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احیای خانه پدری رهبر انقالب

روایت خانواده ای با پنج معلول

وقتی سوپرمن در برف گیر افتاد!

اینجا بهشت روی زمین است
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قــا  ب          اسـتانی
قــاب اســتانی بهانــه و فرصتــی بــرای دست نوشــته های خبرنــگاران مهــر در جای جــای 
ایــران اســامی اســت، نوشــته هایی از تجربیــات هــرروزه دنیــای هیجان انگیــز 
ــال  ــه مج ــی ک ــتان ها و دغدغه های ــای اس ــرور رویداده ــار، م ــی اخب ــگاری، حواش خبرن
ــدن  ــنیدن و خوان ــا ش ــود ام ــم نمی ش ــره فراه ــری روزم ــدات خب ــا در تولی ــرح آن ه ط

ــی از لطــف نیســت. آن هــا خال

در مقابــل اخبــار تلــخ مــاه، خبــری شــیرین کــه بــه صفحــه اول روزنامه هــا و 
خبرگزاری هــای آمــد، دســتور اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــرای احیــای خانــه پــدری 
رهبــر معظــم انقــاب در شــهر خامنــه بــود کــه بنــا بــه تأکیــد ایــن مســئول اســتانی، کار 

ــرد. ــرعت می گی ــه س ــن خان ــای ای احی

 امــا دهــه اول آذرمــاه، از خبرهــای جــذاب حــوزه ورزش نیــز خالــی نبــود به طوری کــه 
ــی اهــل شهرســتان  ــه جوان ــی ک ــاه، حضــور نخســتین ایران ــن م در هشــتمین روز از ای
ــا  ــال دنی ــای خــاص فوتب ــو«، آق ــی اســت، در کاس هــای مربی گــری »ژوزه مورینی انزل

خبرســاز شــد.

 ثبــت جهانــی عکــس شــهید حتــم لــو از شــهدای مدافــع حــرم به عنــوان میــراث معنوی 
ــه از  ــگاه فرانس ــی دانش ــتانی و قدردان ــار گلس ــکاس پرافتخ ــت ع ــه هم ــکو ب در یونس

دیگــر اخبــار ایــن ایــام بــود، خبــری کــه برخــی رســانه ها کمتــر بــه آن پرداختنــد.

مطمئــن شــدم »ابــر« روی خوشــش را بــه من نشــان نــداده. بــه ســرم زده بــود برگردیم 
ولــی بــاز پیــش خــودم گفتــم همــه از این کــه یــک رســانه بــا ســه خبرنــگار و دو دوربین 
ــر«  ــه »اب ــه ای ب ــش منطق ــک چال ــزارش از ی ــه گ ــرای تهی ــرداری ب ــی و فیلم ب عکاس
ــی  ــه اصل ــه منطق ــل از رســیدن ب ــن وســط مــن قب ــد خوشــحال اند. حــاال اگــر ای آمده ان

ــود؟ ــه می ش ــم چ ــا بزن ج
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آنچــه ایــن اســتان ازلحــاظ سیاســی از ابتــدای 
آذرمــاه بــه خــود دیــد، رفت وآمدهــای سیاســی 
بــود کــه البتــه برخی هــا آن را مرتبــط بــا 
نزدیــک شــدن بــه زمــان انتخابــات دانســته و از 
ــرای حضــور برخــی افــراد  ســویی گمانه زنــی ب
ــورای  ــس ش ــی مجل ــزد انتخابات ــوان نام به عن

ــا ایــن حضورهــا افزایــش یافــت. اســامی ب
ــزاب  ــای سیاســی از اح حضــور برخــی چهره ه
و جناح هــای مختلــف نیــز در ایــن مــدت 
ــر  ــه اکث ــوص آنک ــود به خص ــیه نب ــدون حاش ب
ایــن مهمانــان سیاســی دانشــگاه های مختلــف 
ــرای ســخنرانی های خــود انتخــاب  اســتان را ب
کــرده بودنــد و  ایــن ســخنرانی ها در روز 
دانشــجو و در دانشــگاه های مختلــف نمــود 

ــت. ــتری یاف بیش
ــون  ــی همچ ــئوالن دولت ــی مس ــور برخ حض
وزیــر صنعــت و معــدن در تبریــز نیــز بــا برخــی 
حواشــی روبــرو بــود چراکــه ایــن روزهــا بحــث 
بــر ســر واگــذاری شــرکت ماشین ســازی تبریــز 
بــه بخــش خصوصــی بــه یکــی از دغدغه هــای 
مهــم نماینــدگان اســتان و همچنین کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلــس تبدیل شــده تــا ایــن 
ــز  ــه تبری ــدن را ب ــت و مع ــر صنع ــئله وزی مس

بکشــاند.
از  بازدیــد  بــا  زاده  نعمــت  ایــن ســفر  در 
ایــن شــرکت، خواســتار مهلتــی پنج ســاله 
بــرای واگــذاری ســهام ماشین ســازی بــه 
بخــش خصوصــی شــد، هرچنــد طولــی 
ــازمان  ــس س ــت رئی ــر مخالف ــه خب ــید ک نکش
خصوصی ســازی بــا ایــن درخواســت وزیــر 
ــات  ــه اول مطبوع ــدن در صفح ــت و مع صنع
ــا ایــن شــرکت بازهــم  اســتان انتشــار یافــت ت
بــرای  واکنش هــا  دیگــر  چشــم انتظار 

واگــذاری اش  باشــد.
از رفت وآمدهــای سیاســی کــه بگذریــم نوبــت 
بــه حــوادث عجیــب و گاه تأســف بار در اســتان 

می رســد.
آتــش گرفتــن بخــاری نفتــی مدرســه »قوپــوز 
ــر  ــه ه ــود ک ــاری ب ــه اخب ــترود«  ازجمل هش
ــر  ــدن تیت ــس از خوان ــه پ ــی را بافاصل مخاطب
ــوزی  ــخ آتش س ــرات تل ــین آباد و خاط بــه ش
مدرســه ایــن روســتا می بــرد تــا یــادآوری 
ــاط  ــال ها بس ــت س ــس از گذش ــال پ ــد ح کن
ایــن بخاری هــا بازهــم از مــدارس جمــع 
نگــران  همچنــان  بایــد  و  اســت  نشــده 
صورت هــای  و  دیگــر  آتش ســوزی های 

ــود. ــتری ب ــوخته بیش س

و امــا خبــر عجیبــی کــه بــا انتشــارش بــر روی 
ــک  ــره تک ت ــه چه ــت را ب ــد، به صفحــه جرای
خواننــدگان آورد، جریان خودکشــی راننــده وانت 
بــاری در تبریــز بــه دلیــل مالیــات بــود کــه البته 
ــی  ــور مالیات ــرکل ام ــولی، مدی ــور رس ــا حض ب
اســتان در دقایــق آخــر قضیــه فیصلــه یافتــه و 
ــد. ــرف ش ــی منص ــار از خودکش ــده وانت ب رانن

دلیــل ایــن راننــده بــرای خودکشــی، 15 میلیون 
مالیــات تعلق گرفتــه بــه وانــت بــارش بــود کــه 
بــه همیــن دلیــل، وی ســاختمان دارایــی غــرب 
تبریــز را بــرای ایــن عمــل انتخــاب کــرده بــود، 

ولــی ماجــرا ختــم بــه خیــر شــد!
ــا  امــا آذربایجــان شــرقی در ایــن مــاه بازهــم ب
یــک قضیــه خودکشــی مواجــه بــود کــه البتــه 
متأســفانه ایــن اتفــاق هماننــد مــورد قبــل ختم 
بــه خیــر نشــده و دانشــجویی اهــری در خوابگاه 
دانشــگاه تبریــز بــه زندگــی خــود پایــان داد تــا 
ایــن خبــر بــه یکــی از اخبــار تلــخ مــاه تبدیــل 
ــه  شــود، هرچنــد جزئیــات زیــادی از ایــن حادث
همچنــان در اختیــار مطبوعات قــرار داده نشــده 

اســت.
امــا در مقابــل اخبــار تلــخ مــاه، خبــری 
شــیرین کــه بــه صفحــه اول روزنامه هــا و 
خبرگزاری هــای اســتان آمــد، دســتور اســتاندار 
آذربایجــان شــرقی بــرای احیــای خانــه پــدری 
رهبــر معظــم انقــاب در شــهر خامنــه بــود کــه 
بنــا بــه تأکیــد ایــن مســئول اســتانی، کار احیای 

ــرد. ــرعت می گی ــه س ــن خان ای
امــا از همــه شــیرینی و تلخــی اخبــار ایــن مــاه 
ــای  ــرقی در روزه ــم، آذربایجــان ش ــه بگذری ک
ــود  ــه خ ــردی ب ــای س ــاه روزه ــی آذرم ابتدای
دیــد و پاییــن آمــدن دمــای هــوا بــه میــزان 15 
درجــه بــه مــردم اطمینــان بخشــید کــه امســال 

ــد.  ــش رو دارن زمســتان ســردی را پی
ــتان در  ــرف در اس ــای ب ــن دانه ه ــارش اولی ب
ــرای  ــاه شورونشــاط خاصــی را ب ــن م طــول ای
مــردم بــه ارمغــان آورد به خصــوص بــرای 
ــردی  ــن س ــطه همی ــه به واس ــی ک دانش آموزان
ــد  ــدارس چن ــی م ــرف و تعطیل ــارش ب ــوا و ب ه

روزی بیشــتر در خانه هــا ماندنــد.
آذربایجــان شــرقی روزهــای ســردی و برفــی را 
ــن  ــه ای ــا هم ــذارد ام ــر می گ ــت س ــم پش نم ن
ــتان  ــود در اس ــار موج ــی اخب ــردی ها، از داغ س
ــتان  ــار اس ــه و کن ــرروز در گوش ــته و ه نکاس
حوادثــی اتفــاق می افتــد کــه می توانــد از 
حجــم ســردی هــوا کاســته و دلگرمــی بــزرگ 

ــد. ــردم باش ــرای م ب

اخبار داِغ روزهای سرد آذربایجان شرقی

خودکشی به خاطر مالیات/
 احیای خانه پدری رهبر انقالب

فائزه زنجانی

ــی را  ــب و عجیب ــات جال ــاه اتفاق ــدای آذرم آذربایجــان شــرقی از ابت
ــا  ــر زبان ه ــر س ــا ب ــا مدت ه ــدام ت ــه هرک ــی ک ــرد، اتفاقات ــه ک تجرب
ــاص  ــود اختص ــه خ ــا را ب ــه و خبرگزاری ه ــر روزنام ــا تیت ــوده و ی ب
دادنــد هرچنــد در ایــن میــان اخبــار درگوشــی نیــز کــم نبــود، 
ــه دلیــل محدودیت هایــی روی صفحــه مطبوعــات  اخبــاری کــه گاه ب

ــت. ــش نبس نق

حاشیه های پررنگ تر از متن در گیالن

ماجرای جسد بی دست وپا، 
یک گیاه بیگانه و امیرعلی 3 ساله

ــه تاالب هــای گیــان ســبب شــد  ــی« ب ــگ »ســنبل آب ــا و خوش رن ــی زیب ــاه زینت هجــوم گی
کــه در ســومین روز از آذرمــاه امســال، مســئوالن بــرای مقابلــه بــا آن کارگــروه تشــکیل دهنــد 
تــا پیــش از فراگرفتــن تمــام تاالب هــای اســتان توســط ایــن گیــاه، راهکارهــای مقابلــه بــا آن 

اندیشــیده شــود.
در ایــن میــان پنجمیــن روز آذرمــاه یکــی از خبرســازترین روزهــای ایــن مــاه در گیــان و حتــی 
در تمــام کشــور بــود. بــه دنبــال عملیــات عمرانــی شــهرداری رشــت بــرای اجــرای پــروژه پیــاده 
ــن  ــف ای ــد. کش ــف ش ــفال کش ــتخوان و س ــه اس ــی، چندتک ــدان تاریخ ــن می ــازی در ای راه س
ــراث فرهنگــی اســتان شــد  اســتخوان ها و ســفال ها ســبب ایجــاد حساســیت کارشناســان می
تــا دســتور توقــف پــروژه داده شــود. اگرچــه هنــوز باســتان شناســان اداره کل میــراث فرهنگــی 
گیــان نظــر قطعــی خــود را در خصــوص قدمــت ایــن کشــفیات اعــام نکرده انــد امــا بنــا بــر 
ــه دوره تیمــوری بازمی گــردد. ــا ب اعــام نظــرات شــفاهی ایــن کارشناســان، قدمــت ایــن بقای

امــا دهــه اول آذرمــاه گیــان، از خبرهــای جــذاب حــوزه ورزش نیــز خالــی نبــود 
ــل  ــی اه ــه جوان ــی ک ــتین ایران ــور نخس ــاه، حض ــن م ــتمین روز از ای ــه در هش به طوری ک
شهرســتان انزلــی اســت، در کاس هــای مربی گــری »ژوزه مورینیــو«، آقــای خــاص 

ــد. ــاز ش ــا خبرس ــال دنی فوتب
 »ابــوذر نوغانــی« کــه به عنــوان اولیــن مربــی ایرانــی شــاغل در لیــگ انگلیــس نیــز شــهرت 
دارد، دوران کودکــی و تحصیــل خــود را در انزلــی گذرانــده و بــه دنبــال عاقــه وافــر بــه فوتبــال 
ــگاه  ــری دانش ــای مربیگ ــدری، در کاس ه ــهر بن ــن ش ــردم ای ــر از م ــیاری دیگ ــون بس همچ

لیســبون پرتغــال زیــر نظــر مورینیــو شــرکت خواهــد کــرد.
ــای وی  ــک جســد بی جــان کــه دســت و پ ــود کــه کشــف ی ــاه ب ــن روز از دهــه دوم آذرم اولی
قطع شــده بــود در خیابــان آیــت اهلل ضیابــری رشــت ســبب نگرانــی شــهروندان از نبــود امنیــت 
در خیابان هــای ایــن شــهر شــد. اگرچــه نیــروی انتظامــی در جســتجوی کشــف دلیــل فــوت 
ــر ایــن پیــدا شــدن پیکــر  ایــن فــرد اســت امــا شــنیده ها حاکــی از وقــوع قتــل دارد. عــاوه ب
بی جــان یــک جــوان 24 ســاله در شــهر املــش نیــز خبــر دیگــری از حــوزه حــوادث گیــان در 

دوازدهمیــن روز ایــن مــاه بــود.
ــم  ــر خت ــن دو خب ــه همی ــاه آذر ب ــت م ــه نخس ــان در نیم ــوادث گی ــوزه ح ــای ح ــا خبره ام
ــوختگی  ــاه و س ــن م ــن روز از ای ــی در چهاردهمی ــک طافروش ــرقت از ی ــه س ــود بلک نمی ش
ــات  ــان عملی ــت در جری ــهرداری رش ــانی ش ــازمان آتش نش ــانان س ــی از آتش نش ــدید یک ش
ــه  ــوادث در نیم ــار ح ــن اخب ــز از مهم تری ــد نی ــکونی در روز بع ــزل مس ــق یک من ــای حری اطف

ــود. ــز ب ــاه پایی ــن م آخری
ســارق طافروشــی متــواری بــوده و مأمــوران نیــروی انتظامــی گیــان بــه دنبــال یافتــن وی 
ــتری  ــتان بس ــات در بیمارس ــدت جراح ــل ش ــه دلی ــم ب ــیب دیده ه ــان آس ــتند و آتش نش هس

اســت.
امــا ســرمای هــوای گیــان در روزهــای آخریــن مــاه پاییــز، خبــر از زمســتانی ســرد و ســخت 
ــا  ــه ب ــزوم مقابل ــاره فرارســیدن زمســتان زودرس و ل دارد. باوجــود هشــدارهای هواشناســی درب
حــوادث احتمالــی، بــارش بــرف در اکثــر ارتفاعــات و روســتاها ســبب غافلگیــری گیانی هــا در 

نیمــه نخســت آذرمــاه شــد.
ــیزدهم و  ــای س ــاران در روزه ــدید ب ــارش ش ــا و ب ــه ای دم ــش 15 درج ــوا و کاه ــرودت ه  ب
چهاردهــم آذر ســبب شــد کــه اجــرای 210 نمایــش خیابانــی در رشــت لغــو شــود. ایــن اجراهــا 
کــه قــرار بــود بــا هماهنگــی ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری رشــت در 20 نقطــه شــهر 

ــاد. ــق افت ــه تعوی ــل شــدت بارش هــا ب ــه دلی ــد ب ــه اجــرا درآی ب
ــان  ــرای گیانی ــن روز آذر را ب ــرمای پانزدهمی ــتودنی، س ــال س ــذار و درعین ح ــری تأثیرگ خب
ــام  ــک کــودک سه ســاله اهــل لنگــرود بان ــدن ی ــرد. اهــدای اعضــای ب ــل ک ــی تبدی ــه گرم ب
»امیرعلــی توحیــدی« کــه دچــار مــرگ مغــزی شــده بــود بــه ســه بیمــار، جانــی دوبــاره بــه این 
بیمــاران بخشــید و تأثــر و تحســین توأمــان گیانی هــا را از ایــن واقعــه برانگیخــت. از ابتــدای 
ــه  ــاره ب ــی دوب ــرای اعطــای جان ــان ب ــه از گی ــردی اســت ک ــن ف ــی« نهمی امســال، »امیرعل

بیمــاران، اهــدای عضــو کــرده اســت.

 مائده اسفند مز

آذرمــاه برفــی گیــان همچــون ســایر اســتان ها شــاهد 
ــاه  ــن م ــت ای ــه نخس ــود. در نیم ــی ب ــوع و متفاوت ــار متن اخب
ــیدن  ــش از فرارس ــتان را پی ــوای زمس ــال و ه ــه ح ــرد ک س
ــاه  ــک گی ــور ی ــرد، حض ــی ک ــا ارزان ــه گیانی ه ــش ب فصل

بیگانــه در تاالب هــا خبرســاز شــد. 

روی خـط اخبار اسـتانها
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ایران تب کرد

آژیر قرمز آنفلوانزا!

