 13متــر اســت ســکویی درســت شــده کــه دارای پله 
اســت و بــه عنــوان فضــای عمومــی و تــاالر اجتماعــات اســتفاده 

ــت. ــده اس می ش
ــکونی  ــای مس ــوان فض ــه عن ــه ب ــا ک ــی اتاق ه ــت: برخ وی گف
مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه بــه واســطه اشــیای کشــف شــده 

متعلــق بــه متمولیــن بــوده اســت .
ــف  ــیای کش ــی اش ــه تاریخ ــن مجموع ــه داد: در ای ــراهی ادام ش
ــا  ــر روی ظــروف ی ــی کــه ب ــر ســفال نوشــته های قرآن شــده نظی
ــی  ــای مغول ــید، قیافه ه ــه خورش ــی از جمل ــا نماهای ــفالینه ها ب س
ــب و  ــا مذه ــخ ب ــود که ــده می ش ــر اســب دی ــوار ب ــاهزاده س و ش

ــل توجــه اســت . ــل پرســتش آن هــا قاب مذاهــب قاب
وی گفــت: کف پــوش هــر اتــاق از حصیــر و زیراندازهــای متنــوع 
اســت و هــر اتــاق درهــای چوبــی داشــته کــه بــرای پاشــنه در از 
آجرهایــی اســتفاده می شــده کــه در روی ایــن آجرهــا می چرخیــده 

اســت .
شــراهی ادامــه داد: بــه نظــر منبــع آب مــورد نیــاز ســاکن در ایــن 
فضاهــا را چاه هــای آب کــه چنــد نمونــه از آن هــا طــی کاوش بــه 

ــت. ــرده اس ــن می ک ــده اند تأمی ــی ش ــده و بررس ــت آم دس
ــی از آن اســت  ــده حاک ــه دســت آم ــت: مســتندات ب شــراهی گف
کــه زیســت در ایــن مــکان هــا قدمــت 150ســاله دارد و جمعیــت 
ســاکن بــه طــور دســته جمعــی از ایــن شــهر زیرزمینــی مهاجــرت 

کرده انــد.
ــال  ــتا در س ــن روس ــی ای ــتکندهای تاریخ ــد: دس ــادآور ش وی ی
1384در پــی گزارش هــای مردمــی کشــف و شناســایی شــده و بــا 

دستکندها یا شهرهای زیرزمینی که 
در گذر نامالیمات تاریخ، با هدف ایجاد 
سرپناه و محافظت جان ساکنان شهر 
ایجاد شده اند، رمز و رازهای نهفته ای 
در دل خود دارند که پرده برداشتن 
از این رازها تصویری شفاف از زندگی 

تاریخی بر روی ما می گشاید.
ثمین 

مامقانی نژاد

اسرار شهرهای زیرزمینی خمین
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میـراث ایــران

تشــکیل پرونــده مطالعــات پایــه در ســال 1385، در فهرســت آثــار 
ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.

ــگری و  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــر باستان شناس مدی
صنایع دســتی اســتان مرکــزی بیــان کــرد: ایــن میــراث کهــن در 
روســتای تهیــق در محوطــه ای بــا ســاختار و بافــت خــاک بســیار 
محکــم تعبیــه شــده و از اصــول معمــاری و ظرافت هــای خاصــی 
در ایجــاد فضاهای دسترســی و ســکونتی آن اســتفاده شــده اســت.

شــراهی افــزود: در این مطالعــات پایه و ســاماندهی، کار بازگشــایی 
هواکش هــای اصلــی دســتکند تهیــق بــه منظــور اصــاح جریــان 
هــوا در آن و بهســازی مســیر معبــر دنبــال می شــود و در مراحــل 
بعــد کاوش هــای باستان شناســی و اقدامــات تخصصــی بــرای این 

طــرح مطالعاتــی انجــام خواهد شــد.

lدستکند روستای رباط آغاچ خمین
مدیــر پژوهــش و باستان شناســی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــت: در ســال 85  صنایع دســتی و گردشــگری اســتان مرکــزی گف
قلعــه ربــاط آغــاج ثبــت ملــی شــد و در ســال 91 زیــر تپــه و قلعــه، 
یــک مجموعــه معمــاری دســتکند و شــهر زیرزمینــی شناســایی 

شــد.
ــاج  ــاط آغ ــتای رب ــی روس ــهر زیرزمین ــا ش ــاط ب ــراهی در ارتب ش
ــدد  ــن دســتکند شــامل راهــرو و اتاق هــای متع ــزود: ای ــن اف خمی

ــت . اس
وی بــا بیــان اینکــه امســال کاوش دســتکند روســتای ربــاط آغــاج 
ــار  ــرار دارد، ادامــه داد: در صــورت تخصیــص اعتب در دســتور کار ق
بــه مبلــغ 800 میلیــون ریــال عملیــات کاوش ایــن در ســال جاری 

ــود. ــاز می ش آغ
ــاط  ــه ارتب ــیدن ب ــن کاوش رس ــدف از ای ــرد: ه ــراهی اظهارک ش
دســتکند بــا ســایر کانون هــای شــهر زیرزمینــی در خمیــن، 
ــات  ــن و مطالع ــه زیرزمی ــت ب ــل روی آوردن جمعی ــی دلی بررس
باستان شناســی، مردم شناســی و تاریــخ تحــوالت اجتماعــی 

ــت. ــه اس منطق

lگــور دخمــه ای قزقلعــه در خمیــن میراثــی در 
معــرض نابــودی

ــش  ــت: در بخ ــان گف ــران و جه ــنگ نگاره های ای ــگر س پژوهش
مرکــزی شهرســتان خمیــن در روســتای ســرکوبه، گــور دخمــه ای 
وجــود دارد مربــوط بــه دوره اشــکانی کــه حــدود دو تــا شــش هــزار 

ســال قدمــت دارد.
محمــد ناصری فــرد افــزود: ایــن گــور دخمــه از نظر زمین شناســی 
ــوید  ــه می ش ــن منطق ــه وارد ای ــی ک ــت و زمان ــت اس دارای اهمی
بــدون اطــاع قبلــی از محــل دقیــق ایــن گــور دخمــه نمی تــوان 
ــا دارای  ــر اختف ــود از نظ ــر خ ــن ام ــه ای ــرد ک ــاهده ک آن را مش

ــت اســت. اهمی
وی افــزود: بــرای ورود بــه ایــن گــور دخمــه بایــد از 26 پلــه کــه به 
صــورت اریــب بــوده و قدمتــی بــاال دارد عبــور کــرد کــه مشــاهده 
ــه  ــن زمین ــیب دار در ای ــطح ش ــار از س ــن ب ــرای اولی ــود ب می ش
ــی و تکنیــک مهندســی  اســتفاده شــده اســت کــه از نظــر عمران

جالــب و منحصــر بــه فــرد اســت.
ناصــری فــرد بیــان کــرد: همچنیــن بــرای ورود بــه ایــن گــور باید 
از حفــره ای بــه عــرض یــک متــر و طــول بیــش از 9 متــر کــه بــا 
دقــت بســیار حفــر شــده اســت عبــور و وارد دل کــوه شــد و پــس 
از آن نیــز انتهــای ایــن حفــره ســه کــوره ماننــد در دل کــوه قــرار 
ــمه ها و  ــه چش ــردن ب ــدا ک ــرای راه پی ــا ب ــن کوره ه ــه ای دارد ک

ــت. ــای آب اس رگه ه
وی تصریــح کــرد: نمونه هــای مشــابهی از ایــن اثــر کــه 
در کرمانشــاه و بیرجنــد دیــده شــده اســت از نــوع کاربــرد و 
ــا ایــن اثــر متفــاوت اســت و همیــن امــر موجــب  سازه هایشــان ب

ــت. ــر اس ــن اث ــدن ای ــاخص ش ش
وی  در خصــوص نگهــداری ایــن اثــر تاریخــی در اســتان مرکــزی 
تصریــح کــرد: متأســفانه از ایــن اثــر هیچ گونــه نگهــداری 
ــانی  ــل انس ــر عوام ــهرت تحــت تأثی ــا ش ــر ب ــن اث ــود و ای نمی ش
بــرای کشــف گنــج و آثــار باســتانی قــرار گرفتــه و قســمت هایی از 

ــه اســت. ــا کار گذاشــتن دینامیــت از بیــن رفت ــر ب ــن اث ای

ناصــری فــرد افــزود: از نظــر قانونــی متولــی نگهــداری ایــن اثر 
ــون  ــه متأســفانه تاکن ــراث فرهنگــی و گردشــگری اســت ک می
ــردم  اهمیتــی بــه ایــن اثــر تاریخــی داده نشــده و تنهــا م
ــداری  ــر نگه ــن اث ــود از ای ــوان خ ــد ت ــرکوبه در ح ــتای س روس

. می کننــد
ــر  ــه ت ــی ک ــی از مشــکات بازدیدکنندگان ــرد: یک ــح ک وی تصری
سراســر کشــور بــه ایــن منطقــه می آینــد ایــن اســت کــه کمتریــن 
راهنمایــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد. ایــن میــراث کهــن بــه 
دلیــل بی توجهــی مســئوالن امــر و تحــت تأثیــر عوامــل انســانی 
بــرای کشــف گنــج و آثــار باســتانی در معــرض تخریــب و نابــودی 

ــرار دارد. ق

lدستکندهای خمین مدیریت می شود
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــر باستان شناس مدی
ــت در  ــرر اس ــرد: مق ــزی بیــان ک ــتی اســتان مرک و صنایع دس
شهرســتان خمیــن پایگاهــی به عنــوان مدیریــت میــراث فرهنگی 

ــود. ــدازی ش ــتکندها راه ان در دس
شــراهی افــزود: دســتکندهای روســتای تهیــق بــا انجــام اقدامــات 
ــردازی  ــی و نورپ ــر بیرون ــه منظــور منظ ــاماندهی ب ــی و س حفاظت

قابلیــت تبدیــل بــه یــک ســایت مــوزه را دارا اســت.
ــده کاوش در  ــت آم ــه دس ــیای ب ــوزه اش ــن م ــه داد: در ای وی ادام
دســتکندها بــه نمایــش در می آیــد و امــکان بازدیــد بــرای عمــوم 

ــود. ــا می ش ــدان مهی ــگران و عاقمن گردش
بــه نظــر می رســد مجموعــه دســتکندها، در کنــار جاذبه هــای 
گردشــگری تاریخــی و طبیعــی شهرســتان خمیــن قابلیــت جــذب 
گردشــگر داخلــی و خارجــی را دارد کــه در صــورت حرکــت هدفمنــد 
ــگری  ــود گردش ــد در بهب ــش می توان ــن بخ ــور در ای ــه مح و برنام
منطقــه تأثیــر زیــادی داشــته باشــد. امــا تاکنــون زمینــه بهره منــدی 
ــن  ــی فرهنگــی، تاریخــی و گردشــگری در خمی از ظرفیت هــای غن
فراهــم نشــده و زیرســاخت های الزم در ایــن بخــش نیــز بــا 

ــت. ــوده اس ــراه ب ــی هم ــتی های اساس کاس

ــا  ــانی ب ــان آتشفش ــری، تفت ــن مســیر کوی در ای
عظمتــی هــزاران ســاله هماننــد تاریــخ پرافتخــار 
ــه  ــد و ب ــروری می کن ــش س ــرزمین و مردم س
ــرزمینی  ــتادگی س ــکوه و ایس ــی آورد ش ــادم م ی

ــی را. غن
ــان  عجــب آنجاســت کــه پیرامونــش همــه بیاب
اســت و کویــر، در ایــن انتهــای تنهایــی و 
ــاد  ــگی اش ب ــراز همیش ــراه و هم ــکوت، هم س
ــی،  ــن خاموش ــیم، او در ای ــکای نس ــت و خن اس
ســپیدپوش بــه ســان نگیــن یاقوتــی انگشــتری 
بــر صفحــه پهندشــت کویــر بلوچســتان قدعلــم 
ــی  ــری م ــت و دلب ــتاده اس ــتوار ایس ــرده و اس ک

ــد. کن
ــه ام،  ــزش دوخت ــگاه ســحر آمی ــه ن ــم را ب نگاه
ــه  ــاده ب ــیر ج ــداد مس ــاز و ادا در امت ــزار ن ــا ه ب
ــان و "خــاش" را  ســویم ســرک مــی کشــد، تفت
ــر،  ــه در ســکوت و غــروب کوی ــا رازهــای خفت ب
پشــت سرگذاشــتم بــه ســمت ســرزمین مــرزی 
ــرزمین  ــده س ــاف ش ــار اجح ــن دی ــراوان، ای س
ــاب و نخــل حرکــت کــردم، ســرزمینی کــه  آفت

قــرص رخســار مهگونــش همــواره در پــس 
ــه در آن  ــراد خودفروخت ــی اف ــای برخ ــی ه تیرگ
ســوی مــرز پنهــان مــی مانــد، بــه داشــته هــای 
ــه قندیلــی  آن ســرزمین کــه فکــر مــی کنــم، ب
مــی مانــد کــه در گرمــای تابســتان آن را از طــاق 

ــند. ــه باش ــر آویخت ــون کوی آســمان رازگ
ــس  ــراوان پ ــاش - ایرانشــهر- س ــی خ از دوراه
از طــی مســیر 187 کیلومتــر از زاهــدان، وارد 
محــور مواصاتــی ســراوان مــی شــوم، تابلــوی 
کنــار جــاده فاصلــه 168 کیلومتــری از شــاهکار 

ــی دهــد. هــزاران ســاله را نشــان م
ــودم، کــه از  ــار ب در فکــر شــکوه تمــدن ایــن دی
ــی  ــل ریتم ــای نخ ــاخه ه ــچ ش ــال پیچاپی خ
ــد و  ــه خــودش جلــب مــی کن ــد هواســم را ب تن
چــراغ مــه فامــش پیــش چشــم خودنمائــی مــی 
ــر  ــم در عص ــاز و ه ــر ب ــم از دی ــخ ه ــد، تاری کن
معاصــر خــوش مــی درخشــد، ســاکنان روســتای 
ــیم  ــاور را ترس ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــت« ب »گش

ــد. کردن
بــه ســرزمین پیــدا و پنهــان یــا بــه قــول محلــی 

هــا عــروس بلوچســتان رســیدم، شــهری 
ــان و  ــادگی، مهرب ــن س ــش در عی ــه مردمان ک

مهمان نوازنــد.
ــی  ــن ســرزمین کشــت و زرع م ــای ای ــای ج ج
درخشــد و درختــان بــی شــمار خرمــا، مرکبــات 
و پســته دل هــر بیینــده را مــی ربایــد، در مقابــل 
ــزاران  ــور ه ــه زی ــه ب ــری، منطق ــت کوی طبیع

ــت. ــه اس ــا یافت ــت بی همت ــل" زین ــه "نخ اصل

lحرکت به سوی کلپورگان
ــح کــه مــی شــود، پــس از طــی حــدود 25  صب
کیلومتــر راه بــه ســمت جنوب و خســتگی ناشــی 
ــوت از  ــم و خل ــچ و خ ــاده پرپی ــی در ج از رانندگ

هیاهــوی خودروهــای عبــوری، انــگار کــه 
ــت. ــزه ای در راه اس معج

ــی  ــدف اصل ــراوان« ه ــورگان س ــتای »کلپ روس
ایــن مســیر طوالنــی و کســل کننده اســت، 
ــزاران  ــای ه ــه ه ــت آفرین ــدن دس ــم دی تجس
ــه در  ــن ب ــتگی را از ت ــوچ خس ــان بل ــاله زن س

. می کنــد
ــش  ــر در آت ــورد نظ ــل م ــت! مح ــب اس عجی
خورشــید ســوزان کویــر خشــک اطــراف، مملــو 
از انــواع ســبزی و درخــت اســت، درختــان خرمــا، 

ــه. ــی انب ــی( و حت ــزه درخت ــار، پاپایا)خرب ان
ــه  ــا شــبیه ب ــگ خرم ــه رن ــا پوســتی ب ــی ب اهال
ــت  ــود برداش ــل خ ــان نخ ــه از درخت ــه ک آنچ

میالد   جهانتاب

این سرزمین سرشار از شگفتی است، در مسیر راه زاهدان به خاش، 
»تفتان« با غرور هرچه تمامتر خودنمایی می کند، قله آتشفشانی 
نیمه خاموشی که با خروج بخار گوگرد، توده ابرهای متراکمی 
در راس آن هویدا است و تحت نام بام بلوچستان طنازی کرده و 

شکوهش را به رخ می کشد.

»کلپورگان« سیستان و بلوچستان  تنها موزه زنده سفال جهان

 شاهکار هزاران ساله 
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میـراث ایــران

می کننــد، بــا زبــان بلوچــی کــه البتــه فارســی را 
بــه ســختی صحبــت می کننــد، گــرد گــروه مــا 
ــفال  ــد س ــرای خری ــند: »ب ــه زده و می پرس حلق

هــا آمده ایــد؟ «
ــت  ــه عل ــر ب ــختکوش کوی ــان س ــن مردم ای
ــز  ــا مرک ــری ب ــتر از  360 کیلومت ــه بیش فاصل
ــر  ــا دیگ ــی ب ــدود اجتماع ــراوده مح ــتان و م اس
ــرف  ــی ح ــان فارس ــه زب ــختی ب ــه س ــاط، ب نق
می زننــد امــا در مقابــل و برخــاف دیگــر 
مردمــان بلوچســتان واژه هــا و جمله هــای زبــان 
بلوچــی یــا بهتــر بگویــم مــادری خــود را تنــد و 

ســریع بیــان می کننــد.
ســرانجام بــا همراهــی و راهنمایــی چنــد نفــر از 
نوجوانــان کنجــکاو منطقــه بــه دو راهی رســیدم 
کــه بــه دنیــای عاشــقی زنــان بلــوچ تعبیــر مــی 
ــی  ــفال های ــروه، س ــرت گ ــان حی ــود، در می ش
در تالــو خورشــید صبحگاهــی بــر آســمان 
کویــر مــی تابیدنــد و شــکوه تمدنشــان ســکون 

ــب کــرد. ــه گــروه قال ســنگینی را ب

lورود به کلپورگان
ــی  ــرف داروی ــا مص ــی ب ــام گیاه ــوره« ن »کلپ
ــورگان  ــت و کلپ ــتان اس ــه بلوچس ــژه منطق وی
ــتان  ــری شهرس ــت در 25 کیلومت ــتایی اس روس
ــدان. ــوب زاه ــری جن ــراوان و در 390 کیلومت س

شــغل اکثریــت مــردم کشــاورزی اســت 
و هنــر دســتان مــردم ایــن دیــار در کنــار 
نقــش آفرینــی هنــر، محصوالتــی چــون 
ــا  ــا تنه ــت، ام ــبزی اس ــات و س ــا، مرکب خرم
بقیــه  از  را  کلپــورگان  کــه  مشــخصه ای 
ــدن از  ــش تم ــرده، آفرین ــز ک ــق متمای مناط
ــتان،  ــرزمین بلوچس ــان س ــد زن ــتان هنرمن دس
ســفالگری اســت کــه بــه گفتــه یکــی از 
ــا قدمتــی  ــزرگان روســتا شــیوه ســاخت آن ب ب
حــدود 4 تــا 6 هــزار ســال قبــل هنــوز دســت 
ــه  ــی ک ــا کارگاه ــده و تنه ــی مان ــورده باق نخ
ــا  ــا برج ــال و پ ــدوی فع ــیوه ب ــه ش ــوز ب هن
ســفال  کارگاه  می دهــد  ادامــه  را  کارش 

کلپــورگان اســت!
ــه  ــق ب ــفالگری متعل ــر س ــخ هن ــول تاری در ط

ــکار و  ــه ش ــردان ب ــرا م ــت زی ــوده اس ــان ب زن
یــا کشــاورزی می پرداختنــد و بنابــر شــواهد 
تاریخــی زنــان ابــداع کننــدگان هنــر ســفالگری 
بــوده انــد، آنچه ســفالگری کلپــورگان را از ســایر 
ــه  ــز کــرده ویژگی هــای منحصــر ب ــاط متمای نق
ــتا  ــرد روس ــن پیرم ــواری ای ــت، ده ــرد آن اس ف
ــف  ــور ظری ــام ام ــار تم ــن دی ــد: در ای ــی گوی م
ــط  ــردان فق ــرد و م ــام می گی ــان انج ــط زن توس
کارهایــی مثــل آمــاده کــردن گل پختــن ســفال 

ــد. ــی دهن ــام م و... را انج
ــر  ــه را از دیگ ــن منطق ــفال ای ــه س ــه ای ک نکت
نقــاط کشــور متمایــز مــی کنــد، ایــن اســت کــه 
ــرخ  ــفال از چ ــه س ــرای تهی ــار ب ــن دی ــان ای زن
ســفالگری اســتفاده نمــی کننــد و عجیــب اســت 
ــکوهی  ــن ش ــت چنی ــن اس ــه ممک ــه چگون ک
تنهــا بــا روش هــای ســنتی و بدیــع و بــه کمــک 
ــان روســتا  ــر مهــر و تــرک خــورده زن دســتان پ

ــود. ــام ش انج
بــه گفتــه حســین زهــی یکــی از زنــان روســتا، 
ــامل  ــوال ش ــای آن معم ــش ه ــا و نق ــرح ه ط
ــک  ــر و ی ــره توپ ــک دای ــی ی ــره توخال ــک دای ی
خــط اســت کــه بــا هــم ترکیــب یافته انــد و ماده 
تزییــن کننــده آن رنگــی اســت از ســنگ محلــی 

ــود. ــل می ش ــه در آب ح ــوک« ک »تیت

lدرنگی در پیشینه کلپورگان
ســفال کلپــورگان شــاهکار هــزاران ســاله زنــان 
ــا  ــورگان ب ــاب کلپ ــل و آفت ــار نخ ــردان دی و م
ــان  ــرد در می ــه ف ــی و منحصــر ب ــهرت جهان ش
ســفالینه هــای تاریخــی، عاقــه منــدان فرهنگ 
ــص ِگل در  ــای رق ــه تماش ــران را ب ــدن ای و تم
ــی  ــرا م ــی ف ــان بوم ــد زن ــتان هنرمن ــان دس می

ــد. خوان
روســتای کلپــورگان، جایــگاه شــاهکار اندیشــه، 
ذوق، فرهنــگ و هنــر زنــان بلوچســتان در 
ــه  ــی منطق ــان بوم ــت، زن ــران اس ــرزمین ای س
ــه  ــورگان هســتند ک ــان ســفال کلپ ــه خالق یگان
ــادران  ــینه از م ــه س ــینه ب ــه نســل و س نســل ب
ــت  ــده و گذش ــل ش ــوچ منتق ــران بل ــه دخت ب
ــت آن  ــا از اصال ــه تنه ــخ ن ــان و حــوادث تاری زم

کــم نکــرده بلکــه بیــش از پیــش بــر ارزش های 
ــت. ــزوده اس ــری آن اف هن

صدیــق دهــواری محقــق و پژوهشــگر منطقــه 
ســراوان مــی گویــد: شــکوه کلپــورگان بــا هیــچ 
کامــی قابــل وصــف نیســت، ایــن هنــر چندین 
ــه ســینه  نســل از 6 هــزار ســال پیــش ســینه ب
منتقــل شــده و در اختیــار زنــان و دختــران بلــوچ 
قــرار گرفتــه و آنــان نیــز بــه بهتریــن شــکل قدر 

ایــن تمــدن را مــی داننــد.
ــرزمین  ــفالینه ها س ــد: در س ــی گوی ــواری م ده
ــه کار نمــی رود، طــرح هــا و  ــاب ب ــورگان لع کلپ
نقــش هــای آن کامــا هندســی اســت و تبلــور 
ــوده  ــار ب نقــش هــای باســتان و تمــدن ایــن دی
کــه بهتریــن شــکل بــرای دوســت داران هنــر در 

ایــن دســت آفرینــه معنــا پیــدا مــی کنــد.

lمختصات سفال کلپورگان
ــاط  ــایر نق ــورگان را از س ــفالگری کلپ ــه س آنچ
متمایــز کــرده ویژگــی هــای منحصــر بفــرد آن 
اســت بــه گونــه ای کــه در ســاخت ســفال تمــام 
ــان  ــیله زن ــه وس ــفالگری ب ــف س ــل ظری مراح
انجــام مــی گیــرد و مــردان فقــط کارهایــی مثل 
حمــل خــاک رس از معــدن مســکوتان واقــع در 
دو تــا ســه کیلومتــری کارگاه، آماده کــردن گل و 

پختــن ســفال را انجــام مــی دهنــد.
و آنچــه توجــه جهانیــان را بــه ســفال کلپــورگان 
جلــب کــرده اســتفاده نکــردن از چرخ ســفالگری 
ــه ای کــه تمــام  ــه گون ــه ســفال اســت ب در تهی
ســفالینه هــا بــا روشــهای ســنتی ابتدایــی، بدیــع 

و بــه کمــک دســت انجــام مــی شــود.
ــز  ــورگان نی ــفال کلپ ــهای س ــا و نقش طرحه
ــهای  ــی نقش ــت و تداع ــی اس ــا هندس کام
باســتانی بــوده، تــزیینــــات روی ســفالینه ها 
ــلی  ــه از نس ــت ک ــدی اس ــای تجری ــا نماده ب
بــه نســل دیگــر بــه یــادگار مانــده و حکایــت 
از راز و رمــــز و خواهــش هــای روحــی و 
درونــی هنرمنــد از محیــط اطــراف و اعتقــادات 
ــه  ــب نمادهــا شــبیه ب و باورهــای او دارد و اغل
ــاز  ــخ و آغ ــل تاری ــای ماقب ــفال ه ــوش س نق

ــت. ــی اس دوره تاریخ

در ایــن ســفالینه ها لعــاب بــه کار نمــی رود بلکه 
ــوک«  ــنگ »تیت ــی از س ــن و نقاش ــرای تزیی ب
اســتفاده مــی شــود، ایــن ســنگ در منطقــه تپــه 
آچــار در کهــوران مهرســتان یافــت مــی شــود و 
رنــگ آن معمــوال قهــوه ای یــا ســیاه بــوده، ایــن 
ســنگ نوعــی ســنگ منگنــز اســت و رنگــی که 

از آن بــه دســت مــی آیــد قهــوه ای اســت.
ــاره ایــن ســفال مــی تــوان  از نــکات جالــب درب
بــه دســته آن هــا اشــاره کــرد بــه طــوری 
ــای  ــر خــاف ســفال ه ــا ب ــن دســته ه ــه ای ک
ــفال  ــر س ــای دیگ ــش ه ــر از بخ ــروزی دیرت ام

ــکنند. ــی ش م
ســفال کلپــورگان اغلب به شــکل کاســه، کــوزه، 
جــام، قــدح، پــارچ و لیــوان و قلــک ســاخته مــی 
شــود و اغلــب ظــرف هــای ســاخته شــده آن نیز 
دارای ســرپوش اســت کــه گاه خــود بــه عنــوان 
ظرفــی مســتقل مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد.

lطرز تهیه سفال در کلپورگان
خــاک از فاصلــه 2 تــا 3 کیلومتــری کارگاه یعنــی 
معــدن خــاک رس مشــکوتان تامیــن می شــود، 
ــا  ــان ی ــط چهارپای ــم توس ــاک در قدی ــن خ ای
ســبدهای مخصــوص »کچــو« بــه کارگاه حمل 
ــه وســیله بیــل مکانیکــی  می شــد، امــا امــروز ب
از زمیــن برداشــته می شــود و توســط کمپرســی 

ــود. ــل می ش ــه کارگاه حم ب
ــازی  ــرای جداس ــدا ب ــه گل رس ابت ــرای تهی ب
ناخالصــی از خــاک آن را ســرند کــرده و ســپس 
ــه  ــد و ب ــه ای می ریزن ــه دوطبق آن را در حوضچ
ــاک( و  ــوی خ ــد )شستش ــه می کنن آن آب اضاف
ــد  ــم می زنن ــه ه ــل آب ب ــاک را داخ ــپس خ س
تــا ذرات خــاک در آب بــه صــورت معلــق درآیــد.