ــود ،  ــه ب ــواب را از چشــم پســربچه گرفت ــس خ ــای آمبوالن صــدای آژیره
ــد و  ــتان می آوردن ــه بیمارس ــی را ب ــورد اورژانس ــک م ــه ی ــراً هرلحظ ظاه
ــا  ــرد ت ــرش می فش ــش روی س ــتان کوچک ــا دس ــتش را ب ــربچه بالش پس

ــنود.. ــدا را نش ص
در گوشــه ای دیگــر از شــهر در اتــاق مســئوالن صــدای هــر زنــگ 
ــر  ــا باالت ــداد قربانی ه ــگ تع ــر زن ــا ه ــود، ب ــده ب ــخ و نگران کنن ــن تل تلف
می رفــت، 1 نفــر ، 2 نفــر ، 10 نفــر و در آخــر بیشــتر از 40 نفــر قربانــی کــه 

ــد. ــاده بودن ــزا افت ــروس آنفلوان در دام وی
امسـال خبـر آنفلوانـزا مثل یک بمب در کشـور منفجر شـد و نگاه هـا ابتدا به 
سـمت اسـتان کرمان رفت، این اسـتان هرچند سـال یک بـار در صفحه اول 
روزنامه هـا جـا خوش می کنـد دفعه پیش بر اثـر زلزلـه و این بـار 33 نفربر اثر 

بیمـاری آنفلوانـزا در مدت زمان 3 هفته جـان باختند.
ــت،  ــان گرف ــه ج ــود ک ــان نب ــط در کرم ــاری فق ــن بیم ــفانه ای ــا متأس ام
ــد  ــه ش ــز گرفت ــور نی ــتان های کش ــر اس ــاری در دیگ ــن بیم ــرا رد ای زی

به طوری کــه وزیــر بهداشــت از فــوت 42 نفــر خبــر داد.
ایــن بیمــاری از شــرق تــا غــرب و از شــمال غــرب تــا جنــوب غرب کشــور 
ــرای  ــرز ب ــب و ل ــز ت ــز ج ــروس هیچ چی ــن وی ــیوع ای ــت و ش را در برگرف
مــردم مــا نداشــت حــال می خواهــد ایــن لــرز از تــرس ابتــا بــه ویــروس 
آنفلوانــزا باشــد یــا از ســرماخوردگی کــه بــا شــک و تردیــد بــه عائــم آن 

ــد.  ــر می کن فک
امــا شــرایط بیمــاری در تمــام اســتان ها یکســان نبــود تــا در همیــن مــورد 
ــزا وارد  ــرما آنفلوان ــال در فصــل س ــراً هرس ــد: »ظاه ــر بهداشــت بگوی وزی
ــف  ــاط مختل ــش در نق ــدت و ضعف ــد و ش ــرز نمی شناس ــه م ــود ک می ش

ــاوت اســت.« کشــور متف
در ایـن اوضـاع واکنـش مسـئوالن در مواجهـه با ویـروس آنفلوانـزا متفاوت 
بـود در همـدان باوجود سـه قربانـی رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی می گوید: 

وضعیـت در ایـن اسـتان نرمال اسـت و بیمـاری روند کاهشـی دارد..
در کرمــان بعــد از قربانــی شــدن 20 نفــر گفتند وضعیت ســفید شــده اســت 
ــی  ــن در حال ــد و ای ــر دیگــر جــان باختن ــن اظهارنظــر 13 نف ــی پس ازای ول
بــود کــه حســن هاشــمی وزیــر بهداشــت می گفــت: »هیچ یــک از افــرادی 
کــه جــان خــود را ازدســت داده اند تنهــا بــه دلیــل داشــتن بیمــاری آنفلوانــزا 
ــرده  ــی ک ــان را بحران ــن متوفی ــرایط ای ــه ش ــا آنچ ــد« ام ــوت نکرده ان ف

آنفلوانــزا بــوده اســت.
در اســتان لرســتان هــم باوجــود دو قربانــی مســئوالن هیچ گونــه پاســخی 
بــه مــردم ندادنــد و از رد یــا تأییــد آمــار کشته شــدگان خــودداری کردنــد.م

ــه دو  ــدند ک ــزا ش ــی آنفلوان ــر قربان ــتان 5 نف ــتان بلوچس ــتان سیس  در اس
ــه عباســی  ــود ک ــی ب ــن در حال ــد و ای ــاردار بوده ان ــادران ب ــا م ــر از آن ه نف
ــرح داد:  ــن ش ــت را این چنی ــس عل ــت مجل ــیون بهداش ــخنگوی کمیس س
منشــأ بیمــاری حضــور نیروهــا و افــرادی هســتند کــه به صــورت قاچــاق از 

ــده اند.« ــتان واردش ــتان و افغانس ــور پاکس کش
البتــه وضعیــت شــیوع بیمــاری در همــه اســتان ها یکســان نبــود و بیشــتر 
اســتان ها تعــداد قربانی هایشــان صفــر بــود امــا بودنــد کســانی کــه بــا ایــن 

بیمــاری مبــارزه کردنــد و جــان بــه دربردنــد.
آژیــر قرمــز آنفلوانــزا در حالــی پاییــز امســال بــه صــدا درآمــد کــه در ســال 
88 تعــداد افــراد جان باختــه براثــر آنفلوانــزا 86 نفــر بــود و در ســال 93 ایــن 
تعــداد بــه 8 نفــر کاهــش یافــت اما امســال ایــن بیمــاری جــان 112 نفــر از 

ــت. ــان را گرف هم وطنانم
به نظر می رسد حکایت آنفلوانزا همچنان باقی است.

 فاطمه گرزینمریم اسدی

پشـت  را  ملتهبشـان  صـورت  مـردم 
می کننـد،  پنهـان  سـفید  ماسـک های 
تبشـان را بـا مسـکن ها پاییـن می آورنـد 
را  هـوا  سـرمای  گـرم  بافت هـای  بـا  و 
پـس می زنند شـاید بهتریـن کلمـه برای 
وصـف حـال ایـن روزهـای ایـران تـب و 

باشـد. لـرز 

از مـدارس اسـتان و برگـزاری مانورهـای زلزله کـه بگذریم 
بـه دانشـگاه ها و یادواره های 16 آذر روز دانشـجو می رسـیم 
کـه امسـال سـخنرانی های زیـادی در ایـن روز برگزار شـد 

ولی جـای دانشـجو در میـان این سـخنرانی ها خالـی بود.
نمایشـگاه گل و گیاه پاییز امسـال گلسـتان را رنـگ و بویی 
دیگـر بخشـید و خبرهای خوشـی مثـل درخشـش دختران 
گلسـتانی در لیـگ برتـر اسـکواش بانـوان، میزبانی اسـتان 
گلسـتان در دور برگشـت مرحلـه نهایـی لیگ برتـر کبدی 
ایـران و بازدیـد جمعـی از اهالی کبـدی شهرسـتان گرگان 
از مرکـز خیریـه آوای مهـر کـه لبخنـد بـر لبـان کـودکان 

بی سرپرسـت نشـاندند در رسـانه ها منعکـس شـد.
همیــن ایــام بــود کــه رئیــس مرکــز  اطاع رســانی میــراث 
ــال  ــا افتتــاح پورت ــا ب ــه گــرگان آمــد ت فرهنگــی کشــور ب
ــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و  ــانی اداره کل می اطاع رس
گردشــگری گلســتان بتوانــد کمکی بــه رونق ازدســت رفته 
گردشــگری گلســتان بکنــد، آن هــم در روزهایــی کــه خبــر 
ــال  ــه80 س ــرگان ک ــی گ ــت تاریخ ــای باف ــب بناه تخری
قبــل بــه ثبــت ملــی رســیده و اکنــون وضعیــت وخیمــی 

ــد. ــوش می رس ــه گ را دارد، ب
ــاخت  ــرای س ــتانش را ب ــز اس ــم پایی ــژاد ه ــک ن ــرزو نی ب

ــاب  ــان انتخ ــتان رامی ــاس در شهرس ــینمایی زاپ ــم س فیل
کــرد تــا گلســتان هــزار رنــگ میزبــان چهره هــای 

ــد. ــور باش ــینمای کش ــناس س سرش
ــا  ــا ب ــد ت ــت به کار ش ــام دس ــن ای ــم در ای ــه ه ــتاد دی س
تــاش خــود و گذشــت شــاکیان، 16 زندانــی جرائــم غیــر 
ــی  ــوزه قضای ــال ح ــوند. بااین ح ــتان آزاد ش ــد در اس عم
هنــوز اخبــار ناگــواری ماننــد اقــدام بــه خودکشــی  هــزار و 

ــت را دارد.  ــش ماهه نخس ــی ش ــر ط 819  نف
بـا دسـتگیری 20  امیـد محیط زیسـت کـه  ایـن روزهـا 
شـکارچی متخلف در سـواحل گلسـتان تازه رنگ گرفته بود 
باخبر شکار پلنگ توسط شـکارچیان در شهرستان گالیکش 

بـه تـراژدی غم انگیـزی مبدل شـد.
بخـش فرهنـگ هـم خبـر اسـتقبال کم فـروغ مخاطبـان 
در نهمیـن نمایشـگاه سراسـری کتاب گلسـتان را بـه خود 
برنامه هـای  از ضعـف  مثـل همیشـه  تـا  داد  اختصـاص 

فرهنگـی گایـه داشـته باشـیم.
برگـزاری همایـش اتبـاع خارجـی هـم در آذرمـاه گرهی از 
مشـکل تعییـن تکلیف این قشـر بـاز نکـرد و ایـن در حالی 
اسـت که اسـتان گلسـتان به عنوان پایلوت طـرح مطالعاتی 

اشـتغال اتبـاع خارجی تعیین شـده اسـت. 
و امـا از هـر چـه بگذریـم سـخن عشـق خوش تـر اسـت تا 
آذرمـاه خبر حضور بیـش از چهار هـزار گلسـتانی در کاروان 
عشـق به سـوی سـرزمین کربا به سـرخط رسـانه ها برود.

برگزاری آیین نکوداشـت شـهدای اهل سـنت شمال کشور 
و کشـف  پیکـر سـه شـهید در مناطـق عملیاتـی از دیگـر 
رخدادهـای ایـن ایام اسـت. همچنیـن ثبـت جهانی عکس 
شـهید حتـم لـو از شـهدای مدافـع حـرم به عنـوان میـراث 
معنـوی در یونسـکو به همت عـکاس پرافتخار گلسـتانی و 
قدردانی دانشـگاه فرانسـه از دیگر اخبار این ایـام بود، خبری 

کـه برخـی رسـانه ها کمتـر بـه آن پرداختند.

از البه الی اخبار گلستان

عکس شهیدی که در یونسکو ثبت جهانی شد
هزار  پاییز  در  آذرماه  پابه پای 
می زنیم،  قدم  گلستان  رنگ 
روزهایی که حال و هوای پادشاه 
فصل ها سرخط اخبار استان رفته 
است؛ فصلی که رنگ هایش همه 
دوستداران طبیعت را میخ کوب 
عکس هایی  از  می توان  و  کرده 
که در فضایی مجازی پرشده این 

لذت را دید.

روی خـط اخبار اسـتانها
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تجربه های یک خبرنگار

»نقطه« دردسرساز!
ــر«  ــکده »خب ــر را در دانش ــای خب ــازه دوره ه ت
گذرانــده بــودم و چــون جــزو نفــرات برتــر دوره 
ــه  ــگار ب ــوان خبرن ــت به عن ــرای فعالی ــودم ب ب
ــی  ــار معرف ــای کثیراالنتش ــی از روزنامه ه یک

ــدم. ش
ــه  ــه روزنام ــه وارد فضــای تحریری ــی ک روز اول
ــن  ــر م ــه امرب ــودم ک ــدر ذوق زده ب ــدم آن ق ش
مشــتبه شــده بــود اگــر قــرار باشــد تغییــری در دنیــا بــه وجــود بیایــد 
قطعــاً سرمنشــأ آن تغییــر از خبرهــا و گزارش هــای مــن خواهــد بــود.

ــمی را در  ــوزه تجس ــگار ح ــی خبرن ــای خال ــد ج ــرار ش ــی ق وقت
ســرویس فرهنــگ و هنــر پرکنــم هرچنــد کمــی تــوی ذوقم خــورده 
بــود چراکــه دوســت داشــتم به عنــوان خبرنــگار سیاســی یــا اجتماعی 
دریکــی از ایــن دو ســرویس قلم فرســایی کنــم ولــی، بــا خــودم گفتم 
خــوب فرهنــگ و هنــر هــم از مســائل اساســی یــک مملکت اســت و 

حتمــاً تــوی ایــن حــوزه هــم می توانــم منشــأ اثــر باشــم.
ــی آن روزهــای مــن دســتتان  ــم کــه فضــای ذهن ــا را می گوی این ه

بیایــد.
ســرتان را درنیــاورم. دبیــر ســرویس مــا- نمی دانــم اآلن کجاســت و 
چــه می کنــد ولــی هرکجــا هســت ســامت باشــد- از آن دبیرهــای 
ــا هیچ کــس شــوخی نداشــت. روال  ــود کــه تــوی کار ب ســخت گیر ب
ــان  ــوزه خودم ــای ح ــه خبره ــود ک ــن صــورت ب ــه ای ــم ب ــا ه کار م
ــا  ــم ت ــی می کردی ــل ورد کپ ــک فای ــه و در ی ــزاری گرفت را از خبرگ
بــرای تنظیــم مجــدد از آن هــا پرینــت بگیریــم. بعــد هــر خبــری کــه 
ــرده و  ــم ک ــه تنظی ــر اســاس رســم الخط روزنام ــت می شــد را ب پرین
ــل مخصــوص واحــد تایــپ  ــر در کارتاب ــد دبی درنهایــت پــس از تأیی

ــاده شــود. ــرای اســتفاده در صفحــه آم ــا ب ــم ت ــرار می دادی ق
هرچنــد روزهــای اول از جبــروت دبیرمــان هــول بَــرم داشــته بــود و 
ســعی می کــردم تمــام قواعــد خبرنویســی را رعایــت کنــم تــا جــزو 
مغضوبیــن واقــع نشــوم امــا، یــک »نقطــه« بایــی بــر ســر مــن آورد 
ــم  ــود در عال ــای موج ــام نقطه ه ــا تم ــروز ب ــن ام ــه همی ــا ب ــه ت ک

ــم. ــورد می کن ــاط برخ ــتار، بااحتی نوش
ــه پایــان رســاندم و ایــن پایــان  ــا »نقطــه« ب ســهواً تیتــر خبــرم را ب

ــر گرامــی! ــر ماجــرای مــن و دبی نامیمــون آغــازی شــد ب
دبیرمــان کاغــذ خبــر مــن را چنــان روی میــز کوبیــد و فریــاد زد خانم 
قاضــی زاده... کــه قنــد تــوی گلــوی همــکارم پریــد و مــن از شــدت 

تــرس ایســتادم.
ــدر  ــان آن ق ــود و دبیرم ــر کار خــودش را کــرده ب ــوی تیت »نقطــه« ت
ــر آنچــه روی  ــز و ه ــودم می ــر ب ــر آن منتظ ــه ه ــود ک خشــمگین ب
میــز قرارگرفتــه را بــر ســرم خــراب کنــد کــه ای کاش می کــرد. میــز 
را ســرم خــراب نکــرد ولــی آن قــدر فریــاد کشــید و مــن را بــه خاطــر 
آن نقطــه مورد شــماتت قــرارداد کــه از صــدای دادوبیدادهــای او توجه 
ــب  ــا جل ــز م ــه می ــگاران در ســرویس های دیگــر هــم ب همــه خبرن

ــود. شــده ب
ــه  ــزی ک ــا چی ــد و تنه ــر می ش ــگ و گنگ ت ــرم گن ــا در س صداه
می شــنیدم و می دیــدم انبوهــی از نقطه هــا بــود کــه جلــوی 

قاه قــاه می خندیدنــد. و  رژه می رفتنــد  چشــمم 
ــعی  ــودم و س ــویی ب ــه دستش ــوی آیین ــدم جل ــودم آم ــه خ ــی ب وقت
می کــردم ســیل اشــکی را کــه بــر گونه هایــم جاری شــده بــه 

ــوده ای! ــاش بیه ــه ت ــم و چ ــان کن ــک آب پنه کم
ــر  ــرخم بیانگ ــس و س ــمان خی ــتم چش ــه برگش ــه ک ــه تحریری ب
ــردی؟ ــه ک ــت: گری ــرد و گف ــم ک ــان صدای ــود. دبیرم ــز ب همه چی

از شــدت بغــض نمی توانســتم پاســخ دهــم فقــط ســری بــه نشــانه 
تائیــد تــکان دادم و اشــک دوبــاره در چشــمانم حلقــه زد.

ــت:  ــه گف ــی رود ک ــرون نم ــم بی ــچ گاه از ذهن ــرش هی ــه آخ جمل
ــاش  ــن ب ــی مطمئ ــره داغ شــدی ول ــن »نقطــه« نق ــا ای ــروز ب ــو ام ت
بعدازایــن دیگــر هیچ وقــت آخــر تیترهایــت نقطــه نمی گــذاری، ایــن 

ــاز! ــک نقطــه دردسرس ــن و ی ــرای م ــود ماج ب

 مریم قاضی زاده

ــه ای  ــون در گوش ــرس قان ــاید از ت ــا ش ــرو ی ــرس آب از ت
ــرد  ــم نمی ک ــرش را ه ــت. فک ــده اس ــتان پنهان ش از اس
ــط  ــه فق ــاورد. البت ــر او بی ــی س ــن بای ــک عکــس چنی ی
عکــس معمولــی نبــود. شــکار پرنــدگان مهاجــر و نــادری 
ــد  ــرای اســتراحت خــود انتخــاب کرده ان کــه گلســتان را ب
و گرفتــن عکــس دســت جمعــی بــا بــدن بی جــان آن هــا 
جلــوی خــودروی ســمند، احساســات هــر انســانی را 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی تح
ــده  ــور پرش ــی او در کل کش ــت جمع ــس دس ــاال عک ح
اســت و همه جــا می نویســند » لطفــًا ایــن عکــس رو 
اونقــدر انتشــار بدیــد تــا ایــن روانــي شناســایي بشــه، آخــه 

ــوره «.  ــو میخ ــي فامینگ ک
حــال وروز ایــن ایــام تاالب هــای و ســواحل خــزر در 
گلســتان و شــمال کشــور همیــن اســت. به جــای صــدای 
ــود.  ــنیده می ش ــه ش ــلیک گلول ــط ش ــدگان فق ــواز پرن دلن
ــدگان  ــکار پرن ــت ش ــرار اس ــه ق ــی ک ــای ماهی های به ج
ــدگان  ــه پرن ــود ک ــده می ش ــی دی ــه گلوله های ــوند، پوک ش

را شــکار می کننــد.