ــه  ــه ب ــی و لول ــل را از صاف ــاب حاص ــد دوغ بع
ــطح  ــاف س ــی اخت ــا اول ــه ب ــه دوم ک حوضچ
و  منتقــل می کننــد  اســت  پایین تــر  و  دارد 
ــه  ــه اول ب ــا از حوضچ ــه ناخالصی ه ــرای اینک ب
ــه  حوضچــه دوم وارد نشــوند معمــوال داخــل لول
مذکــور چنــد تــوری تعبیــه می کننــد تــا آخریــن 
ذراتــی کــه در محلــول باقــی مانــده جــدا شــوند.

دوغــاب را در حوضچــه دوم بــه مــدت دو روز 
ــد  ــود و بع ــار ش ــا آب آن بخ ــد ت ــه می دارن نگ
ــان  ــداری از هم ــا مق ــده را ب ــت آم ــه دس گل ب
ــاده کار شــود،  ــا آم ــد ت ــی ورز می دهن خــاک قبل
ــده  ــه دســت آم ــوط ب ــی مخل در اصطــاح محل
»هاجــک« نــام دارد و رنــگ ایــن مخلــوط 
ــه ســبز روشــن  ــل ب معمــوال خاکســتری متمای
ــگ  ــه رن ــوره ب ــت در ک ــس از پخ ــا پ ــت ام اس

نارنجــی درمی آیــد.
تــا ایــن مراحــل از کار بــه عهــده مــردان اســت 
امــا مراحــل دیگــر کــه نیــاز بــه دقــت و ظرافــت 
دارد توســط زنــان هنرمنــد کلپــورگان بــا دســت 
صــورت می گیــرد، شــاید یکــی از دالیلــی 
ــان همــان روش ســنتی خــود را نســبت  کــه زن
ــاک  ــد خ ــح می دهن ــفالگری ترجی ــرخ س ــه چ ب
ــر  ــاف پذی ــی انعط ــه راحت ــه ب ــد ک ــه باش منطق
ــبندگی  ــدرت چس ــاوه دارای ق ــه ع ــت و ب اس

ــت. ــادی اس زی
مــواد تشــکیل دهنــده خــاک کلپــورگان عبارتند 
از: اکســید سلیســم 70ـ  50 درصــد، اکســید 
4 درصــد اکســید  آلومینیــوم 30ـ  20 درصــد، 2ـ 
مــس + منیزیــم، اکســید پتاســیم و ســدیم 1ـ  3 
درصــد، اکســید تیتانیــم آهــن دوظرفیتــی 1ـ  2 

ــرار 5 درصــد. ــواد ف درصــدو  م
ایــن خــاک در ابتــدا بــه رنــگ خاکســتری 
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متمایــل بــه ســبز روشــن دیــده می شــود، پــس 
ــتری  ــگ خاکس ــه رن ــدن گل آن ب ــس ش از خی

ــد. ــی درمی آی ــبز زیتون ــه س ــل ب مای

lتکنیــک هــای ســاخت ســفال ایــن 
ــاله  ــزار س ــهای چنده ــه از روش منطق

ــود ــی ش ــری م الگوگی
ــه  ــن منطق ــفال ای ــاخت س ــای س ــک ه تکنی
ــل  ــال قب ــزار س ــد ه ــای چن ــان روش ه از هم
ــی  ــن روش ابتدای ــد و همی ــی کن ــرداری م الگوب
و بســیار ســاده اســت کــه هنــر ســفالگری 
ــد. ــی ده ــوه م ــرد جل ــر بف ــورگان را منحص کلپ

در منطقــه بیشــتر دو روش بــرای ســاخت ظروف 
بــه کار مــی رود، روش پینــچ )pinch( بــرای 
ســاختن ســفال بــا این شــیوه از دیســک گــردان 
و ســینی کــه بــه شــکل بشــقاب اســت اســتفاده 
ــو«  ــه »بون ــی ب ــاح محل ــد و در اصط می کنن

مشــهور اســت.
ــوده ای از گل ورز  ــدا ت ــن صــورت کــه ابت ــه ای ب
داده شــده را بــر روی »بونــو« کــه جنســش 
ــه  ــو پارچ ــوال روی بون ــت و معم ــفال اس از س
ای بــرای نچســبیدن گل قــرار داده شــده 
ــت در  ــتان دس ــا انگش ــره ای ب ــد و حف می گذارن
ــا  ــراه ب ــد و ســپس هم ــان آن ایجــاد می کنن می
ــو حفــره ایجــاد شــده  ــر روی بون چرخــش گل ب
توســط انگشــتان دو دســت را بــه تدریــج گشــاد 

می کننــد.
ــازک می شــود،  ــواره ظــرف ن ــن عمــل دی ــا ای ب
در حیــن انجــام ایــن عمــل از تکــه چوبــی 
ــتفاده  ــر اس ــانتی مت ــر 20 س ــول حداکث ــه ط ب
می کننــد و دیــواره ظــرف را بــه جهت هــای 
مختلــف کــه مناســب کار اســت هدایــت 
ــرف  ــای ظ ــیوه دیواره ه ــن ش ــا ای ــد، ب می کنن
ــود. در  ــان می ش ــمتهای آن یکس ــه قس در هم
ــوب »گل  ــه چ ــن تک ــه ای ــی ب ــاح محل اصط

می گوینــد. مــوش« 
روش لولــه ای یــا فتیلــه ای )کویــل( روش 
ــت، در  ــورگان اس ــفال کلپ ــاخت س ــی در س دوم
ــن  ــو په ــه ای را روی بون ــدا پارچ ــن روش ابت ای
ــر را از گل و روی  ــورد نظ ــرف م ــف ظ ــرده ک ک
ــرم  ــاختن ف ــرای س ــد و ب ــرار می دهن ــه ق پارچ
ــر  ــای موردنظ ــورت لوله ه ــه ص ــرف گل را ب ظ
ــا  ــه ظرف ه ــن مرحل ــس از ای ــرده پ ــت ک درس
ــا کامــا  ــد ت ــرار می دهن ــاب ق را در معــرض آفت

ــوند. ــک ش خش
ایــن کار شــاید چندیــن روز طــول بکشــد. 
ــا ســنگ  ــس از خشــک شــدن ســفال آن را ب پ

مخصوصــی )ســائنوک( مالــش و ســطح خارجی 
ــطح  ــل س ــن عم ــد و باای ــل می دهن آن را صیق

ــود. ــاده می ش ــی آم ــرای نقاش ــام ب ــفال خ س
بــرای تزییــن ســفالینه ها از ســنگ اســتفاده مــی 

شــود
بــرای تزییــن و نقاشــی از ســنگ "تیتــوک" 
ــورت  ــن ص ــه ای ــد، روش کار ب ــتفاده می کنن اس
اســت کــه ســنگ تیتــوک را روی تختــه ســنگ 
بزرگــی کــه وســط آن کمــی  گــود اســت )وانک( 
ــد. ــاب درمی آورن ــورت دوغ ــه ص ــایند و ب می س

بــر اســاس اطاعــات زمیــن شناســی، ترکیبــات 
شــیمیائی ســنگ یــا بهتــر بگویــم رنــگ تیتوک 
عبارتنــد از اکســید منگنــز، ســیلس، اکســیدآهن 
ــب  ــه کارشناســان ترکی ــه گفت ــی، ب ســه ظرفیت
ــی 36  ــز 35 ال ــد کوارت ــی 39 درص دارای 36 ال
درصــد اکســید آهــن و اکســیدهای دیگــر و 
همچنیــن مقــداری ناخالصی هــای دیگــر اســت 
کــه محتــوای بســیار زیــاد آن باعــث ســیاه رنگ 

ــود. ــت می ش ــگام پخ ــه هن ــدن ب ش
ــک از  ــه کوچ ــک قطع ــدا ی ــی، ابت ــرای نقاش ب
ســنگ تیتــوک را روی یــک قطعــه بزرگتــر 
کــه مقــداری آب بــر روی آن ریختــه شــده 
ــایش ذرات حاصــل از  ــل س ــا عم ــایند و ب می س
آن بــه خوبــی در آب حــل می شــود، ســپس بــه 
وســیله ی یــک تکــه چــوب کوچــک بــه انــدازه 
ــوب  ــس چ ــوال از جن ــه معم ــت ک ــوب کبری چ
درخــت خرماســت نقاشــی ها روی ســفال انجــام 

می شــود.
تمــام تولیــدات ســفالی پــس از ســاخت، 10 روز 
ــا  ــرد ت ــرار می گی ــاب ق ــش آفت ــرض تاب در مع
ــه کــوره  کامــا خشــک شــود، قبــل از اینکــه ب
ــزی  ــوک رنگ آمی ــگ تیت ــیله رن ــه وس ــرود ب ب
ــک  ــگ در ی ــا رن ــراه ب ــرف هم ــا ظ ــود ت می ش

ــه شــود. ــان پخت زم
»چــت محیلــوک« و »گل« نــام برخــی از 
ــب از  ــن نقشــها اغل ــی اســت، ای نقشــهای محل
ــکیل  ــی تش ــه های طبیع ــا ریش ــی ب ــرح هائ ط
شــده و بســیار ســاده و تــا حــدی انتزاعی نقاشــی 
ــن نقشــها نقطــه نقطــه و ســنتی  ــد. ای شــده ان

ــتند. هس

ــال  ــده ذوق و خی lنقشــهایی کــه زایی
ــان بلــوچ اســت زن

نقشــهای گل، زنجیــره، مــوج و درخــت خرمــا و 
غیــره نــه بــه صــورت مکتــوب در جایــی نقــش 
بســته اند کــه ســفال گــران از روی آنهــا نقاشــی 
کننــد و نــه از نقشــهای ســایر ســفالها و یــا دیگر 

ــاس شــده اند بلکــه  ــی اقتب ــع دســتی محل صنای
تمامــی  طرحهــا ناشــی از تخیــل زنــان و دختران 
محلــی اســت کــه ســینه بــه ســینه بــه ایشــان 

منتقــل شــده اســت.
ــام  ــنتی انج ــورت س ــه ص ــفالینه ها ب ــت س پخ
ــام  ــزم انج ــا هی ــت ب ــته پخ ــود، در گذش می ش
ــه  ــورگان ب ــواده در کلپ ــوز یــک خان می شــد. هن
ــا در کارگاه  ــد، ام ــل می کن ــورت عم ــن ص همی
ــه صــورت  ــوره ب ــتی دو ک ــع دس ــازمان صنای س
ــده  ــاخته ش ــوار س ــزرگ در دل دی ــره ای ب حف
ــه  ــه گفت ــت، ب ــوره اس ــت ک ــوخت آن نف و س
ــوره  ــر ک ــوچ در ه ــد بل ــران هنرمن ــی از دخت یک
ــا  ــن 18 ت ــود و بی ــه می ش ــفالینه پخت 600 س
22 ســاعت در حــرارت 950 درجــه در کــوره 
می مانــد و 48 ســاعت طــول می کشــد تــا 

ــود. ــرد ش ــوره س ک
ــدود 25  ــا ح ــزم ت ــا هی ــنتی ب ــت س روش پخ
ســال قبــل در منطقــه رواج داشــت امــا از ســال 
1354 بــا ســاخت کــوره جدیــد عمــل پخــت در 
کــوره نفــت ســوز آغــاز شــد، دیــوار کــوره از آجــر 
مــات آن از مخلــوط خــاک ســفالگری و خــاک 

ــی اســت. رس معمول
پــس از طــی ایــن مراحــل وقــت رونمایــی 
از دســت آفرینــه هــای زنــان بلــوچ اســت، 
تــراوش هــای ذهنــی زنــان بلــوچ در ایــن دیــار 
ــه،  ــردان، آفتاب ــان(، خمی ــم )قلی ــت چلی در قام
سوچکی)اســپند دود کــن(، قنــدان، زیرســیگاری، 
ــی مــی  ــک خودنمائ ــوان و قل ــواع بشــقاب، لی ان

ــد. کن

lکلپورگان تنها موزه زنده سفال
کلپــورگان آن چنــان کــه بایــد تبلیــغ نشــده امــا 
ــردش  ــه ف ــت منحصــر ب ــت و کیفی ــدر هوی آنق
ــم  ــای مه ــون در بازاره ــه اکن ــوده ک ــهود ب مش
ــون  ــب دارد، اکن ــت و مخاط ــهره اس ــی ش جهان
ــن  ــام دومی ــورگان ن ــفال پزی کلپ ــای س کوره ه
کارگاه ســفال دنیــا و تنهــا مــوزه زنــده ســفال را 

ــند. ــدک می کش ــود ی ــا خ ب
شــاید از نظــر اقتصــادی و تامیــن معــاش تولیــد 
ســفال ســنتی کلپــورگان در عصــر جدیــد مقرون 
به صرفــه نباشــد و شــاید بهتر باشــد نیــروی کار 
ــه  ــم ک ــه کار گیری ــی ب ــن بخــش را در جاهای ای
ــانی  ــروی انس ــی نی ــره وری و بازده ــر به از نظ
ــر  ــن هن ــردن ای ــا ک ــا ره ــت، ام ــب تر اس مناس
غنــی بــه معنــای تخریــب تمدنــی 6 هزار ســاله 

اســت.
ــژه  ای  ــت وی ــر اهمی ــن هن ــه ای ــه ب ــه ک آن چ
ــاخت آن  ــهای س ــر روش ــدم تغیی ــیده ع بخش
در طــی یــک دوره ای طوالنــی اســت کــه 
مطالعــه ی جــدی باســتان شناســان و مورخــان 
را می طلبــد و می توانــد تمدنهــای اطــراف و 
ــراودات  ــوع م ــا و ن ــا و آیین ه ــنت ه آداب و س
ــا همســایگان را در ســیمای ســفال  و تجــارت ب

ــرد. ــاهده ک ــورگان مش کلپ
ــه  ــد ب ــر اقتصــادی بای ــد از نظ ــر می رس ــه نظ ب
ــود و در  ــه ش ــتر توج ــتی آن بیش ــاد توریس ابع
حفــظ و پاســداری از شــیوه های تولیــد آن بیشــتر 

ــید. کوش
اگرچــه نمی تــوان ســهم ایــن کارگاه را در 
ــا  ــت ام ــده گرف ــورگان نادی ــی کلپ ــتغال اهال اش
ــه حقــوق و دســتمزد پاییــن از نظــر  ــا توجــه ب ب
ــگاه مهمــی  ــرای آن جای ــوان ب اقتصــادی نمی ت
 قائــل شــد، آمــار نشــان می دهــد فــروش ســفال 
ــتی  ــع دس ــه صنای ــه بقی ــبت ب ــراوان نس در س

ــرار دارد. ــری ق ــگاه پایین ت ــی  در جای بوم
چنانچــه ســفال کلپــورگان در بازارهــای جهانــی 
ــود  ــی ش ــی بازاریاب ــورت اصول ــه ص ــی ب و داخل
ــد  ــع درآم ــک منب ــورت ی ــه ص ــوان ب ــاید بت ش
ارزی و اشــتغالزا بــرای اهالــی بومــی  منطقه روی 

ــرد. ــاب ک آن حس

lروزی غیرقابل وصف
ــت و  ــتا کار اس ــن روس ــر در ای ــا عص ــح ت از صب
ــوره  ــراز ک ــق از ف ــی رم ــید ب ــش، خورش کوش
ســفال گــری تــوی حیــاط گــردن مــی کشــد، با 
زندگــی چنــد ســاعته در کلپــورگان گوئــی جانی 
ــن  ــا افســوس کــه وقــت رفت ــم ام ــاره گرفت دوب
اســت، آســمان ســفره ســیاهش را بــر ســر ایــن 
ــی  ــن م ــاب و نخــل په ــرزمین آفت ــید س خورش
کنــد، موقــع رفتــن اســت تیــم مــا آمــاده عزیمت 

ــه زاهــدان اســت. ب
ــه  ــتا رو ب ــدم، روس ــارج ش ــتا خ از ورودی روس
خاموشــی اســت، امــا نخــل هــای ســر بــه فلک 
کشــیده همچنــان نمــاد مقاومتــش را بــه رخ می 
کشــد گوئــی زندگــی در ایــن دیــار 24 ســاعته در 

جریــان اســت.
نگاهــم را بــه عقــب مــی دوزم و افســوس تنهــا 
ــه اســت  ــه چگون ــی شــود ک ــار م ــادگار آن دی ی
ــزار  ــدن 6 ه ــن تم ــر روی ای ــی ب ــار فراموش غب

ــد. ــی مــی کن ســاله خودنمای
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ــار یافــت شــده از دوران ماقبــل  ــب اینکــه بیشــترین آث نکتــه جال
تاریــخ در کرمــان مربــوط بــه دوران ژوراســیک، کرتاســه و 
کامبریــن اســت کــه دوران اوج زندگــی دایناســورها در جهــان بوده 
اســت، شــاید در نــگاه اول وجــود دایناســورها در ایــن جهان بیشــتر 
بــه دورانــی محــو شــده بــر روی زمیــن ارتبــاط داده شــود امــا در 
اســتان کرمــان گورســتانهای متعــدد دایناســورها و جانــوران ماقبل 
تاریــخ وجــود داشــته و نشــان از دوران اوج زندگــی ایــن جانــداران 

ــته دور دارد. در گذش
نکتــه جالــب اینکــه در چارچــوب همــان نــگاه غالــب در خصــوص 
ــان  ــتان کرم ــئوالن اس ــن مس ــداران از روی زمی ــن جان ــو ای مح
تاکنــون نتوانســته یــا نخواســته انــد بــرای ســاماندهی حــدود 250 

هــزار فســیل در کرمــان کاری انجــام دهنــد.
ــان  ــان ســکوت مســئوالن اســتان کرم ــر در می ــب ت از همــه جال
ــه دایناســورها کــه ســالها  یکــی از معــدود جاپاهــای عظیــم الجث
قبــل در ده علیرضــا در نزدیکــی شــهر زرنــد کرمــان کشــف شــده 
بــود چنــدی قبــل از کرمــان بــه خراســان رضــوی منتقــل شــد و 
هیــچ کــس نیــز در ایــن خصــوص توضیــح خاصــی ارائــه نــداد.

ــای دایناســور در کرمــان  ــا ایــن وجــود همچنــان چندیــن جــا پ ب
وجــود دارد کــه بیشــتر در معــرض تحقیقــات علمــی قــرار گرفتــه 
ــام  ــا اع ــای آنه ــی ج ــه صــورت عموم ــر ب ــار دیگ ــن ب ــد و ای ان

نشــده اســت.
ــورهای  ــای دایناس ــای پ ــکل از ج ــنگی متش ــه س ــان تخت همچن
کوچــک کــه چنــدی قبــل در روســتای دشــت خــاک زرنــد کشــف 
شــد نیــز هــم اینــک در ســازمان زمیــن شناســی اســتان کرمــان 

نگهــداری مــی شــود.
ــت  ــتای دش ــه روس ــق از جمل ــی مناط ــه در برخ ــر اینک ــب ت جال
خــاک کــه از جملــه گورســتانهای غنــی موجــودات ماقبــل تاریــخ 
محســوب مــی شــود بســیاری از روســتاییان در هنــگام کشــاورزی 
فســیلهای متعــددی از ایــن جانــوران را پیــدا مــی کنند و بــه عنوان 
یــادگاری و جســمی زیبــا در خانــه هایشــان نگهــداری مــی کننــد، 
آنقــدر ایــن ســنگواره هــا در دشــت خــاک فراوانــی دارد کــه تختــه 
ســنگی کــه جــای پــای چندیــن دایناســور بــود بــه وســیله یکــی 
ــرای ســاخت  ــوان ســنگی تخــت ب ــه عن ــتا ب ــن روس ــی ای از اهال

حوضــی در میــان یــک خانــه مســکونی اســتفاده شــده بــود.
ــرای  در ایــن میــان در همــان زمانــی کــه کمتریــن توجــه هــم ب

نگهــداری ایــن فســیلها و گورســتان در کرمــان نمــی شــود و یــا 
تخریــب مــی شــوند »محســن تجربــه کار« زندگــی خــود را بــرای 

کشــف و نگهــداری ایــن فســیلها گذاشــته اســت.
ــاه  ــر م ــان، ه ــی کرم ــه شناس ــوزه دیرین ــئول م ــه کار، مس تجرب
چندیــن هفتــه از زندگیــش را در دشــتها و مناطــق دور افتــاده مــی 

ــد دارد. ــد و ســعی در کشــف فســیلهای جدی گذارن

lمشاهده جنین دایناسورها در تخمهای فسیل شده
ــان  ــز کرم ــیل خی ــتانهای فس ــه گورس ــد ک ــی کن ــد م وی  تاکی
مملــو از قطعــات بــدن حیوانــات و موجــودات ماقبــل تاریــخ اســت 
و بــه ســادگی در صــورت وجــود دســتگاههای پیشــرفته مــی توان 
ــه وی  ــرد. البت ــارج ک ــن مناطــق خ ــورها را از ای ــیلهای دایناس فس
ــده ای دارد وی در  ــع کنن ــل قان ــه اش دلی ــن گفت ــات ای ــرای اثب ب
مجموعــه فســیلهایش چندیــن جمجمــه بــزرگ دایناســور، پنجــه 
ــزرگ، مهــره گــردن و اســتخوانهای فســیل شــده دارد و  بســیار ب
البتــه زیباترین قطعــات مجموعــه فســیلهای تجربــه کار تخمهای 
ــرش  ــا را ب ــی از آنه ــه برخ ــت ک ــورها اس ــده دایناس ــیل ش فس
عرضــی داده اســت و بــه ســادگی مــی تــوان جنیــن هــای موجــود 

ــرد. ــک مشــاهده ک ــا از نزدی ــا را در آنه ــن تخمه در ای
وجــود فســیلهای ماهــی و تنــه درختــی از دوران کامبریــن نیــز از 

جملــه داشــته هــای بــی نظیــر ایــن کلکســیون اســت کــه البتــه 
کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

مجموعــه ای اعجــاب آوری کــه پشــتوانه علمــی و البتــه تجربــی، 
ــرای ســاعتی ذهــن و فکــر هــر  ــه کار هســتند و ب محســن تجرب
ــرد کــه همــه  ــه اعمــاق تاریــخ فــرو مــی ب بیننــده ای را چنــان ب
ــا  ــد ام ــی کن ــوش م ــادگی فرام ــه س ــراف را ب ــای اط هیاهوه
تعجــب بیننــده ایــن مجموعــه زمانــی بیشــتر مــی شــود کــه پــای 

ــه کار مــی نشــیند. صحبتهــای تجرب
صحبتهایــی کــه نشــان از بــی توجهــی مســئوالن اســتان کرمــان 
ــرار  ــتانها دارد و اص ــیلهای و گورس ــن فس ــداری از ای ــرای نگه ب
عجیــب تجربــه کار بــرای نگهــداری از ایــن آثــار در اســتان کرمان 
ــن  ــداری از ای ــرای نگه ــتانها ب ــر از اس ــیاری دیگ ــه بس در حالیک
فســیلها برایــش دعــوت نامــه فرســتاده انــد و حتــی بــرای انتقــال 
رد پــای دایناســور بــه کیلومترهــا آن ســو تــر هزینــه مــی کننــد. 

ــه اســتانش دارد. نشــان از تعصــب ایــن محقــق ب

250l هزار فسیل در معرض تخریب قرار دارد
تجربــه کار نســبت بــه انتقــال رد پــای دایناســورها از کرمــان ابــراز 
تاســف مــی کنــد و مــی گویــد: افــرادی کــه در زمــان انتقــال ایــن 
رد پــای دایناســور کــه ثروتــی بــرای کرمــان محســوب می شــود و 

حتــی ثبــت ملــی بــود ســکوت کردنــد بایــد جوابگو باشــند.
وی تصریــح کــرد: فســیلهای جمــع آوری شــده در کرمــان بالــغ بر 
250 هــزار قطعــه هســتند کــه در وضعیتــی بســیار نامناســب در دو 
اتــاق در مــوزه هرنــدی کرمــان نگهــداری مــی شــوند بــه همیــن 
دلیــل امــکان بازدیــد مناســب از آنهــا وجــود نــدارد بــا ایــن حــال 
برخــی از فســیلهای کوچکتــر را بــرای بازدیــد ویتریــن کــرده ایم و 

در معــرض دیــد قــرار داده ایــم.

lپارک فسیل کرمان، وعده ای که محقق نشد
وی افــزود: سالهاســت وعــده هایــی از جملــه ایجــاد مــوزه فســیل 
ــارک فســیل در کرمــان داده مــی  ــا ایجــاد پ شناســی کرمــان و ی
شــود امــا هیــچ گاه ایــن وعــده بــه ثمــر ننشســته اســت و اینکــه 
چــرا ایــن گونــه شــده اســت ســوالی اســت کــه مــن هــم جوابــی 

ــدارم. ــرای آن ن ب
ــا حضــور  ــل جلســه ای ب ــه قب ــدی هفت ــت: چن ــق گف ــن محق ای
برخــی از مســئوالن کرمــان برگــزار شــد و قولهــا و حتــی 
دســتورهایی از ســوی مســئوالن ارشــد کرمــان بــرای ســاماندهی 

ــت. ــده اس ــی نش ــدام عملیات ــچ ک ــه هی ــد ک ــیلها داده ش فس
وی افــزود: همیــن دو اتــاق کوچکــی نیــز کــه در مــوزه هرنــدی در 

اسما محمودی

استان کرمان از نظر زمین شناسی یکی 
از مناطق غنی و البته اعجاب آور جهان 
است این استان را بهشت زمین شناسان 
می دانند وجود الیه های مختلف زمین 
شناسی از دوران کامبرین،سیلورین، 
و  پسین  ژوراسیک  تریاس،  دونین، 
کرتاسه پیشین با گستردگی فراوان 
در کرمان به خصوص در مناطق شمالی دیده می شود.

میـراث ایــران

بی سامانی پارک ژوراسیک ایران در کرمان

نعره دایناسورها دراعماق تاریخ خفه شد
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اختیــار دارم نیــز طبــق اعامــی کــه شــده احتماال بــه دلیــل انتقال 
ــه  ــن گرفت ــدی از م ــوزه هرن ــه م ــی ب ــراث فرهنگ ــی از می بخش
خواهــد شــد کــه امیــدوارم مســئوالن از ایــن کار جلوگیــری کننــد 
زیــرا مجبــورم در ایــن صــورت فســیلها را بــه انبــار خانــه ام منتقل 
کنــم و همــان سرنوشــت ســالهای قبــل بــرای ایــن فســیلها بــار 

دیگــر تکــرار مــی شــود.
ــر  ــی ثم ــرر و ب ــای مک ــده ه ــا و وع ــی ه ــد قول ــه کار از ب تجرب
ــا در  ــد: باره ــی گوی ــت و م ــد اس ــه من ــان گل ــئوالن کرم مس
ــن  ــه م ــر ب ــتانهای دیگ ــه اس ــیلها ب ــن فس ــال ای ــوص انتق خص
ــان  ــود هم ــام ش ــال انج ــن انتق ــر ای ــت و اگ ــده اس ــنهاد ش پیش
سرنوشــتی که بــرای فســیل ردپــای روســتای ده علیرضــا روی داد 
رخ مــی دهــد و هیــچ کــس ناراحــت نمــی شــود و همه فســیلهای 
کرمــان را فرامــوش مــی کننــد ایــن درحالــی اســت کــه مــن تمام 
ــن  ــاندن ای ــف و شناس ــرای کش ــی ام را ب ــی و زندگ دوران جوان
قابلیــت منحصــر بــه فــرد در کرمــان گذاشــته ام و نمــی خواهــم 

ــرود. ــت ب از دس
ایــن محقــق افــزود: در اســتان کرمــان چندین گورســتان دایناســور 
وجــود دارد و قطعــات مختلــف بــدن آنهــا را مــی تــوان مشــاهده 
کــرد و حتــی ســرهم کــرد و فســیل کامــل را ســاخت اما متاســفانه 
هــر چــه گفتیــم کســی نشــنید و یکــی از ایــن مناطــق بــه کلــی 
ویــران شــد و دیگــری نیــز تــا 95 درصــد زیــر آب ســد فــرو رفــت 
و نمــی دانــم تــا کــی بایــد بنشــینیم و نظــاره گــر ایــن وضعیــت 

باشــیم.

وی گفــت: بــرای رفــع ایــن مشــکل بایــد نگاههــا عــوض شــود 
ــه گردشــگران شناســانده  ــد قابلیــت زمــان شناســی کرمــان ب بای
شــود و گردشــگر را بــرای دیــدن ایــن داشــته هایمــان بــه کرمــان 
بیارویــم امــا در عمــل ایــن مســئله روی نــداده اســت بلکــه در حال 

حــذف ایــن داشــته هایمــان هســتیم.
وی گفــت: مــوزه فســیل شناســی در برخــی از اســتانهای کشــور 
وجــود دارد کــه هیــچ زمینــه ای بــرای داشــتن فســیل ندارنــد امــا 
کرمــان مرکــز وجــود فســیلهای جانــوران ماقبــل تاریــخ اســت و 

همــه ایــن داشــته هــا وجــود دارد.

lفسیلها باید ثبت ملی شوند
ــن  ــان از ای ــه زودی کارشناس ــت ب ــرار اس ــزود: ق ــه کار اف تجرب
ــد و برخــی از آنهــا را ثبــت ملــی کننــد کــه زمینــه  فســیلها بازدی
ــا در  ــد ام ــی کن ــم م ــار را فراه ــن آث ــداری از ای ــت و نگه حفاظ
کرمــان مــا همچنــان بــا نبــود مــوزه ای مجــزا و امکانــات بــرای 

ــتیم. ــه هس ــورها مواج ــتانهای دایناس کاووش در گورس
وی از کشــف عقیــق در کویــر شــهداد خبــر داد و افــزود: در منطقــه 
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــام دادم و تع ــی انج ــر تحقیقات ــن کوی ای از ای
عقیــق از بــدن جانــوران دریایــی کــه میلیونهــا ســال قبــل در ایــن 

منطقــه زندگــی مــی کردنــد کشــف کــرده ام.
وی گفــت: در گذشــته بخشــهای وســیعی از کرمــان زیــرآب بــوده 
و بــه همیــن دلیــل تعــداد جانــوران آبــزی فســیل شــده ای کــه در 

کرمــان کشــف مــی شــود بســیار قابــل توجــه اســت.

وی گفــت: ایــن فســیلها زیــر نظــر متخصصــان در کرمــان 
ــد در  ــده ان ــیل ش ــه فس ــی ک ــای نرم ــد و بافته ــده ان ــکن ش اس
آنهــا بــه خوبــی نمایــان شــده اســت و حتــی مــورد تائیــد محققــان 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــز ق ــی نی ــی و امریکای ــگاههای اروپای دانش
ــه کرمــان و مشــاهده  ــه ســفر هیــات فرانســوی ب ــه کار ب تجرب
ــن ســفر کارشناســان  ــزود: در ای ــن فســیلها اشــاره کــرد و اف ای
ــد  ــان بازدی ــیلهای کرم ــاص از فس ــورت خ ــه ص ــوی ب فرانس
کردنــد و ایــن فســیلها بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت امــا بــه 
دلیــل مشــکاتی کــه در ســالهای اخیــر پیــش آمــد تحقیقــات 
ــه زودی  ــت ب ــرار اس ــا ق ــد ام ــگ ش ــوص کمرن ــن خص در ای
رئیــس آکادمــی علــوم فرانســه بــه پیشــنهاد ژان کلــود محقــق 
ــه  ــرده اســت ب ــد ک ــن فســیلها بازدی ــا از ای ــه قب فرانســوی ک

ــد. ــان ســفر کن کرم
تجربــه کار در حالــی پــس از گذشــت ســالها همچنــان امیــد دارد 
فســیلهای جالــب توجــه اش مــورد توجــه مســئوالن نیز قــرار گیرد 
و بــر حفاظــت و حراســت از آنهــا تاکیــد ویــژه دارد کــه هیــچ گاه 
گامــی عملــی بــرای بــه ثمــر نشســتن زحماتــش و تبدیــل شــدن 
ــئوالن  ــوی مس ــه از س ــن زمین ــه در ای ــز توج ــه مرک ــان ب کرم

برداشــته نشــده اســت.
ــرای اجــرای  ــی دردســرها و دل مشــغولی هــای مســئوالن ب گوی
ــن  ــت و ای ــر اس ــل ت ــهل الوص ــان س ــر برایش ــای دیگ ــروژه ه پ
موضــوع جــذاب هنــوز نتوانســته اســت مســئوالن کرمــان را بــرای 

ســاماندهی ایــن فســیلها بــه خــود جــذب کنــد.

قدمت این شـهر بـه دوره هخامنشـیان می رسـد و 
نخسـتین شـهر مدور فـات ایـران محسـوب می 
شـود. پیرامون این شـهر، دیـوار مخروطی عظیمی 
از گل رس و سـنگ و ماط آهک سـاخته شـده که 

ارتفـاع آن بـه بیـش از 10 متر می رسـد.
هرچنـد کـه قسـمت هایـی از ایـن دیـوار دچـار 
فرسـایش شـده و ارتفـاع کنونـی آن بـه 7 متـر 
کاهش یافته امـا وجود ماده چسـبنده ای در میان 
مـات و گل بـه کار رفته در دیوار سـبب شـده با 
گذشـت بیـش از 2 هزار و 500 سـال ایـن دیوار با 

تخریـب کم، پابرجـا و اسـتوار باقـی بماند.
طبـق اسـناد تاریخـی موجـود، پشـت ایـن دیوار 
خندقـی بـزرگ بـرای حفاظـت بیشـتر از شـهر 
ایجاد شـده بود که دسترسـی به شـهر را در مواقع 

خطر بسـیار مشـکل مـی کرده اسـت.
عمـق ایـن خنـدق بیـش از 10 متر و عـرض آن 
حـدود 50 متـر بـوده کـه ایـن منطقـه نیـز دچار 
فرسـایش شـده اسـت. این خنـدق پیوسـته مملو 
از آب بـوده و بـه گفتـه مورخیـن، در ایـن خنـدق 
گیاهانی وجود داشـته کـه به دور پـای افرادی که 
وارد آن می شـدند می پیچیده و مانع از شـناکردن 
آنها مـی شـده و البته آب مـورد نیاز خنـدق نیز از 

رودخانـه هـای اطـراف تامین می شـده اسـت.
دیـوار گلـی شـهر دارابگـرد بـه عنـوان طوالنـی 
ترین و عریـض ترین دیوار 2500 سـاله دنیا هنوز 
در فهرسـت آثـار جهانی قـرار نـدارد و آن طور که 
کارشناسـان می گویند این شـهر نه تنهـا قابلیت 
ثبـت در فهرسـت یونسـکو را دارد بلکـه بـرای 

ثبـت این دیـوار در کتـاب رکوردهـای گینس نیز 
پیگیری هایـی در دسـت انجام اسـت.

رئیس انجمن دوسـتداران میـراث فرهنگی داراب 
گفـت: بـا اینکـه شـهر دارابگـرد عناوینـی چون 
نخسـتین شـهر مـدور فـات ایـران و طوالنـی 
تریـن دیـوار گلـی دو  هـزار و 500 سـاله دنیـا را 
یـدک می کشـد اما هنـوز در ابعـاد بیـن المللی و 

حتـی ملـی معرفی نشـده اسـت.
محمدباقـر مهاجـر با بیـان اینکـه شـهر دارابگرد 
سـاخته  هخامنشـی  اول  داریـوش  دسـتور  بـه 
شـده و تـا قرن پنجـم هجری نیـز زندگـی در آن 
جریـان داشـته، ادامـه داد: راه دسترسـی بـه ایـن 
شـهر باسـتانی فارس به نسـبت دیگر شـهرهای 
تاریخـی کشـور بسـیار آسـان اسـت و مـی توان 
مسـیر گردشـگری هـم بـرای آن تعریـف کـرد، 
امـا هنـوز ایـن اثـر تاریخـی در بسـته های سـفر 

گردشـگران داخلـی و خارجـی جـای نـدارد.
رئیس انجمن دوسـتداران میـراث فرهنگی داراب 
بـا اشـاره بـه اینکـه آثـار متعـددی از تاسیسـات 
تاریخـی در محوطـه و اطراف این شـهر دیده می 
شـود، گفـت: در این خصـوص می تـوان به وجود 
دیوارهای قلعه و راه های دسترسـی و پلکان سنگی 
و سـازه های نگهبانی و انبار آذوقـه و پناهگاه در کوه 

هـای اطراف این شـهر اشـاره کرد.
مهاجـر با اشـاره بـه اینکه نه تنهـا شـهر دارابگرد 
بلکـه دیـوار گلـی آن قابلیـت ثبـت در فهرسـت 
برنامـه  طبـق  داشـت:  اظهـار  دارد،  را  جهانـی 
ریزی هـای بـه عمـل آمـده، در تاشـیم تـا دیوار 

اطـراف ایـن شـهر هخامنشـی کـه طولـش بـه 
شـش کیلومتر مـی رسـد را در کتـاب رکوردهای 

گینـس به ثبـت برسـانیم.
وی بـا اعـام اینکـه پرونـده ثبت جهانـی محور 
ساسـانی در حـال تکمیـل و تهیـه اسـت، گفـت: 
در ایـن راسـتا ضـروری اسـت پایـگاه پژوهشـی 
دارابگـرد در ایـن شهرسـتان هرچـه سـریعتر راه 

انـدازی شـود.
مسـئول میراث فرهنگی شهرسـتان داراب نیز در 
ایـن رابطه گفت: شهرسـتان داراب بـه دلیل تعدد 
جاذبـه هـای گردشـگری و میراثی کـه مربوط به 
سـه دوره هخامنشی، ساسـانی و اسـامی است، 

جایگاه مناسـبی دارد.
علیرضـا پرویـزی بـا بیـان اینکـه شـهر دارابگرد 
نخسـتین شـهر مـدور فـات ایـران اسـت، بیان 
کـرد: طـی چنـد سـال گذشـته کارهـای زیـادی 
بـرای حفاظت و مرمت این شـهر انجام شـده که 
در ایـن خصـوص می تـوان به تقویـت انجمنها و 
بهـره گیـری از تـوان افراد مجـرب اسـتفاده کرد.

وی ادامه داد: در این راسـتا به منظـور نگهداری و 
حفاظـت از این مجموعه، گشـتهای شـبانه روزی 
در اطـراف آن فعـال هسـتند و فضا بـرای حفاران 

غیرمجاز ناامن شـده اسـت.
مسـئول میـراث فرهنگـی شهرسـتان داراب در 
خصوص مشـکات این شـهر تاریخی بیان کرد: 

یکـی از مسـائلی که بـه صـورت ویژه در دسـتور 
کار اسـت پیگیری تخصیـص اعتبار بـرای فنس 
کشـی اطراف شـهر اسـت که تاکنون اعتبار ویژه 

ای اختصـاص نیافته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بـا فنس کشـی اطراف شـهر 
حریـم عرصه مشـخص می شـود، اظهار داشـت: 
در ایـن خصـوص پیگیـری تخصیـص اعتبـار در 
دسـتور کار اسـت البتـه در حـال حاضر بـه خاطر 
جلوگیـری از تجـاوز و تخریـب آن اقدامات خوبی 

انجام شـده اسـت.
پرویـزی بـر لـزوم پیگیـری جهانـی شـدن این 
شـهر تاکیـد کـرد و گفت: بـا توجه به شـاخص 
هـای تاریخـی دارابگـرد ضـروری اسـت کـه 
موضـوع جهانـی شـدن آن بـه صـورت جـد 
پیگیـری شـود زیـرا بزرگتریـن دیـوار خشـتی 
جهـان اسـت کـه حتـی قابلیـت ثبـت در کتاب 

گینـس هـم دارد.
ایـن مجموعه تاریخـی باتوجه به مشـخصه های 
بی نظیـری کـه دارد می توان عنصـر خوبی برای 
معرفی در سـطوح ملی و فراملی باشد تا گردشگران 

زیـادی را به شهرسـتان داراب جذب کند.
در ایـن خصـوص پیگیـری جـدی بـرای ثبـت 
جهانـی و ثبـت در کتـاب رکوردهـای گینس می 
تـوان در معرفی بهتـر این مجموعـه میراثی موثر 

شـود. واقع 

ثبت طوالنی ترین دیوار گلی2500 ساله در گینس

»دارابگرد« فارس جهانی می شود

هادی   فتحی 

»دارابگرد« نام یکی از پنج شهرستان ایالت پارس در ایران قدیم بوده 
که به نام »دارابجرد« نیز معروف است. این شهر در فاصله شش 
کیلومتری شهر داراب فعلی قرار گرفته و نخستین پایتخت سلسله 
ساسانیان و یکی از قدیمی ترین شهرهای باستانی ایران و جزو پنج شهر 

تاریخی استان فارس است.
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میـراث ایــران

ــن  ــر زمی ــردم روســتای اب ــه م ــاری ک ــن ب آخری
ــد،  ــرده بودن ــه ک ــریالی را تجرب ــای س ــرزه ه ل
ــش از  ــت بی ــروز ثب ــود و ام ــال 68 ب ــار س به
10 زمیــن لــرزه خــرد و کان در پنــج روز 
گذشــته،خواب را از چشــمان مــردم روســتای ابــر 

ــت. ــوده اس رب
 38 فاصلــه  در  ابــر  گردشــگری  روســتای 
ــه  ــاید ب ــاهرود را ش ــرقی ش ــری شمالش کیلومت
ــا  ــناخت ام ــد ش ــرش بای ــگل پرمه ــطه جن واس
متاســفانه اگــر مســئوالن بــه فکــر شــکاف های 
ــازل روســتایی مــردم نباشــند آســیب  ســقف من
ــر،  ــاید از اب ــای مســکونی ش ــه واحده ــراوان ب ف

ــازد. ــر بس ــی دیگ بم
وقتی وارد روسـتا می شـوی شـاید آثاری از زمین 
لـرزه نبینـی. خانه هـای پلکانـی که حیـاط یکی 
پشـت بام دیگـری اسـت از در به شـما خوشـامد 
می گوینـد، اما کافـی اسـت در داالن یکـی از ده 
هـا منزل مسـکونی خسـارت دیده پای بگـذاری، 
شـکاف هایـی بـه بلنـدای قـد یـک انسـان و به 
پهنای انگشـت اشـاره نخسـتین چیزی است که 

به شـما خـوش آمـد مـی گویند.

مـی  منـزل  حیـاط  در  اسـت  5lروز 
بیـم ا خو

ــه اش در  ــر کــه خان ــی روســتای اب یکــی از اهال
پــی زلزلــه خســارات قابــل توجهــی دیــده اســت 
در ایــن بــاره مــی گویــد: خودتــان شــکاف هــای 
وارد شــده در ســقف و دیــوار هــا را ببینیــد و 
قضــاوت کنیــد آیــا ایــن منــزل مســکونی بــرای 
زندگــی امــن اســت یــا خیــر؟ بــه همیــن دلیــل 

ــر را در حیــاط خوابیــده ایــم. پنــج روز اخی
فاطمــه آشــوری ادامــه مــی دهــد: ابــر روســتایی 
ــای  ــدن ه ــرون خوابی ــت و بی ــیر اس ــرد س س
ــان را  ــینه م ــرما س ــا س ــده ت ــث ش ــرر باع مک
ــر  ــز ب ــرماخوردگی نی ــروز س ــد و از ام ــت کن اذی

ــت. ــده اس ــکاتمان آم روی مش
ــفندان  ــرم گوس ــروز پس ــد: از ام ــی افزای وی م
ــد آغــل را  ــا بتوان ــرده ت ــرادرش ب ــزل ب ــه من را ب

ــد. ــا کن ــا مهی ــدن م ــرای خوابی ب
ایـن پیـرزن ابـری کـه اهالـی روسـتا، عمـه می 
خواننـدش و فرزنـدش را تقدیم انقاب اسـامی 
کـرده اسـت، در ادامه می گوید: از مسـئوالن چند 
تایـی آمدند حـرف هایی هـم زدنـد و رفتند، فعا 
مـن مانـده ام و ایـن خانـه ویرانه که پسـرانم می 
گوینـد باید از نو سـاخته شـود چرا کـه دیگر نمی 

تـوان درون آن زندگـی کرد.
حاجیه خانـم آشـوری تاکیـد دارد: اگر ایـن منزل 
دیوارهـای قطـور قدیمی نداشـت فکـر نمی کنم 
احـدی از مـا زنـده مـی ماند درسـت یادم هسـت 
نماز مغـرب و عشـا بود کـه ناگهان همـه چیز در 

لحظـه ای بـه لـرزه درآمد.
ــی  ــار م ــا از روی اجب ــده ام ــه ای خن ــا لحظ ب
ــا  ــد ام ــام ش ــم تم ــرار کنی ــم ف ــا آمدی ــد: ت گوی
ــا را در  ــکاف ه ــد و ش ــن ش ــوا روش ــی ه وقت
دیوارهــا دیدیــم خنــده بــر لبانمــان خشــک شــد.

lنمی توانیم منازلمان را بسازیم
دیگــر روســتا نشــین ابــری بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــزل  ــاط من ــر در حی ــوار دیگ ــا دو خان ــراه ب هم
ــح کــرده اســت،  ــن شــب را صب ــرش چندی دخت
ــد.  ــوان خوابی ــی ت ــازل نم ــر در من ــت: دیگ گف
ــاز  ــت ب ــن اس ــه ممک ــر لحظ ــدارد ه ــت ن امنی
زلزلــه بیایــد مثــل همیــن دیــروز صبــح کســی 
ــی شــود. ــام م ــت تم ــد چــه وق هــم نمــی دان

ــار  ــقف انب ــه س ــاره ب ــا اش ــی ب ــفعلی زمان یوس
ــزش  ــقف ری ــمتی از س ــد: قس ــی گوی ــود، م خ
ــب  ــا تخری ــه کام ــرای اینک ــت و ب ــرده اس ک
ــرار داده ام. ــر آن ق ــی در زی ــه ای چوب ــود پای نش

وی ادامــه مــی دهــد: حمــام عمومــی و مســجد 
جامــع روســتا نیــز بــه شــدت آســیب دیــده انــد 
ــاد مســکن  ــر کل بنی ــرا مدی ــم چ ــی دان ــا نم ام
در ایــن بــاره گفتــه، فقــط پنــج میلیــون تومــان 
باعــوض و 15میلیــون تومــان وام مــی توانیــم 
بــه شــما بدهیــم، مگــر مــی شــود بــا 20میلیون 

ــه ســاخت. تومــان خان
ــی  ــه م ــر در ادام ــدار اهــل روســتای اب ــن دام ای
گویــد: قیمــت مصالــح در شــهر و روســتا بــا هــم 
متفــاوت نیســتند کــه مســئوالن مــی گوینــد در 
ــود و  ــی ش ــام م ــاختن ارزان تم ــه س ــتا خان روس
بدتــر آنکه مســئوالن بنیــاد مســکن چــاره کار را 

از مــا جویــا مــی شــوند.
فرزنــد 25ســاله ایــن دامــدار نیــز، ســخن پــدر را 
قطــع کــرده و مــی گویــد: مســئوالن بیاینــد بــا 
ــا دو دوش  ــام ب ــک ســرویس حم ــغ ی ــن مبال ای
اســتاندارد در روســتا بســازند تــا مــا یــک منــزل 

ــرای زندگــی بســازیم. کامــل ب
ــن  ــه م ــد: البت ــی ده ــه م ــی ادام ــعید زمان س
معتقــدم عمــر دســت خداســت و شــب ها نیــز در 
منــزل مــی خوابــم امــا مــادر و پــدرم شــب را در 
حیــاط صبــح مــی کننــد لیکــن در نهایــت چــه؟ 
ایــن وضعیــت یــک زمانــی بایــد پایــان پذیــرد.

متولــی مســجد جامــع ابــر نیــز دربــاره خســارات 
وارد آمــده بــه ایــن بنــای ســی ســاله، مــی گوید: 
ــکافتن  ــتا ش ــه مســجد روس ــارات ب ــده خس عم
ــپزخانه اســت  ــف آش ــا و مخصوصــا ک ــوار ه دی

کــه امــروز شــرایط نامناســبی دارد.
ادامـه مـی دهـد: کـف  محمدرضـا خـداوردی 
آشـپزخانه بایـد مجـددا سـاخته شـود لـذا بـا این 
شـرایط هـم خطرنـاک اسـت و هـم با توجـه به 
آغـاز فصـل سـرما در روزهـای آتی و فرارسـیدن 

محـرم، قطعـا مشـکل سـاز مـی شـود.