ــای  ــواحل دری ــه س ــر ک ــدگان مهاج ــفانه شــکار پرن متأس
ــد  ــی خــود انتخــاب کرده ان ــرای زمســتان گذران خــزر را ب
ایــن روزهــا به خصــوص در آخــر هفتــه کــه شــکار 
ــی  ــا حت ــدان دارد. بعضی ه ــی دوچن ــت، رونق ــاز اس مج
روزهــای شــکار را بــه بازارهــای هفتگــی تشــبیه کرده انــد. 
روزهایــی کــه خلیج گــرگان پــر از شــکارچیانی کــه پروانه 

ــد فعالیتشــان اســت.  ــر تأیی صــدور شــکار مه
ــح  ــرای تفری ــد و ب ــن کار ندارن ــه ای ــی ب ــاز مال ــی نی برخ
ــا  ــت و بعضی ه ــاد اس ــان زی ــه تعدادش ــه البت ــد ک می آین
ــد. ــکار می کنن ــاز ش ــود و از روی نی ــرای روزی خ ــم ب ه

ــادی  ــای زی ــلحه و هزینه ه ــد اس ــای جدی از روی مدل ه
ــوان  ــد می ت ــود می کنن ــی خ ــزات جانب ــرای تجهی ــه ب ک
تشــخیص داد کــه اکثــر شــکارچیان تفریحــی جــان 
ــا  ــم اســت صده ــد. آنچــه مه ــا را می گیرن ــای زیب گونه ه
ــده ای اســت کــه در طــول فصــل شــکار اســیر  هــزار پرن

ــوند.  ــکارچیان می ش ــربی ش ــر س تی
حکایــت صــدور پروانــه شــکار پرنــدگان ســازمان حفاظــت 
محیط زیســت مثــل حکایــت پــدرو مادرهایــی اســت 
ــد  ــه می دهن ــل هدی ــوب و طب ــان دو چ ــه فرزندش ــه ب ک
ــین  ــا بش ــی یکج ــو ول ــدی ت ــم عی ــن ه ــد ای و می گوین

ــن! ــروصدا نک و س
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه ده هــا هــزار مجــوز حمــل اســلحه 
ــه  ــت و ب ــده اس ــط صادرش ــتگاه های ذی رب ــط دس توس
عبارتــی ده هــا هــزار نفــر از دولــت تأییــد داشــتن اســلحه 

ــود.  ــاز ش ــکار آغ ــل ش ــا فص ــد ت ــد و منتظرن گرفته ان
بــا همــه ایــن اوصــاف، مجــوز ایــن شــکار ازنظــر 
ــات  ــودی حی ــای ناب ــه معن ــتی ب ــط زیس ــداران محی طرف
پرنــدگان مهاجــری اســت کــه شــاید در ســال های آینــده 

ــد. ــفر نکنن ــه س ــن منطق ــه ای ــر ب دیگ
شــکار ایــن روزهــا بــه مشــکل اول محیط زیســت 
ــده  ــث ش ــه باع ــکلی ک ــت. مش ــده اس ــتان تبدیل ش گلس
شــکارهای غیرمجــاز زیــادی هــم در ایــن اســتان انجــام 
ــر تعــداد نیروهــای  شــود. صــدور مجــوز شــکار چنــد براب
ــت  ــدان محیط زیس ــام کارمن ــده تم ــث ش ــان باع محیط ب
مجبــور باشــند آخــر هفتــه از مرخصــی و اســتراحت 
ــات گونه هــای  ــه حی ــری ب ــا خســارت کمت ــد ت خــود بزنن

ــود. ــتان وارد ش ــوری اس جان
ــکار  ــل ش ــرف و فص ــان ازیک ط ــروی محیط ب ــود نی کمب

ــه  ــکارچیانی ک ــت و ش ــرده اس ــم ک ــم ک ــا را ه نظارت ه
دنبــال فرصتــی هســتند بــه حیات وحــش گلســتان 
ــتان  ــوش اس ــد. وح ــی می کنن ــک تیراندازی های ــم ت ه
گلســتان دیگــر در زیســتگاه های خــود نیــز آرامــش 
ندارنــد و پیچــش صــدای شــلیک تفنــگ، خــواب از 

ــت.  ــوده اس ــا رب ــمان آن ه چش
خبرهــا نشــان از تلــف شــدن گونه هــای جانــوری 
مختلفــی دارد و هیچ کــدام از آن هــا امنیــت جانــی ندارنــد. 
ــدارد  ــرق ن ــی ف ــد خیل ــکار می کن ــه ش ــی ک ــرای کس ب
ــت.  ــراض اس ــال انق ــه در ح ــی ک ــا پلنگ ــد ی ــده بزن پرن
ــن  ــوران از زمی ــاول. جان ــا قرق ــد ی ــه خــرس شــلیک کن ب
و آســمان در امــان نیســتند و شــکارچیانی کــه اســلحه در 
ــه ای  ــه هیچ گون ــردارند ب ــکار در س ــودای ش ــت و س دس

نمی کننــد.  رحــم 
ــف  ــای مختل ــود گونه ه ــل وج ــه دلی ــتان ب ــتان گلس اس
ــت و  ــوده اس ــکارچیان ب ــه ش ــواره موردتوج ــوری هم جان
ــن شــکار  ــن قوانی ــدون در نظــر گرفت ــی ب ــراد حت ــن اف ای
ــد  ــی می رون ــتقبال جانوران ــه اس ــربی ب ــای س ــا گلوله ه ب
کــه بســیاری از آن هــا گلســتان را تنهــا بــرای اســتراحتگاه 

ــد. ــاب کرده ان ــود انتخ ــفر خ ــت س موق
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ــه  ــی تهی ــر« گزارش ــه »اب ــاره منطق ــه درب ــار ک ــتین ب نخس
ــتن  ــان نوش ــردد. آن زم ــل برمی گ ــال قب ــه س ــه س ــم ب کردی
دربــاره یــک مســئله فــرا اســتانی لــذت خاصــی داشــت و هرگــز 
ــوع  ــردم. موض ــر نمی ک ــدازآن فک ــای بع ــل ه ــس العم به عک
ــر«  ــه »اب ــی منطق ــای تاریخ ــاده ای در دل جنگل ه ــداث ج اح
ــه رو  ــتی روب ــط زیس ــراوان محی ــای ف ــا مخالفت ه ــه ب ــود ک ب

ــود.  شــده ب
تصــورم ایــن بــود کــه مثــل یــک ســوپرمن جلــوی یــک تخلــف 
ــاره  ــزرگ را گرفتــه ام و حتمــاً یــک اســتان بعــد از مخالفــت درب ب
ــورا  ــد و ه ــان می گیرن ــاالی دستش ــن را ب ــاده م ــن ج ــداث ای اح

می کشــند!
حتــی ذره ای بــه ذهنــم خطــور نمی کــرد کــه تنهــا 24 
ســاعت پــس از انتشــار ایــن گــزارش مخالفــان آن کــه عمدتــًا 
ــه  ــای روی دک ــام روزنامه ه ــد، تم ــه بودن ــان منطق از بومی
شهرســتان های محــدوده »ابــر« را بخرنــد، بــه داخــل 
ــل  ــا را مقاب ــه آن ه ــد و هم ــه بریزن ــتی روزنام ــر سرپرس دفت

ــند. ــش بکش ــه آت ــمانمان ب چش
آن زمــان ســعی می کــردم ترســم را نشــان ندهــم و خیلــی عــادی 
برخــورد کنــم. انــگار کــه هفتــه ای یک بــار ایــن موضــوع را تجربه 
ــه  ــن تجرب ــن چنی ــتند م ــه می دانس ــب هم ــی خ ــم، ول می کن

ــدارم. ن
پــس از ســال ها دوبــاره هــوای »ابــر« بــه ســر مــا زد و ایــن بــار نه 
بــرای جــاده بلکــه بــرای آب بــود. از بخــت روزگار بایــد بــا بومیــان 
منطقــه بــرای حضــور در منطقــه هماهنــگ می کــردم. همه چیــز 
در ظاهــر آرام و مــن هــم خوش بخــت بــه نظــر می رســیدم چــون 
بایــد گزارشــی از دغدغــه همــان بومیــان تهیــه می کــردم و قــرار 
بــود دوبــاره مثــل یــک ســوپرمن چالــش بــزرگ منطقــه را حــل 

کنــم!
ــا نشــان  ــه م ــید روی خوشــش را ب ــه نظــر می رس ــم ب ــر« ه »اب
ــه  ــا این ک ــت ت ــش می رف ــوب پی ــت خ ــز داش ــود و همه چی داده ب
ــا همدلــی و  خــودروی بومیــان منطقــه در برف گیــر کــرد. البتــه ب
هم زبانــی توانســتیم خــودرو را از بــرف نجــات دهیم ولــی دلهره ای 
ــاد. از طرفــی خــدا را شــکر می کــردم کــه خبرگــزاری  ــم افت در دل
مثــل روزنامــه نیســت کــه بتــوان آن را آتــش زد امــا ولــی پیــش 
خــودم گفتــم نکنــد »ابــر« می خواهــد ایــن بــار به جــای آتــش بــا 

بــرف ضــد حــال بزنــد! 
ــده از  ــع پیش آم ــزارش و وقای ــتن گ ــد نوش ــم رون ــتم در ذهن داش
ــم حســینی  ــا خــودم توضیحــات خان ــردم. ب ــرور می ک ــح را م صب
ــم ورودی و  ــا بتوان ــرم خبرگــزاری را چــک می کــردم ت ــر محت دبی
مشــاهده خوبــی بــرای گــزارش داشــته باشــم، کــه بــرای ســومین 
ــود  ــا ب ــار خــودروی دوم م ــن ب ــه ای ــم. البت ــر افتادی ــار در برف گی ب

کــه در چالــه ای گیــر کــرد..
ــداده.  ــان ن ــن نش ــه م ــش را ب ــر« روی خوش ــدم »اب ــن ش مطمئ
بــه ســرم زده بــود برگردیــم ولــی بــاز پیــش خــودم گفتــم همــه 
از این کــه یــک رســانه بــا ســه خبرنــگار و دو دوربیــن عکاســی و 
فیلم بــرداری بــرای تهیــه گــزارش از یــک چالــش منطقــه ای بــه 
»ابــر« آمده انــد خوشــحال اند. حــاال اگــر ایــن وســط مــن قبــل از 

ــم چــه می شــود؟ ــا بزن ــی ج ــه اصل ــه منطق رســیدن ب
ــزه ام را  ــه انگی ــه منطق ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــراوان بومی ــاش ف ت
زیــاد کــرد و از طرفــی هــم خیالــم از آن هــا راحــت شــد کــه ماننــد 

موضــوع »جــاده ابــر« بــا مــا اختافــی ندارنــد، ولــی ذره ای تصــور 
نمی کــردم کــه ایــن بــار اختافــات داخلــی آن هــا کار دســت مــا 

دهــد.
ــه ای  ــات درون منطق ــر« و اختاف ــرِف »اب ــه ب ــه این ک خاص
ــر را  ــود و میانب ــدا ش ــا ج ــودروی دوم از م ــا خ ــد ت ــث ش باع
ــد  ــد نرس ــه مقص ــا ب ــه تاش ه ــم هم ــد و علی رغ ــاب کن انتخ
ــا ورود هال احمــر رســانه خبرســاز خــود ســوژه  ــار ب ــا ایــن ب ت

ــود. ــانه ها ش ــر رس خب
ــرای درآوردن  ــت ب ــا دس ــا ب ــدن برف ه ــاده روی، کن ــاعت ها پی س
ــادآور  ــه ی ــتان ک ــای کوهس ــروب زیب ــم غ ــر ه ــودرو و در آخ خ
حضــور گرگ هــا در منطقــه بــود تنهــا دســتاورد تــاش رســانه ای 

مــا بــرای تهیــه گــزارش از منطقــه »ابــر« شــد.
ــه  ــم ب ــا بازه ــی ب ــدم ول ــر« ش ــرِف »اب ــلیِم ب ــم تس ــار ه ــن ب ای
همــان حــس یــک ســوپرمن قاطــع می گویــم هیچ چیــز 

نمی توانــد جلــوی یــک خبرنــگار را بگیــرد!

سفر به »ابر« و دستاورد سرد یک تالش رسانه ای

وقتی سوپرمن در برف گیر افتاد!
محمد چراغعلی

ــت( ــک تجربه)یادداش ی
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و  روزمــره  کار  از  فراغــت  از  پــس  گاهــی 
ــه  ــاه ب ــی کوت ــر نگاه ــی اگ ــغله های زندگ مش
زندگــی افــراد بیندازیــم بــا اتفاقــات تلــخ و 
شــیرین در زندگــی دوروبری هایمــان روبــرو 

. یم می شــو
ــاب هریــک از  ــا غــروب آفت از آغــاز ســپیده دم ت
مــردم شــهر مــن در خلــوت خــود بــا مصائــب و 
ــرم می کننــد،  مشــکات زیــادی دســت وپنجه ن
اســت  ممکــن  مشــکات  ایــن  هرچنــد 
تاثیرزیــادی در زندگــی همــه مــا نداشــته باشــد 
ــیب پذیر  ــای آس ــق الیه ه ــه عم ــی ب ــا وقت ام
ــواب  ــم خ ــگاه می کنی ــود ن ــون خ ــه پیرام جامع
ــود. ــخت می ش ــا س ــدام از م ــرای هرک ــب ب ش

ــا  ــری گاهــی ت انتخــاب بعضــی ســوژه های خب
ــر  ــان را درگی ــان و قلمم ــن خودم ــا ذه مدت ه
می کنــد، مثــل ایــن روایــت کــه هنــوز بــا 
ــار کــه مــرور می شــود،  خــودش درد دارد، هــر ب
بازهــم تلــخ اســت و بــا خــودش رنــج مــی آورد.

ورود بــه عمــق مشــکات یــک خانــواده فقیــر، 
ــا دارای  ــر از آن ه ــج نف ــه پن ــد ک ــت فرزن ــا هف ب
معلولیــت ذهنــی هســتند تــن هــر خواننــده ای را 

ــرزه  درمــی آورد. ــه ل ب
ــواده ای اســت در  ــواده ترحمــی ماجــرای خان خان
ــد معلــول  ــا داشــتن پنــج فرزن گچســاران کــه ب
ــت و  ــروم اس ــز مح ــدر نی ــتن پ ــی از داش ذهن
اکنــون تحــت سرپرســتی مــادر ســقف خانــواده 

اســت. حفظ شــده 
ــت  ــی از هف ــی روایت ــت نفره ترحم ــواده هش خان
ــوش،  ــوش، مســعود، کیان ــد بانام هــای داری فرزن
محمود،پیمــان، کبــرا و زهــرا اســت کــه تحــت 
ــوند  ــداری می ش ــواده نگه ــادر خان ــتی م سرپرس
ــرای  ــی ب و امــکان داشــتن یــک زندگــی معمول

آن هــا دشــوار اســت.
مسـئول  بـا  گـزارش  تهیـه  بـرای  پس ازآنکـه 
گچسـاران  بهزیسـتی  اداره  توان بخشـی 
هرگـز  آمـد  عمـل  بـه  الزم  هماهنگی هـای 
پیش بینـی یک چنین سـوژه ای را نکـرده بودم اما 
ایـن بـار موضوع کامـًا فـرق می کرد و مـن باید 
راوی داسـتان پنج انسـانی می شـدم که خود قادر 
به بیان عمـق مشکاتشـان نبودند و مـادری که 
بـه قـول خـودش هـرگاه درب خانـه اش بـه صدا 
درمی آیـد امید به این دارد کسـی بـرای حمایت از 

فرزنـدان معلولـش آسـتینی بـاال بزند.
پــس از هماهنگی هــای الزم بــرای تهیــه 
ــی  ــج معلول ــواده پن ــه خان ــی خان ــزارش راه گ
یــا شــاید بــه قــول مــادر خانــواده هفــت 
ــتقبال  ــس از اس ــدم و پ ــارانی ش ــی گچس معلول
ــر  ــی س ــواده ترحم ــار خان ــرم و غیرقابل انتظ گ

ــد. ــاز باش ــان ب صحبتم
ورود مــا بــا اســتقبال پیمــان پســر دارای معلولیت 
ذهنــی بــا یــک دوربیــن عکاســی قدیمــی 
همــراه شــد کــه شــروع ســؤاالت گــزارش مــا از 

ــول 21 ســاله رقــم خــورد. ایــن پســر معل
ــی و  ــه عکاس ــیاری ب ــه بس ــه عاق ــان ک پیم
موســیقی داشــت بارهــا وقتــی در مقابــل ســؤال 

مــا در خصــوص اینکــه بــه چــه چیــزی عاقــه 
داری بــا همــه مشــکاتی کــه در صحبــت 
کــردن داشــت بــا اشــاره بــه ضبط صــوت 
موجــود در اتاقــش عاقــه خــود بــه موســیقی را 

ــی داد. ــان م ــا نش ــه م ب
ــن  ــی تلف ــه گوش ــاله ب ــان 21 س ــه پیم از عاق
ــا  ــراه م ــن هم ــرگاه تلف ــه ه ــا ک ــراه همان هم
زنــگ می خــورد بــا همــه ســختی در گفتــار وی 

پاســخگوی تلفن هــای مــا می شــد.
پیمــان ترحمــی کــه متأســفانه بــه گفتــه 
مــادرش بــه دلیــل یــک بیمــاری موهــای خــود 
را ازدســت داده بــود تنهــا دل خوشــی اش عکــس 
ــاق  ــه در گوشــه ای از ات ــود ک ــش ب ــدر مرحوم پ
نصب شــده و عــکاس مــا بــا دادن دوربیــن 
خــود بــه ایــن جــوان معلــول آرزوی او را هرچنــد 
ــرآورده کــرد، و متذکــر شــد کــه حتمــًا  ــاه ب کوت
ــه  ــد ک ــز بزنی ــدرم را نی ــس پ ــتان عک در گزارش
ــواده  ــر خان ــادر و خواه ــن لحظــه اشــک م در ای

ــد. ــرازیر ش س
ــه 34  ــواده ک ــر خان ــول دیگ ــر معل ــعود پس مس
ــه  ــن ب ــا آرزوی خــود را رفت ســال ســن دارد تنه
ــعود  ــد، مس ــا)ع( می دان ــام رض ــهد وزارت ام مش
کــه روزگار خــود را تنهــا در خانــه ســپری 
ــری  ــت دیگ ــه فعالی ــه هیچ گون ــادر ب ــد ق می کن

ــت . نیس
ــه  ــی ک ــواده ترحم ــاله خان ــود پســر 29 س محم
بــه قــول مــادر خانــواده در کارهــای خانه بیشــتر 
همــکاری می کنــد نیــز از معلولیــت ذهنــی رنــج 
ــکات  ــع مش ــود را رف ــا آرزوی خ ــرد و تنه می ب

ــد. ــواده اش می دان ــای خان اعض
ــیده  ــی زجرکش ــه زن ــی ک ــواده ترحم ــادر خان م
ــت  ــت معلولی ــف از وضعی ــراز تأس ــا اب ــت، ب اس
ــت  ــداری از هف ــد: نگه ــود می گوی ــدان خ فرزن
فرزنــد معلــول ذهنی کار بســیار دشــواری اســت.