ــده در  ــارت دی ــازل خس ــداد من lتع
ــت ــه اس ــل توج ــر قاب ــتای اب روس

بخشــدار بســطام نیــز  ضمــن اشــاره بــه 
ــه، گفــت:  ــه حادث ــه و ثانوی ارســال گــزارش اولی
غــروب دوشــنبه متاســفانه زلزلــه ای بــه بزرگــی 
ــول،  ــاد کت ــی آب ــت عل ــه مرکزی ــتر ب 4.2ریش
متاســفانه در روســتاهای ابــر و قلعــه نــو خرقــان 
ــه در روســتای  ــی شــود ک شــاهرود احســاس م
قلعــه نــو خرقــان خوشــبختانه آســیبی گــزارش 
نشــده امــا تعــداد قابــل توجهــی از منــازل روســتا 

ــده اســت. ــارات ش ــار خس ــری دچ ــینان اب نش
مهــدی اســتیری در توضیــح خســارات وارده 
ــزارش  ــق گ ــان داشــت: طب ــن روســتا، بی ــه ای ب
ارســالی از ســوی دهیــار ابــر، 40 واحد مســکونی 
حــدود 30درصد،20واحــد مســکونی دیگــر بیــن 
ــا60 درصــد و همچنیــن مســاجد، حمــام و  30 ت
ــار  ــد دچ ــا 20 درص ــج ت ــن پن ــی بی ــوال دولت ام

ــد. ــب و خســارات شــده ان تخری
زلزلـه  وقـوع  از  پـس  بافاصلـه  افـزود:  وی 
کارشناسـان، مسـئوالن، مدیـرکل بنیاد مسـکن 
اسـتان و مدیر این نهاد در شـاهرود و کارشناسـان 
بخشـداری به محـل اعـزام شـده انـد و از منازل 
بازدیـد صورت گرفته اسـت لـذا امیدواریم بتوانیم 
با مسـاعدت بانـک هـا و بنیاد مسـکن همچنین 
سـتاد مدیریت بحران بودجه مناسـبی برای مردم 

خسـارت دیـده اخـذ کنیم.
ــون  ــت: 15 میلی ــه گف ــطام در ادام ــدار بس بخش
تومــان وام و پنــج میلیــون تومــان کمــک 
باعــوض توســط بنیــاد مســکن انقــاب 

اســامی پرداخــت خواهــد شــد.
اســتیری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــن 
مبلــغ بــرای تعمیــرات مــورد نیــاز کافــی اســت 
یــا خیــر، بیــان داشــت: از لحــاظ قانونــی، بنیــاد 
مســکن خانــه هــای خشــتی را در زمــره منــازل 
مســکونی روســتایی قــرار نمــی دهــد تــا شــاید 
بــا ایــن ترفنــد مــردم بــه ســوی ســاخت منــازل 
بــا کیفیــت و بــا اســتحکام بــاال برونــد امــا در هر 

حــال ایــن ســقف پرداخــت بــه مــردم خســارت 
ــده اســت. دی

ــه  ــدن خان ــا وجــود خســارت دی ــه داد: ب وی ادام
ــکن  ــاد مس ــم بنی ــی بازه ــتی و گل ــای خش ه
انقــاب اســامی وجوهــی را پرداخــت مــی 
کنــد کــه امیدواریــم بــا عنایــت ویــژه بانــک هــا 
بتوانیــم شــاهد تســهیل در پرداخــت هــا باشــیم.

بخشــدار بســطام دربــاره آمــار 200خانوار آســیب 
ــی  ــر، م ــردم اب ــوی م ــده از س ــر ش ــده منتش دی
ــا بررســی و  ــار را ت ــن آم ــم ای ــد: نمــی توانی گوی
راســتی آزمایــی کارشــناس هایمــان تاییــد کنیم 
ــه واحــد  ــازل و حجــم خســارات ب امــا تعــداد من

هــای مســکونی قابــل توجــه اســت.
اســتیری در پاســخ بــه ســوال دیگــر خبرنــگار ما 
ــتا  ــن روس ــرای اســکان ای ــی ب ــه اقدامات ــه چ ک
ــال  ــزود: ه ــت، اف ــده اس ــام ش ــینان انج نش
ــن  ــن ای ــادر در بی ــع چ ــه توزی ــبت ب ــر نس احم
ــورد اســتقبال شــورای  ــا م ــرد ام ــدام ک ــراد اق اف
ــاز  ــا ب ــت و چادره ــرار نگرف ــتا ق ــامی روس اس
پــس فرســتاده شــد چراکــه ایــن چادرهــا بهــای 
قابــل توجهــی دارنــد و بــه اشــخاص اعطــا نمی 
شــوند لــذا بایــد شــخصیتی حقوقــی ماننــد دهیار 
بــا امضــای تعهــد نامــه آنهــا را تحویــل بگیــرد 
کــه گویــا ایــن امــر در ابــر انجــام نشــده اســت.

ــد منــزل  ــه ایــن ســوال کــه چن وی در پاســخ ب
ــد،  ــده ان ــدید ش ــب ش ــار تخری ــکونی دچ مس
افــزود: متاســفانه چنــد منــزل مســکونی در ایــن 
بیــن شــرایط اصــا خوبــی برای ســکونت نــدارد 
و شــکاف هــای موجــود در ســقف و دیوارهــا هــر 

لحظــه ممکــن اســت خانــه را ویــران ســازد.

ــیب  ــه آس ــن زلزل ــه در ای 200lخان
ــد ــده ان دی

عضــو شــورای اســامی بخــش بســطام و عضو 
شــورای اســامی روســتای ابــر نیــز دربــاره ایــن 
ــزل مســکونی  ــفانه 200من ــت: متاس ــه  گف واقع
ــق  ــه طب ــد ک ــده ان ــیب دی ــه آس ــن حادث در ای
بازرســی شــورای اســامی روســتای ابــر، از پنــج 

ــد. ــا30 درصــد دچــار خســارت شــده ان ت
اسـکان  وضعیـت  دربـاره  آشـوری  اکبـر  علـی 
روسـتائیان خسـارت دیده، ابراز داشـت: متاسفانه 
از روز وقـوع زلزلـه با وجـود وقوع حـدود 10 پس 
لـرزه دیگـر، مـردم در حیـاط، آغل گوسـفندان یا 
خانه هـای باغی خـود می خوابنـد یا به شـاهرود 

و نـزد آشنایانشـان رفتـه اند.
وی افــزود: امیــدوارم مســئوالن بــه زودی 
ــا  ــر ب ــردم اب ــه م ــد ک ــم آوردن ــرایطی را فراه ش
ــا  ــود ب ــازل خ ــه من ــراوان ب ــود مشــکات ف وج

ــد. ــان بازگردن اطمین

lابر همچنان می لرزند
در حالـی کـه پس لرزه هـای زلزله دوشـنبه هفته 
گذشـته همچنـان میهمـان روزهـا و شـب های 
ابری هاسـت، مردم این روسـتا در دل کوهسـتان 
هـای البـرز شـرقی و در دامنـه دشـت ابر، چشـم 

انتظـار کمک های مسـئوالن هسـتند.
ــال  ــول، ح ــاد کت ــی آب ــتری عل ــه 4.2 ریش زلزل
مســئوالن شــاهرود را نیــز تکانــی داد تــا فرصتــی 
دیگــر بــرای خدمــت بــه مــردم را غنیمت شــمرند.

مســئوالن بــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه فصــل 
ســرمای اســتخوان ســوز روســتای ابــر از میانــه 
شــهریور مــاه آغــاز و تــا پایــان فروردیــن ادامــه 
دارد، قطعــا فرصــت کمــی بــرای رفع مشــکات 

ــد. ــن روســتا دارن ــردم ای ــده م عدی

محمد حسین 
عابدی

غروب نوزدهمین روز از مردادماه   بود که مرکز ژئوفیزیک 
دانشگاه تهران زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲ درجه در مقیاس ریشتر 
را در حوالی علی آباد کتول در استان گلستان ثبت کرد، زمین لرزه 
ای که در عمق ۱۰کیلومتری زمین آنقدر شدت داشت که برخی 
روستاهای شهرستان همجوار خود را بی نصیب نذاشت و در این بین 

خانه های خشتی روستای ابر شاهرود نیز دچار خسارات شد.

روستای »ابر« سمنان همچنان می لرزد

 زندگی در سایه ترس و اضطراب

ماه شهریور  برتر  ش 
گزار
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کاج نام یکی از پر جمعیت ترین روستاهای استان چهارمحال و بختیاری است که مدتی است 
به شهر ارتقاء یافته است. شهر کاج دارای جمعیت حدود پنج هزار نفر است.یکی از ویژگی 
هایی این شهر که موجب شده شهرت این شهر روز به روز بیشتر شود و موجب توسعه 
گردشگری این شهر شود، عرضه گوشت قرمز با کیفیت گوسفند و بز در این منطقه است.با 

ما سری بزنید به این منطقه.
کنار بزرگراه و محورهای اصلی ورودی شهر اردبیل کامیون ها و وانت ها صف کشیده 
اند و هندوانه و خربزه شیرین به عابران تعارف می کنند.قیمت نازل این محصوالت که در 
برخی مناطق به ۲۰۰ الی ۲۵۰ تومان در هر کیلو رسیده، در حالی است که کمبود آب صدای 
مسئوالن متولی را در سال های اخیر درآورده و کم آبی را در لیست دغدغه های ثابت 
مدیریت بحران این استان قرار داده است.محصوالت کشاورزی از جمله هندوانه و خربزه 
که اغلب با واسطه از دست کشاورز به مصرف کننده نهایی می رسد در سر مزرعه به قیمت 
های نازل که گفته می شود تا ۳۰ تومان در هر کیلو می رسد؛ خریداری شده و در نهایت نیز 
با صعود ۱۰ تا ۱۵ برابری به دست مشتری می رسد. گزارش ما را درباره این کسب و کار از 

دست ندهید.
 طبق آماری که از سوی مسئوالن بیان می شود، هم اکنون ۶۰ درصد صنعت کفش ایران 
مخصوص شهر تبریز بوده و همین رقم برای برجسته بودن این شهر در عرصه کفش 
کشور و حتی جهان کافی است. و همین بهانه ای برای گشت و گذار ما در بازار کفش تبریز 

بود.
تعطیلی ۲۰ درصد واحدها در گلستان. این یک حقیقت تلخ و قابل تامل است و گزارشی 

خواندنی در این باره پیش رویتان گشوده ایم.
این تیتر اگر توجهتان را جلب کرد گزارش ما در همین صفحات پیش رو مقابل رویتان است: 

بهداشت در پنجشنبه بازار کرج ذبح می شود.
قاچاق کاال پدیده شوم اقتصادی که امروز ابعاد آن مرزهای فرهنگی، اجتماعی و حتی 
سیاسی کشورها به خصوص ایران و آذربایجان غربی را درنوردیده مهروموم ها به عنوان 
یک معضل الینحل ضربه های سهمگینی را متحمل دولت و تولیدکنندگان کرده است.حاال 

گزارشی داریم از مبارزه با این پدیده در آذربایجان غربی.
راه آهن غرب که قرار بود یک کریدور و نقطه اتصال شرق کشور به غرب و پس  از آن مرز 
خسروی و مسیر زائران عتبات عالیات باشد، از سال ۸۰ کلید خورد و پس از ۱۴ سال انتظار 
و وعده و وعیدهای مختلف در سال جاری به نقطه ای رسید که حتی یک ریال هم تخصیص 

اعتبار نداشت.گزارش ما را بخوانید.

اقتصـاد ایــران
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قــرار گرفتــن در ســاحل زیبایــی رودخانــه بهشــت آبــاد شهرســتان 
اردل و عرضــه گوشــت بــا کیفیــت در ایــن شــهر، این منطقــه را به 
نقطــه توریســتی و گردشــگری تبدیــل کــرده اســت کــه مســافران 

بســیاری زیــادی روزانــه بــه ایــن منطقــه ســفر مــی کنند.
یکــی از ویژگــی هایــی ایــن شــهر کــه موجــب شــده شــهرت این 
شــهر روز بــه روز بیشــتر شــود و موجــب توســعه گردشــگری ایــن 
شــهر شــود، عرضــه گوشــت قرمــز بــا کیفیــت گوســفند و بــز در 

ایــن منطقــه اســت.
هنگامــی کــه وارد شــهر کاج مــی شــویم بــا مغــازه هــای کوچــک 
ــت و  ــن گوش ــت پایی ــویم. قیم ــی ش ــرو م ــی روب ــزرگ قصاب و ب
ــهر  ــن ش ــه ای ــده ک ــب ش ــاالی عرضــه گوشــت موج ــت ب کیفی
کوچــک پنــج هــزار نفــری بــه منطقــه ای بــرای خریــد گوشــت 

ــل شــود. ــه تبدی گردشــگران و مســافران منطق
ــه  ــی اینگون ــه شــغل قصاب ــردم شــهر کاج ب ــش م ــرای گرای ماج
ــرای  ــی ب ــی توســط یکــی از اهال ــازه قصاب ــن مغ ــه اولی اســت ک
عرضــه گوشــت در ایــن شــهر کــه پیــش از ایــن روســتا بــود دایــر 
مــی شــود. بــه واســطه وجــود جذابیــت هــای گردشــگری ماننــد 
ــیاری وارد  ــافران بس ــه، مس ــه در منطق ــمه و رودخان ــود چش وج
منطقــه شــدند و بــرای خریــد گوشــت خود بــه ایــن مغــازه قصابی 

ــد. ــه کردن مراجع
کیفیــت بــاالی گوشــت ایــن منطقــه و قیمــت پاییــن آن موجــب 
اســتقبال گردشــگران از گوشــت ایــن مغــازه قصابــی شــد و دیگــر 
اهالــی شــهر نیــز بــا مشــاهده ورود گردشــگران بســیار منطقــه و 
ــن شــغل  ــه ســمت ای ــه ب ــفندی منطق ــتقبال از گوشــت گوس اس
ــد و هــم اکنــون حــدود 40 مغــازه قصابــی در  گرایــش پیــدا کردن
شــهر کوچــک کاج دایــر شــده اســت کــه بیشــترین مغــازه هــای 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. شــهر را ب

lذبح شش تا 10 گوسفند توسط هر قصابی در روز
یکــی از قصابــان منطقــه در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا اظهار داشــت: 
ــغل  ــتر دارای ش ــردم آن بیش ــه م ــت ک ــک اس ــهری کوچ کاج ش

دامــداری، کشــاورزی و قصابــی هســتند.
ــن  ــه ای ــه ب ــیاری روزان ــافران بس ــت: مس ــار داش ــگری اظه عس
منطقــه ســفر مــی کننــد و شــهر کاج در حــال تبدیــل شــدن بــه 

ــت. ــگری اس ــتی و گردش ــهر توریس ــک ش ی
ــاال در  ــت ب ــا کیفی ــفند ب ــز گوس ــزود: عرضــه گوشــت قرم وی اف
ایــن منطقــه یکــی از ویژگــی شــهر کاج بــه شــمار مــی رود کــه 

ــه کشــانده اســت. ــه منطق مســافران بســیاری را ب
وی ادامــه داد: جــدا از مســافران و گردشــگران، بســیاری از اهالــی 
شــهرهای اســتان بــه علــت پایین بــودن قیمــت گوشــت و کیفیت 
بــاالی  گوشــت گوســفند ایــن منطقــه بــه شــهر کاج مــی آینــد و 

گوشــت مصرفــی خــود را از ایــن شــهر تامیــن مــی کننــد.
ــا 10  ــه مــا بیــن شــش ت ایــن شــهروند کاج اظهــار داشــت: روزان
ــح  ــه مــردم ذب ــرای عرضــه ب ــز را در قصابــی خــود ب گوســفند و ب
مــی کنیــم کــه در روزهــای تعطیــل فروش گوشــت بســیار بیشــتر 

از روز هــای دیگــر اســت.

ــیار  ــت بس ــهر کاج کیفی ــفندی ش ــت گوس lگوش
باالیــی دارد

یکــی از گردشــگران منطقــه نیــز کــه از اســتان اصفهــان بــه ایــن 
منطقــه ســفر کــرده بــود در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا اظهار داشــت: 
ــاالنه  ــا س ــی دارد و م ــت بســیار باالی ــه کیفی ــن منطق گوشــت ای
چندیــن مرتبــه بــرای خریــد گوشــت بــه ایــن منطقــه ســفر مــی 

کنیــم.
علــی دهقانــی نــژاد عنــوان کــرد: گوشــت گوســفندی کــه در ایــن 
منطقــه عرضــه مــی شــود طعــم بســیار لذیــذی دارد و طعــم لذیــذ 

گوشــت گوســفندی ایــن منطقــه بــه واســطه پــرورش گوســفندان 
در شــرایط آب و هوایــی منحصــر بــه فــرد و تغذیــه گوســفندان از 

گیاهــان مرغــوب و دارویــی منطقــه اســت.
ــواده  ــراه خان ــه هم ــه ب ــی ک ــر زمان ــا در ه ــت: م ــار داش وی اظه
بــه ایــن منطقــه ســفر مــی کنیــم بــرای مصــرف حــدود دو مــاه 

ــم. ــی کن ــداری م ــت خری ــواده ام گوش خان
ــر  ــه از ه ــد ک ــی کن ــت م ــهر کاج فعالی ــی در ش ــدود 40 قصاب ح
فامیلــی در ایــن شــهر حــدود پنــج الــی شــش نفــر در ایــن صنــف 

فعــال اســت
رئیــس شــورای اســامی شــهر کاج نیــز گفــت: شــهر کاج بــزرگ 
تریــن روســتای منطقــه بــوده اســت کــه مدتــی اســت بــه شــهر 

ارتقــا پیــدا کــرده اســت.
بهنــام باقــری با اشــاره بــه اینکــه حــدود 40 قصابــی در شــهر کاج 
ــد، اظهــار داشــت: از هــر فامیلــی در ایــن شــهر  فعالیــت مــی کن

حــدود پنــج الــی شــش نفــر در ایــن صنــف فعالیــت مــی کنــد.
وی اظهــار داشــت: حداقــل روزانــه 300 تــا 400 گوســفند در ایــن 
شــهر بــرای عرضــه گوشــت بــه گردشــگران و مســافران ذبــح می 

شــود.
باقــری بــا اشــاره بــه  ویژگــی عرضــه گوشــت گوســفندی و ذبــح 
جلــوی مشــتری در ایــن روســتا، ادامــه داد: ایــن ویژگــی موجــب 
ــکار  ــان بی ــد و جوان ــدا کن ــه شــهر کاج توســعه پی شــده اســت ک
منطقــه بــه ســمت شــغل قصابــی روی آورنــد و بیــکاری منطقــه 

کمتــر شــود.
رئیــس شــورای اســامی شــهر کاج ادامــه داد: روزانــه مســافران و 
گردشــگران بســیاری بــرای خریــد گوشــت قرمــز بــه ایــن شــهر 
ــعه  ــب توس ــگر موج ــافر و گردش ــه ورود مس ــد ک ــی کنن ــفر م س

منطقــه شــده اســت.
وی افــزود: بســیاری از اهالــی دیگــر منطقــه نیــز در حــال ســاخت 
ــی  ــن ویژگ ــه ای ــتند ک ــی هس ــردن قصاب ــر ک ــرای دای ــازه ب مغ
منحصــر بــه فــرد شــهر کاج، آینــده خوبــی را بــرای توســعه شــهر 

ــد آورد. ــود خواه ــه وج کاج ب
بهنــام باقــری تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه دام هــای منطقــه 
اکثــر در ارتفاعــات منطقــه کــه دارای پوشــش گیاهــان دارویــی و 
مرغــوب اســت چــرا مــی کننــد، گوشــت گوســفندی ایــن منطقــه 

از کیفیــت باالیــی برخــوردار اســت و بــازار پســندی باالیــی دارد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــهر کاج در ادام ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ظرفیــت هــای گردشــگری منطقــه، گفــت: پــل ســنگی، حاشــیه 
رودخانــه بهشــت آبــاد، مراتــع سرســبز منطقــه و ... از جاذبــه هــای 
گردشــگری منطقــه اســت کــه مســافران بســیاری روزانــه بــه این 

ــد. مناطــق ســفر مــی کنن
وی افــزود: اولیــن مغــازه قصابــی در شــهر کاج کــه پیــش از ایــن 
ــرای تامیــن گوشــت مــردم توســط یکــی از اهالــی  ــود ب روســتا ب

دایــر شــد.
ــی  ــه داد: ورود گردشــگران و اســتقبال از محصــوالت دام وی ادام
ایــن منطقــه ماننــد گوشــت گوســفندی موجــب شــد کــه مغــازه 
ــر شــود و هــم  ــروش گوشــت دای ــرای ف ــی بیشــتر ب هــای قصاب
اکنــون نیــز اســتقبال روز بــه روز در حــال افزایــش اســت و مغــازه 
هــای دیگــری نیــز بــرای فــروش گوشــت در شــهر توســط اهالــی 

در حــال ایجــاد اســت.

ترین  جمعیت  پر  از  یکی  نام  کاج 
و  چهارمحال  استان  روستاهای 
به  است  مدتی  که  است  بختیاری 
کاج  شهر  است.  یافته  ارتقاء  شهر 
دارای جمعیت حدود پنج هزار نفر 

. ست ا
این شهر در کنار رودخانه بهشت 
آباد شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری قرار 

است. گرفته 

سید محمد رضا 
موسوی

ــران اقتصاد ایـ

اینجا کاج است؛ پرجمعیت ترین روستای چهار محال و بختیاری

ماجرای شهری که مردمش قصاب شدند
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محصــوالت کشــاورزی از جملــه هندوانــه و 
خربــزه کــه اغلــب بــا واســطه از دســت کشــاورز 
ــی رســد در ســر  ــی م ــده نهای ــه مصــرف کنن ب
مزرعــه بــه قیمــت هــای نــازل کــه گفتــه مــی 
ــد؛  ــی رس ــو م ــر کیل ــان در ه ــا 30 توم ــود ت ش
خریــداری شــده و در نهایــت نیــز بــا صعــود 10 
ــه دســت مشــتری مــی رســد. ــا 15 برابــری ب ت

امــا در ایــن میــان قیمــت خریــد و فــروش ایــن 
ــا قیمــت  ــازل اســت، ب محصــوالت هــر چنــد ن
تولیــد و مشــقتی کــه پشــت آن بــه همــراه دارد 
نــه تنهــا همخــوان نیســت بلکــه موجــب شــده 
هزینــه - فایــده ایــن گــروه از محصــوالت 

ــی نداشــته باشــد. همخوان
ــه  ــر روی ــه در تغیی ــتان البت ــن اس ــئوالن ای مس
کلیشــه ای کــه طــی ســال هــای اخیــر حاکــم 
شــده معتقدنــد بایــد الگوی کشــت کشــاورزی را 
تغییــر داد و بــه جــای هندوانــه محصولی کاشــت 
کــه تولیــد و فــروش آن بیــارزد، هــر چنــد ایــن 
ــا  ــل توجــه اســت ام ــه اول قاب ــدات در وهل تاکی
ــی  ــد ب ــی ده ــان م ــتر نش ــای بیش ــی ه بررس
توجــه بــه برخــی اقتضائــات عنــوان شــده و بــه 
منزلــه پــاک کــردن صــورت مســئله، بــه جــای 

ــت. ــل آن اس ح

ــوالت  ــاماندهی محص ــی در س lناتوان
ــد شــده تولی

محمدرضــا کشــاورز اســت در مــزارع خــود 
هندوانــه مــی کارد و امســال بــا بهبــود وضعیــت 
بــارش هــا محصوالتــش افزایــش یافتــه اســت 
امــا نمــی توانــم رضایــت را در چهــره اش ببینــم.

هندوانــه هــا را در فصــل برداشــت بــار وانــت هــا 
ــداری  ــازل از وی خری ــا قیمــت ن ــد و ب ــی کنن م
ــد و  ــن نحــوه خری ــد اســت ای ــد. معتق ــی کنن م
فــروش بــه زیــان کشــاورز اســت؛ ســود چندانــی 

ــدارد. ــراه ن ــه هم ــرای وی ب ب
ایــن کشــاورز کــه مــاه ها بــرای کاشــت، داشــت 
و برداشــت مزرعــه خــود تــاش کــرده دالالن و 
واســطه هــا را مانعــی برای ســود بــردن کشــاورز 
مــی دانــد؛ دالالنــی کــه معلــوم نیســت از کجــا 
ــئول  ــی مس ــه کس ــود و چ ــی ش ــان م پیدایش
وضعــی اســت کــه آن هــا بــه وجــود آورده انــد.

ــدم  ــت چن ــا دس ــا ب ــای محمدرض ــه ه هندوان
ــار  ــاب داغ تلمب ــر آفت ــراه زی ــار بزرگ ــطه کن واس
ــاش  ــام ت ــت. تم ــتری اس ــر مش ــده و منتظ ش
ــار نشســتن آن صــورت  ــه ب ــرای ب هایــی کــه ب
گرفتــه بــه بهــای نــازل بــه فــروش مــی رســد.

ــروش  ــرای ف ــه راه ب ــده دارد و ن ــازار قاع ــه ب ن
ــنده  ــر فروش ــت. ه ــده اس ــواره ش ــه هم بهین
ــت هــم کــه شــده قیمــت هــا را  ــرای رقاب ای ب
ــی  ــا در حال ــن ه ــام ای ــد و تم ــی ده کاهــش م
ــج  ــی رن ــع آب ــود مناب ــل از کمب ــه اردبی اســت ک

ــرد. ــی ب م
ــل  ــتان اردبی ــهری اس ــای ش ــل آبف ــر عام مدی
ــه ضــرورت اصــاح  ــود ب ــر خ ــارات اخی در اظه
تعرفــه فــروش آب در اردبیــل اشــاره مــی کنــد.

علــی خــاک نــژاد بــا بیــان اینکــه قیمــت تولیــد 
ــر  ــر مت ــرای ه ــال ب ــزار ری ــع آب 10 ه و توزی
ــی  ــن در حال ــرد: ای ــه ک ــت، اضاف ــب اس مکع
اســت کــه آب را بــه قیمــت ســه هــزار ریــال بــه 

ــانیم. ــی رس ــروش م ف
دغدغــه خــاک نــژاد البتــه محــدود بــه مصــرف 
خانگــی نیســت، چــرا کــه تعرفــه آب در بخــش 
هــای مختلــف تفــاوت محسوســی نــدارد و 
ــه 90  ــک ب ــاورزی نزدی ــه کش ــی ک در وضعیت
درصــد از منابــع آبــی را ســر مــی کشــد آب بــه 
قیمــت پاییــن در ایــن بخــش نیــز توزیــع مــی 
شــود؛ تــا جایی کــه مدیــر عامــل آب منطقــه ای 
اســتان اردبیــل نیــز بارهــا بــه ضــرورت اصــاح 

قیمــت آب بــه ویــژه در حــوزه هــای پــر مصرف 
تاکیــد داشــته اســت.

ــه  ــا ب ــه ه ــا تعرف ــه خ ــت ک ــا اس ــه اینج نکت
شــکلی اصــاح شــده کــه نــه یــاری گــر 
کشــاورز بــوده و نــه در ســبک کشــاورزی تغییــر 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج
ــر  ــوالت آب ب ــده محص ــم عم ــد حج ــر چن ه
را آب تشــکیل مــی دهــد و ایــن بــه ایــن 
ــن  ــروش ای ــای ف ــه ج ــا ب ــه م ــی اســت ک معن
محصــوالت منابــع آبــی را بــه قیمــت نــازل بــه 
فــروش مــی رســانیم اما بــه عقیــده کارشناســان 
ــد مشــکات  صــرف اصــاح قیمــت نمــی توان

ــد. ــع کن ــود را رف موج

ــت و  ــاورزی اس ــدس کش ــتگار مهن ــه رس نعیم
ــد اقدامــات  ــی بای ــرای مدیریــت آب تاکیــد دارد ب
ــا آب  ــه صرف ــرد و اینک ــورت گی ــی ص زیربنای
گرانتــر در اختیــار کشــاورز قــرار گیــرد پاســخگو 

ــت. نیس
وی در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا افــزود: بســیاری 
ــی  ــوالت خاص ــت محص ــه کش ــاورزان ب از کش
عــادت دارنــد و حتــی بــه ســبک هــای خــاص 
کشــاورزی عــادت کــرده انــد و بایــد بــا آمــوزش 
مــداوم نســبت بــه تغییــر رویــه هــا اقــدام کــرد.

رســتگار افــزود: از ســویی منابــع آبــی در 
صورتــی کــه بــه شــکل هدایــت شــده در اختیــار 
ــر  ــه تغیی ــی ب ــرد شــاید حت ــرار گی کشــاورزان ق

ــم. ــدا نکنی ــاز پی ــز نی ــه نی تعرف

ــا  ــر الگــوی کشــت ضــرورت ی lتغیی
ــه قهــر مدیران

ــر  ــده تغیی ــوص ای ــاورزی در خص ــدس کش مهن
الگــوی کشــت در اردبیــل گفــت: ایــن تغییــرات 
ــه حــوزه فــروش  ــی توجهــی ب ــز متاســفانه ب نی
ــتر  ــود و بیش ــی ش ــوان م ــتابزده عن ــت و ش اس
پــاک کــردن صــورت مســئله اســت تــا حــل آن.

وی افــزود: مگــر مــا بــه محصــوالت آب بــر نیاز 
ــن  ــی ای ــر تمام ــال اگ ــرض مث ــر ف ــم و ب نداری
محصــوالت را از تولیــد بــاز داریــم آیــا ایــن بــار 
مجبــور بــه تهیــه آن از خــارج از اســتان نخواهیم 

شــد؟
ســوال بــی پاســخ ایــن کارشــناس کــه بــه نظــر 
ــه  ــک از برنام ــچ ی ــون در هی ــد تاکن ــی رس نم
ریــزی هــای تغییــر الگــوی کشــت پاســخی بــه 
خــود اختصــاص داده باشــد، در وضعیتــی طــرح 
مــی شــود کــه بــه نظــر مــی رســد ســیل تولیــد 
برخــی محصــوالت در اغلــب اســتان هــا بــرای 
ــه راه  ــی ب ــم آب ــای ک ــت ه ــن بس ــروج از ب خ
ــت نیــز حامــی ایــن دیــدگاه کان  ــاده و دول افت

ــت. اس
تــا جایــی کــه رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــی در  ــم آب ــکات ک ــه مش ــاره ب ــا اش ــل ب اردبی

کنار بزرگراه و محورهای اصلی ورودی شهر اردبیل کامیون ها 
و وانت ها صف کشیده اند و هندوانه و خربزه شیرین به عابران 

تعارف می کنند.
قیمت نازل این محصوالت که در برخی مناطق به ۲۰۰ الی ۲۵۰ تومان 
در هر کیلو رسیده، در حالی است که کمبود آب صدای مسئوالن 
متولی را در سال های اخیر درآورده و کم آبی را در لیست دغدغه 

های ثابت مدیریت بحران این استان قرار داده است.

ونوس بهنود

ــران اقتصاد ایـ

حراج محصوالت آب بر در بحران آبی اردبیل

 فروش با یک دهم قیمت تولید
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ــران اقتصاد ایـ

ــه  ــزوم توج ــر ل ــه، ب ــاورزی منطق ــوزه کش ح
بــه الگــوی کشــت بــا محوریــت کاشــت 

محصــوالت کــم آب بــر تاکیــد دارد.
ــا  ــا  ب ــگار م ــا خبرن ــل ســروی در گفتگــو ب عدی
ــه  ــب س ــته در قال ــال گذش ــه از س ــان اینک بی
کارگــروه بــه ایــن بحــث وارد شــده ایــم، ادامــه 
ــا در  ــی هســتیم ت ــال الگوی ــه دنب ــع ب داد: در واق
ــم  ــوالت ک ــت محص ــال کش ــه دنب ــب آن ب قال
ــگ  ــج و فرهن ــم و آن را در اســتان تروی آب بروی

ــم. ــازی کنی س
ــدات کشــاورزی را از  ــردن تولی وی اقتصــادی ک
مهمتریــن اهــداف الگــوی کشــت توصیــف کرد 
و متذکــر شــد: امــروز بایــد تــاش کنیــم کــه بــا 
توجــه بــه بحــران آبــی کشــور و نیز هشــدارهای 
کــم آبــی در اســتان محصوالتــی را کشــت کنیم 

کــه نیــاز آبــی کمتــری داشــته باشــند.
رئیــس جهــاد کشــارزی اســتان کشــت ســنتی 
محصــوالت آب بــر مثــل هندوانــه را دارای 
صرفــه اقتصــادی بــرای کشــاورز و اســتان 
ندانســت و بیــان داشــت: فعالیــت هــای خوبــی 
در زمینــه تغییــر الگــوی کشــت اســتان اردبیــل 
انجام شــده کــه متعاقــب آن کشــت محصوالتی 
ــی و... در  ــران، پســته، گیاهــان داروی ــد زعف مانن
ــر  ــالهای اخی ــتان را در س ــف اس ــق مختل مناط

ــتیم. ــاهد هس ش

lنگرانی از فرجام کاشت پسته
وی بــا اشــاره بــه توزیــع 72 تــن پیازچــه 
ــته در  ــال پس ــه نه ــزار اصل ــران و 25 ه زعف
ــح کــرد:  ــن زارعــان مناطــق مســتعد تصری بی
ــد  ــت جدی ــوان زراع ــه عن ــوالت ب ــن محص ای
ــت  ــعه اس ــال توس ــرح و در ح ــتان مط در اس
ــود  ــدوار ب ــوان امی ــی ت ــری آن م ــا فراگی و ب
ــی را  کــه بخــش مهمــی از مشــکات کــم آب
ــر  ــوان پســت س ــی ت در بخــش کشــاورزی م

ــت. گذاش
ــاورزی را  ــاد کش ــدام جه ــن اق ــروی مهمتری س
ــوالت  ــت محص ــرد کش ــر رویک ــه تغیی در زمین
ــد در  ــام جدی ــتفاده از ارق ــتان اس ــم آب در اس ک
ــوان دو محصــول  ــه عن ــزا ب ــدم و کل کاشــت گن
ــال  ــه داد: امس ــرد و ادام ــوان ک ــتراتژیک عن اس
ــکاران  ــن گندم ــدم در بی ــد گن ــم جدی ــج رق پن
ــع شــد کــه نتایــج آن فــوق العــاده  اســتان توزی

ــود. ــب ب مناس
وی بــا اشــاره بــه افزایــش تولیــد گنــدم در ایــن 
اســتان طــی فصــل زراعــی جدیــد تاکیــد کــرد: 
ــد کشــت شــده در  ــام جدی ــن ارق ــر ای ــاوه ب ع
مقایســه بــا ارقــام قبلــی بــه دو نوبــت آب دهــی 
ــن مســئله در بحــث  ــاز داشــت کــه ای ــر نی کمت
ــی  ــی فعل ــم آب ــرایط ک ــدم و در ش ــت گن کش

ــت اســت. ــز اهمی بســیار حائ
رئیــس جهــاد کشــارزی اســتان بــا بیــان اینکــه 
ــث  ــت در بح ــته اس ــال توانس ــتان امس ــن اس ای
ــد،  ــر کشــور را کســب کن ــه برت ــزا رتب ــد کل تولی
عنــوان کــرد: ایــن مهــم بــا توجــه بــه اســتفاده 
ــق  ــزا در اســتان محق ــد کل ــم جدی از هشــت رق
شــده چــرا کــه بــا اســتفاده از ارقــام جدیــد تولیــد 
ایــن محصــول در فصــل زراعــی جــاری دو برابر 

شــد.
ــر  ــی را از دیگ ــیب زمین ــزه س ــت پایی وی کش
ــتا  ــن راس ــاد کشــاورزی در ای ــای جه ــه ه برنام
برشــمرد و متذکــر شــد: ایــن اســتان هــم اکنون 
ــور  ــی کش ــیب زمین ــده س ــد کنن ــن تولی دومی

ــرای افزایــش و  ــن ب شــناخته مــی شــود، بنابرای
ایجــاد فاصلــه در تولیــد ایــن محصــول بــا هدف 
مانــدگاری بیشــتر کشــت پاییــزه را مــورد تاکیــد 
ــار در 11  ــن ب ــرای اولی ــال ب ــم و امس ــرار دادی ق
ســایت کشــت ســیب زمینــی پاییــزه را بــه اجــرا 

ــتیم. گذاش
ــداف  ــر اه ــاوه ب ــع ع ــه داد: در واق ســروی ادام
ذکــر شــده مهمتریــن نگــرش مــا در ایــن 
بــه  دهــی  آب  نوبــت  کاهــش  خصــوص 
ــزه  ــای پایی ــارش ه ــه ب ــه ب ــا توج ــول ب محص
ــد بخشــی از مصــرف آب  ــن مــی توان اســت، ای

حــوزه کشــاورزی را کاهــش دهــد.
وی همچنیــن بــه توجــه ایــن ســازمان در 
ــه  ــی ب ــان داروی ــت گیاه ــج کش ــه تروی زمین
عنــوان یکــی از اســتعدادهای کشــاورزی 
ــه  ــن زمین ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ک ــه اش منطق
ــل  ــاورزی اردبی ــاد کش ــات جه ــز تحقیق مرک
ــا مطالعــات و پژوهــش هــای خــود توانســته  ب
ــناخته  ــای ش ــه ه ــر گون ــال اخی ــی دو س ط
ــه  ــی اســتان را از 55 گون ــان داروی شــده گیاه

ــد. ــش ده ــه افزای ــش از 125 گون ــه بی ب
هــر چنــد ســروی توســعه باغــات کشــت پســته 
را از الگوهــای جدیــد اســتان مــی دانــد امــا بایــد 
تاکیــد داشــت توســعه تولیــد ایــن محصــول در 
ــد  ــی رس ــوش م ــه گ ــا ب ــتان ه ــیاری از اس بس
ــه  ــت ک ــود آورده اس ــه وج ــی را ب ــن نگران و ای
ــن  ــروش ای ــازار ف ــرای ب ــری ب ــره تدبی باالخ
محصــوالت جدیــد کــه قــرار اســت کشــاورزی 
اردبیــل را نجــات دهــد اندیشــیده شــده اســت و 
یــا اینکــه پســته اردبیــل بــه حــال و روز ســیب 
ــه  ــورد توج ــی م ــت حت ــه در کیفی ــی آن ک زمین
بازارهــای جهانــی اســت امــا عمــا مــاه هــا در 
ــی  ــازار نم ــه ب ــده و راه ب ــه داری ش ــا نگ انباره

ــار خواهــد شــد.؟ ــد، گرفت یاب

lصنایــع تبدیلــی ســهمی کــه تزئینی 
اســت

اســتفاده بهینــه از محصــوالت پــر مصــرف آبــی 
ــل  ــتان تبدی ــود اقتصــادی در اس ــا س ــه ب و اینک
شــود، منــوط بــه هدایــت صحیــح مراحــل تولید 

و فــروش اســت. موضوعــی کــه ایــن روزهــا در 
ــا تاکیــد بــه مرحلــه تولیــد  برنامــه ریــزی هــا ب

تمــام شــده قلمــداد مــی شــود.
ــن محصــوالت  ــه همی ــی اســت ک ــن در حال ای
پــر مصــرف آبــی و ســازگار بــا اقلیــم منطقــه در 
صــورت هدایــت صحیــح مــی توانســت آمــال و 
آرزوهــای ســود آفرینی را بــه دنبــال داشــته 
باشــد. یکــی از حلقــه هــای گــم شــده کــه بــه 
ــده  ــه ش ــز اضاف ــران نی ــی مدی ــارات تزئین اظه

ــی اســت. ــع تبدیل موضــوع صنای
صنایــع تبدیلــی میــوه و صیفــی جــات بــه 
حــدی در اردبیــل کــم جــان و بــی رمــق اســت 
ــام و  ــی ن ــن دالالن ب ــده همی ــب ش ــه موج ک
ــد،  ــی دارن ــاورزان دسترس ــه کش ــه ب ــانی ک نش
ــای  ــت ه ــه قیم ــاورزی را ب ــوالت کش محص
نــازل از اســتان خــارج کــرده و مــواد اولیــه 
ــه  ــر را تغذی ــای دیگ ــتان ه ــای اس ــه ه کارخان

ــد. کنن
ــد  ــه بتوان ــی ک ــع تبدیل ــاد صنای ــد ایج ــر چن ه
ــد  ــد تاکی ــته باش ــال داش ــه دنب ــزوده ب ارزش اف

ــنیده  ــئوالن ش ــان مس ــا از زب ــود و باره ــی ش م
ــاورزی  ــاد کش ــای جه ــه ه ــا در برنام ــده ام ش
ــن  ــزار ت ــاالنه 860 ه ــد س ــتان، نجــات تولی اس

ــت. ــت اس ــی در اولوی ــیب زمین س
ایــن  در  اســتان  کشــارزی  جهــاد  رئیــس 
خصــوص بــه لــزوم ســرمایه گــذاری در صنایــع 
تبدیلــی محصــول ســیب زمینــی اشــاره کــرد و 
ــه تبدیــل ســیب  ــادآور شــد: در ایــن بخــش ب ی
ــه  ــم چــرا ک ــد داشــته ای ــودر تاکی ــه پ ــی ب زمین
ــدگاری  ــدم مان ــازار و ع ــه شــرایط ب ــه ب ــا توج ب
طوالنــی ســیب زمینــی ایــن صنعــت مــی 
تــوان ارزش اقتصــادی تولیــدات ایــن محصــول 

ــد. ــظ کن را حف
ــی  ــیب زمین ــول س ــه محص ــان اینک ــا بی وی ب
بیــش از 6مــاه نمــی توانــد در انبارهــا نگهــداری 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــد ک ــود، تاکی ش
مانــدگاری پــودر ســیب زمینی بیشــتر از دو ســال 

ــت. اس
ســروی افزایــش انبارهــای ســیب زمینــی 
اســتان را از دیگــر بخــش هــای مــورد ســرمایه 

ــد و  ــع کشــاورزی خوان ــذاری در بخــش صنای گ
افــزود: هــم اکنــون با وجــود تولیــد ســاالنه 860 
هــزار تــن ســیب زمینــی، ظرفیــت انبــار فنــی و 
مکانیــزه اســتان تنهــا 50 هــزار تــن اســت، ایــن 
ــی  ــد شــده را م ــی 6 درصــد محصــول تولی یعن

ــم. ــار نگــه داری توانیــم در انب
جــذب مشــارکت بخــش خصوصــی کــه طــی 
ــرون  ــکار ب ــوان راه ــه عن ــر ب ــای اخی ــال ه س
ــا  رفــت از مشــکات اقتصــادی قلمــداد شــده ب
ــروژه هــای ســرمایه گــذاری  ــی پ ــت فعل وضعی
بــه حــدی کنــد پیــش مــی رود، کــه موجب شــد 
بــازار امســال نیــز بــه ماننــد ســال هــای قبــل با 
ــار  ــر، ب ــی قیمــت محصــوالت آب ب شــیب نزول
ــه  ــر اتخــاذ شــده فاصل ــد تدابی ــات کن دیگــر اثب

ــود دارد. ــق خ ــا تحق محسوســی ب
ــد  ــاورزی درآم ــه کش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
جمعیــت قابــل توجهــی از اســتان را شــامل 
ــران  ــر مدی ــه تعبی ــوع ب ــا در مجم ــی شــود ام م
صنعــت و معــدن اســتان تاثیــر چندانــی در تولید 
ــدارد. ــتان ن ــن اس ــاالنه ای ــد س ــص و درآم ناخال

جذب مشارکت بخش 
خصوصی که طی سال 

های اخیر به عنوان 
راهکار برون رفت 

از مشکالت اقتصادی 
قلمداد شده با وضعیت 

فعلی پروژه های سرمایه 
گذاری به حدی کند 

پیش می رود، که موجب 
شد بازار امسال نیز به مانند 

سال های قبل با شیب 
نزولی قیمت محصوالت 

آب بر، بار دیگر اثبات 
کند تدابیر اتخاذ شده 

فاصله محسوسی با تحقق 
خود دارد|
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ــران اقتصاد ایـ

زمانــی کــه نــام کفــش را مــی شــنویم بافاصله 
ــز  ــهر تبری ــام ش ــدن ن ــر آم ــس از آن منتظ پ
ــد  ــه برن ــت ک ــی اس ــر کس ــرا کمت ــتیم زی هس
کفــش را بــه جایــی جــز ایــن شــهر نســبت دهد.

ــر  ــاز ب ــز از دیرب رغوبیــت و کیفیــت کفــش تبری
ــای  ــال ه ــوده و از س ــاری ب ــا ج ــان ه ــر زب س
دور وقتــی مســافری وارد تبریــز مــی شــد، 
ــازار کفاشــان  ــرای خریــد ســوغات ابتــدا وارد ب ب
ــوان  ــه عن ــز را ب ــن شــهر شــده و کفــش تبری ای
ــادگار  ــه ی ــا ب ــن ه ــهر اولی ــازار ش ــوغاتی از ب س
ــی  ــا کم ــون ب ــم اکن ــه ه ــدی ک ــرد، رون ــی ب م

ــت. ــده اس ــرو ش ــر روب تغیی
فروشــندگان باســابقه کفــش تبریــز ایــن روزها از 
راکــد بــودن بــازار کفــش در تبریــز و خودنمایــی 
کفــش های چینــی و ترکیــه ای مــی گوینــد و از 
ــازار خریــد ایــن کفــش هــا پــر  روزهایــی کــه ب
ــراغ  ــواره س ــداران هم ــوده و خری ــتری ب از مش
کفــش تبریــز را از ایــن فروشــندگان مــی گرفتند 

بــه خوشــی یــاد مــی کننــد.

ــازار  ــی هــا در ب ــه ای هــا و چین lترکی
کفــش تبریــز خودنمایــی مــی کننــد

یکــی از فروشــندگان کفــش تبریــز در گفتگویی 
ــه و  ــای ترکی ــش ه ــا از ورود کف ــگار م ــا خبرن ب
ــازار کفــش اســتان خبــر داده و مــی  چیــن بــه ب
ــل قیمــت کــم  ــه دلی ــن کفــش هــا ب ــد: ای گوی
خــود مشــتری باالیــی دارنــد و وقتــی خریــداری 
بــه بــازار مراجعــه مــی کنــد کمتــر ســراغ کفــش 

هــای چرمــی و دســت دوز داخــل مــی رود.
محمــد کریــم زاده بــه تمایــل مــردم بــرای خرید 
ــد:  ــی گوی ــرده و م ــاره ک ــای ارزان اش ــش ه کف
هــم اکنــون مــردم بــه دلیــل برخــی مشــکات 
اقتصــادی تنهــا بــه دنبــال جنســی ارزان هســتند 
ــه  ــورد توج ــر م ــت کمت ــان کیفی ــن می و در ای
ــط در  ــر فق ــن ام ــه ای ــه البت ــرد ک ــی گی ــرار م ق
خصــوص صنعــت کفــش صــادق نیســت بلکــه 
در خریــد دیگــر اجنــاس نیــز شــاهد ایــن رونــد 

هســتیم.

ایــن فروشــنده باســابقه تبریــزی همچنیــن 
از نبــود فرهنــگ خریــد محصــول داخلــی 
انتقــاد کــرده و ادامــه مــی دهــد: از طــرف 
ــد  ــتای خری ــی در راس ــازی خوب ــر فرهنگس دیگ
ــردم ایجــاد نشــده  ــن م ــی در بی محصــول داخل
ــا  ــول ب ــال محص ــه دنب ــر ب ــی اگ ــت و حت اس
کیفیــت نیز باشــیم همــواره جنــس خارجــی را به 
جنــس تولیــد داخل ترجیــح مــی دهیــم در حالی 
ــت  ــان از کیفی ــی جهانی ــون تمام ــم اکن ــه ه ک
ــد و بســیاری از  ــر دارن ــز خب ــش تبری ــاالی کف ب
ــراغ  ــد س ــگام خری ــی در هن ــگران خارج گردش
کفــش تبریــز را از فروشــندگان مــی گیرنــد و آن 
ــی اســت  ــن در حال ــد و ای ــداری مــی کنن را خری
کــه خــود مــردم کشــور و شــهر تبریــز از کیفیــت 

ــتند. ــل هس ــش غاف ــن کف ای

ــش  ــد کف ــای تولی ــی کارگاه ه lوقت
ــی  ــل م ــک تعطی ــه ی ــک ب ــز ی تبری

ــوند ش
کریــم زاده همچنیــن از کمبــود کارگاه هــای 
تولیــد کننــده کفــش در تبریــز خبــر داده و مــی 
ــا و  ــدان دور کارگاه ه ــه چن ــالیان ن ــد: در س گوی
تولیدکننــدگان بزرگــی در شــهر تبریــز مشــغول 
ــا  ــود ت ــن امــر ســبب شــده ب ــد و ای ــه کار بودن ب
ــاال  ــوع آن بســیار ب ــزان تولیــدی کفــش و تن می
باشــد و در تمامــی فروشــگاه هــا و مغــازه هــای 
کفــش فروشــی چندیــن نــوع کفــش دســت دوز 

ــت شــود. داخــل یاف
ــز اشــاره  ــازار کفاشــان تبری فروشــنده باســابقه ب
ــای  ــک کارگاه ه ــه ی ــک ب ــی ی ــه تعطیل ای ب
ــا  ــه مــی دهــد: ام ــدی کفــش کــرده و ادام تولی
هم اکنــون بســیاری از فروشــندگان تنهــا کاالی 
ــه فــروش مــی رســانند کــه البتــه در  خارجــی ب
ــد  ــری ندارن ــز تقصی ــان فروشــندگان نی ــن می ای
ــه دلیــل بســته شــدن برخــی کارگاه هــا  ــرا ب زی
و کاهــش آن هــا بــه تعــداد انگشــتان دســت بــه 
ــش  ــوع کف ــدات و تن ــن از حجــم تولی ــور یقی ط

ــد داخــل کاســته شــده اســت. هــای تولی

وی ادامــه مــی دهــد: اگــر خواســتار برنــد 
شــدن در صنعــت کفــش هســتیم بایــد در 
مقابــل، تولیــدی هــای خــود را افزایــش و تنــوع 
جنــس هــا را بــاال ببریــم کــه البتــه بســیاری از 
تولیدکننــدگان نیــز از کمبــود مــواد اولیــه و برخی 
مشــکات اقتصــادی در کارگاه خــود گلــه کــرده 
ــود  ــدات خ ــش تولی ــرای کاه ــی ب و آن را عامل

ــد. ــی دانن م

lاجنــاس خارجــی، شــاد و جــوان 
پســندانه تــر از اجنــاس تولیــد داخــل 

ــت اس
کارشناســان حــوزه کفــش تبریــز یکــی از علــل 
ــد را کــم شــدن  ــازار ایــن محصــول برن رکــود ب
ــد  ــای تولی ــش ه ــگ  کف ــرح و رن ــوع در ط تن
ــتی  ــا گش ــوان ب ــاید بت ــد و ش ــی دانن ــل م داخ
ــگ  ــدن رن ــز و دی ــازار کفاشــان تبری ــاه در ب کوت
ــد  ــای تولی ــش ه ــیاه کف ــوه ای و س ــای قه ه
ــن کارشناســان شــد. ــه نظــرات ای داخــل متوج

ایــن در حالــی اســت کــه کفــش هــای  تولیــدی 
کشــور همســایه یعنــی ترکیــه بــا توجه بــه تنوع 
ــندانه،  ــوان پس ــاد و ج ــای ش ــگ ه ــاال و رن ب
توانســته مشــتری خــود را در بــازار تبریــز بیابــد.

ــاره  ــا اش ــش ب ــان عرصــه کف یکــی از کارشناس
ای بــه نبــود طراحــی مناســب در صنعــت کفــش 
ــث  ــد: در بح ــی گوی ــا م ــگار م ــه خبرن ــز ب تبری
ــای  ــخگوی نیازه ــم پاس ــته ای ــی نتوانس طراح
مشــتری باشــیم و تنــوع بــاالی اجنــاس خارجی 
نظــر مشــتریان را بــه خــود جلــب کــرده و بــرای 
ــه  ــاره ایــن افــراد بایــد دســت ب جلــب نظــر دوب

تولیــدات متنــوع بزنیــم.
ــلیقه  ــد س ــه بای ــان اینک ــا بی ــدی ب ــی محم عل
مخاطــب را در تولیــد کفــش در نظــر گرفــت، می 
ــگ،  ــه در طــرح و رن ــوع محصــول چ ــد: تن گوی
نیــاز امــروزی کفــش هــای تولیــدی داخل اســت 
زیــرا قشــر جــوان بــه دنبــال رنــگ هــای شــاد 
و جــوان پســندانه هســتند و نمــی تــوان ســلیقه 
ــت. ــر نگرف ــن موضــوع در نظ مخاطــب را در ای

ــگاهیان  ــرورت ورود دانش ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب
بــرای بــه روز کــردن طراحــی هــای ایــن 
ــرای  ــم روز ب ــد از عل ــد: بای ــی گوی ــت م صنع
طراحــی هــای جدیــد کفــش بهــره ببریــم کــه 
ــط  ــان انتظــار ایجــاد رشــته ای مرتب ــن می در ای
ــام  ــی آن انج ــتان و در پ ــای اس ــگاه ه در دانش
تحقیقــات بــه روز بــرای یافتــن الگویــی خــوب 
در جهــت طراحــی کفــش را از ایــن قشــر داریــم.