وی اضافــه می کنــد: تاکنــون پنــج فرزنــدم 
تحــت پوشــش اداره بهزیســتی گچســاران 
قرارگرفته انــد و بــا یــک مســتمری بازنشســتگی 
ــم. ــی می کنی ــذران زندگ ــم گ ــر مرحوم همس

ــا  ــک بار تنه ــمانی اش ــا چش ــه ب ــادر ک ــن م ای
ــس  ــش پ ــداری فرزندان ــود را نگه ــی خ نگران
ــد:  ــد، ادامــه می ده ــوان می کن ــودش عن از خ
ــکات  ــل مش ــرای ح ــچ اداره ای ب ــون هی تاکن

ــت. ــرده اس ــا نک ــه م ــی ب ــان کمک فرزندانم
وی بابیــان اینکــه محمــود، فرزنــد بــزرگ 
45 ســاله اش در بیمارســتان صنعــت نفــت 
گچســاران کارهایــی نظیــر نامه رســانی را انجــام 
می دهــد می گویــد: فرزنــدش تاکنــون بــه 
دلیــل معلولیــت ذهنــی نتوانســته در بیمارســتان 

ــود. ــتخدام ش اس
مــادر خانــواده ترحمــی از داشــتن دو دختــر دیگر 
در خانــه نیــز خبــر می دهــد کــه آن هــا نیــز قــادر 
ــای  ــا در کاره ــتند و تنه ــام کاری نیس ــه انج ب

ــد. ــک می کنن ــه وی کم ــه ب خان
ــا  ــه ب ــی اگرچ ــول ذهن ــج معل ــن پن ــی ای زندگ
ســختی های بســیاری گــذران می شــود امــا 
ــواده و صمیمیتــی کــه  روحیــه بــاالی مــادر خان

میــان وی و فرزندانــش اســت شــاید بتوانــد 
ــای  ــر در خانواده ه ــوی مؤث ــک الگ ــوان ی به عن

ــود. ــی ش ــا معرف م
ــواده  ــادر خان ــدان را از م ــن فرزن ــه س ــی ک زمان
ــی  ــاری و ناراحت ــا می شــویم از شــدت گرفت جوی
ــک  ــی ســن ی ــدان حت ــده فرزن از سرنوشــت آین

ــه خاطــر نمــی آورد. ــز ب ــدان را نی ــر از فرزن نف
بــه  پیمان23ســاله  عاقه منــدی  از  مــادر 
ــاله  ــوش 25س ــاله و کیان ــیقی، مسعود34س موس
ــای  ــه کاره ــاله ب ــود 29س ــال و محم ــه فوتب ب
اینکــه می دانــد  از  خانــه می گویــد، دریــغ 
فرزندانــش نمی تواننــد بســیاری از آرزوهــای 
ــد. ــت محقــق کنن ــه معلولی ــا توجــه ب خــود را ب

هرچنــد آرزوی مــادر خانــواده چنــدان آرزوی 
بزرگــی بــرای خیلــی از انســان های اطــراف مــا 
نیســت امــا داشــتن سرپرســتی بــرای فرزندانش 
ــادر  ــن م ــن آرزوی ای ــرگ بزرگ تری ــس از م پ

رنج دیــده اســت.
ــی را از دیگــر معضــات پیــش  وی مســائل مال
روی خــود و خانــواده اش می دانــد و اضافــه 
ــل  ــی از فامی ــه کمک ــون هیچ گون ــد: تاکن می کن
ــا مســئوالن دریافــت نکــرده ام و ایــن مســئله  ی
گــذران زندگــی را بــرای مــا ســخت کــرده 

ــت. اس
مــادر خانــواده در ادامــه از همــه مســئوالن 
ــی کــه  ــت تــا در خصــوص خانواده های خواس
ــواده وی  هســتند  دارای شــرایطی همچــون خان

ــد. ــام دهن ــتری انج ــی بیش ــات حمایت اقدام
وی می گویــد: فرزنــدان مــن ســالیان ســال 
اســت کــه در خانــه هســتند و بــدون هیچ گونــه 

ــد. ــپری می کنن ــختی را س ــی روزگار س فعالیت

ــاران  ــتان گچس ــتی شهرس ــس اداره بهزیس رئی
هــم می گویــد: تاکنــون همــه خانواده هــای 
ســطح  در  سرپرســت  بــد  و  بی سرپرســت 
شهرســتان گچســاران شناســایی و موردحمایــت 

قرارگرفته انــد.
مهــران کشــاورز اضافــه می کنــد:  خانــواده 
ــز در  ــش نی ــدی پی ــی چن ــی ترحم ــج معلول پن
بازدیــد رئیــس بهزیســتی کشــور و نماینــده 
مــردم گچســاران و باشــت در مجلــس شــورای 
اســامی از منــزل آن هــا مــورد مســاعدت رئیس 
بهزیســتی کشــور قــرار گرفت و طــی نامــه ای از 
ســوی واحــد توان بخشــی بهزیســتی گچســاران 
مشــکات ایــن خانــواده بــه ســازمان بهزیســتی 

کشــور گزارش شــده اســت.
ــد  ــه فرزن ــون س ــد: تاکن ــه می ده ــاورز ادام کش
معلــول ایــن خانــواده تحــت حمایــت بهزیســتی 
ــت  ــداً تح ــز جدی ــر نی ــر دیگ ــه دو نف ــد ک بودن

پوشــش اداره بهزیســتی قرارگرفته انــد.
وی اضافــه می کنــد: رفــع مشــکات ایــن 
ــاران  ــا در گچس ــداد آن ه ــه تع ــای ک خانواده ه
ــتی  ــت بهزیس ــا حمای ــا ب ــت تنه ــم نیس ــز ک نی
نیازمنــد مشــارکت و  برطــرف نمی شــود و 
ــتیم. ــز هس ــوکاران نی ــن و نیک ــت خیری حمای

تمــام  ترحمــی  خانــواده  بــا  حرف هایمــان 
ــی و  ــوالن ذهن ــکات معل ــی مش ــود ول می ش
ــه  ــه گرفت ــا ریش ــه م ــدر در جامع ــمی آن ق جس
کــه رفــع آن همــت می خواهــد و دغدغــه، 
کــه  افــرادی  خیرخواهــی  ســر  از  همتــی 
می تواننــد گره گشــا باشــند و دغدغــه ای از 
ســوی مســئوالنی کــه بــرای چاره جویــی پشــت 

نشســته اند. میزهایشــان 

روایت خانواده ای با پنج معلول؛

لبخند پیمان، اشک های مادر
امین  دهقانی

ه نـــد و پـــر
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زهرا خورشید 
کالیی

برگــزاری نهمیــن نمایشــگاه کتــاب گلســتان در روزهــای 
ــن  ــی ای ــداد فرهنگ ــن رخ ــاید مهم تری ــز ش ــل پایی ــی فص پایان

ــود. ــتان ب ــل اس فص
سـال گذشـته بـه دالیـل مختلـف شـاهد برگـزاری نمایشـگاه 
کتـاب در گلسـتان نبودیـم و گمان می شـد امسـال تعـداد زیادی 
ایـن  بـه  بـرای جبـران سـال قبـل  را  از عاقه منـدان کتـاب 
نمایشـگاه بکشـاند، امـا آنچـه رخ داد اسـتقبال سـرد مخاطبـان 

از کتـاب بـود.
 ایــن اســتقبال ســرد هرچنــد بایــد واکاوی عمیق تــری شــود امــا 
در نگاهــی اولیــه بــه ایــن موضــوع می تــوان از زمــان نامناســب 
ــام  ــل اساســی ن ــک عام ــوان ی ــن نمایشــگاه به عن ــزاری ای برگ

بــرد. 
روزهــای پایانــی مــاه صفــر و شــب های ســرد پاییــزی کــه بــاد 
و طوفــان خســارت هایی هــم بــه نمایشــگاه زد، نزدیــک بــودن 
فصــل امتحانــات دانــش آمــوزان، دور بــودن نمایشــگاه کتــاب 
گلســتان از مرکــز شــهر و اطاع رســانی نامناســب ایــن رخــداد 
ــم  ــتقبال ک ــی اس ــل اصل ــوان دالی ــاید بت ــی را ش ــم فرهنگ مه

مخاطبــان از ایــن نمایشــگاه عنــوان کــرد. 
اســتقبالی کــه صــدای ناشــران حاضــر در ایــن نمایشــگاه را نیــز 
بلنــد کــرد و حتــی برخــی از آن هــا حاضــر بودنــد نمایشــگاه در 

همــان روزهــای ابتدایــی مهــر پایــان یابــد. 
ــگاه  ــه در نمایش ــوری ک ــته کش ــران برجس ــا ناش ــت ب در صحب
ــی  ــه خوب ــل صبغ ــه دلی ــا ب ــه آن ه ــم ک ــد دریافتی ــور دارن حض
ــاب  ــد کت ــب و خری ــتقبال از کت ــتان در اس ــگاه گلس ــه نمایش ک
داشــته در ایــن نمایشــگاه حاضــر شــدند و حــاال بــا تعجــب بــه 
ــد  ــد و می گوین ــگاه می کنن ــده ن ــی از بازدیدکنن ــای خال غرفه ه
ــر  ــد دیگ ــوال باش ــن من ــه همی ــگاه ب ــر نمایش ــا روز آخ ــر ت اگ
عطــای شــرکت در ایــن نمایشــگاه را بــه لقــای آن می بخشــیم.

ــرده  ــن ک ــاط په ــگاه بس ــاط نمایش ــه در حی ــم ک ــده ای ه ع
ــناریوی  ــا س ــم زد ت ــان را بره ــه داروندارش ــان هم ــد طوف بودن
ســردی اســتقبال و هــوا بــا خســارتی کــه دیدنــد کامــل شــود.

ــت.  ــنیدن داش ــم ش ــدگان ه ــخن بازدیدکنن ــان س ــن می در ای
عــده ای ادعــا داشــتند در ایــن نمایشــگاه همــه عناویــن 

از  بســیاری  در  نتوانســته اند  و  ندارنــد  رشــته ها حضــور  و 
رشــته ها کتاب هــای موردنیــاز خــود را پیــدا کننــد.

در  نرم افــزار  و  کمک آموزشــی  کتاب هــای  فعــال  حضــور 
ــای  ــناس و کتاب ه ــارات سرش ــگ انتش ــارکت کمرن ــار مش کن
ــه  ــه ب ــم ک ــی ه ــده کم ــد آن ع ــث ش ــال، باع ــروش س پرف

نمایشــگاه آمدنــد، دســت خالی برگردنــد.
البتــه برخــی هــم مشــکات اقتصــادی را دلیــل اصلــی کاهــش 
ــر  ــه نظ ــد. ب ــوان می کردن ــاب عن ــث کت ــردم در بح ــد م خری
می رســد اگــر برنامه ریــزی مدونــی بــرای حضــور دانــش 
ــجویان  ــن دانش ــی  و همچنی ــف تحصیل ــع مختل ــوزان مقاط آم
ــه  ــت ب ــد، می توانس ــام می ش ــگاه انج ــای نمایش ــی روزه ط
ــاهد  ــل ش ــی در عم ــود ول ــر ش ــگاه منج ــتر نمایش ــق بیش رون

ــم. ــوع نبودی ــن موض ای
شــاید همــه دالیلــی کــه گفتــه شــد را بتــوان به حســاب 
اســتقبال کــم مخاطبــان از نمایشــگاه گذاشــت ولــی ایــن، همــه 

ــت. ــان نیس ــار مهرب ــت ی ــرای غرب ماج
ــردم  ــم م ــاالن فرهنگــی و رســانه ای اســتقبال ک ــدگاه فع از دی
از نمایشــگاه کتــاب دالیــل دیگــری هــم دارد. بــا توجــه 
ــای  ــروز ابزاره ــور و ب ــازی و ظه ــای مج ــترش فض ــه گس ب
ــوب  ــاب مکت ــه کت ــه روز ب ــردم روزب ــتیاق م ــانه ای اش چندرس

می شــود. کمتــر 
 مشــکل اصلــی مــردم مــا ایــن اســت کــه کتــاب نمی خواننــد 
ــم از  ــا اع ــرده م ــادی بلکــه قشــر تحصیل ک ــردم ع ــا م و نه تنه
پزشــکان، اســاتید و دانشــجویان و مهندســان و از همــه مهم تــر 
مســئوالن مــا نیــز کتــاب نمی خوانــد و مطالعــه داشــتن 

ــا نیســت. دغدغــه مــردم م
بخــش قابل توجهــی از مــردم مــا حاضرنــد همــه نــوع 
ــدل  ــوژی و آخرین م ــواع تکنول ــند و از ان ــته باش ــه را داش هزین
را خریــداری می کننــد، گران تریــن  بــازار  در  گوشــی های 
ــا  ــه ب ــی در رابط ــد، ول ــان می کنن ــرروز امتح ــتوران ها را ه رس

کتــاب هزینــه کــردن را ضــروری نمی داننــد.
در شــهری مثــل گــرگان کــه هــر هفتــه شــاهد افتتــاح فســت 
ــد کــه در  ــر پیــش می آی ــد هســتیم، کمت ــود و رســتوران جدی ف
طــول یــک ســال بشــنویم و یــا جایــی تبلیــغ شــود کــه فــان 

ــد.  ــدازی ش ــی راه ان کتاب فروش
برخــی می گوینــد مــردم در فضــای مجــازی کتــاب می خواننــد 
ــازی  ــای شــبکه های مج ــد اعض ــا نشــان می ده ــا آماره ام
ــبکه های  ــر از ش ــیار کمت ــاب بس ــا کت ــط ب ــا مرتب ــی ی فرهنگ
ــای  ــه در هجمه ه ــی آنچ ــت. از طرف ــوک اس ــرگرمی و ج س
ــاب و  ــی کت ــده، معرف ــه گم ش ــش از هم ــازی بی ــای مج فض

کتاب خوانــی اســت.
ــرای حضــور  ــه و وقــت خــود را ب در شــرایطی کــه مــردم هزین
ــا  ــت فوده ــذا در فس ــرف غ ــا ص ــازی و ی ــبکه های مج در ش
می گذراننــد، بــه نظــر می رســد برگــزاری یــک نمایشــگاه 
ــری  ــزی دقیق ت ــد برنامه ری ــری نیازمن ــا حضــور حداکث ــاب ب کت

ــد. بخواه
نیــاز مخاطبــان  بــر شــناخت  برنامه ریــزی کــه عــاوه 
ــا  ــد. ام ــذب کن ــم ج ــا را ه ــد کتاب خوان ه ــوان و بتوان کتاب خ
ــاد  ــئولیت یک نه ــط در مس ــه فق ــوع مطالع ــم موض ــد بدانی بای
ماننــد ارشــاد نیســت بلکــه بایــد عوامــل و نهادهــای مختلفــی 
ــاره نقشــی اساســی  ازجملــه رســانه، خانــواده و آمــوزش دراین ب

ــد.  ــا کنن را ایف

به جامانده از نهمین نمایشگاه کتاب گلستان

فصل سرد استقبال و طوفانی که یار مهربان را برد

خبـر درحاشـیه 

خسارت طوفان به نمایشگاه کتاب گلستان
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ــن ــگاران اربعی ــا خبرن ب

ــداهلل الحســین  ــان زوار اباعب ــر شهرســتان مهــران میزب ــد ســال اخی در چن
بــوده و همیــن ســبب شــد کــه امســال نیــز ایــن شهرســتان بــار دیگــر در 

کانــون توجهــات قــرار بگیــرد.
ــوان دروازه  ــاع مقــدس اســت و عن ــروز دف مهــران روایتــی از ســال های دی
ــات  ــه عتب ــران سیدالشــهدا و دروازه ورود ب ــی زائ ــا امــروز میزبان شــهادت ت

ــرد«. ــدا آن را آزاد ک ــه »خ ــی اســت ک ــات، اینجــا همان جای عالی
ــا کلیــد زدن پرونــده پیگیــری تأمیــن زیرســاخت های اربعیــن در  امســال ب
ــن  ــود زیرســاخت های ای ــرای بهب ــی ب ــاش شــد گام ــر ت ــزاری مه خبرگ
شهرســتان برداشــته شــود، هرچنــد کــه هنــوز راه تــا بهبــود اوضــاع در ایــن 

شهرســتان مــرزی همچنــان باقــی ســت.

شرایط سخت انعکاس اخبار
ــه  ــد ک ــبب ش ــران س ــتان مه ــور در شهرس ــر کش ــور زوار از سراس حض
مســئوالن کشــوری و لشــکری زیــادی بــه مــرز مهــران ســفر کننــد ولــی 
چــون در پایانــه مــرزی مهــران مــکان یــا محلــی بــرای کنفرانــس خبــری 
ــرای  ــر ســبب شــد کــه شــرایط کار ب ــن ام ــود همی ــه نشــده ب درنظرگرفت
انعــکاس اخبــار ســخت شــود تــا امیــدواری بــرای حــل ایــن مشــکل بــه 

ــول شــود. ــده موک ســال آین
را  مســئوالن  اخبــار  همــه  توانســت  مهــر  خبرگــزاری  بااین حــال 
چــه به صــورت اختصاصــی و چــه جمعــی به خوبــی پوشــش دهــد 
به طوری کــه خبرنــگاران مهــر تــا پاســی از شــب در پایانــه حضــور داشــتند 
و اخبــار را در کمتریــن زمــان ممکــن منتشــر می کردنــد، تجربــه ای در نــوع 

ــتنی. ــتی و دوست داش ــی خواس ــخت ول ــود س خ

اشک ریختن اتباع افغانی در مرز مهران
شــرایط عبــور زوار در مــرز مهــران باعــث شــده بــود عــاوه بــر هم وطنــان 
ــه  ــن ب ــرای رفت ــی ب ــوص افغان ــی به خص ــاع خارج ــی از اتب ــی برخ ایران
کربــا مــرز مهــران را انتخــاب کننــد ولــی مصوبــه شــورای امنیــت ملــی 
از یک ســو و نپذیرفتــن طــرف عراقــی از ســوی دیگــر خــروج اتبــاع از مــرز 

مهــران را نشــدنی کــرد تــا اتبــاع افغانــی پشــت مــرز مهــران بماننــد.
ــا  ــا ب ــی از آن ه ــت خیل ــی شــکل گرف ــاع افغان ــا اتب ــه ب ــی ک در گفتگوهای
ریختــن اشــک و خوانــدن دعــا و آیت الکرســی دنبــال راهــی بــرای رفتــن 
ــرای گفتــن  ــد، اینجــا در مــرز مهــران ملیــت آدم هــا حرفــی ب کربــا بودن

ــدری. ــود و حی نداشــت، مکتــب و کیــش و آئیــن همگــی حســینی ب

مرگ دل خراش خانواده خادم حسین در سانحه تصادف
ــران  ــی از زائ ــای پذیرای ــن موکب ه ــا گرفت ــاهد پ ــال ش ــران امس ــرز مه م
حســینی بــود، موکب هایــی کــه باهمــت خودجــوش مردمــی برپــا شــد و بــا 

عشــق و ارادت خادمــان حســین رونــق گرفــت.
تهیــه خبــر و گــزارش بهانه مــان بــود بــرای ســرک کشــیدن بــه موکب هــا 
ــی را  ــی جوان ــین)ع(؛ در موکب ــران حس ــان زائ ــا خادم ــدن ب ــم کام ش و ه
دیــدم کــه خانــواده اش راهــی ســفر کربــا شــد و خــودش مانــد تــا خدمــت 

ــود. ــد؛ امــا این همــه ماجــرا نب کن
خانـواده این جوان در برگشـت از کربا در مسـیر مهران به دهلـران براثر 
سـانحه تصادف جـان خود را از دسـت می دهند، خبـر تصـادف را خبرنگاران 
زودتـر از همـه شـنیدند، هرکسـی بـه ابزاری تـاش می کـرد تا بـه بهانه ای 
پسـر جوان را راهی خانـه اش کند، بهانه آخـر تعویض نوبت بود و اسـتراحت، 
برخـی از فعاالن موکب بـا مرد جوان راهی شـدند تا شـاید در مسـیر آرام آرام 
همه چیـز را بگوینـد؛ ایـن مـرز مهـران اسـت، و هیچ چیـزی از تکاپـوی 

خادمـان بـرای خدمـت بـه زوار نمی کاهد.