ــن  ــه س ــا ب ــز پ ــش تبری ــه کف ــاالن عرص فع
ــد ــته ان گذاش

محمــدی از پــا بــه ســن گذاشــتن فعــاالن ایــن 
عرصــه اظهــار نگرانــی کــرده و ادامــه مــی دهد: 
اســاتید مجربــی در حــوزه کفــش تبریــز فعالیــت 
ــه  ــج روب ــه تدری ــاتید ب ــن اس ــا ای ــد ام ــی کنن م
ــال  ــرای س ــتیم ب ــور هس ــته و مجب ــن گذاش س
هــای آینــده بــه تربیــت نیــرو در عرصــه تولیــد 

کفــش اقــدام کنیــم.
کارشــناس حــوزه کفــش مــی گویــد: ســال های 
نــه چنــدان دور از تجربیــات اســاتید تبریــزی در 
ــم  ــا ه ــد ام ــی کردن ــتفاده م ــش اس ــوزه کف ح
ــم  ــال مجبوری ــد س ــت چن ــد از گذش ــون بع اکن
ــات  ــم و از تجربی ــا بروی ــه ای ه ــه ســراغ ترکی ب
ــره  ــا به ــش آن ه ــوزه کف ــاالن ح ــاتید و فع اس

فائزه زنجانی

از  که  آماری  طبق 
بیان  مسئوالن  سوی 
می شود، هم اکنون ۶۰ 
کفش  صنعت  درصد 
ایران مخصوص شهر 
همین  و  بوده  تبریز 
برجسته  برای  رقم 
بودن این شهر در عرصه کفش کشور و 

است. کافی  جهان  حتی 

صنعت سنتی تبریز  به خطر افتاد

هجوم ترک ها و چینی ها به بازار کفش
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ــران اقتصاد ایـ

ــه  ــب و البت ــای تعج ــد ج ــن رون ــه ای ــم ک ببری
ــف دارد. تاس

lدولــت بــرای حمایــت از صنعتگــران 
حــوزه کفــش وارد میــدان شــود

در  نیــز  تبریــز  کفاشــان  اتحادیــه  رییــس 
ــی در  ــای دولت ــت ه ــود حمای ــان از نب ــن می ای
ــهم  ــوده و س ــد ب ــه من ــز گل ــش تبری ــوزه کف ح
ــی را  ــهیات دولت ــش از تس ــدگان کف تولیدکنن

ــد. ــی دان ــر م صف
ــه  ــوص ب ــن خص ــام در ای ــان ف ــا جباری علیرض
ــت  ــدم حمای ــن ع ــر ای ــت: اگ ــا گف ــگار م خبرن
هــا همچنــان ادامــه داشــته باشــد در آینــده نــه 
ــزرگ  ــده ب ــوان تولیدکنن ــز عن ــدان دور، تبری چن
ــت داده  ــان را از دس ــی جه ــران و حت ــش ای کف
ــرح  ــزرگ مط ــده ب ــک وارد کنن ــوان ی ــه عن و ب
خواهــد شــد کــه ایــن خطــری بــرای کل 
تولیدکننــدگان، فروشــندگان و حتــی مســئوالن 

ــت. ــتان اس ــور و اس ــادی کش اقتص
ــز  ــش تبری ــوزه کف ــدازی م ــه از راه ان وی در ادام
نیــز خبــر داده و مــی گویــد: ایــن امــر تــا ســال 
آینــده بــه وقــوع مــی پیونــدد، همچنین از ســوی 
ــز در  ــش تبری ــی کف ــت جهان ــی ثب ــر در پ دیگ

ســازمان جهانــی یونســکو هســتیم.

lبانـک ها باید بـه فکـر تولیدکنندگان 
داخلی باشـند

نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در 
مجلــس شــورای اســامی نیــز بــا بیــان اینکــه 
بــا درصــد ســود کنونــی تســهیات بانکــی نمی 
تــوان از تولیدکننــدگان حمایــت کــرد، مــی گوید: 
ــاالی ســود تســهیات  ــا درصــد ب ــا ب ــک ه بان
خــود راه را بــرای تولیــد کننــدگان تنــگ ترکــرده 
انــد و شــاید بــه جــرات گفــت کــه بــا ایــن درصد 
بــاالی تســهیات هیــچ تولیــد کننــده ای نمــی 

ــرد. ــد از آن بهــره بب توان
رضــا رحمانــی ادامــه مــی دهــد: تولید کننــدگان 
صنعــت کفــش تبریــز هــم هماننــد دیگــر 
ــع مهــم اســتان دچــار مشــکات بزرگــی  صنای
ــن  ــه داد ای ــد ب ــه بای ــد ک ــده ان ــی ش در نقدینگ

ــید. ــدگان رس تولیدکنن
ــرای  ــازی ب ــرورت برندس ــه ض ــن ب وی همچنی
کفــش تبریــز نیــز اشــاره ای کــرده و مــی گویــد: 
بــا وجــود اینکــه ســالیان ســال قطــب کفــش و 
چــرم کشــور و حتــی جهــان بــه دســت تبریــزی 
ــا از ســال هــای دور نســبت  ــوده اســت ام هــا ب
بــه موضــوع برندســازی غافــل بــوده ایــم کــه در 
ایــن خصــوص از تمامــی صنعتگــران ایــن حوزه 

مــی خواهیــم در ایــن خصــوص گام بردارنــد.
دیــدن انبارهــای پــر از کفــش تولیــد داخــل و از 
ســوی دیگــر خودنمایــی کفــش هــای چینــی و 
ترکیــه ای در اکثــر مغــازه هــای کفــش فروشــی 
ــه  ــکاتی ک ــدن مش ــرای فهمی ــاید ب ــز ش تبری
کفــش تبریــز در ســال هــای اخیــر بــا آن مواجــه 

ــی باشــد. شــده اســت کاف
کفــش تبریــز کــه زمانــی بــه عنــوان برنــد ایــن 
ــای  ــه ج ــک ب ــم این ــوده، ه ــروف ب ــهر مع ش
ــی در  ــای خارج ــتر در بازاره ــوالن دادن بیش ج
تــاش بــرای رقابــت بــا کفــش هــای چینــی و 
ترکیــه ای در بــازار داخلــی اســت و در ایــن میــان 
ــود  ــی خ ــران و حت ــئوالن، صنعتگ ــی مس تمام
مــردم بایــد بــه داد ایــن صنعــت بــزرگ کشــور 

ــند. برس

زهرا خورشید 
کالئی

بررســی ها نشــان داده اســت کــه صنایــع کوچــک بــا ایجــاد 
فرصت هــای شــغلی و افزایــش درآمــد بــر اقتصــاد جهانــی تاثیرگذارنــد؛ 
ــی و  ــی اطمینان ــی، افزایــش ب ــت جهان ــن رقاب ــه عــاوه شــدت یافت ب
تقاضــای فزاینــده بــرای محصــوالت متنــوع باعــث شــده اســت اقبــال 

ــع بیشــتر شــود. ــه ایــن صنای ب
ــه  ــی ب ــز چــرخ 227 واحــد صنعت ــا در گلســتان نی ــن ســال ه طــی ای
ــد و اشــتغال از  ــورم، هدفمنــدی غلــط در بخــش تولی دالیــل رکــود، ت
حرکــت ایســتاد. ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا در ســه درصــد صنایــع 
ــد و 97 درصــد مابقــی صنایــع  اســتان بیــش از 150 نفــر اشــتغال دارن

کوچــک هســتند.
ــردی  ــتان راهب ــران اس ــه مدی ــد ک ــی گوین ــتانی م ــران گلس صنعتگ
ویــژه بــرای صنعــت اســتان تعریــف نکــرده انــد. در ایــن میــان صنایــع 
کوچــک اســتان هــم زیــر بــار مشــکات اقتصــادی و نداشــتن ســرمایه 
ــری از  ــس از دیگ ــی پ ــی یک ــای حمایت ــون ه ــود قان ــردش و نب در گ

ــه صنعــت اســتان خــارج مــی شــوند. گردون
ــع اســتان  ــروز در شــرایطی کــه صنای ــع، ام ــران صنای ــاد مدی ــه اعتق ب
ــاز اســت کــه  ــد هســتند، نی ــی مشــغول تولی ــت بســیار پایین ــا ظرفی ب
واحدهــای کوچــک در اســتان دیــده شــوند تــا شــاغلین در ایــن بخــش 

ــه آینــده کاری خــود داشــته باشــند. امیــد بیشــتری ب

lراهبرد استان حمایت از صنایع کوچک باشد
یکــی از مدیــران واحدهــای صنایــع کوچــک اســتان »راهبــرد صنعــت 
اســتان را ایجــاد صنایــع جدیــد مــی دانــد« و مــی گویــد: در حالــی کــه 
احیــاء صنعــت موجــود بــا مشــکات فراوانــی دســت و پنجــه نــرم مــی 
ــع کوچــک را در دســتور کار خــود  ــد صنای ــد مســئولین اســتانی بای کن

قــرار دهنــد.
علــی ســعادتی بــا بیــان اینکــه نــرخ ســودهای بانکــی کمــر تولیــد را 
ــرخ 27 درصــد و  ــا ن ــه تســهیات ب ــد: ارائ ــی افزای شکســته اســت، م
ســپرده هــای بانکــی 20 درصــد کمــر تولیــد را شکســته اســت و ایــن 
مقــدار هزینــه در بخــش انــرژی و افزایــش هزینــه هــا بــرای صنایــع 

کوچــک قابــل تحمــل نیســت.

ــر  ــک و در نظ ــع کوچ ــت از صنای ــرای حمای ــی ب ــب قانون وی تصوی
ــرای  ــهیات ب ــت تس ــی در بازپرداخ ــس طوالن ــان تنف ــن زم گرفت
ــردن  ــم ک ــا، ک ــری وام ه ــم تاخی ــودگی جرای ــران، بخش ــت گ صنع
ــرای  ــا 15 ســاله ب ــا 7 و 4 درصــد و اســتمهال 12 ت ســود تســهیات ت
تســهیات را از جملــه نیازهــای کنونــی صنعــت گلســتان عنــوان کــرد.

صنایع کوچک موتور محرک توسعه 
واحدهــای تولیــدی کوچک اهمیتــی انکارناشــدنی در شــکوفایی اقتصاد 
ملــی دارنــد و از ایــن رو توجــه بــه ارتقــاء کیفیــت و کمیــت ایــن واحدها 
ــد  ــرخ تولی ــروه در اشــتغال، ن ــن گ ــا ســهم ای ــت اســت. ام دارای اهمی
ــور  ــعه کش ــاخص های اقتصــادی در توس ــایر ش ــی و س ــص داخل ناخال

مشــخص نیســت.
ــع  ــر اســاس آمارهــای موجــود 92 درصــد از صنعــت کشــور را صنای ب
ــدود  ــه ح ــتغال ک ــون اش ــک میلی ــد و ی ــکیل می دهن ــک تش کوچ
ــان  ــت. کارشناس ــک اس ــع کوچ ــار صنای ــود در اختی ــد می ش 45 درص
معتقدنــد کــه در ســالهای گذشــته بــه غلــط بــر ایــن بــاور بودنــد کــه با 
ایجــاد شــهرک هــای صنعتــی بــه صنعتــی شــدن منطقــه کمــک مــی 
کننــد ایــن در حالــی اســت کــه شــهرک هــای صنعتــی تنهــا ابــزاری 

ــرای ســرمایه گــذاری اســت. ب

lمنطقــه آزاد ظرفیــت مناســبی بــرای صنایــع گلســتان 
اســت

معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک هــای صنعتی کشــور هــم در 
ســفری کــه بــه گلســتان داشــت، از صنایــع کوچــک بــه  عنــوان موتــور 
محــرک توســعه یــاد کــرد و گفــت: ســاخت 941 شــهرک صنعتــی در 
ــی  ــک ســوم شــهرک هــای صنعت ــوده اســت و ی کشــور ضــروری نب

کشــور مــازاد اســت.
ــی در  ــای صنعت ــهرک ه ــاد ش ــت ایج ــاره وضعی ــلیمانی درب ــی س عل
ــاد  ــرای ایج ــور ب ــاط کش ــتر نق ــت: در بیش ــم گف ــتان ه ــتان گلس اس
شــهرک صنعتــی مشــکات و محدودیــت هایــی در حــوزه آب و بــرق 
ــت. آب و  ــی نیس ــت های ــن محدودی ــتان چنی ــا در گلس ــود دارد ام وج
صنایــع انــرژی بــا توجــه به وجــود دریــای خــزر و کشــورهای همســایه 

مشکالت بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها آغاز شد. کاهش ظرفیت تولید، اخراج کارگران، کاهش شیفت 
های کاری و حتی تعطیلی برخی کارگاه ها. چراغ صنایع کوچک یکی یکی خاموش شد تا موتور محرکه اقتصاد 

داخلی که بار توسعه کشور را در زمان تحریم بر دوش می کشید، کم کم از حرکت بایستد.
آنچه بر سر صنایع کوچک و متوسط گذشته، گواه این موضوع است که دولت بیشتر توجه اش به سمت صنایع 
بزرگ بوده، این در حالی است که صنایع کوچک در بهبود وضعیت اقتصادی کشور موثر هستند و باید بیش از 

پیش مورد توجه قرار بگیرند.

تعطیلی 20 درصد واحدها در گلستان

صنایع کوچک آب می رود
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ــران اقتصاد ایـ

ــل تأمیــن اســت. هــم چــون ترکمنســتان و قزاقســتان قاب
ســلیمانی هــم چنیــن وجــود منطقــه آزاد در اســتان را یــک ظرفیت 
ــه داد: در گلســتان  ــرای گلســتان دانســت و ادام بســیار مناســب ب
ــه در آن صــورت  ــود ک ــی ب ــزرگ کاف ــا 5 شــهرک ب ــاخت تنه س
راحــت تــر مــی توانســتیم زیرســاخت هــای باقــی مانــده را تکمیل 

کنیــم.
معــاون صنایــع کوچــک ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتــی کشــور، توســعه بنــگاه هــای کوچــک را از اولویــت هــای 
کشــور دانســت و اعــام کــرد: بــرای ایــن منظــور 5 هــزار میلیــارد 
توســط 3 بانــک بــرای خــروج از رکــود واحدهــای کوچک شــهرک 
ــورت  ــه در ص ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای صنعت ه

تخصیــص بــه گلســتان هــم ســهمی مــی رســد.

lاشتغال 17 هزار نفر در صنایع کوچک گلستان 
ــه  ــک و ب ــع کوچ ــتغال، صنای ــر اش ــر 50 نف ــای زی ــه واحده ب
واحدهــای زیــر 150 نفــر صنایــع متوســط گفتــه مــی شــود. 914 
ــع  ــد آن صنای ــه 897 واح ــم ک ــتان داری ــی در گلس ــد صنعت واح

ــتند. ــط هس ــک و متوس کوچ
بــر اســاس آمارهــا، بیــش از 97 درصــد صنایع اســتان صنایــع کوچک 
اســت. از نظــر اشــتغال در کل اســتان 21 هــزار و 560 نفــر در حــوزه 
صنعــت فعــال هســتند کــه 17 هــزار و 458 نفــر در بخــش صنایــع 
کوچک مشــغول هســتند. از نظــر فراوانــی، صنایع غذایی و شــیمیایی 

بیشــترین صنایــع کوچــک اســتان را شــامل می شــود.
ــا شــواهد نشــان مــی دهــد کــه حــدود 20 درصــد واحدهــای  ام
صنعتــی اســتان تعطیــل اســت. معــاون صنایــع کوچــک شــرکت 
ــت  ــا وضعی ــه ب ــم در رابط ــتان ه ــی گلس ــای صنعت ــهرک ه ش
ــال  ــد: در ح ــی گوی ــا م ــگار م ــه خبرن ــتان ب ــک اس ــع کوچ صنای
حاضــر 182 واحــد صنعتــی تعطیــل در اســتان داریــم  واحدهــای 
ــک  ــه حــدود ی ــی شــود ک ــه م ــی گفت ــه واحدهای ــز ب ــل نی تعطی

ــذرد. ــی گ ــی آن هام ــال از تعطیل س
ســید رضــا مســلی عقیلــی مــی افزایــد: ایــن واحدهــا یــا در رهــن 
ــت  ــازار ثاب ــا ب ــد و ی ــرکایی دارن ــاف ش ــا اخت ــتند، ی ــک هس بان
ــف اســت. نداشــتن نقدینگــی  ــا ضعی ــوژی آن ه ــته و تکنول نداش
ــای  ــن واحده ــر ای ــکات دیگ ــم از مش ــردش ه ــرمایه در گ و س

ــل اســت. تعطی
مســلمی در پاســخ بــه ایــن کــه چــه اقداماتــی بــرای رونــق ایــن 
صنایــع در اســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت، مــی گویــد: کمیتــه 
فعــال ســازی واحدهــای غیرفعــال در اســتان تشــکیل شــده اســت 
و واحدهایــی کــه بانــک بــرای آنهــا اجرائیــه صــادر کــرده اســت 
توســط ایــن کمیتــه شناســایی و در جهــت رفــع مشــکل اقداماتــی 
ــرد. ضمــن اینکــه اگــر ســرمایه گــذاری اعــام  صــورت مــی گی
آمادگــی بــرای ســرمایه گــذاری در اســتان داشــته باشــد ابتــدا ایــن 

واحدهــای غیرفعــال بــه آن هــا معرفــی مــی شــوند.

800l میلیــارد تومــان بــرای احیــا صنعــت گلســتان 
نیــاز اســت 

معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 

گلســتان مــی افزایــد: بــه نظــر مــی رســد بــرای حــل اساســی 
مشــکل ایــن واحــد هــا دولــت مــی بایســت کارگروهــی 
متشــکل از اداره صنعــت، شــرکت شــهرک هــا، تامیــن اجتماعی، 
ــه را  ــر مجموع ــر ادارات زی ــکی و دیگ ــت، دامپزش اداره کار، بهداش
تشــکیل دهــد و در کنــار آن واحدهــای دارای مشــکل را نیــز دعوت 
ــتگاه  ــاری دس ــا همی ــا ب ــع مشــکل آن ه ــه رف ــرده و نســبت ب ک

ــد. ــدام کن ــط اق هــای مرتب
مســلمی تصریــح مــی کنــد: ســال گذشــته از محــل کمــک هــای 
فنــی و اعتبــاری و طــرح نوســازی و تجهیــز 70 میلیــارد ریــال بــه 
ــرای  ــی ب ــی اســتان کمــک صــورت گرفــت. ول واحدهــای صنعت
ــارد  ــتان 800 میلی ــدی اس ــای تولی ــی واحده ــکل اساس ــل مش ح
ــای  ــی واحده ــم نقدینگ ــا بتوانی ــت ت ــه اس ــار هزین ــان اعتب توم

ــم. کوچــک و متوســط را حــل کنی
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت گلســتان هــم در رابطه 
ــع  ــه صنای ــد ک ــی گوی ــتان م ــک اس ــع کوچ ــت صنای ــا وضعی ب
کوچــک مــی تواننــد بــا ســرمایه گــذاری کــم اشــتغال ایجــاد کنند 
کــه ایــن نقطــه قــوت اســت و از طرفــی بــا فشــارهای اقتصــادی 

ممکــن اســت زود دچــار چالــش شــوند.
ــو اولیــن هــدف در صنایــع کوچــک اســتان را راه  حســینقلی قوانل
انــدازی دوبــاره واحدهــای متوقــف عنــوان مــی کنــد و مــی افزاید: 
ســال گذشــته 50 واحــد از 227 واحــد متوقــف صنایــع مــا مجــدد 
ــا کمــک بانــک هــا و  ــدازی شــد و در نظــر داریــم امســال ب راه ان
ــر را مجــدد راه  ــی دیگ ــد صنعت ــود 100 واح ــروج از رک الیحــه خ
انــدازی کنیــم. بــرای ایــن منظــور پایــش را شــهرک بــه شــهرک 
در اســتان آغــاز کــرده ایــم و در نظــر داریــم ظــرف دو ســال آینــده 

ایــن اقــدام را بــه اتمــام برســانیم.

وی بــا اشــاره بــه قانــون مهــم خــروج از رکــود بــرای رفــع موانــع 
تولیــد تصریــح مــی کنــد: اولیــن جلســه ســتاد تســهیل را بــا محور 
عبــور از موانــع تولیــد اختصــاص داده ایم و امیــدوار هســتیم بتوانیم 
مشــکل اصلــی صنایــع کوچــک مــا کــه ســرمایه در گردش اســت 

را بــا افزایــش تســهیات دهــی بانــک هــا رفــع کنیم.
بــا توجــه بــه اهــداف کلــی توســعه اعــم از فقرزدایــی، ایجــاد رفــاه 
ــتقال  ــه ای و اس ــای منطق ــی، تعادل ه ــت اجتماع ــی، عدال عموم
اقتصــادی الزم اســت سیاســت هایی اتخــاذ گــردد کــه دســتیابی 

بــه ایــن اهــداف را میســر ســازد.
در واقــع صنایــع کوچــک بــا توانمندی هــای خــود می تواننــد بــا از 
میــان برداشــتن مشــکاتی همچــون بیــکاری و توزیــع ناعادالنــه 

درآمــد، نقــش مهمــی بــه عهــده گیرنــد.
در تمــام دنیــا، صنایــع کوچــک عامــل ایجــاد اشــتغال هســتند در 
حالــی کــه در ایــران هرجــا حــرف از ارائــه تســهیات بــه صنایــع 
ــه  ــه آن ب ــی ب ــد منف ــد، دی ــان می آی ــه می ــازده ب ــک و زودب کوچ
ــع  ــر ایــن مســاله گرایــش دارد کــه صنای  وجــود آمــده و اذهــان ب

ــد. ــدر می دهن ــول را ه ــط پ ــک فق کوچ
علیرغــم اهمیــت و ضــرورت توجــه جــدی و هدفمنــد بــه مقولــه 
توســعه صنایــع کوچــک در کشــور، هنوز داشــتن ســاختار ســنتی از 
جنبه هــای مختلــف مدیریتــی، نیــروی انســانی و ماشــین آالت، در 
کنــار محــدود بــودن عرضــه بــه بازارهــای کوچــک و بســته محلی 
و در اختیــار نداشــتن منابــع مالــی الزم و کافــی بــرای توســعه ایــن 
امــر، از مســائل و مشــکات بزرگــی هســتند کــه گریبــان تولیــد 

ــد. ــا را گرفته ان م
پاییــن بــودن نــرخ ســرمایه  گذاری های جدیــد را هــم نبایــد 
ــن  ــوان پایی ــرمایه و ت ــازار س ــف ب ــه ضع ــرا ک ــرد چ ــوش ک فرام
جــذب ســرمایه ها، عاملــی اســت کــه اقتصــاد ایــران را فلــج کــرده 
اســت. عــاوه بــر مــوارد فــوق، وجــود قوانیــن انعطــاف ناپذیــر کار 
ــع  ــن صنای ــودن ای ــیب پذیر ب ــی و آس ــی و مالیات ــن اجتماع و تامی
ــا  ــورم ت ــا ت در مشــکات و بحران هــای اقتصــادی در رویارویــی ب
کنــون بســیاری از صنایــع و محیــط کســب و کار مــا را بــا چالــش 
ــع  ــرخ ورود صنای ــودن ن ــن ب ــد پایی ــرده اســت، هــر چن مواجــه ک
ــرخ واقعــی خــروج از آن  ــودن ن ــازار و مشــخص نب ــه ب کوچــک ب
ــد  ــم نبای ــوآوران را ه ــی و ن ــتیبانی از کارآفرین ــام پش ــود نظ و نب

ــرد. ــوش ک فرام
تأمیــن مالــی،  کمبــود تخصــص در حوزه هــای مختلــف، 
غیرشــبکه ای عمــل کــردن، نبــود بخش هــای تحقیقــات و توســعه 
ــرد  ــوان ک ــع کوچــک عن ــه مشــکات صنای ــوان از جمل ــی ت را م
کــه نیــاز بــه حمایــت بیشــتری در ایــن بخــش وجــود دارد. در ایــن 
ــی  ــار طرح ــم انتظ ــک چش ــع کوچ ــران صنای ــتر مدی ــان بیش می
ماننــد خــروج از رکــود هســتند تــا بــا تصویــب نهایــی آن بتواننــد از 
چالــش هــای کنونــی کــه در صنعــت و تولیــد بــا آن درگیر هســتند 

خــارج شــوند.
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ــران اقتصاد ایـ

ــان ماشــین هــای وانتــی کــه حــاال  کمــی می
تبدیــل بــه یــک بــاب مغــازه ســیار شــده انــد 
مــی گــردم تــا شــاید »حســن« پیدایش شــود. 
یکــی از فروشــنگان بــرای بــازار گرمــی فریــاد 
مــی زنــد »از شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد این 
ور بــازار«. ســری کــه بچرخانیــد انــواع میــوه و 
ســبزیجات، لبنیــات َدر بــاز، مــواد غذایــی، 
داروهــای گیاهــی و عطــاری، پوشــاک، کیــف 
و کفــش، لــوازم خانگــی، پارچــه، لبــاس هــای 
دســت دوم و گاهــی حیواناتــی ماننــد جوجــه و 

اردک و خرگــوش را مــی توانیــد ببینیــد.
اولیــن چیــزی کــه در بــدو ورود بــه ایــن بــازار 
توجــه را جلــب مــی کنــد و بــا اصول بهداشــتی 
همخوانــی نــدارد وجــود بســاط فروشــندگان در 
ــود بهداشــت  ــا نب ــت. اینج ــی اس ــی خاک زمین
ــد. در  ــی کن ــد م ســامتی شــهروندان را تهدی
ــر  ــی جلوت ــازار؛ کم ــذار در ب ــن گشــت و گ حی
یکــی از فروشــندگان مقــدار زیــادی از پنیــر را 
در ســینی گذاشــته و بــا چــرب زبانــی مــردم را 
ترغیــب بــه خریــد مــی کنــد قیمــت پنیــر ایــن 
ــازار  ــرون از ب ــای بی ــت ه ــا قیم ــنده ب فروش

ــاوت اســت. ــی متف خیل
کمــی جلوتــر صــدای خنــده فروشــندگان 
شــنیده مــی شــود اقــدام یــک فروشــنده بســاط 
خنــده دیگــر فروشــندگان را فراهــم کــرده 
اســت وی کــه بــا یــک ُفرغــان ُپــر از میــوه در 
ــا داد و  ــت ب ــت اس ــان جمیع ــور از می ــال عب ح
فریــاد آمیختــه بــا خنــده بــه همتایــان خــود در 
ــه دارم«. ــار عجل ــار کن ــد »کن ــی گوی ــازار م ب

همــان مســیر را کــه رفتــه ام بــر مــی گــردم و 
منتظــر آقــا حســن داســتان مــی شــوم. یکــی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــی ک ــا در حال ــنده ه از فروش
ــا فروشــنده دیگــری در حــال  شــخصی کــه ب
ــر  ــد«. منتظ ــد »آم ــی گوی ــت م ــت اس صحب
ــام شــود. وی  ــش تم ــت های ــی شــوم صحب م
ــم  ــوا ه ــای ه ــد گرم ــی آی ــر م ــه نظ ــه ب ک
ــت.  ــدم زدن اس ــال ق ــرده در ح ــه اش ک کاف
خــودم را بــه او مــی رســانم و پــس از معرفــی 
بــه وی مــی گویــد خبرنــگارم و در مــورد 
وضعیــت بــازار در حــال تهیــه گــزارش هســتم. 
نگاهــی بــه دور و بــر مــی انــدازد و مــی گویــد 
»فرمایــش«. از وی در خصــوص اینکــه بــا 
ــول  ــدگان پ ــاط کنن ــاد از بس ــدام نه ــوز ک مج
دریافــت مــی کنــد ســوال مــی کنــم بــا 
ــی  ــت م ــته نیس ــا شایس ــه اص ــاری ک رفت
گویــد؛ »مــن خــودم هســتم و بــرای خــودم کار 
ــه«. ــگار چی ــه و خبرن ــگار کی ــم خبرن ــی کن م

ــم  ــی از فیل ــاد برخ ــخص ی ــن ش ــار ای ــا رفت ب
هــای ســینما مــی افتــم کــه شــخصیت منفــی 
ــود  ــرای خ ــه دارد ب ــی ک ــا زور بازوی ــم ب فیل
قلمرویــی دســت و پــا مــی کنــد و برخــی 
را مــورد اذیــت و آزار قــرار مــی دهــد بــه 

ــرد. ــی گی ــاج م ــاح ب اصط
فلســفه وجــودی روز بازارهــا در نقــاط مختلــف 
شــهر رفــع نیــاز شــهروندان و تهیــه مایحتــاج 
آنهــا اســت چــرا کــه وجــود تــورم و پدیــده ای 
ــا  ــن بازاره ــردم را راهــی ای ــی م ــام گران ــه ن ب
ــت را  ــز فرص ــان نی ــت فروش ــد و دس ــی کن م
غنیمــت دانســته و بــه فــروش کاالهایــی اقدام 
مــی کننــد کــه بیشــترین نیاز مــردم را تشــکیل 

ــد. مــی دهــدو اغلــب کیفیــت الزم را ندارن
ــازار  ــا در ب ــیاری از کااله ــن بس ــت پایی قیم
ــه  ــت دارد ب ــهروندان جذابی ــرای ش ــا ب روزه
ــد  ــی کنن ــعی م ــیاری س ــور بس ــن منظ همی

مایحتــاج خــود را بــه صــورت هفتگــی از 
ایــن بازارهــا تهیــه کننــد ولــی ارمغــان 
ــتی  ــکات بهداش ــز مش ــه ج ــا ب ــن بازاره ای
معضاتــی از قبیــل ترافیــک در منطقــه اســت. 
ــه باغســتان  ــرز در منطق وجــود بیمارســتان الب
غربــی باعــث شــده اســت روزهــای پنجشــنبه 
ــب  ــازار روز موج ــود ب ــی از وج ــک ناش ترافی
ــل  ــس هــای حام ــال در رســیدن آمبوالن اخت

ــود. ــی ش ــتان م ــه بیمارس ــاران ب بیم
ــا  ــتفروش ه ــن دس ــمکش بی ــری و کش درگی
ــه  ــه ب ــد زبال ــاط، و تولی ــای بس ــر ج ــر س ب
ــازار  ــن ب ــات ای ــر معض ــاد از دیگ ــزان زی می

روز اســت.
بــرای روشــن تــر شــدن مباحــث مربــوط 
ــانی  ــاع رس ــر اط ــا مدی ــازار ب ــن روز ب ــه ای ب

ــار شــهرداری کــرج  ســازمان میادیــن و تــره ب
گفتگویــی ترتیــب مــی دهیــم. غامرضــا 
عســگری در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
ــازار  ــنبه ب ــا پنجش ــه آی ــوص اینک ــا در خص م
ــارت  ــهرداری نظ ــط ش ــی توس ــتان غرب باغس
و ســاماندهی مــی شــود یــا خیــر، مــی گویــد: 
شــهرداری هیــچ نظارتــی بــر ایــن نــوع 
ــهرداری  ــش ش ــت پوش ــدارد و تح ــا ن بازاره

ــت. نیس
در ادامــه مدیــر ســاماندهی و مشــاغل مزاحــم 
شــهری ســازمان میادیــن شــهرداری کــرج نیز 
ــن  ــد: در حــال حاضــر ســاماندهی ای مــی گوی
ــرار اســت در  ــا نیســت و ق ــده م ــه عه ــازار ب ب
آینــده ســاماندهی ایــن بازارهــا تحــت نظــارت 

ــار باشــد. ــره ب ــوه و ت ــن می ســازمان میادی

بــازار  حســن جاویــد فــر ســاماندهی روز 
باغســتان غربــی در پنجشــنبه هــا و دیگــر 
بازارهــا را منــوط بــه طــی شــدن ســیکل اداری 
ــه  ــر ک ــش مه ــه پرس ــخ ب ــد و در پاس ــی دان م
ایــن ســیکل اداری بــه چــه میــزان زمــان نیــاز 
ــخص  ــد مش ــی گوی ــد م ــر و مفی دارد، مختص

ــت. نیس
ــاماندهی و مشــاغل مزاحــم شــهری  ــر س مدی
ــخ  ــرج در پاس ــهرداری ک ــن ش ــازمان میادی س
ــودجو  ــرادی س ــرا اف ــه چ ــن پرســش ک ــه ای ب
در ایــن بازارهــا از کســبه مبالغــی پــول 
دریافــت مــی کننــد، مــی گویــد: شــهرداری از 
ــت  ــی دریاف ــا پول ــن روز بازاره فروشــندگان ای
ــن  ــی را از ای ــه مبلغ ــرادی ک ــد و اف ــی کن نم
فروشــندگان دریافــت مــی کننــد تخلــف 
کــرده و غیرقانونــی مبــادرت بــه چنیــن کاری 

ــد. ــی کنن م
ــه  ــای عرض ــت کااله ــوص بهداش ــا در خص ام
شــده در ایــن بــازار بــا اداره بهداشــت و محیــط 
شهرســتان کــرج تمــاس گرفتیــم؛ جعفــر 
صالحــی کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط 
اداره بهداشــت کــرج هــم در پاســخ بــه ســوال 
ــر  ــی ب ــا نظارت ــه آی ــر اینک ــی ب ــا مبن خبرنگارم
بهداشــت ایــن بازارهــا صــورت مــی گیــرد یــا 
ــا  ــن بازاره ــندگان ای ــد: فروش ــی گوی ــر، م خی
ــن  ــه همی ــوند ب ــی ش ــوب م ــرد محس دوره گ
علــت ایــن اداره نظارتــی بــر دوره گردهــا 
ــر عهــده  ــر آنهــا ب ــدارد و کنتــرل و نظــارت ب ن

ــت. ــهرداری اس ش
بازارچــه  ایــن  اســت؛  گفتنــی  پایــان  در 
هــر هفتــه بــه طــور منظــم حــد فاصــل 
ــور  ــا حض ــر ب ــهرک ظف ــی و ش ــتان غرب باغس
ــود.  ــی ش ــزار م ــنده برگ ــی350 فروش 300 ال
ــه قــول کارشــناس بهداشــت  فروشــندگان و ب
ــا در  ــرج دوره گرده ــت ک ــط اداره بهداش محی
ایــن بــازار اقــدام بــه فــروش کاالی خــود مــی 
کننــد و هــر هفتــه نیــز مبلغــی را بــه شــخصی 
کــه معلــوم نیســت وابســته بــه کــدام نهــاد یــا 
ــال  ــد. ح ــی کنن ــت م ــت پرداخ ــازمانی اس س
ــن  ــد ای ــی مان ــخ م ــدون پاس ــه ب ــوالی ک س
اســت کــه؛ نظــارت و بازرســی از ایــن روز 
ــه عهــده کــدام نهــاد و اداره اســت؟ بازارهــا ب

فروشندگان روز بازار باغستان غربی می گویند نامش »حسن« 
است، هیکل درشتی دارد روز پنجشنبه که می شود دفتر به 
دست در بازار می گردد و برای هر متر زمین از فروشندگان 
دوره گرد از ۲ هزار تا ۱۰ هزار تومان پول دریافت می کند. 
وقتی از فروشندگان نشانی از حسن می گیریم، می گویند؛ شاید 

باشد.   شهرداری  مامور  خدیجه 
ستارزاده

بهداشت در پنجشنبه بازار کرج ذبح می شود

بازگشت عصر باج بگیران
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ــران اقتصاد ایـ

سکینه اسمی

اگرچـه در سـال های گذشـته بحـث قاچـاق و ترانزیت مـواد مخدر، 
مشـروبات الکـی و اسـلحه و مهمـات در اسـتان سـد راه توسـعه و 
تعالی اقتصادی و سـایر بخش هـای آذربایجان غربی بـوده اما امروز 
تهدیـدات فرهنگـی از طریق قاچـاق و ترویج اسـتفاده از مواد آرایشـی، 
پوشـاک و البسه به خصوص البسه دسـت دوم به همراه سـایر کاالهای 

غیرفرهنگـی نیز متوجه مردم  و نسـل جوان اسـتان اسـت.
تقدیـم 36 شـهید بـه همـراه 71 جانبـاز در امر مقابلـه با قاچـاق در 
اسـتان بـه همـراه سـاالنه انهـدام 50 باند بـزرگ بخشـی از تبعات 
منفـی قاچـاق تجـارت غیررسـمی در ایـن اسـتان مرزی اسـت که 
باال بـودن تعداد بیـکاران به خصوص فارغ التحصیان دانشـگاهی و 
وضع معیشـتی نامناسـب موجب شـده این تجارت غیررسمی امروز 
در اسـتان به خصوص روسـتاها و نوار مرزی به عنوان شـغل رسـمی 

تبدیل شـود.
هرچنـد اجـرای طرح هـای متعـدد ازجملـه طرح انسـداد مـرزی به 
میـزان 85 درصـد از نـوار مرزی و طـرح صدور کارت هـای پیله وری 
در طـی سـال های گذشـته محقـق شـده اسـت امـا ایـن مشـکل 

همچنـان الینحـل مانده اسـت.

lمقابله بـا باندهای دانه درشـت قاچـاق در آذربایجان 
بی غر

رئیـس اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاالی پلیـس آگاهـی فرماندهـی 
انتظامـی آذربایجـان غربـی در خصـوص معضـل قاچاق در اسـتان 
و تبعـات منفـی آن گفت: قاچـاق به عنـوان یک معضـل اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی همه سـاله ماننـد سـایر اسـتان ها به خصوص 
اسـتان های مـرزی کشـور آذربایجان غربـی را نیز تحت شـعاع قرار 

داده اسـت.
سـرهنگ مختـار علی غفـوری بابیـان اینکـه هم اکنـون 40 درصد 
اقتصاد کشـور حالت غیررسـمی دارد عنـوان کرد: این امر در اسـتان 
مـرزی آذربایجـان غربی نیز نمود بیشـتری داشـته و اقتصاد اسـتان 

به دلیـل ورود و خـروج قاچـاق در معرض تهدیـد جدی قـرار دارد.
وی بابیـان اینکـه امـروزه بحث قاچاق گسـتردگی فراوانی داشـته و 
تنها محـدود به مهمات، مواد مخدر و مشـروبات الکی نمی شـود اظهار 
داشـت: مـواد دامـی، فرآورده هـای لبنـی، فرآورده های نفتی و سـوخت 

ازجمله کاالهـای خروجـی قاچاق در اسـتان به شـمار می رود.
سـرهنگ غفـوری لـوازم بهداشـتی و آرایشـی، البسـه به خصـوص 
البسـه دسـت دوم، مـواد غذایـی، دخانیـات، را بـا رویکـرد هجمـه 
فرهنگـی در کنـار ترانزیت مواد مخـدر و مهمات و مشـروبات الکی 

ازجملـه کاالهـای وارداتـی قاچـاق به اسـتان برشـمرد.
وی بـا اشـاره بـه طوالنـی بـودن مرزهـای اسـتان بـا کشـورهای 
حسـاس و ناامن ازجملـه عراق و نیـز ترکیه و جمهـوری خودمختار 
نخجـوان را یکـی از دالیـل قاچـاق در اسـتان ذکـر کـرد و افـزود: 
آذربایجـان غربـی دارای 967 کیلومتـر مرز مشـترک با سـه کشـور 
خارجـی اسـت که ایـن امـر کنتـرل پدیـده شـوم قاچـاق راکمی با 

مشـکل مواجـه می کنـد.
سـرهنگ غفـوری بابیان اینکـه بر اسـاس اعـام فرماندهی هنگ 
مـرزی آذربایجـان غربی هم اکنـون بیـش از 85 درصـد از مرزهای 
اسـتان تحت پوشـش انسـداد مرزی قـرار دارد عنـوان کـرد: اجرای 
ایـن طـرح در سـال های اخیـر کمـک شـایانی بـه بحـث کنتـرل 

قاچـاق در اسـتان کرده اسـت.
وی فرهنگ سـازی مناسـب را از مهم تریـن عوامل ریشه کن سـازی 
قاچـاق دانسـت و عنـوان کـرد: وابسـته نبـودن بـه وادادات کاال 
و  کشـور  داخلـی  تولیـدات  تکیه بـر  خارجـی،  کشـورهای  از 

فرهنگ سـازی های مناسـب در راسـتای از بیـن بـردن ریشـه های 
قاچـاق را می تـوان از مهم تریـن عوامـل بـرای عمـل بـه منویـات 

رهبـری و پیشـبرد اقتصـاد مقاومتـی دانسـت.
سـرهنگ غفـوری گفت: از بیـن بردن ریشـه های قاچـاق در جامعه 
عـزم ملـی می خواهـد و بایـد تمامـی دسـتگاه های درگیـر در ایـن 
موضـوع نهایـت همـکاری و همدلـی را باهـم داشـته تا بتـوان گام 
بزرگـی در انجـام ایـن وظیفـه خطیـر و کمـک بـه اقتصـاد کشـور 

باشیم. برداشـته 

lسـاالنه 50 بانـد بـزرگ قاچـاق کاال در آذربایجـان 
غربـی منهـدم می شـود

رئیـس اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاالی پلیـس آگاهـی فرماندهـی 
انتظامـی آذربایجان غربی سـهم ایـران در تجارت قاچـاق را 20 الی 
25 میلیـارد دالر عنـوان کـرد و اظهار داشـت: متأسـفانه آذربایجان 

غربـی نیز سـهم قابل توجهـی در ایـن تجـارت غیررسـمی دارد.
وی بـا خودداری از ارائـه آمار ارزش ریالی کشـفیات کاالهای قاچاق 
در اسـتان گفـت: میـزان کشـفیات پرونده هـای قاچاق بـاالی 100 
میلیون تومان در اسـتان سـال گذشـته 130 درصد رشـد داشـت که 
نشـان از بـاال بـودن میـزان بـاالی قاچـاق و نیـز عملکرد مناسـب 

انتظامـی اسـتان در مقابلـه با این پدیده شـوم اسـت.
سـرهنگ غفـوری با اعـام اینکـه رویکـرد سـال جـاری انتظامی 
اسـتان در بحـث قاچـاق مقابله بـا دانه درشت هاسـت اظهار داشـت: 
سـاالنه 50 بانـد بـزرگ قاچـاق کاال در اسـتان منهدم می شـود که 
امسـال تـاش شـده دانه درشـت های قاچـاق اسـتان شناسـایی و 

شود. متاشـی 
وی کشـف 185 مـورد جاسـازی مـواد قاچاق بـه همـراه 154 مورد 
انبـار دپـوی کاالی قاچـاق را از دیگـر اقدامـات ایـن اداره در سـال 
گذشـته اعـام و اضافـه کرد: بـا اجرای طرح انسـداد مرزی نسـبت 
بـه پنـج الـی هشـت سـال گذشـته قاچـاق کاال در اسـتان کاهش 

چشـمگیری داشـته است.
سـرهنگ غفوری مـرزی بودن اسـتان و نیـز غیرقابل کنتـرل بودن 
همه جانبـه پدیـده قاچـاق را از دالیـل وجـود پدیـده شـوم قاچـاق 
همچنـان در اسـتان ذکر کـرد و گفـت: مقابله بـا تبعـات منفی این 
پدیـده نیازمنـد همـکاری و مشـارکت همـه دسـتگاه های اجرایی، 

مـردم و رسانه هاسـت.
رئیـس اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاالی پلیـس آگاهـی فرماندهی 
انتظامـی آذربایجان غربـی اختال در اقتصاد رسـمی، گسـترش 
اقتصـاد زیرزمینـی، فـرار مالیاتی، بیـکاری و ضربه بـه تولید ملی 
را از مهم تریـن تبعـات منفـی پدیـده شـوم قاچاق کاال دانسـت و 
گفـت: متأسـفانه در سـال های اخیر رویکـرد کاالهـای قاچاق به 

سـمت تخریـب فرهنگـی در اسـتان صـورت می گیرد.
وی رواج اسـتفاده بیش ازاندازه از لوازم آرایشـی، اسـتفاده از البسه دوم 
)بـازار تاناکـورا( در اسـتان را مـورد زیرسـوال بـردن فرهنـگ ملی و 
بومی دراسـتان دانسـت و گفـت: حمایـت از تولیدات ملـی و ارتقای 
تولیـدات داخـل می توانـد راهـکار مناسـبی بـرای مقابلـه بـا ایـن 

هجمه هـای فرهنگی باشـد.

lهجمه فرهنگی 
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی آذربایجـان غربـی کـه چهـار 
سـال متوالـی رئیـس کمیتـه فرهنگـی و تبلیغـی سـتاد مبـارزه بـا 
قاچـاق کاالی اسـتان نیز بوده اسـت با بیـان اینکه قاچاق در کشـور 
و به خصـوص آذربایجـان غربـی تنهـا به قصـد سـودآوری آن انجام 

نمی شـود گفت: یکـی از مهم تریـن اهـداف قاچاق در اسـتان ضربه 
زدن و زیـر سـؤال بـردن اصالـت فرهنگی اسـت.

حجت االسـام محمدباقـر کریمـی بابیان اینکـه قاچـاق کاالهای 
فرهنگـی در رده های پنج تـا 9 سـودآورترین قاچاق در دنیا به شـمار 
مـی رود افـزود: دانلـود، سـرقت های ادبـی، کپی رایت هـای مختلف 
به خصـوص نرم افزارهـای تهیه شـده در کنـار قاچـاق لوازم آرایشـی 
و مشـروبات الکی بـه همراه سـایر اقام قاچـاق در حـوزه فرهنگی 

می شود. محسـوب 
وی ادامـه داد: چـون قاچـاق فرهنگـی به خصـوص در بخش هـای 
سـرقت های ادبـی و کپی رایـت مملـوس نیسـت جامعـه و مـردم 
نیـز در خصـوص این نـوع قاچـاق واکنش نشـان نمی دهنـد چراکه 
پدیده شـوم قاچاق چه در بخـش فرهنگی و در تمامی مـوارد قاچاق 

به صـورت یـک مدیریـت بـی نقـض صـورت می گیرد.
حجت االسـام کریمـی بـا تأکیـد بـر اینکه مبـارزه بـا پدیده شـوم 
قاچـاق نیازمند برنامه و نگاه جامع و کلی اسـت اظهار داشـت: پدیده 
شـوم قاچـاق بـه دلیـل سـود سرشـار آن موضوعی اسـت کـه تمام 
کشـورهای دنیا به خصوص کشـورها را توسـط برخی افراد سـودجو 
تحت شـعاع قرار داده اسـت پدیـده ای به صورت برنامه ریزی شـده و 

با یـک عقبـه دارای مدیریـت انجام می شـود.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی آذربایجـان غربـی بـا اشـاره 
بـه اینکـه در حال حاضـر 54 نـوع کاال در دنیـا در لیسـت کاالهای 
قاچـاق قـرار دارد گفـت: اگـر در سـال های گذشـته مهمـات، مـواد 
مخـدر، مشـروبات الکـی و ارز مهم تریـن کاالهـای قاچاق شـده در 
دنیا محسـوب می شـدند ولی امـروزه دیگر تعـداد کاالهـای قاچاق 

نـدارد. حدومرزی 
وی بابیـان اینکـه برخی لـوازم موردنیـاز کاالهای قاچـاق به صورت 
رسـمی و از طریـق مرزها وارد کشـور می شـود عنـوان کـرد: امروزه 
تهیـه مـواد مخدر صنعتـی و قاچاق آن یکـی از سـودآورترین کاالی 
قاچاق به شـمار مـی رود که مواد پیش سـاز آن که در صنایـع کاربرد 

دارد به صورت رسـمی وارد کشـور و اسـتان می شـود.
آذربایجان غربی از استان های سرآمد در بحث قاچاق نیست

حجت االسـام کریمـی بابیـان اینکـه آذربایجـان غربـی نزدیـک 
هـزار کیلومتـر مرز مشـترک با سـه کشـور حسـاس ترکیـه، عراق 
و جمهـوری آذربایجـان دارد و همـواره مسـیر ترانزیـت و قاچـاق 
انـواع کاال بـود گفـت: امـروز قاچـاق کاال بـه دلیـل تنـوع و اهداف 
مختلـف بـه اسـتان های مرکـزی کشـور نیز سـرایت کرده اسـت و 
نمی تـوان گفـت آذربایجـان غربـی بـه دلیـل مـرزی بودن سـرآمد 

استان هاسـت. سـایر 
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی آذربایجـان غربـی بر اسـاس 
بـاالی 85 درصـد  اسـتان هم اکنـون  نظامـی  نهادهـای  اعـام 
مرزهـای اسـتان تحت پوشـش طـرح انسـداد مـرزی اسـت گفت: 
مقولـه قاچـاق در تمامی ابعاد سـال های اخیر بـا اجرای ایـن طرح و 
نیـز طرح های ضربتی متفـاوت در اسـتان کاهش چشـمگیری دارد 
اما بـه دلیل وضعیت ناامن اسـتان های مرزی کشـورهای همسـایه 

نمی تـوان ایـن پدیـده را به صـورت کامـل کنتـرل کرد.
وی طوالنـی بـودن مرزهـای اسـتان را یکی دیگـر از دالیـل وجود 
قاچـاق در اسـتان عنـوان کـرد و اظهـار داشـت: باوجـود تنـوع و 
گسـتردگی مرزهـای اسـتان بـا برنامه ریزی مناسـب بحـث قاچاق 
در اسـتان به شـدت کاهش یافتـه اما هنـوز هجمه هـای فرهنگی با 
ورود لوازم آرایشـی، مـواد مخدر و مشـروبات الکی چشـمگیر اسـت.

حجت االسـام کریمـی در خصـوص قوانیـن تدوین شـده در بحث 
مقابلـه با قاچاق افـزود: قوانین به انـدازه کافی در ایـن بخش جوابگو 
اسـت امـا بـه دلیـل اینکـه قاچاقچیـان در بحـث مصـادره امـوال 

آذربایجان غربی خط مقدم مبارزه 

قاچاق کاال تجارتی که پایان ندارد
قاچاق کاال پدیده شوم اقتصادی که امروز ابعاد آن مرزهای فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشورها 
به خصوص ایران و آذربایجان غربی را درنوردیده مهروموم ها به عنوان یک معضل الینحل 

ضربه های سهمگینی را متحمل دولت و تولیدکنندگان کرده است.
آذربایجان غربی استان هم مرز با سه کشور خارجی همه ساله ضمن تقدیم شهدا و جانبازان زیادی در 
بحث مقابله با این پدیده شوم ضربات جبران ناپذیری در بخش تولیدات داخل، اقتصاد، بیکاری و سایر 

حوزه ها متحمل شده ضرباتی که تبعات منفی آن امروز متوجه اصالت های فرهنگی نیز شده است.
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ــران اقتصاد ایـ

کاالهـای قاچـاق سـند امـوال را بـه فـرد دیگـری منتقـل می کنند 
در ایـن راسـتا در حـوزه قضایـی و برخـورد بـا قاچاقچیـان نیازمنـد 

هسـتیم. بازنگری 
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی آذربایجـان غربی بیـکاری، ضربه 
بـه تولید داخـل، تحمیل هزینه اضافی بـه کشـور را از مهم ترین تبعات 
منفی قاچاق برشـمرد و گفت: برای مقابله با پدیده شـوم قاچاق نیازمند 

عزم ملی و مشـارکت همگانـی به خصوص مردم هسـتیم.