مجتبی کاور - خبرنگار اعزامی 
مهر به مرز مهران

ــان  ــل ِورد زب ــاه قب ــک م ــه از ی ــه ای ک ــن«؛ کلم »اربعی
ــک  ــن نزدی ــن اربعی ــه ای ــر چــه ب ــود و ه ــا شــده ب خیلی ه
می شــدیم شــور و شــوق و تــب ایــن بــزرگ چهلــم تاریــخ 

ــرد. ــی می ک ــتر خودنمای بیش
ــب  ــس غری ــت هیچ ک ــت نداش ــن غرب ــلمچه در اربعی ش
نبــود، همــه آشــنا بودنــد، همــه عاشــق یــک معشــوق بودند 
و بــی رقابــت یــاری می دانــد بــرای وصــل بــه آن معشــوق.

ــر  ــه صف ــه نقط ــروج، ب ــه دروازه خ ــد ب ــره بودن ــه خی هم
استشــمام  و  ســنگی  ســرد  گیت هــای  آن  و  مــرزی 
می کردنــد بــوی  حســین)ع( را از پــس مرزهــا و فاصله هــا.

ــه  ــود، هم ــم ب ــم عل ــن ه ــای ایران زمی ــا و در کرب اینج
ــا  ــیرخواره؛ اینج ــودک ش ــم ک ــدار و ه ــم علم ــه، ه خیم
ــت اال  ــا رای ــاله »م ــر هزارس ــود و تعبی ــا ب ــتی کرب به راس

جمیــا«. همه چیــز زیبــا بــود همه چیــز...
حــال و هــوای شــلمچه در اربعیــن حــال و هــوای عجیبــی 
ــر  ــی ب ــا عصای ــدم ب ــت می دی ــده قام ــردی خمی ــود. م ب
ــت  ــم داش ــاید بی ــت، ش ــرعت راه می رف ــا س ــه ب ــت ک دس
ــش  ــا شــاید اراده اش توان ــد و ی ــد بنگرن ــه تردی ــش را ب توان

ــود. ــاخته ب ــدان س را دوچن
اینجـا پدربـزرگ دیگـری هـم بـود، قدمـی برمی داشـت 
لباس هـای خاک آلـودش  زمیـن می خـورد و مـردم  بـر  و 
را می تکاندنـد و بـر می خواسـت و می رفـت و بـاز زمیـن 
می خـورد و چـه زیبـا ناگفتـه »یا عبـاس« را هجـی می کرد.

در شلمچه شوق دخترک یتیمی را هم دیدم که »فاطمه« نام 
داشت، می گفت سفر کربا را دوست دارد، می گفت دوست دارد 
سوریه برود حج برود، با شیطنت لبخند زد و گفت: همین طور 
اروپا. و از پی آن چشمانش برق خاصی زد و محکم تر گفت: » 

اما کربا را بیشتر از همه جا دوست دارم.«
ــه  ــی ک ــوی خوب ــی دارد« ب ــوی خوب ــا ب ــت: »آنج می گف
نتوانســت توضیحــش دهــد. امــا از چشــمانش می توانســتی 
ــه  ــای رقی ــوی باب ــی داد، ب ــا م ــوی باب ــا ب ــی آنج بخوان

سه ســاله دشــت نینــوا را.
ــه  ــی ک ــک زنان ــود، اش ــم ب ــک آلود ه ــمان اش ــا چش آنج
جامانــده بودنــد، از راه دور آمــده بــودن بــا امیــد گــذر آســان 
بــدون ویــزا و یــا بــا گذرنامــه دیگــری و امیــد داشــتن بــه 

ــدند. ــده نش ــه طلبی ــد ک ــه می کردن ــوز گری ــن و از س رفت

اینجــا هــر گوشــه اش را می شــد قــاب کــرد، نقــش خاطــره 
زد. مبیــن آن کوچــک خادمــی کــه خــاک از پــای رهگذران 
می ربــود، آنجــا پــدر پیــری هــم بــود کــه از زائــران بــه تمنــا 
می خواســت مهمــان ســفره اش باشــند، اینجــا مادربزرگــی 
بــود کــه هــر چــه داشــت گونــی آردی بیــش نبــود و تنهــا 
توانــش پخــت نــان و دختــران و پســران بســیاری کــه اگــر 
ــد  ــفید نمی زدن ــه سیاه وس ــت ب ــد دس ــان بودن ــه خودش خان
امــا اینجــا در ایــن برهــه خــاص و در ایــن فضــای روحانــی 

هــر چــه تــوان داشــتند بــرای خادمــی هزینــه می کردنــد.
ــا  ــی ب ــوی خــوش چــای زغال ــوی اســپند مــی داد، ب هــوا ب
ــر می شــنید،  ــا هــم بهت ــی؛ اینجــا گوش ه چاشــنی دلدادگ
ــر  ــا ه ــزاداران ب ــزاداری ع ــگ ع ــه و ضرب آهن ــوای نوح ن

ــژاد. ملــت و از هــر ن
ــم و آذری و  ــرب و عج ــود، ع ــقان ب ــذرگاه عاش ــا  گ اینج
ازبکــی و پاکســتانی و افغانــی نداشــت همــه بــا پرچم هــای 
مختلــف باهدفــی واحــد راهــی شــده بودنــد و ســفره 

اهل بیــت بــرای همــه پهن شــده بــود.
اینجــا همــان خرمشــهر اســت، همــان خونین شــهر ســی و 
انــدی ســال پیــش و بازهــم همــه آمــده بودنــد، از سراســر 
ایــران، بــه شــلمچه، بــه نخســتین خاک ریــز دفــاع مقــدس.

 بازهم برخی بی سیم چی بودند، نه با آن بی سیم های بزرگ و 
سنگین زمان جنگ؛ اما، پیام های رد و بد شده این بی سیم چی ها 

همان امتداد »یا زهرا« بود، امتداد شعار »یا حیدر«.
ــوی  ــا، ب ــی داد همه ج ــوی خــاک م ــود، ب اینجــا شــلمچه ب
ــا. ــه خاک ریزه ــر پهن ــود در سراس ــده ب ــقی پخش ش عاش

اینجا و در این قطعه بهشت هنوز برخی بر خاک های سرد 
نشستند و با نغمه یا حسین، مروارید از ژرفای  وجود می تراویدند 

و در این دیار عاشقی عزم رفتن کردند.
ــود،  ــده ب ــدل ش ــا ب ــر دنی ــه آخ ــی ب ــلمچه گوی ــا ش اینج
ــد و  ــده بودن ــه آم ــت هم ــوان نداش ــر و ج ــرد و زن و پی م
ــر ابهــت  ــن صــدای پ ــا طنی ــد ت یک صــدا تکــرار می کردن
ایــن شــیعیان محــب مســیر ســرخ سیدالشــهدا را بــه افاک 
برســانند و دوبــاره بــه ســجده درآورنــد مائکــه را و هم نــوا 
ــم در  ــه باه ــوا و هم ــان دشــت نین ــا راهی ــا را ب ــد آن ه کنن
ایــن بــزرگ مانــور تشــییع هــم دل و هم صــدا فریــاد زننــد: 

ــا زینــب«. ــا حســین«؛ » لبیــک ی »لبیــک ی

روایتی از مرز شلمچه

»اربعین« امتداد سرخ عاشقی
 از کربال تا کربال

اینجا مرز مهران است

روایت اشک های اتباع افغانی
 و خادمی که عزادار شد

 سیده فاطمه هالالت - خبرنگار 
اعزامی به شلمچه
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ــن ــگاران اربعی ــا خبرن ب

به وقت عمود 1400

اینجا بهشت روی زمین است
ــی  ــافت طوالن ــرعت مس ــا س ــه و ب ــو گرفت ــه وض ــت باعجل ــر اس ــک ظه نزدی
محــل اســکان تــا حــرم را بــا پــای پیــاده طــی می کنیــم تــا بــه نمــاز جماعــت 
در حــرم امیــر و مــوالی شــیعیان برســیم. تــا کیلومترهــا نزدیــک حــرم خودروهــا 
حــق عبــور نداشــتند و مجبوریــم ایــن مســافت را بــا پــای پیــاده طــی کنیــم کــه 
ــه  ــه ب ــم چگون ــوان نجــف نمی دان ــدن ای ــرم و دی ــه ح ــیدن ب ــه عشــق رس البت

ــاندمان. ــرم می رس ح
ــه نســبتًا  ــه بافاصل ــا »تفتیــش« ک ــول عراقی ه ــه ق ــا ب از ســه محــل گشــت ی
ــته  ــا دربس ــیم. ب ــم و می رس ــد می گذری ــرار دارن ــرم ق ــیر ح ــم و در مس دور از ه
مواجــه می شــویم و از صحبت هــای ایرانیــان اطــراف حــرم کــه تعدادشــان کــم 
هــم نیســت متوجــه می شــویم کــه بــه دلیــل پــر شــدن ظرفیــت داخــل حــرم 

ــوند. ــاز نمی ش ــده و ب ــاز بسته ش ــد نم ــا بع درب ه
بادلــی گرفتــه از نداشــتن توفیــق شــرکت در نمــاز جماعــت حــرم جــای کوچکی 
ــم و  ــان را می خوانی ــرده و نمازم ــرم پیداک ــراف ح ــده اط ــا پهن ش روی فرش ه

بعــدش فرصــت دســت می دهــد تــا دور و اطــراف را ورانــداز کنیــم.
ــه  ــرای رســیدن ب ــه ب ــازار سرپوشــیده نجــف می گذشــت و عجل مســیرمان از ب
نمــاز جماعــت زمــان رفــت اجــازه دیــدن بــازار را نــداد، بــازاری کــه خیابان هــای 
ــا  ــز در آن ه ــه همه چی ــی ک ــود و مغازه های ــران ب ــو از زائ کوچــک و تنگــش ممل

ــد. ــده می ش دی
ــد، از فافــل  ــرای ایســتادن در صــف ترغیبمــان می کن ــوی فافــل عراقــی ب ب
ــم، در  ــده بودی ــش نش ــه خوردن ــق ب ــوز موف ــی هن ــنیده ول ــاد ش ــا زی عراقی ه
ــه الی خاطراتمــان  ــی عراقــی هــم الب ــن خوردن ــا طعــم ای صــف می ایســتیم ت

از ایــن ســفر جــا پیــدا کنــد.
ــا  ــه ب ــی ک ــه می شــویم، جای ــا و نجــف نیســت، راهــی کوف ــط کرب ــراق فق ع
ــزار  ــود 18 ه ــی می ش ــان تداع ــه در ذهنم ــزی ک ــن چی ــام آن اولی ــنیدن ن ش
ــکان  ــارت و اس ــس از زی ــا پ ــم ت ــام خوبی هاســت، آمده ای ــه ام ــان ب ــه کوفی نام
چنــدروزه در نجــف در مســجد کوفــه و ســهله و مرقــد مطهــر میثــم تمــار ادای 

ــه دل هــا شــویم. احترامــی کــرده و راهــی کعب
کوفــه برایمــان دل تنگــی و احســاس غربــت مــی آورد، از نخلســتان های 
ــه ای کــه صاحبــش دم در  ــرای اقامــه نمــاز در خان زیبــای کوفــه می گذریــم و ب
ایســتاده و اصــرار دارد زائــران در خانــه اش نمــاز خوانــده و ناهــار بخورنــد توقــف 

می کنیــم.
خانــم جوانــی بــا فرزنــدان قــد و نیــم قــدش و اســتقبالی گــرم، خوشــحالی خــود 
ــه  ــک و فقیران ــه ای کوچ ــد؛ خان ــان می دهن ــان نش ــه خانه ش ــا ب را از ورود م
ــا  ــه، اینج ــت کوف ــه غرب ــا هم ــگار ب ــتنی؛ ان ــز و خواس ــیار تمی ــال بس درعین ح

ــد. ــت می کن ــنایی همراه ــس آش ح
اینجــا حدفاصــل نجــف تــا کربــا عمــود 285 موکب امــام رضــا)ع( اســت، برای 
اســتراحت توقــف می کنیــم، موکبــی کــه شــکل ورودی و حتــی شــکل حیــاط 
آن آدم را بــه یــاد کیلومترهــا دورتــر یعنــی حــرم مطهــر امــام رئــوف می انــدازد.

ــدار شــده و  ــا به ســختی بی ــد ام ــداری تنبلمــان می کن ــاده روی روز قبــل در بی پی
پــس از اقامــه نمــاز جماعــت صبــح بــاز راهــی می شــویم کــه هیــچ توقفگاهــی 

در ایــن ســفر شــیرینی مقصــد اصلــی را نــدارد.
ــت  ــه حال ــنی ب ــرد مس ــیم، م ــا زود برس ــماریم ت ــی می ش ــا را یکی یک عموده
ــات  ــه مراع ــرد باهاتون ــه پیرم ــد ی ــی گی ــد: »نم ــتانش می گوی ــه دوس ــد ب لبخن
حــال مــن پیرمــرد را بکنیــد« و همــه مــی ایســتند تــا پیرمــرد بــه قدم هایشــان 

ــد.. برس
اینجــا عمــود 1300 اســت، حــال عجیبــی در دلــم دارم جلوتــر رفتــن بیشــتر دلــم 
ــد، از عمــود 1400 هــم کــه داخــل شــهر  ــی و ســرعتم را بیشــتر می کن را هوای
ــوب  ــود، میخک ــده می ش ــی دی ــد طای ــم گنب ــم، کم ک ــت می گذری کرباس
ایــن  آوار می شــود،  گونه هایــم  روی  اشــک ها  و دست به ســینه  می شــوم 
ــول  ــه ق ــدارد و ب ــی ن ــس زمین ــا جن ــد، اینج ــم را می زنن ــرف دل ــک ها ح اش

ــت. ــن اس ــت روی زمی ــا بهش ــه«، اینج ــی ارض ــه اهلل ف ــا »جن عراقی ه

معصومه نوروزپور-خبرنگار 
اعزامی به کربال
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ــن خــاک  ــه مهــر گوشــه گوشــه ای ــران از معضــات ســر ب ــن شــماره از بخــش جامعــه ای در ای
پهنــاور مــی گوییــم از روزگار ناخــوش دریاچــه ارومیــه تــا دل خــون »ســیرخون«، از حجــره هــای 
ــاله  ــای 30 س ــت ه ــان و محرومی ــای گی ــاالب ه ــده ت ــان ناخوان ــا مهم ــدان ت ــازار هم ــته ب خس

ــام.   ای

»هوبــره« ایــن روزهــا حــال و روز خوشــی نــدارد، پرنــده ای که شــکار و قاچــاق آن به کشــورهای 
حــوزه خلیــج فــارس بــه علــت عاقــه زیــاد شــیوخ عــرب، خراســان رضــوی را بــه محلــی بــرای 
ــد  ــر روی طبیعــت بســته ان ــور دالر ب ــر شــدت ن ــر اث ــه چشمانشــان را ب ــی ک جــوالن قاچاقچیان

تبدیــل و نســل ایــن پرنــده را در آســتانه انقــراض قــرار داده اســت.

محیــط بانــان گلســتانی پــای محیــط زیســت اســتان خــود بــدون ســاح ایســتاده انــد و خــم بــه 
ابــرو نمــی آورنــد. آنهــا فقــط یک ســخن بــا مســئوالن دارنــد: یــک مــاه بیاییــد در عرصــه حضور 
ــدن شــکارچی،  ــا دی ــه مــورد حفاظــت خــود باشــید، ب داشــته باشــید، نگــران جــای جــای منطق
بــی خیــال اســلحه اش دل را بــه دریــا بزنیــد، یــاد همکارتــان کــه تیــر خــورده بیفتیــد و تصویــر 
فرزندتــان را گوشــه قلبتــان میخکــوب کنیــد، آخــر مــاه هــم 089 هــزار تومــان دریافتــی داشــته 

باشــید.

صورتــــت را پوشــانده اند، انــگار کــه دیدنــی نیســت، امــا مــن دوســت دارم تــو را ببینــم 
نتــرس کســی دســت بــه پوســت ســوخته ات نمی زنــد، پوســتی کــه حــاال تحمــل حتــی 
یــــک بوســه را هــــم نــدارد، صورتــی کــــه دو برابــر جــان آدمیــزاد قیمــــت دارد دیدنــی 

اســــت، آنچــه را تــو فروختــه ای خــدا خریــده اســت.