36l شـهید و 71 جانباز درراه مبـارزه با قاچاق تقدیم 
انقاب شـده است

معـاون سیاسـی و امنیتی اسـتاندار آذربایجـان غربی نیز با اشـاره به 
قاچـاق پدیده شـوم قاچـاق در اسـتان گفـت: شناسـایی گلوگاه ها و 
شـبکه های قاچـاق کاال در آذربایجـان غربـی در اولویـت کاری 

سـازمان ها و نهادهـای قانونـی مرتبط اسـتان قـرار دارد.
 علیرضـا رادار بابیـان اینکه انسـداد مرزی ازجمله اقدامات این سـتاد 
اسـت که در شـمال اسـتان کارهای خوبی انجام گرفتـه و در جنوب 
اسـتان نیـز در حـال اجـرا و تکمیـل اسـت افـزود: کنتـرل و رصـد 
شـبانه روزی مرزهـا توسـط نیروهـای مسـلح در کنار انسـداد مرزی 

کارهـای فرهنگـی ازجملـه آگاه سـازی مردم نیـز انجام می شـود.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه امیدواریم بـا تاش همـه نیروهای مسـلح 
و بـا همـکاری مردم و مرزنشـینان پدیـده قاچـاق کاال را در اسـتان 
بـه حداقل برسـانیم اظهار داشـت: درعین حال کـه مرزها را انسـداد 
می کنیـم از این طـرف تـاش می کنیـم تـا معابـر رسـمی و قانونی 
بـرای افـرادی کـه بخواهنـد کاال بـه کشـور وارد کننـد، بازشـده و 

مبادلـه مـرزی کاال بـر مبنـای قانـون با سـهولت انجام شـود.
رادفر با اشـاره بـه اینکه در مبارزه با قاچاق در سـطح اسـتان تاکنون 
تعداد 36 شـهید و 71 نفـر جانباز تقدیم انقاب اسـت گفت: به دلیل 
هم مرزی اسـتان با سـه کشـور خارجی بحث مبـارزه با قاچـاق کاال 

در این اسـتان با شدت بیشـتری ادامه دارد.
وی بـه اقدامات کمسـیون برنامه ریـزی و هماهنگی و نظارت سـتاد 
مبـارزه با قاچاق کاال و ارز اسـتان اشـاره کرد و افزود: این کمسـیون 
9 کمیتـه دارد کـه کارگروه هـای اطاعاتـی، فرهنگـی، مشـروبات 
الکلـی، سـوخت، دخانیـات، پزشـکی، دام و فلـزات امـر مبـارزه بـا 

قاچـاق را دنبـال و پیگیـری می کنند.
رادفر بابیـان اینکـه اقدامات دیگـری همچون طرح پایش سـوخت 

در این سـتاد انجام می شـود که با فعال شـدن کمیتـه مربوطه، ده ها 
میلیـون لیتر سـوخت صرفه جویی شـده اسـت گفت: یکـی دیگر از 
کارهـای این گـروه بسـتن نقطه هـای کور در جنوب اسـتان اسـت 

کـه در ایـن رابطه نیـز کارهای خوبی انجام شـده اسـت.

lقاچاق منشـأ بیـکاری در کشـور و آذربایجـان غربی 
ست ا

یکـی از نماینـدگان مـردم ارومیـه در مجلس شـورای اسـامی نیز 
معتقـد اسـت بیـکاری و آسـیب جـدی بـه تولیـد ملـی اصلی ترین 
ضربه مهلک پدیده شـوم قاچاق در کشـور و آذربایجان غربی اسـت 

که
نـادر قاضی پـور بابیان اینکـه امروز رویکرد قاچاق در کشـور بیشـتر 
بـه سـمت قاچـاق دارو و مـواد غذایی اسـت افـزود: سـال 92 بیش 
از 5 میلیـارد دالر و در سـال گذشـته نیـز 11 میلیـارد دالر در بخش 
دارو شـاهد قاچـاق بودیـم که اگـر این پول هـا در بانک های کشـور 
گـردش می یافـت حجـم زیـادی از مشـکات اقتصـادی برطـرف 

می شـد.
وی بابیـان اینکـه در کنـار ضربـه اقتصـادی در پدیده شـوم قاچاق 
به خصـوص در بخـش مواد غذایی سـامت مـردم نیز مـورد تهدید 
جـدی قرار می گیرد سـاالنه ورود مواد غذایی فاسـد و غیربهداشـتی 
بـه کشـور و به تبـع آن اسـتان موجـب بـروز مشـکات و تهدیدات 

سـامت و بهداشـت مردم شـده است.
قاضی پور هجمه هـای فرهنگی با ورود مواد مخدر، البسـه دسـت دوم، 
مـواد آرایشـی به همراه مشـروبات الکـی را از دیگر مقاصد دشـمنان در 
بحـث قاچـاق کاال عنـوان کـرد و گفـت: درکنـار تحمیـل هزینه های 
زیادی اقتصادی ناشـی از پدیده شـوم قاچاق در کشـور و استان شاهد 
آسـیب های جدی در حوزه فرهنگی هسـتیم که نیازمنـد توجه ویژه 

مسـئوالن است.
وی بابیـان اینکـه آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سـه کشـور 
خارجـی در رأس ایـن هجمه هـای فرهنگی قـرار دارد افـزود: امروز 
الگـوی جوانـان ایرانـی به خصـوص در آذربایجـان غربـی در بحث 
پوشـش و... از الگوهـای غربـی نشـأت می گیـرد که یکـی از تبعات 

منفـی قاچاق به شـمار مـی رود.
نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس شـورای اسـامی بـا تأکیـد بـر 
تقویـت تولیـد ملـی و حمایـت از تولیدکننـدگان داخـل بـه همـراه 

ارتقـای کیفیـت را یکـی از راهکارهـای کاهـش تبعـات و مقابله با 
بحـث قاچـاق کاال ذکـر کـرد و اظهـار داشـت: در مرزهـای کشـور 
به خصـوص آذربایجان غربـی ایجاد واحدهـا و کارگاه هـای تولیدی 
برای ایجـاد اشـتغال جوانان نیـز می تواند کمک شـایانی به کاهش 

و مقابلـه بـا بحـث قاچـاق کاال کند.
وی مشـکل معیشـتی، نبـود اشـتغال و محرومیـت در اسـتان های 
مـرزی را یکـی از دالیـل وجـود قاچاق بیـان کـرد و افـزود: جوانان 
و عشـایر غیـور در نـوار مـرزی و روسـتائیان مرزنشـین تاکنـون در 
صیانـت از مرزهای کشـور اقدامات ارزنـده ای انجام داده و شـهدای 
زیـادی را تقدیـم انقـاب اسـامی کرده انـد این وضعیت معیشـتی 

شایسـته ایـن بخش نیسـت و بایـد موردتوجـه قـرار گیرد.

lمبارزه با قاچـاق کاال از اجزای مهـم اقتصاد مقاومتی 
ست ا

مدیـرکل صداوسـیمای آذربایجان غربی و رئیـس کمیته فرهنگی و 
تبلیغ سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز آذربایجان غربـی نیز بااینکه 
چنـد هفتـه از آغـاز بـه کارش در ایـن بخش نگذشـته اسـت معتقد 
اسـت مبارزه بـا قاچـاق کاال از اجزای مهـم اقتصاد مقاومتی اسـت.

مسـعود مجر به بخشـی از بیانـات رهبر معظـم انقـاب در رابطه با 
مبـارزه بـا قاچاق اشـاره کرد و گفـت: رهبر معظم انقـاب بر جدیت 
مبـارزه با قاچـاق توسـط دسـتگاه های متولی تأکیـد داشـته و آن را 
واجب شـمرده اند و به تبلیغات متناسـب و هوشـمندانه در این زمینه 

نیـز اشـاره فرموده اند.
مدیـرکل صداوسـیمای آذربایجان  غربی مبـارزه با قاچـاق کاال را از 
اجـزای مهـم اقتصـاد مقاومتـی خواند و افـزود: اشـتغال و رکـود در 
جامعـه از معضات قاچاق اسـت و سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز 

نقـش ارزنده و مهـم در تحقـق اقتصاد مقاومتـی دارد.
مجـرد بیان کرد: هـر کار فرهنگی و تبلیغی متکی بـه عناصر اصلی 
اسـت و رسـانه، دانشـگاهیان و فرهنگیان از عناصر اصلـی مبارزه با 

هستند. قاچاق 
آنچـه قابل تأمل اسـت اینکه هرچنـد قاچاق تجارتی اسـت که نکته 
پایـان نـدارد امـا بـا برنامه ریزی و توجـه به تولیـدات داخـل، ارتقای 
سـطح کیفیت محصـوالت تولیـد داخل در کنـار توجه به معیشـت 
مـردم به خصـوص جوانـان می توانـد بخـش قابل توجهـی از تبعات 

منفـی این تجـارت را پایان بخشـد.

ایــن راه آهــن پــس از کلیــد خــوردن، بــه دوفــاز 
مایــر- کرمانشــاه و کرمانشــاه- خســروی 
تقســیم شــده و بــه گفتــه مســئوالن امــر 
هم اکنــون در فــاز »مایــر- کرمانشــاه« از 
پیشــرفت 90 درصــدی زیرســاخت هــا و در 
ــرفت 10  ــروی« از پیش ــاه- خس ــاز »کرمانش ف

درصــدی برخــوردار اســت.
بــا توجــه بــه اولویــت بنــدی دولــت یازدهــم در 
ــاالی 70 درصــد  ــی ب اجــرای پروژه هــای عمران
بایــد فــاز اول ایــن پــروژه نیــز در اولویــت اجــرا 
ــه  ــون ب ــت و تاکن ــرار می گرف ــرداری ق و بهره ب
ــی  ــون و ط ــا تاکن ــید ام ــی رس ــرداری م بهره ب
ــه  ــدد از جمل ــر کــه مســئوالن متع دو ســال اخی
ــاون اول  ــازی، مع ــئوالن وزارت راه و شهرس مس

رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی کشــور بــه کرمانشــاه ســفر 
کرده انــد، تنهــا وعــده اتمــام آن را در پایــان 
ســال 94 یــا پایــان ســال مالــی 94 )تیــر 95( بــه 
کرمانشــاهیان دادنــد و علــی رغــم ایــن وعده هــا 
بــرای اجــرا و بهره بــرداری از آن، از 113 میلیــارد 
ــته و 168  ــال گذش ــوب س ــار مص ــان اعتب توم
میلیــارد تومــان اعتبــار مصــوب امســال، ریالــی 

ــت. ــده اس ــص داده نش تخصی
ایــن عــدم تخصیــص 168 میلیــارد تومــان 
ــروژه  ــاز اول پ ــاز ف ــورد نی ــوب و م ــار مص اعتب
ــاری  ــه اخب ــت ک ــی اس ــور در حال ــن مذک راه آه
ــروژه  ــه پ ــی ب ــارد تومان ــص 170 میلی از تخصی
ــاهی  ــود و کرمانش ــت داده می ش ــن- رش قزوی
کــه 8 ســال دفــاع مقــدس را بــه خاطــر درگیری 
در جنــگ و دفــاع از تجــاوز دشــمنان به کشــور از 

دالرهــای 7 تومانــی بــرای ســاخت و ســاز عقب 
ــای  ــس وعده ه ــز در پ ــار نی ــن ب ــود، ای ــده ب مان

ــده اســت. ــل پیشــرفت بازمان مســئوالن از ری

lامســال یــک ریــال هــم بــه راه آهــن 
ــروژه  ــد/ پ ــص داده نش ــرب تخصی غ
ــان  ــارد توم ــت 170 میلی قزوین-رش

ــت گرف
مجتبــی نیــک کــردار در گفتگویــی بــا خبرنــگار 
ــن  ــوب راه آه ــار مص ــه اعتب ــان اینک ــا بی ــا، ب م
ــان  ــارد توم ــال 168 میلی ــرای امس ــاه ب کرمانش
ــه  ــن لحظ ــا ای ــص آن ت ــدم تخصی ــت، از ع اس
ــا  ــاد کــرد و گفــت: طــی 5 ماهــه امســال ت انتق
ــن کرمانشــاه داده  ــه راه آه ــون تخصیصــی ب کن
نشــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه راه آهــن 
قزویــن- رشــت 170 میلیــارد تومــان تخصیــص 

ــه اســت. گرفت
معــاون عمرانــی اســتاندار کرمانشــاه گفــت: ایــن 
نــوع تخصیــص اعتبــار کــه در آن ریالــی بــه مــا 
ــد و در  ــی کن ــل ایجــاد م داده نشــده اســت، خل
واقــع زمانیکــه نقدینگــی بــه صنــدوق دولــت و 
ــه وزارت مربوطــه مــی آیــد، بایــد  ــه تبــع آن ب ب

طیبه قدمی

که  غرب  راه آهن 
قرار بود یک کریدور 
شرق  اتصال  نقطه  و 
کشور به غرب و پس  
از آن مرز خسروی و 
عتبات  زائران  مسیر 
سال  از  باشد،  عالیات 
۸۰ کلید خورد و پس از ۱۴ سال انتظار و 
وعده و وعیدهای مختلف در سال جاری 
به نقطه ای رسید که حتی یک ریال هم 

نداشت. اعتبار  تخصیص 

راه آهن غرب در کرمانشاه همچنان اسیر وعده ها

 پروژه ای که امسال هم اعتبارنگرفت
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ــران اقتصاد ایـ

بــه همــه طــرح هــا بــه نســبت تخصیــص داده 
شــود.

وی افــزود: بنابرایــن زمانیکــه بــه راه آهــن قزوین 
– رشــت اعتبــاری تخصیــص داده می شــود بایــد 

بــه اســتان کرمانشــاه نیز تخصیــص داده شــود.
نیــک کــردار یــادآوری و تأکیــد کــرد: اعتبــارات 
ــف  ــای مختل ــتان ه ــن اس ــبت بی ــه نس ــد ب بای
ــه  ــورت ک ــن ص ــه ای ــود و ب ــص داده ش تخصی
یــک اســتان تخصیــص داده شــده و بــه دیگــری 

ــد، نباشــد. ندهن
وی پیشــرفت زیرســازی فــاز اول راه آهــن 
کرمانشــاه )قطعــه مایــر- کرمانشــاه( را 95 
ــز  ــت نی درصــد اعــام کــرد و گفــت: خــود دول
پیــش از ایــن راه آهــن مایر-کرمانشــاه را جــزو 
راه آهــن هــای در اولویــت اعــام کــرده اســت و 
بایــد بنابــر اینکــه اولویــت دار اعــام کرده اســت  

ــه اتمــام برســد. ــا ب ــی را بدهــد ت ــار کاف اعتب
ــح  ــاه تصری ــتاندار کرمانش ــی اس ــاون عمران مع
ــاری را  ــت اعتب ــز دول ــون نی ــه هم اکن ــرد: البت ک
مصــوب کــرده امــا تخصیــص داده نشــده اســت 
و اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه اگــر نقدینگــی کــم 
آمــده بــه همــه بــه نســبت داده شــود و صــرف 
کمبــود نقدینگــی بــه راه آهــن قزویــن – رشــت 
ــاه  ــن کرمانش ــود و راه آه ــارد داده نش 170 میلی

ــد. ــب بمان بی نصی

lراه آهــن غــرب جــزو اولویت هــا 
ــا اولویــت اعتبــار  اعام شــده و بایــد ب

ــرد بگی
ــه  ــه خزان ــی ب ــه نقدینگ ــی ک ــت: زمان وی گف
عمرانــی  تخصیــص  می شــود،  وارد  دولــت 
ــت،  ــود دول ــه خ ــق گفت ــرد و طب صــورت می گی
راه آهــن کرمانشــاه جــزو پروژه هــای در اولویــت 
ــارات  ــص اعتب ــد در تخصی ــن بای ــت، بنابرای اس

ــد. ــت باش ــز در اولوی نی
نیــک کــردار تأکیــد کــرد: مــا بــه ایــن موضــوع 
ــول نیســت  ــر پ ــم اگ ــم و معتقدی ــراض داری اعت
ــرای قزویــن- رشــت هــم نباشــد و اگــر  ــد ب بای

پــول اســت بایــد بــرای مــا هــم باشــد.
ــاون  ــط مع ــوع توس ــن موض ــری ای وی از پیگی
ــار  ــت: در کن ــر داد و گف ــتاندار خب ــی و اس عمران
ایــن موضــوع مــا دائــم بــا مدیــر پــروژه راه آهــن 

ــتیم. ــاس  هس ــرب در تم غ

ــری  ــرای پیگی ــه ب ــکیل 5 کمیت lتش
ــرب ــن غ راه آه

ــه  ــق گفت ــزود: طب ــتاندار اف ــی اس ــاون عمران مع
ــتور  ــازی دس ــر راه و شهرس ــروژه، وزی ــر پ مدی
تشــکیل 5 کمیتــه را بــرای راه آهن غرب  کشــور 
ــون  ــی چ ــر آن کمیته های ــا ب ــه بن ــت ک داده اس
ــی و... تشــکیل  شــده و  ــراردادی، اجرای ــی، ق مال
ــن 5  تمــام مســائل راه آهــن غــرب کشــور در ای
ــزارش واحــدی از آن  ــه بررســی شــود و گ کمیت
ــن اســت  ــر ای ــز مصــر ب ــر نی ــد و وزی ــه دهن ارائ
ــا توجــه بــه ایــن گزارش هــا اقــدام کننــد  کــه ب

ــد. ــال کن راه آهــن غــرب را دنب
وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه وزیــر راه و 
ــن  ــای ای ــه گزارش ه ــه ب ــا توج ــازی ب شهرس
کمیته هــا در مــورد راه آهــن غــرب کشــور ســریع 

ــد. ــم بگیرن تصمی

ــئوالن  ــول مس ــق ق ــا تحق ــار م lانتظ
ــرب  ــن غ ــرای راه آه ــوری در اج کش

ــت اس
معــاون عمرانــی اســتانداری کرمانشــاه در پایــان 
ــت  ــن اس ــتان ای ــا و اس ــار م ــرد: انتظ ــد ک تأکی

کــه بــا توجــه قــول صریــح  دکتــر جهانگیــری، 
معــاون اول رئیس جمهــور بــرای اتمــام راه آهــن 
ــا ســال 94 و  ــر- کرمانشــاه( ت ــاز مای غــرب )ف
ســال مالــی 94 کــه تیــر 95 اســت ایــن پــروژه 

ــه ســرانجام برســد. ب
وی یــادآور شــد: مــا امیــدوار هســتیم کــه 
طبــق قــول آقــای جهانگیــری، معــاون اول 
رئیس جمهــور، آقــای نوبخــت، رئیــس ســازمان 
آقــای  و  کشــور  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
ــه  ــده ب ــان اعام ش ــروژه در زم ــن پ ــدی ای آخون

ــد. ــه برس نتیج

lوزیــر راه و شهرســازی قــول داد 
در صــورت تخصیــص اعتبــار بــه 
ــت  ــرب در اولوی ــن غ ــا راه آه پروژه ه

ــد باش
ــورای  ــس ش ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
اســامی نیــز در خصــوص اعطــای 170 میلیــارد 
ــن -  ــن قزوی ــروژه راه آه ــه پ ــار ب ــان اعتب توم
ــاه  ــن کرمانش ــدن راه آه ــب مان ــت و بی نصی رش
از اعتبــار در ایــن تخصیص هــا گفــت: مگــر 
ــه  ــاه چ ــتاندار کرمانش ــا اس ــن ب ــتاندار قزوی اس

ــاون  ــا مع ــه اســتاندار کرمانشــاه ی ــی دارد ک فرق
ــه  ــن زمین ــتان را در ای ــق اس ــد ح ــتاندار نتوان اس

ــد. ــه کن مطالب
ــارات  ــه اعتب ــزود: مصوب ــری اف ــا مص عبدالرض
امســال راه آهــن غــرب )کرمانشــاه( در بودجــه و 
مصوبــه بودجــه آمــده اســت و مرحلــه ســازمانی 
در  قانونــی  ازنظــر  و  داده ایــم  انجــام  را  آن 
الیحــه بودجــه تصویب شــده اســت، حــال اگــر 
اســتان های دیگــر بتواننــد از ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی پــول بگیرنــد و مســئوالن آن 
ــرف  ــد ص ــا نبای ــئوالن م ــتند، مس ــال هس فع
اعــام آن از طریــق رســانه ها اقــدام کننــد، 

ــد. ــه کنن ــد و مطالب ــد برون ــه بای بلک
مصری تأکیــد کرد: رســانه، کار نمایندگان اســت 
و نماینــدگان بایــد مصاحبــه کننــد و بگوینــد که 
چــرا دولــت پــول نمی دهــد، دولــت کــه خــودش 
بــرای خــودش مصاحبــه نمی کنــد، دولــت بایــد 

جوابگــو باشــد.
وی افــزود: مســئوالن اســتان نباید از لفــظ انتظار 
ــد  ــه قول هایــش عمــل کن ــت ب ــم کــه دول داری
اســتفاده کند، اگــر آقایــان نامــه ای در ایــن رابطه 
و مطالبــه حــق اســتان نوشــته اند، بنــده طــی دو 
هفته گذشــته بــه حضــور وزیــر راه و شهرســازی 

رفتــم و پیگیــر ایــن موضــوع شــدم.
ــح  ــس تصری ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
ــه و  ــن مراجع ــه م ــته ک ــه گذش ــرد: دو هفت ک
ــای  ــه پروژه ه ــال ب ــک ری ــردم ی ــری ک پیگی
ــود. ــی در کشــور تخصیــص داده نشــده ب عمران

وی افــزود: اســتانداری کرمانشــاه ایــن موضــوع 
ــاری  ــت اعتب ــن- رش ــن قزوی ــه راه آه ــه ب را ک
تخصیــص داده شــده و بــه کرمانشــاه داده نشــده 
را رصــد کنــد و اگــر مســتنداتی در دســت دارنــد 
کــه بــه پــروژه راه آهــن دیگــری در کشــور پــول 
داده شــده و خزانــه پولــی را به جــای دیگــر 
ــت،  ــداده اس ــاه ن ــه کرمانش ــص داده و ب تخصی
ســریع آن مســتندات را در اختیــار مــا قــرار دهنــد 

کــه مــا پیگیــر باشــیم.
مصــری تأکیــد کــرد: وزیــر راه و شهرســازی بــه 
ــه  ــوی خزان ــی از س ــر پول ــه اگ ــول داد ک ــا ق م
ــن  ــاه و راه آه ــتان کرمانش ــد اس ــص یاب تخصی
غــرب در اولویــت اســت، بنابرایــن چنانچــه 
چنیــن اتفاقــی افتــاده باشــد، بــا ارائــه مســتندات 

ــد. ــم ش ــر خواهی ــم آن را پیگی ــا حت م
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بارش باران شدید باعث سیالب و خسارات 
مالی به منازل و جاده و مزارع کشاورزی در 
منطقه زیرآب از توابع شهرستان سوادکوه 

مازندران شد.

بارش باران شدید باعث سیالب 
و خسارات مالی به منازل و جاده 

و مزارع کشاورزی در منطقه 
سوادکوه مازندران شد.

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

بارش باران شدید باعث سیالب و خسارات 
مالی و جانی در جاده چالوس شد.

زمین هاي بایري که در میان ساختمان 
هاي شهري رها شده اند پس از جمع 
آوری سنگ ها و کلوخ توسط کودکان 
و نوجوانان تبدیل به زمینی برای بازی 
فوتبال مي شود.آنها با کمترین امکانات 

در این زمین ها بازي می کنند.

تصویـر ایران
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دریاچه مهارلو یکی از مهمترین 
دریاچه های استان فارس است 
که با افزایش گرما و روند پیشرفت 
خشکسالی بصورت کامل خشک 
شده است. این دریاچه عالوه بر 
ارزش گردشگری ، محل تولید 
نمک خوراکی و صنعتی نیز میباشد.

جنوبی  کرانه های  در  مازندران  استان 
دریای مازندران واقع و از لحاظ جاذبه های 
گردشگری و جذب توریست رتبه یک را 
در ایران دارا است و از جنگل، دشت، کوه و 

دریا سود بسزایی می برد.

اقامه نماز عید سعید فطر با حضور 
گسترده مردم در استانهای سراسر 

شد. برگزار  کشور 

تصویـر ایران
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روستای امیرآباد در دامنه 
کوه دنا و مجاور رودخانه 
ماربر از توابع شهر یاسوج 

قرار دارد.

برج تاریخی رادکان )خراسان( توانایی تعیین چهار 
فصل، سال کبسیه و آغاز نوروز را دارد. تاریخ نوشته 
شده بر کتیبه ها سال ۶۶۰ قمری را نشان می دهد که 
همزمان با اتمام ساخت بناهای واسطه به رصدخانه 

مراغه است.

تصویـر ایران

کسبه قدیمی بازار تاریخی تبریز با ارائه 
اجناس و کاالهای مورد نیاز مردم هر روز 
در محل کار خود برای کسب روزی حالل 

تالش می کنند.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 93 | شماره 6 | 27 مهـــر 94

مراسم تشییع شهدای غواص 
با حضور گسترده مردم در 

شد. برگزار  همدان 

ساکن  ساله  ده  کودک  اکبر  علی 
روستای والمده شهرستان نکا، پنج سال 
است با دلی بزرگ و دستهای کوچک با 

سرطان دست و پنجه نرم میکند.

شهر بوشهر دارای یک بافت تاریخی است 
که شامل چهار محله کوتی، بهبهانی، شنبدی، 
این  هااست  مدت  باشد.  می  دهدشتی 
معماری زیبا و تاریخی به امان خود رها شده و 

رو به فرسودگی و تخریب نهاده است .

تصویـر ایران
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کارگاه سنتی رنگرزی با بیش از نیم 
قرن قدمت همچنان با حفظ سنت 
نخهای  کاری  رنگ  مشغول  کاری 

فرش دستباف تبریز هستند.

اجرای نمایش خرده جنایت های زن 
مجتبی  کارگردانی  به  وشوهری 
محمدیان و لیال تهمتن زاد در سالن 
استان  خاتمی شهرستان جم  شهید 

بوشهر به روی صحنه رفت.

نمایشگاه عکس حرم علوی 
مطهر  حرم  از  اثر   ۲۶ با 
حاصل  )ع(  علی  حضرت 
هنرمند  عکاس  تالش 
محمد خوشرو، در همدان 

برگزار شد.

تصویـر ایران
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هیئت  همت  با  بادبادکها  جشنواره 
ورزشهای همگانی و انجمن حمایت از 
بیماران سرطانی آرین عصر جمعه در 
روستای ساحلی خشت سر محمود آباد 

شد.  برگزار 

سردشت  شهرستان  روستاهاي 
در دامنه کوه قرار دارد و نبود راه 
ارتباطي مناسب باعث شده است  تا   این 
روستاها با وجود ظرفیت هاي مناسب 
گردشگري و کشاورزي همچنان در 

بمانند. باقي  محرومیت 

فارس  استان  سطح  در 
بافت  هکتار  سه هزار 
که  دارد  وجود  فرسوده 
یک هزار و ۷۰۰هکتار آن در 
شهر شیراز قرار گرفته است. 

تصویـر ایران
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