هفــــت ســــال از روزگاری می گــــذرد کــــه دریاچــــه بختــــگان در اســــتان فــــارس شــیره 
وجــــودش را از دســــت داد، از زمانــی کــه خشکســالی و بــی مهــری آســمان فامینگوهــای ایــن 
دریاچــه را بــا بالهــای پوشــیده از نمــک در میــان نمکزارهــا دفــن کــرد. هفــت ســال گذشــت و 

ــد. ــه تــاالب نیامــده ان هنــوز فامینگوهــا ب

جامعـه ایـــران
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آذربایجــان غربــی ســرزمینی اســت بــا طبیعــت 
خــاص در تابســتان و بهــارش پوشــیده از اللــه، 
شــقایق، نرگــس، سوســن و ســنبل و در پاییــز و 
زمســتان تاالبهــا، مردابهــا آبگیرهــا و ســواحل 
ارومیــه اش، میعــادگاه و  و جزایــر دریاچــه 
زیســتگاه صدهــا نــوع پرنــده وحشــی بومــی و 
ــان  ــی آبزی ــل زندگ ــای آن مح ــر و روده مهاج

ــرد اســت.  ــه ف منحصــر ب
ــواع کل،  ــی، ان ــش ارمن ــوچ، می ــوزن زرد، ق گ
مــرغ آتشــین، فامینگــو، انــواع مرغابــی 
ــاز  ــاز، غ ــروس غ ــو، ع ــکان، تنچــه، ق ــا، پلی ه
خاکســتری، درنــای طنــاز، درنــای خاکســتری، 
اردک سرســبز، آنقــوت، کرکــس، قرقــی، عقاب 
طایــی، دلیجــه، کبوتــر چاهــی، پلنــگ ایرانی، 
انــواع خفــاش هــا، ســیاه گــوش از ذخایــر 
ــه  ــتان ب ــن اس ــش در ای ــات وح ــمند حی ارزش

ــد. ــی رون ــمار م ش

ــتاندار، 286  ــه پس ــود 54 گون ــون وج ــم اکن ه
گونــه پرنــده، 59 گونــه خزنــده، 26 گونــه انــواع 
ــه گیاهــی در اســتان ثبــت  ماهیــان، 1500 گون

شــده اســت.
ــا وجــود اینکــه آذربایجــان غربــی بــه دلیــل   ب
موقعیــت خــاص جغرافیایــی بــه عنــوان یکــی 
و  وحــش  حیــات  مهــم  زیســتگاه های  از 
گونه هــای گیاهــی کشــور شــناخته شــده هــم 
ــتان در  ــن اس ــوری در ای ــه جان ــون 38 گون اکن
لیســت انقــراض قــرار دارد، تهدیــدی کــه 
و  شــکارغیرمجاز  از  ناشــی  آن  از  بخشــی 

ــت. ــاآگاه اس ــراد ن ــی اف ــودجویی برخ س
متاســفانه در ســالهای اخیــر افزایــش بــی رویــه 
ــن  ــی در ای ــد اساس ــه تهدی ــاز ب ــکار غیرمج ش

بخــش تبدیــل شــده اســت.
در ایــن میــان بــا وجــود تصویــب قانــون 
ــق  ــکار در مناط ــت ش ــز ممنوعی ــده و نی بازدارن
حفاظــت شــده در کشــور هــر روز شــاهد صیــد 

ــتیم. ــادر هس ــه ن ــزاران گون ه

176l شکارچی غیرمجاز شناسایی و 
دستگیر شده اند

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجــان غربــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا در 
ــت شــکارمجاز و غیرمجــاز در  خصــوص وضعی
اســتان گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
176 شــکارچی غیرمجاز در اســتان شناســایی و 

ــده اند. ــی ش ــی معرف ــات قضای ــه مقام ب
ــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت  محمــد خلیلــی ب
48 اســلحه شــکاری نیــز کشــف و ضبــط 
شــده اســت افــزود: متاســفانه بــا وجــود اطــاع 
ــت  ــر ممنوعی ــی ب ــترده مبن ــانی های گس رس
ــت  ــت حفاظ ــه و تح ــق ممنوع ــکار در مناط ش
ــق آزادی  ــز مناط ــتان و نی ــت اس ــط زیس محی
کــه مامــن حیــات وحــش اســت شــاهد حضــور 

ــتیم. ــاز هس ــکارچیان غیرمج ش
ــت  ــگان حفاظ ــا ی ــه آی ــوص اینک وی در خص
ــایی و  ــه شناس ــادر ب ــتان ق ــت اس ــط زیس محی
دســتگیری تمــام شــکارچیان غیرمجــاز اســت 
ــی شــکارچی هــای  پاســخ داد: شناســایی تمام
ــرل  ــا کنت ــت ام ــر نیس ــکان پذی ــاز ام غیرمج
ایــن معضــل زیســت محیطــی نیازمنــد نیــروی 
انســانی و تجهیــزات ویــژه در یگان هــای 

ــت. ــت اس حفاظ
ــون 100  ــم اکن ــه اینکــه ه ــاره ب ــا اش ــی ب خلیل
نیــروی مســلح یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــبانه روزی  ــورت ش ــه ص ــی ب ــان غرب آذربایج
ــت  ــق زیس ــت از مناط ــد و حفاظ ــغول رص مش
ــن  ــار داشــت: ای ــتان هســتند اظه محیطــی اس
ــاالی  ــعت ب ــه وس ــه ب ــرو در مقایس ــداد نی تع
مناطــق زیســتگاهی در اســتان بســیار کم اســت.

اســاس  بــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســتانداردهای جهانــی بــه ازای هــر ســه 
ــت  ــده زیس ــت ش ــه حفاظ ــار منطق ــزار هکت ه
محیطــی بایــد یــک نیــروی حفاظتــی مســتقر 
ــه  ــت ک ــی اس ــن حال ــرد: ای ــوان ک ــد عن باش
ــه  ــن اســتاندارد فاصل ــه ای ــرای رســیدن ب ــا ب م
زیــادی داریــم بــه طــوری کــه هــم اکنــون در 
منطقــه حفاظــت شــده مــراکان کــه 30 هــزار 
هکتــار اســت تنهــا 20 نیــروی یــگان حفاظــت 

ــت. ــتقر اس مس

lآذربایجــان غربــی بــه 120 نیــروی 
ــاز  یــگان حفاظــت محیــط زیســت نی

دارد
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
ــه  آذربایجــان غربــی کمبــود نیــروی انســانی ب
همــراه تجهیــزات در یگان هــای حفاظــت 
ــر در  ــل مؤث ــی از عوام ــت را یک ــط زیس محی
ســودجویی شــکارچیان غیرمجــاز عنــوان کــرد 

ــروی  ــه 120 نی ــون اســتان ب و گفــت: هــم اکن
ــا  ــاز دارد ت ــت نی ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی

ــد. ــر برس ــه 220 نف ــداد ب ــن تع ای
خلیلــی بــر ضــرورت تجهیــز یگان هــای 
ــد  ــز تاکی ــتان نی ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
ــون  ــم اکن ــه ه ــود اینک ــا وج ــزود: ب ــرد و اف ک
تجهیــزات مناســبی در اختیار اســتان قــرار دارد 
ولــی بــرای کنتــرل و نظــارت بیشــتر نیازمنــد 
تجهیــزات پیشــرفته بــه میــزان دو برابــر 

ــتیم. ــی هس ــزات فعل تجهی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــم اکنــون 11 گشــت 
ــت  ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــبانه روزی ی ش
آذربایجــان غربــی بــه صورت مســتمر مشــغول 
کنتــرل و بازرســی و نیــز رصــد شــکارهای 
مجــاز صــورت گرفتــه در مناطــق تحــت 
ــی  ــان غرب ــت آذربایج ــط زیس ــت محی حفاظ
هســتند گفــت: همچنیــن تعــداد 13 گــروه 
ســیار بــه صــورت دو شــیفت فعالیــت دارنــد که 

ــت. ــو نیس جوابگ
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت 
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
حاضــر برخــی گروه هــا مجبــور بــه فعالیــت در 
دو شــیفت در برخــی شهرســتان ها هســتند 
ــد 15  ــتان بای ــاز اس ــران نی ــرای جب ــزود: ب اف
ــای  ــه گروه ه ــکیل و ب ــر تش ــیار دیگ ــروه س گ

ــود. ــزوده ش ــتان اف ــت اس ــگان حفاظ ی

ــدگان در  ــه شــکار پرن lصــدور پروان
ــی آغــاز شــد آذربایجــان غرب

ــدور  ــاز ص ــه آغ ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام خلیل
ــی  ــان غرب ــدگان در آذربایج ــکار پرن ــه ش پروان
بــا هــدف جلوگیــری از شــکار غیرمجــاز اظهــار 
داشــت: صــدور پروانــه شــکار پرنــده بــا شــرایط 
ــی،  ــای مکان ــامل محدودیت ه ــه ش ــی ک خاص
زمانــی و نوعــی خواهــد بــود و ایــن پروانــه تــا 

ــار دارد. ــان اســفندماه جــاری اعتب پای
طبــق  پروانــه  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
محیــط  حفاظــت  یــگان  دســتورالعمل 
بهره بــرداری  راســتای  در  اســتان  زیســت 
پایــدار و خردمندانــه از گونه هــای پرنــدگان 
ــه  ــک ب ــدف کم ــا ه ــکار ب ــل ش ــادی قاب ع
ــق  ــان از طری ــت آن ــه معیش ــی ک ــع محل جوام
ــت  ــش اس ــات وح ــنتی از حی ــرداری س بهره ب

صــادر مــی شــود.
 

غیرمجاز  شکارهای  از  درصد   50l

حیات وحش در استان کشف نمی شود
ــط  ــت محی ــش حفاظ ــات وح ــس اداره حی رئی
خصــوص  در  غربــی  آذربایجــان  زیســت 
تهدیــدات موجــود حیــات وحــش اســتان گفــت: 
ــه  ــا از جمل ــی چالش ه ــار برخ ــفانه در کن متاس
تخریــب مراتــع و زیســتگاه ها، کــم آبــی و 
خشکســالی افزایــش شــکارهای بــی رویــه 
حیــات وحــش در اســتان تهدیــدی جــدی بــرای 
ــت. ــده اس ــی ش ــت محیط ــوع زیس ــن موض ای

امیــد یوســفی بــا بیــان اینکــه فراوانــی 
اســلحه های شــکاری مجــوز دار و بــدون 
ــداران تهدیــدی  مجــوز و شــکار بــی رویــه جان
ــروز  ــه ام ــا ب ــفانه ت ــه متاس ــت ک ــدی اس ج
چــاره اندیشــی اساســی در خصــوص آن نشــده 
ــی از  ــال حاضــر نیم ــرد: در ح ــوان ک اســت عن
شــکارهای بــی رویــه حیــات وحــش در اســتان 

نمی شــود. کشــف 
وی کمبــود نیــروی انســانی، کمبــود امکانــات، 
ــات  ــع و زیســتگاه های حی ــاالی مرات وســعت ب
وحــش بــه همــراه تنــوع بــاالی زیســت 
ــل عــدم کشــف 50  محیطــی اســتان را از دالی
ــتان  ــه در اس ــورت گرفت ــکارهای ص ــد ش درص
ــدی  ــدی ج ــر تهدی ــن ام ــت: ای ــمرد و گف برش

ــت. ــتان اس ــش اس ــات وح ــرای حی ب
ــط  ــت محی ــش حفاظ ــات وح ــس اداره حی رئی
ــه  ــام اینک ــا اع ــی ب ــان غرب ــت آذربایج زیس
بــی توجهــی بــه افزایــش تخلــف و شــکارهای 
غیرمجــاز موجــب شــده در حــال حاضــر حیــات 
وحــش اســتان ســیر نزولــی داشــته باشــد 
افــزود: مــا بــا شــکار مخالــف نیســتیم چــرا کــه 
آن را بــرای تعدیــل جمعیــت الزم مــی دانیــم و 
خودمــان نیــز مجــوز می دهیــم ولــی بــا افــراط 
ــه در  ــت ک ــن را گف ــد ای ــف هســتیم و بای مخال
حــال حاضــر تعــداد اســلحه های شــکاری 
زیســتگاه های  ظرفیــت  از  بیــش  موجــود 

ــت. ــتان اس اس
یوســفی بــا تاکیــد بــر فرهنــگ ســازی و آگاهی 
بخشــی بــه مــردم در خصــوص اهمیــت محیط 
زیســت و صدمــات شــکار بــی رویــه بــر تنــوع 
ــکاری  ــاران، هم ــرح همی ــرای ط ــتی، اج زیس
بیــش از پیــش بــا تشــکل های مردمــی، 
ــز  ــانی، تجهی ــاع رس ــای اط ــرای برنامه ه اج
ــط  ــا و محی ــوزش نیروه ــاوگان حفاظــت و آم ن
بانــان را از دیگــر اقدامــات در راســتای افزایــش 
ــن  ــا متخلفی ــورد ب ــز برخ ــی و نی ــی مردم آگاه

ــمرد. برش

سکینه اسمی

طبیعــت زیبــا، تنــوع آب و هوایــی، جریــان رودهــای فصلــی و 
دائمــی، وجــود هــزاران چشــمه قنــات و پــارک ملــی دریاچــه 
ارومیــه، آذربایجــان غربــی را بــه لحــاظ امکانــات زیســت محیطــی 

ــت. ــرده اس ــز ک ــتانها متمای ــایر اس ــتی از س ــوع زیس و تن
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حیات وحش آذربایجان غربی امنیت ندارد

وقتی قانون بازدارنده نیست

بر اساس استانداردهای 
جهانی به ازای هر سه هزار 
هکتار منطقه حفاظت شده 

زیست محیطی باید یک 
نیروی حفاظتی مستقر 

باشد. هم اکنون در منطقه 
حفاظت شده مراکان که 
30 هزار هکتار است تنها 
۲0 نیروی یگان حفاظت 

مستقر است|
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شـکار و قاچـاق هوبره به کشـورهای حوزه خلیج فارس بـه دلیل عاقه 
بسـیار زیاد شـیوخ عرب، نسـل این پرنده را در آسـتانه انقراض قرار داده 
و بـه دلیـل فراوانی ایـن پرنده در خراسـان رضـوی حال این اسـتان به 

محلـی برای جوالن قاچاقچیان تبدیل شـده اسـت.
در کشـورهای عربی طبق سـنتی دیرینـه  پرندگان شـکاری را برای 
شـکار هوبـره تربیـت می کننـد و بـه همیـن دلیـل، تعـداد هوبره ها 
در ایـن کشـورها کاهـش چشـمگیری یافته و بـازار پرسـودی برای 

قاچـاق این پرنـده به این کشـورها ایجادشـده اسـت.
در ایـن میـان قاچاقچیان پرنـده که چشمانشـان را بر اثر شـدت نور 
دالر، بـر روی طبیعـت بسـته اند حتی از قاچـاق تخم هـای پرندگان 
نیز نگذشـته و روش های قاچـاق و غیر معمول آنها همه سـاله جان 

بسـیاری از پرنـدگان را در رسـیدن به آن سـوی آب هـا می گیرد.

lدشـت »سـیر خـون« دلـش از دسـت قاچاقچیـان 
اسـت خون 

دشـت سـیر خـون به عنـوان یکـی از زیسـتگاه های تحـت حفاظـت 
محیط زیست در شهرسـتان خواف در خراسـان رضوی ازجمله مناطقی 
اسـت که به واسـطه جوالن صیـادان غیرمجـاز و تله های زنـده گیری 
متعـدد دلـش از دسـت قاچاقچیـان خـون اسـت. دسـتگیری و انهدام 
افـزون بر 25 بانـد قاچـاق بین المللی پرنده بـه گفته مدیرکل سـازمان 

محیط زیسـت خـود حدیـث مفصلی اسـت از ایـن مجمل.
ایـن منطقه واقع در اسـتان خراسـان رضـوی دارای 12 کیلومتر مرز 
مشـترک با کشـور افغانسـتان اسـت و به دلیل برخـورداری از وجود 
رودخانـه کال شـور مژن آباد و وجود زیسـتگاه های تاالبـی، بیابانی و 
جنگل دسـت کاشـت گونه تـاغ زرد به توقفـگاه و کریدور مناسـبی 
جهـت مهاجـرت پرنـدگان از شـمال اسـتان خراسـان رضـوی بـه 
مناطق جنوبی کشـور و البته کمینگاه قاچاقچیان تبدیل شـده اسـت.

بسـیاری از افـراد محلی و بومـی که به دلیـل تأمین معـاش زندگی 
خـود در قـاب قاچاقچیان بین المللی و واسـطه ها قرار دارند نسـبت 
بـه تله گـذاری و زنده گیـری این پرنـده در مناطق مختلف خراسـان 
از جملـه شهرسـتان خـواف اقـدام می کننـد امـا بـه چند اسـکناس 
هزارتومانـی این پرنـدگان را بـه قاچاقچیان تحویـل می دهند غافل 
از اینکـه قیمـت ایـن پرنـدگان از خودروهـای لوکـس امـروزی نیز 

است. سـبقت گرفته 
بـه گفته مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت خراسـان رضـوی هرچند 
که زنـده گیـری این پرنده توسـط صیـادان بومـی سـود چندانی به 
همـراه نـدارد امـا قاچاقچیـان حرفـه ای ایـن پرنـده را در بازارهـای 

داخلـی تـا قیمـت 200 هـزار تومـان و آن طـرف آب هـای حـوزه 
خلیج فـارس تـا ده هـا میلیـون تومـان قیمت گـذاری می کننـد.

حمیـد صالحـی در گفت وگـو بـا مهـر بـا اشـاره بـه اینکه خراسـان 
رضـوی از زیسـتگاه های پرندگان شـکاری اسـت ادامـه می دهد: در 
ایـن سـودای قاچـاق، پرنده هـای شـکاری باالبـان مشـتری و البته 

قیمت هـای گزافـی را بـه خـود اختصـاص دادند.
وی می گویـد: خریدوفـروش پرنده هـای شـکاری کـه بـه ازای هـر 
قطعه توسـط شـیوخ عـرب افزون بـر 100 میلیـون تومـان پرداخت 
بسـیار  مافیایـی  گروه هـای  پـای  کـه  اسـت  طبیعـی  می شـود 
قدرتمنـد را در ایـن بـازار بـاز می کنـد. وی گفـت: در حـال حاضر 41 
منطقه در اسـتان خراسـان رضـوی در قالب بوسـتان های ملی، مناطق 
حفاظت شـده، پناهگاه هـای حیات وحش و مناطق شـکارممنوع تحت 
پوشـش این اداره کل هسـتند اما امکانات موجود اجازه مقابله همه جانبه 

بـا قاچاقچیـان را نمی دهد.

lبمب هایی که کارساز نیست
هوبـره از جملـه پرندگانـی اسـت کـه حتـی وقتـی احسـاس خطـر 

می کنـد، ترجیـح می دهـد روی زمیـن راه بـرود یـا بـدود.
رنـگ بـدن هوبره ها بارنـگ زیسـت گاه آن ها تناسـب زیـادی دارد و به 
همین سـبب به خوبـی می تواننـد خـود را از دید دشـمنان مخفی کنند 
امـا  این فریب هـا در مقابل صیادان و قاچاقچیان دو پا کارسـاز نیسـت.

اگـر  در هنگام پـرواز، یک پرنده  شـکاری هوبـره را تعقیـب کند این 
پرنـده از روش جالبـی برای دفـاع از خود اسـتفاده می کند.

هوبـره در ایـن حالـت، مدفوع چسـبناک خـود را مانند یـک بمب به 
سـمت پرنـده  شـکاری تعقیب کننـده پرتـاب می کنـد و ایـن بمـب 
طبیعی که بسـیار چسـبناک اسـت پروبال پرنـده  شـکاری را به هم 

می چسـباند و مانـع ادامه  پـرواز آن می شـود.

lدستمان خالی است 
سرپرسـت اداره محیط زیسـت شهرسـتان خـواف بابیـان اینکـه ایـن 
شهرسـتان پـس از سـبزوار بزرگ تریـن وسـعت حـوزه اسـتحفاظی 
محیط زیسـت در اسـتان را با یک میلیون هکتار به خود اختصـاص داده 
اسـت می گوید: بـا این وسـعت و با توجه بـه اینکه این منطقـه یکی از 
زیسـتگاه های مهم هوبره اسـت اما تنها پنج محیط بـان برای حفاظت 
از حیات وحـش در اختیار داریم و دسـتمان در برابر صیادان خالی اسـت.

عباس طاهریـان در گفت وگو بـا مهر خأل محیط بان در شهرسـتان 
قاچاقچیـان  سوءاسـتفاده  قبـال  در  خـأل  بزرگ تریـن  را  خـواف 

می دانـد و بـا اشـاره به اینکه بـا پنج محیط بـان نمی توان بـه مقابله 
بـا باندهـای بین المللی رفـت ادامه می دهـد: برای حفاظـت بیش از 

صدها نیـرو نیـاز داریم.

lچشم کشورهای عربی به »هوبره« دوخته شده است 
طاهریـان با اشـاره به اینکه شـکار غیرقانونـی از این فصـل به دلیل 
زمـان مهاجـرت پرنـده هوبـره آغازشـده اسـت یـادآور می شـود که 

بیشـتر کشـورهای عربی چشـم به ایـن پرنـده دوخته اند.
وی جریمـه شـکار هر قطعه پرنـده هوبـره را 20 میلیون تومـان عنوان 
می کنـد و می گویـد ایـن میـزان جریمـه خـود گـواه قیمت ارزشـمند 
این گونـه در حـال انقراض اسـت امـا ظاهـراً بازهـم بازدارنده نیسـت.

وی کـه وجـود تاالب هـا را در ایـن منطقـه فرصتـی بـرای تکثـر 
گونه هـای مختلـف جانـوری ازجملـه هوبـره، آهـو، زاغ بـور، گربـه 
شـنی و خزندگانـی همچـون بزمجـه و آرگوتـا  می دانـد امـا کمبود 
امکانـات و سوءاسـتفاده از فقـر معیشـتی روسـتائیان را مهم تریـن 
عامـل در راسـتای انقـراض این گونـه هـای ارزشـمند می خوانـد.

شـاید نخسـتین نکتـه ای که بـرای مقابلـه بـا قاچاقچیان بـه ذهن 
متبـادر می شـود رونـد عملکرد یـگان حفاظـت اداره محیط زیسـت 
اسـت اما به گفتـه حمیـد صالحی مدیرکل محیط زیسـت خراسـان 
رضوی تعـداد این افـراد برای اجـرای صحیح وظایـف خویش حتی 

به انـدازه یک دهـم اسـتانداردهای جهانـی هم نیسـت.
مدیـرکل محیط زیسـت خراسـان رضـوی می گویـد: بـر اسـاس 
اسـتانداردهای جهانـی بایـد بـه ازای هر دو یا سـه هـزار هکتار یک 
محیـط بـان باید وجود داشـته باشـد امـا در خراسـان رضـوی برای 

هـر30 الـی 40 هـزار هکتـار یـک محیـط بـان در اختیارداریم.
وی مسـیر تایباد-مشهد-بوشـهر را خط قاچـاق می خوانـد و می گوید: 
همه سـاله در این فصل با سـیل ورود گونه های جانـوری به ویژه باالبان 
از سـمت کشور افغانسـتان و از طریق شهرسـتان مرزی تایباد به سمت 
ایـران مواجـه هسـتیم که طـی سـال های گذشـته نیروهـای مرزبانی 

نقـش فعالی در کشـف ایـن پرنده های قاچاق داشـتند.
مدیـر محیط زیسـت خراسـان رضـوی بـا اعتـراف بـه اینکـه در 
شـهرهای تایبـاد، باخـرز و تربت جـام با کمبـود نیرو مواجه هسـتیم 
بـا  محلـی  مـردم  آشـنایی  حفاظـت،  یـگان  تقویـت  می گویـد: 
حیات وحش،افزایـش تعـداد همیاران محیط زیسـت و آمـوزش مردم 
محلـی، افزایـش جریمه هـا و تأمیـن وثیقه هـای سـنگین  توسـط 
مراجـع قضایـی ازجملـه راهکارهایی اسـت کـه باید با حساسـیت و 
جدیت بیشـتری دنبال شـود. وی یـادآور می شـود برای کشـاورزان 
و روسـتائیان بایـد تبییـن شـود کـه پرنده هـای شـکاری نقـش 
بسـیار مهمـی در ایجـاد تعـادل جمعیـت جونـدگان دارنـد و به طور 
غیرمسـتقیم بـه حفـظ محصـوالت کشـاورزان کمـک می کننـد.

lمسافران غیر قانونی و عبور از مرزهای قانونی  
قاچـاق پرنـده و سـود ناشـی از آن بـه حـدی اسـت کـه حتـی پای 
بسـیاری از حامـان مـواد مخـدر و قاچاقچیـان انسـان را بـه ایـن 

تجـارت بازکـرده اسـت.
در آسـتانه سـپیده دم و در حوالـی مشـهد مقـدس اتوبوس هـای 
مسـافربری بسـیاری کـه از زاهدان تا مشـهد را شـبانه طـی طریق 
کرده انـد مشـاهده می کنی که بـرای تحویـل مسـافران غیرقانونی 
بـه خودروهـای در انتظـار لحظـه ای در کنار جـاده توقـف می کنند.   
گونـه های مختلـف باالبـان، طوطـی، هوبـره، طوطی خاکسـتری 
آفریقایـی یا کاسـکو از جمله مسـافران ایـن اتوبوس ها هسـتند که 
به دلیـل اینکه حجم کمتری اشـغال می کنند و حساسـیت و جرایم 
کمتری نسـبت بـه قاچاق کاال و انسـان دارند شـوق بیشـتری برای 

حمـل و قاچاق آنهـا در بیـن قاچاقچیان دیده می شـود.

پرنده »بمب انداز« در آستانه انهدام

فرش قرمز قاچاق از شرق تا جنوب
گونــه نــادر »هوبــره« یکــی از پرنــدگان 
ارزشــمند و در معــرض انقــراض اســت 
ــیب پذیر  ــه ای آس ــوان گون ــه به عن ک
ــی  ــه جهان ــز اتحادی ــت قرم در فهرس
ــه ثبــت رســیده  حفاظــت ) NCUI ( ب

ــرار دارد. ــت ق ــورد حفاظ و م بابک رحیمیان
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ــه راه  ــوز روب ــان گلســتانی هن ــت محیط بان وضعی
نشــده اســت و فیــش حقوقــی آن هــا بــا 
ــا  ــد نه تنه ــه دارن ــرایط کاری ک ــه ش ــه ب توج
ــم  ــچ دردی ه ــه هی ــت بلک ــش نیس رضایت بخ

نمی کنــد. دوا  زندگی شــان  از 
ــی از  ــه خیل ــود ک ــر می ش ــی بدت ــاع وقت اوض
محیط بانــان از حمایت هــای قضایــی خوبــی 
ــل  ــه دلی ــی ب ــتند و از طرف ــوردار نیس ــم برخ ه
اینکــه محیط زیســت گلســتان به شــدت در 
معــرض اســتفاده شــکارچیان از گونه هــای 
جانــوری اســت؛ محیط بانــان در درگیــری مــداوم 

ــد. ــی دارن ــا دل نگرانی های ــا آن ه ب
همــه ایــن مشــکات در حالــی اســت کــه 
ــای پیشــین  ــور در صحبت ه ــاون رئیس جمه مع
ــا  ــه ب ــم را در رابط ــت یازده ــرد دول ــود رویک خ
مســائل محیــط زیســتی مثبــت اعــام کــرده و 
معتقــد اســت باهمــت مســئوالن و توجــه ویــژه 
رئیس جمهــور بــه مســائل محیــط زیســتی، 
شــرایط در ایــن زمینــه بهبــود چشــم گیری 

ــت. ــه اس یافت

l دولــت تدبیــر و امیــد؛ دولــت محیــط 
یستی ز

ــز در  ــکار رئیــس ســازمان محیــط زیســت نی ابت
ــر  صحبت هایــی اظهــار کــرده اســت کــه »دکت
روحانــی دولــت خــود را دولــت محیــط زیســتی« 
ــت از  ــه حفاظ ــژه ب ــگاه وی ــن ن ــد و ای ــی نام م
دیــده  رویکردهــا  در  قطعــاً  محیط زیســت 

می شــود.
ــت  ــرده اس ــوان ک ــی عن ــن درجای وی هم چنی
ــدی  ــای کارمن ــه و درجه ه ــدن رتب ــه بازگردان ک
و تطابــق حقــوق و مزایــای کارکنــان و پرســنل 
بــه نســبت آن نهایــی شــده و بــه امضــای 
ناجــا، ســتاد مشــترک نیروهــای مســلح و 
ــی  ــوان کار را قطع ــیده و می ت ــت رس محیط زیس

ــت. دانس
ــت بســیاری  ــوق و وضعی ــه حق ــذرا ب ــی گ نگاه
ــرایط کاری  ــه ش ــت ک ــان دول ــر از کارکن دیگ
ــد  ــان می ده ــد نش ــری دارن ــب راحت ت به مرات
کــه آن هــا از حقــوق بیشــتری برخوردارنــد. حکم 

ــدود  ــتانی ح ــان گلس ــک محیط ب ــی ی کارگزین
کــه  اســت  100هزارتومــان  و  یک میلیــون 

ــان دارد. ــزار توم ــا 980 ه ــر ب ــی براب دریافت
طــرح ســه هــزار امتیــاز ویــژه محاســبه و 
ــتان  ــان هم داس ــختی کار محیط بان ــت س پرداخ
درازی دارد. ایــن طــرح بــا مشــقات فراوانــی 
ــت  ــار در هئی ــرا یک ب ــد زی ــره مصــوب ش باالخ
وزیــران بــه تصویب رســید و ســپس در ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی لغــو شــد؛ ســپس بعــد از 
رایزنی هــای فــراوان و تصویــب دوبــاره، ایــن بــار 
ــوان محاســبات اداری کشــور ملغــی شــد.  در دی
امــا باالخــره بــرای بــار ســوم بــه تصویب رســید.

حــاال محیــط بانــان گلســتان منتظرنــد تــا پــس 
ــوس، طــرح ســه هــزار  ــن همــه کــش و ق از ای

ــان شــود. امتیــاز ســختی کار شــامل آن

ــق  ــه مناط ــت ب ــا راح ــکارچی ه lش
ــد ــی دارن دسترس

یــداهلل محمدخانــی کــه در منطقــه حفاظت شــده 
می گویــد:  اســت،  محیط بــان  جهان نمــا 
ســختی های کار محیط بانــان زیــاد اســت. در 
شــروع کار امکاناتــی نداشــتیم فقــط کوله پشــتی 
ــم. ــه می رفتی ــه منطق ــم و ب ــود را می گرفتی خ

وی کــه محیط بانــی را از ســال 75 شــروع کــرده 
اســت، ادامــه می دهــد: کمبــود  محیط بــان 
وجــود دارد و فشــار حفاظــت و حراســت بــر روی 

ــت. ــاد اس ــان زی محیط بان
محمدخانــی بابیــان اینکــه عاقــه ، مــا را در ایــن 
شــغل نگه داشــته اســت، می گویــد: تعــداد 
ســاح و جاده هــای دسترســی بــه مناطــق زیــاد 
شــده و همیــن باعــث شــده اســت شــکارچی ها 
راحت تــر بــه مناطــق راه پیــدا کننــد. هــر چیــزی 
ــد  ــیب ببین ــرود و آس ــن ب ــت از بی ــه در طبیع ک

ــود. ــیب می ش ــار آس ــه دچ ــوژی منطق اکول
از یــداهلل در خصــوص کاربــرد اســلحه اش و 
مشــکات قضایــی می پرســم و می گویــد: 
قاضــی  مــا  کــه  برســد  روزی  امیــدوارم 
ــه  ــا نســبت ب ــط زیســتی داشــته باشــیم ت محی
ــته  ــتی داش ــط زیس ــدی محی ــش دی حیات وح

ــد. باش
ــف و  ــان بســیاری در مناطــق مختل ــا محیط بان ب
ــه  ــرده ام. نقط ــت ک ــاوت صحب ــای متف زمان ه
ــوده  ــه کار« ب مشــترک تمــام آن هــا » عشــق ب
اســت. واژه ای کــه شــاید ازنظــر خیلی هــا 
ــن  ــه در بی ــت ک ــی اس ــا واقعیت ــده ام ــا ش نخ نم

محیط بانــان وجــود دارد.

محیط بانــان  امتیــاز  3lهــزار 
گلســتانی تأمیــن اعتبــار نشــده اســت

ــان  ــن مســائل و مشــکات محیط بان ــا همــه ای ب
گلســتانی پــای محیط زیســت اســتان خــود بــدون 

ــد. ــرو نمی آورن ــه اب ــم ب ــتاده اند و خ ــاح ایس س
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت گلســتان ، اظهار 
ــان  ــرای محیط بان ــوز هیــچ اتفاقــی ب ــد: هن می کن
گلســتانی نیفتــاده و اعطــای ســه هــزار امتیــاز بــه 
آنهــا تأمین اعتبــار نشــده اســت. اســماعیل مهاجر 
ــی  ــاز در بعض ــزار امتی ــه ه ــار س ــد: اعتب می گوی
ــا در گلســتان  اســتان ها تأمین شــده و داده شــده ام

هنــوز ایــن امــر محقــق نشــده اســت.
حفاظــت  ســازمان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــی دارد  ــت خال ــتان 400 پس ــت گلس محیط زیس
ــی  کــه حداقــل 200 پســت در بخــش محیط بان
ــرای  ــود ب ــان موج ــد: محیط بان ــت، می گوی اس
ــی  ــتان کاف ــری گلس ــزار کیلومت ــای 20 ه فض
ــاالن  ــار کاری فع ــئله فش ــن مس ــتند و همی نیس

ــت. ــرده اس ــاد ک ــوزه را زی ــن ح ای
ــان  ــک محیط ب ــه ی ــرف دل ن ــا ح ــم را ب گزارش
ــتانی  ــان گلس ــام محیط بان ــه تم ــتانی بلک گلس
ــک  ــم؛ ی ــام می کن ــئوالن، تم ــه مس ــاب ب خط
ــید،  ــته باش ــد، در عرصــه حضــور داش ــاه بیایی م
نگــران جای جــای منطقــه مــورد حفاظــت 
ــال  ــد بی خی ــه دیدی ــکارچی ک ــید، ش ــود باش خ
اســلحه اش دل را بــه دریــا بزنیــد، یــاد همکارتان 
ــان را  ــر فرزندت ــد و تصوی ــورده بیافتی ــه تیرخ ک
گوشــه قلبتــان میخکــوب کنیــد، آخــر مــاه هــم 

ــید. ــته باش ــی داش ــان دریافت 980هزارتوم

فیــش حقوقــی اش را تــا 
می گــذارد  و  می کنــد 
طاقچــه.  گوشــه 
کاری اش  شــرایط 
راحــت نیســت، گشــت 
کــه  مناطقــی  در  زدن 
ی  ی ها بلند پســتی و
در  محیط بــان  کمبــود  دارد.  زیــادی 
منطقــه باعــث شــده حتــی نوبت هــای 
کاری اش هــم مرتــب نباشــد. حفاظــت 
مأموریتــش،  منطقــه  محیط زیســت  از 
ــت.  ــه اش اس ــغل، عاق ــک ش ــدای از ی ج
همــه ایــن ســال ها را هــم بــه خاطــر همیــن 

اســت. کــرده  تحمــل  عاقه منــدی 

مریم  رضایی

نیاز گلستان به ۲00 محیط بان

وقتی »عشق« بهتر از ثروت می شود
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صــدای معلــم در کاس می پیچــد؛ محمــد 
حواســت کجاســت؟ صــدای معلــم اگرچــه 
ــت  ــوار و کابین ــد را از دی ــه محم ــر توج در ظاه
ــیاه  ــه تخته س ــه و چشــم هایش را ب کاس گرفت
مــی دوزد امــا همچنــان ذهنــش درگیــر کاســی 
ــه آشــپزخانه خانه شــان  ــه شــباهتش ب اســت ک
ــرده  ــر خودک ــن را درگی ــدن و آموخت حــس خوان

ــت. اس
شــاید ایــن روزهــا محمــد فکــر می کنــد اگــر آن 
ــاالی ســر همکاســی هایش  ــی ب ــت آهن کابین
کــه  یک بــار  یــا  کنــد  ســقوط  هــوس 
ــرای  ــدن ب ــد ش ــط بلن ــت وس ــان نیس حواس ش
ــقف  ــان از س ــم قدش ــش معل ــه پرس ــخ ب پاس
ــود؛  ــه می ش ــت چ ــد، آن وق ــاال بزن ــت ب کابین
شــاید محمــد بیشــتر از همــه متولیــان بــه ایــن 

می کنــد. فکــر  پرســش ها 
وجــود ســاختمان های قدیمــی و فرســوده ای 
حضــور  محــل  مدرســه  عنــوان  بــا  کــه 
ــت،  ــدان اس ــتان هم ــوز در اس ــا دانش آم صده
و  باشــد  دلهــره آور  می توانــد  به خودی خــود 
ــه وقــوع حــوادث غیرمترقبــه  ــار آن ب اگــر در کن
دیــد  کنیــم، خواهیــم  دقــت  نیــز کمــی 
ــاظ  ــه لح ــدان ب ــدارس هم ــی م ــت برخ وضعی
ایمنــی چنــدان خوشــایند نیســت و بایــد هرچــه 
ســریع تر و پیش ازایــن کــه اتفاقــات ناگــوار 
ــی  ــریع و عملیات ــکار س ــر راه ــه فک ــد، ب رخ ده

ــیم. باش
ــم  ــه بازه ــرف و اینک ــوارد یک ط ــن م ــه ای هم
تغییــرات جدیــد در نظــام آموزش وپــرورش 
مشــکاتی را بــه وجــود آورده اســت یک طــرف، 
چراکــه چــه بخواهــم چه نخواهیــم ایــن تغییرات 
ــر نحــوه تحصیــل دانــش آمــوزان تأثیراتــی را  ب
خواهــد داشــت کــه شــاید متأســفانه در برخــی 
ــرات  ــتر از تأثی ــی آن بیش ــرات منف ــوارد تأثی م

ــد. ــت آن باش مثب

lواحدهای مسـکونی جای کالس های 
درس را در همـدان گرفته اند

امســال و در پــی تغییــر نظــام آموزشــی و از 
طرفــی ســاخت واحدهــای مســکن  مهــر بــدون 
در نظــر گرفتــن فضــای آموزشــی مناســب 
ــرای دانــش آمــوزان ســاکن در ایــن مســاکن،  ب
برخــی واحدهــای مســکونی نه چنــدان مناســب 
ــای  ــد ج ــت ندارن ــه مقاوم ــاظ بنی ــه لح ــه ب ک
کاس هــای درس ایمــن را در همــدان گرفته انــد 
ــز  ــا نی ــن واحده ــپزخانه های ای ــه آش به نحوی ک
ــده  ــوزان ش ــش آم ــور دان ــرای حض ــی ب محل
یــک  اتاق هــا حتــی  از  بعضــی  حال آنکــه 

ــدارد. ــم ن ــره ه پنج
ــن  ــل بااطــاع رســانی توســط والدی ــدی قب چن
یکــی از دانش آموزانــی کــه در مدرســه »امیــدان 
ــد  ــل می کن ــی تحصی ــهرک مدن ــاب« ش انق
تصمیــم بــر آن شــد تــا در مــورد وضعیــت 
کاس هــای درس ایــن مدرســه یــا بهتــر 
ــه مدرســه  ــه قدیمــی کــه ب ــم خان اســت بگویی

ــود. ــه ش ــی تهی ــت، گزارش ــده اس تبدیل ش
ــن  ــن ای ــرای یافت ــد روز پرس وجــو ب پــس از چن
ــره  ــدان باالخ ــی هم ــهرک مدن ــه در ش مدرس

ــهرک  ــن ش ــاکن ای ــوزان س ــش آم ــی از دان یک
باراهنمایی هایــش مســیر را نشــانم داد تــا بتوانــم 

ــم. ــدا کن مدرســه را پی
را  داده شــده  آدرس  و کوچه هــای  خیابان هــا 
ــه نظــرم  ــا اینکــه ســر در یک خان طــی کــردم ت
ــای  ــا دره ــه ای ب ــرد، خان ــب ک ــود جل ــه خ را ب
ــا را  ــی اتاق ه ــه تاریک ــره ای ک ــک و پنج کوچ

ــی زد. ــاد م فری
ــل  ــد کــه مدرســه ای کــه در آن تحصی ــادم آم ی
می کــردم اگــر اتاق هایــش هــم نامناســب 
ــگام  ــت و هن ــبی داش ــل ورودی مناس ــود الاق ب
ورود، مســتخدم مدرســه کــه او را بابــای مدرســه 
ــرد  ــاز می ک ــاق ب ــم در را چهارط ــدا می کردی ص
ــکل وارد کاس  ــدون مش ــوزان ب ــش آم ــا دان ت

ــوند. ش

ــن  ــم وارد ای ــا گــذر از تصــور روزهــای تحصیل ب
مدرســه شــدم که بــه نظــر خانــه ای قدیمــی بود 
ــای  ــا موزاییک ه ــک آن ب ــیار کوچ ــاط بس و حی
شکســته از حــال وروز ناخــوش آن قصه هــا 

ــت. داش
قدم هایــم را بلندتــر کــردم تــا زودتــر وارد 
ســالن مدرســه شــوم کــه صــدای زیبــای دانــش 
ــرار  ــای درس را تک ــه الفب ــنیدم ک ــوزان را ش آم
ــف، ب،  ــن ال ــای آموخت ــاد روزه ــد، ی می کردن
پ... و تکــرار درس هــا لبخنــد را بــر لبانــم زنــده 

ــرد. ک

ــوزان از  ــش آم ــدای دان ــن ص lطنی
ــه ــل آبدارخان داخ

از درب ســالن بــه ســمت یکــی از کاس هــا بــه 
راه افتــادم کــه صــدای دانــش آمــوزان از داخــل 
ــود  ــه خ ــم را ب ــه توجه ــن مدرس ــه ای آبدارخان
جلــب کــرد، در کمــال نابــاوری تشــکیل کاس 
ــه از  ــب ک ــدان مناس ــه نه چن ــک آبدارخان در ی

ســوی والدیــن گزارش شــده بــود بــا مشــاهداتم 
تائیــد شــد.

درب یکــی از کاس هــا بــاز بــود و دانــش آموزان 
ــای  ــن آموزش ه ــری ابتدایی تری ــغول یادگی مش
ایــن دوران بودنــد کــه یکــی از پســربچه ها 
ــا  ــا ب ــرد ت ــرا دلگــرم ک ــان م ــدی مهرب ــا لبخن ب

ــم. ــری کن ــت کار را پیگی جدی
ــد  ــه چن ــه ک ــن خان ــای ای ــان راهروه در می
ــدم  ــت ق ــدنش می گذش ــه ش ــی از مدرس ماه
زدم؛ بی اختیــار ذهنــم به روزهــای زمســتان 
و هــوای ســرد همــدان کشــیده شــد کــه قــرار 
اســت در ایــن اتاق هــا سیســتم گرمایشــی 
ــی  ــا تضمین ــه آی ــود و اینک ــدازی ش ــز راه ان نی
بــرای رخ نــدادن یــک حادثــه وجــود دارد 
یــا خیــر؟ راهــی دفتــر مدیریــت مدرســه 

می شــوم تــا شــاید بــرای ایــن ســوال ها 
ــم. ــدا کن ــی پی جواب

وارد دفتــر مدیریــت شــدم و از وضعیت نامناســب 
تحصیــل دانــش آمــوزان در ایــن مدرســه و 
کاس هــا از مدیــر ســؤال کــردم کــه متأســفانه 
ــع از تهیــه گــزارش و بررســی ایــن مشــکل  مان

ــد. ش
ــه  ــر مدرس ــردن مدی ــکاری نک ــا هم ــی ب وقت
ــن  ــق والدی ــوع را از طری ــدیم موض ــه ش مواج
ــاعت های  ــه س ــه ب ــرده و درحالی ک ــری ک پیگی
پایانــی کاس هــای درس نزدیــک می شــدیم در 
بیــرون از مدرســه منتظــر والدیــن دانش آمــوزان 

ــدیم. ش
اولیــن ســوژه مصاحبــه خانمــی میانســال اســت 
کــه وقتــی موضــوع وضعیــت فضــای فیزیکــی 
ــان  ــا او در می ــای درس را ب ــه و کاس ه مدرس

ــود. ــاز می ش ــش ب ــر درد دل ــذارم س می گ
کاســی کــه فرزنــدم در آن درس می خوانــد 

ــام اســت ــبیه حم بیشــتر ش

وی کــه از ذکــر نامــش خــودداری کــرد، گفــت: 
کاســی کــه فرزنــدم در آن درس می خوانــد 
ــره ای  ــه پنج ــت چراک ــام اس ــبیه حم ــتر ش بیش
روبــه حیــاط نــدارد و قبــًا از آن به عنــوان 

آبدارخانــه اســتفاده می شــده اســت.
ــای  ــه فض ــان اینک ــن بابی ــر از والدی ــی دیگ یک
ــود  ــا وج ــازی بچه ه ــرای ب ــی ب ــب و کاف مناس
نــدارد، گفــت: در ایــن مدرســه بــا در نظــر 
ــازی  ــا ب ــر بچه ه ــه اگ ــون ک ــن قان ــن ای گرفت
کننــد و آســیب ببیننــد تنبیــه می شــوند از بــازی 
کــردن دانــش آمــوزان در فضــای بــاز جلوگیــری 
و  اســت  کوچــک  فضــا  چراکــه  می شــود 

نمی تواننــد بــازی کننــد.
ایــن مدرســه  بــه  تنهــا  ایــن مشــکات 
ختــم نمی شــود چراکــه در اســتان همــدان 

اضطراب تحصیل در خانه های فرسوده

 وقتی »آبدارخانه« کالس درس می شود
نــگاه معصومانــه و نگــران محمــد بــه دیــوار کاس دوخته شــده بــود، یک 
کابینــت آهنــی بــزرگ، درســت بــاالی ســر علــی و محســن و دیوارهــای 

گچــی کــه از چنــد جــا تــرک برداشــته اســت.
روزهــا بــود کــه ســنگینی کابینــت بــاالی ســرش را در ذهنــش مجســم 
ــگاه  ــا ن ــدند ب ــر می ش ــرروز بزرگ ت ــه ه ــوار را ک ــای دی ــرد و ترک ه می ک
کودکانــه اش انــدازه می گرفــت، بعضــی وقت هــا  هــم کــه ناخــودآگاه برای 
پاســخ به پرسشــی یــا ســؤال از معلمــی بلند می شــد ســرش به لبــه کابینت 

می خــورد تــا مــدام حواســش را جمــع کابینــت بــاالی ســرش کنــد.

فرشته شاهماری
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جامعــه ایـــران

مجتمع هــای مســکن مهــر بــدون در نظــر 
گرفتــن فضــای آموزشــی تحویــل مــردم 
ــا  ــن واحده ــکات ای ــروز مش ــده اند و روز ب ش

خــود را بیشــتر نمایــان می کنــد.
ــراغ  ــه س ــا ب ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض همی
مســئوالن آموزش وپــرورش اســتان همــدان 

ــم. بروی
رئیــس آموزش وپــرورش ناحیــه دو همــدان 
دراین بــاره بابیــان اینکــه نظــام 6.3.3 مشــکاتی 
را بــرای مــدارس اســتان بــه وجــود آورده اســت، 
گفــت: اجــرای ایــن نظــام قبــل از تأمیــن 
زیرســاخت های آموزشــی و نیــروی انســانی 
ــز مشــکاتی  آغــاز شــد کــه همیــن مســئله نی

ــود آورد. ــه وج را ب
ــرای  ــه اج ــان اینک ــی بابی ــد باب الحوائج محم
ــی در  ــث چالش های ــی باع ــام آموزش ــن نظ ای
ــرای  ــرد: اج ــوان ک ــت، عن ــده اس ــدارس ش م
ــی  ــش عظیم ــا بخ ــده ت ــث ش ــام باع ــن نظ ای
از نمازخانه هــا، آشــپزخانه ها و فضاهایــی کــه 
مناســب کاس درس بــرای دانــش آمــوزان 
آمــوزان  دانــش  درس  کاس  بــه  نیســت 

ــد. ــدا کن ــاص پی اختص
نیروهــای انســانی برخــی از مــدارس هیــچ 
ــد ــی ندارن ــس ابتدای ــه تدری ــه ای در زمین تجرب

وی بابیــان اینکــه نیروهــای انســانی کــه 
می کننــد  تدریــس  مــدارس  از  برخــی  در 
هیــچ تجربــه ای در حــوزه ابتدایــی ندارنــد 
و صرفــًا بــا یــک دوره آموزشــی کوتــاه 
ضمــن خدمــت به عنــوان معلــم ابتدایــی 
از آن هــا استفاده شــده اســت، گفــت: ایــن 
بــرای  را  زیــادی  چالش هــای  موضــوع 
ــوزان  ــش آم ــل دان ــرورش و تحصی آموزش وپ

بــه وجــود آورده اســت.
رئیــس آموزش وپــرورش ناحیــه دو همــدان 
ــروی  ــش نی ــا چال ــا ســال 97 ب ــان اینکــه ت بابی
ــرد: در  ــوان ک ــود، عن ــم ب ــرو خواهی ــانی روب انس
ــی 98-97  ــال تحصیل ــا س دوره متوســطه دوم ت
یک چهــارم نیروهــای انســانی مــازاد داریــم کــه 

ــد در دوره اول متوســطه ســازمان دهی شــوند  بای
ــر  ــد در غی ــه دســت آورن ــاز الزم را ب ــد امتی و بای
ایــن صــورت بایــد در دوره ابتدایــی خدمــت 

ــد. کنن
باب الحوائجــی بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر 
این یــک چهــارم امتیــاز موردنیــاز را کســب 
نکننــد در حــوزه ابتدایــی خدمــت خواهنــد کــرد، 
ــراد در حــوزه  ــن اف ــه داد: مشــغول شــدن ای ادام
ــه ضــرر  ــم و هــم ب ــه ضــرر معل ابتدایــی هــم ب
دانــش آمــوزان اســت چراکــه دوره ابتدایــی 
اســت. دانش آمــوزی  دوره  تخصصی تریــن 

lپیمانـکار سـازه موظـف اسـت تمام 
زیرسـاخت های رفاهـی را در نظر بگیرد

ــر  ــوراها اگ ــون ش ــق قان ــه طب ــان اینک وی بابی
ــاخته  ــد س ــا 200 واح ــه 180 ت ــک منطق در ی

شــود پیمانــکار ســازه موظــف اســت تمــام 
زیرســاخت های رفاهــی اعــم از زیرســاخت های 
آموزشــی، درمانــی، کتابخانــه و آتش نشــانی را در 
ــوان کــرد: پروژه هایــی توســط  ــرد، عن نظــر بگی
خیریــن و اداره کل نوســازی اســتان در حــال 
ــن  ــام ای ــا اتم ــم ب ــه امیدواری ــت ک ــداث اس اح
ــی  ــکان آموزش ــود م ــش  کمب ــا از چال پروژه ه

ــم. ــور کنی عب
معــاون فرهنگــی آموزش وپــرورش اســتان 
همــدان نیــز بابیــان اینکــه اجــرای نظــام 
بــه  را در ســازمان دهی ها  6.3.3 مشــکاتی 
وجــود آورده اســت، عنــوان کــرد: ســال گذشــته 
ــوده  ــا ب ــازمان دهی نیروه ــال س ســخت ترین س
ــه دوره ابتدایــی و دوره  اســت چراکــه یک پایــه ب
متوســطه اول اضافــه و یک پایــه از متوســطه دوم 
کاســته شــد و همیــن امــر باعــث مشــکاتی در 

ــرورش  ــروی انســانی آموزش وپ ســازمان دهی نی
شــد.

حســن آقــا یوســفی عنــوان کــرد: تمــام مــدارس 
ــد و چــون  ابتدایــی در روســتا پنــج کاســه بودن
یک پایــه بــه آن هــا اضافه شــده بــا کمبــود 
ــرو  ــوزان روب ــش آم ــرای دان فضــای آموزشــی ب
ــام  ــرای نظ ــی آن اج ــت اصل ــه عل ــده ایم ک ش

ــت. 6.3.3 اس
وی بابیــان اینکــه در بعضــی از مناطــق مجبوریم 
کنیــم،  اســتفاده  نامناســب  مکان هــای  از 
ــن  ــدون تأمی ــت اجــرای ب ــه عل ــرد: ب ــوان ک عن
زیرســاخت ایــن نظــام آموزشــی، نمی توانســتیم 
ــدارس  ــی را در م ــای آموزش ــاره فضاه به یک ب

ــم. ــش دهی افزای

ــن  ــیاری از ای ــکل بس ــه زودی مش lب
ــد ــد ش ــل خواه ــدارس ح م

معــاون فرهنگــی آموزش وپــرورش اســتان 
ــوی  ــه از س ــاری ک ــرد: بااعتب ــان ک ــدان بی هم
اداره کل نوســازی در نظــر گرفته شــده و نیــز 
ــکل  ــه زودی مش ــتان ب ــن اس ــک خیری ــه کم ب
بســیاری از ایــن مــدارس حــل و وضعیــت 

ــد. ــد ش ــب خواه ــی مناس ــای آموزش فضاه
ــا  ــا و باره ــئوالن باره ــه مس ــاس آنچ ــر اس ب
اعــام کــرده و بــه آن تأکیــد داشــته اند، 
وضعیــت مــدارس فرســوده همــدان نیــز جــای 
بحــث دارد و ایــن موضــوع زمانــی حادتــر 
می شــود کــه بدانیــم تراکــم دانش آمــوزی 
ــتانداردهای آموزشــی اســت  ــد اس ــر از ح باالت
اهمیــت  بــر  می توانــد  مســئله  همیــن  و 
موضــوع بیفزایــد، موضوعــی کــه کیفیــت 
ــرار  ــود ق ــعاع خ ــرورش را تحت الش آموزش وپ

. می دهــد
به هــرروی بــه نظــر می رســد بهتــر اســت قبــل 
ــدارس فرســوده و  ــن م ــه ای در ای از اینکــه حادث
غیراســتاندارد پشــیمانی بــه بــار بیاورد مســئوالن 
ــکات  ــل مش ــرای ح ــی ب ــر راه حل های ــه فک ب

فضاهــای آموزشــی دانــش آمــوزان باشــند.
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آتش در کمین بافت تاریخی بازار همدان

 تنها یک جرقه تا فاجعه 

جامعــه ایـــران

ــر  ــود ه ــت ب ــال حرک ــی در ح ــت انبوه جمعی
ــزی  ــت، چی ــیری می رف ــمت مس ــه س ــس ب ک
ــب  ــم جال نگاهــم را ســمت خــود کشــاند و برای
بــود کــه مغــازه  ترشــیجات در کنــار عطــر 
فروشــی قرارگرفتــه و تضــاد رایحــه ای عجیــب 

بــه مشــامم می رســید.
ــت  ــرم هدای ــاالی س ــه ب ــم ب ــودآگاه نگاه ناخ
ــود  ــم را  خ ــقف توجه ــای روی س ــد و الواره ش
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــی ک ــرد، الوارهای ــب ک جل
ترک خــورده بودنــد به گونــه ای کــه انــگار 
هرلحظــه امــکان ریــزش آن وجــود دارد یــا 
ــد. ــزش بودن ــرای ری ــی ب ــر اتفاق ــاید منتظ ش

ــم  ــی زد خان ــاد م ــردی فری ــر م ــی آن طرف ت کم
ــر  ــده ای؟ مگ ــت سیرش ــرو. از جان ــمت ن آن س
نمی بینــی ســقفش در حــال ریــزش اســت؟ 
حتــی صاحبــش مغــازه را تــرک کــرده و بعــد زیر 
ــح داده. ــرار ترجی ــرار را برق ــت شــاید ف ــب گف ل

همــه این هــا مــرا بــه حیــرت وا داشــت و ســؤالی 
مــدام در ذهنــم زنــگ مــی زد کــه آیــا اینجا بــازار 
تاریخــی همــدان اســت؟ چگونــه ســامت جــان 
مــردم در اینجــا تأمیــن می شــود؟ پله هــای 
ریــزش،  حــال  در  ســقف های  فرســوده، 
ــش  ــیم های رنگارنگ ــه س ــی ک ــای برق کنتوره

ــد و .... ــمک می کنن ــه آدم چش ب
ــادی را  ــی زی ــی و باران ــای برف ــازار روزه ــن ب ای
پشــت ســر گذاشــته و شــاهد چــه رورها و شــبها 
کــه نبــوده اســت، برخــی از ایــن حجره هــا 
ــد، امــا  ــا خــود دارن ــه ب ــی از دوران صفوی خاطرات
ــته اند  ــگار خس ــه ان ــت ک ــه ای اس ــون به گون اکن
ــه  ــا  جام ــد ی ــتراحت دارن ــه اس ــاز ب ــاید نی و ش

ــد. ــوه ده ــر جل ــود را زیبات ــه خ ــدی ک جدی
ــی و  ــًا تاریخ ــت کام ــک باف ــدان ی ــازار هم ب
ــاید  ــت دارد و ش ــه مرم ــاز ب فرســوده اســت و نی
درصــد ایمنــی بــازار را بتــوان 10 درصــد تخمین 
ــاالی  ــر ب ــرای وجــود ســقفی ب زد کــه آن هــم ب
ســر کســبه اســت کــه از بــاران و بــرف آن هــا را 

ــی دارد. ــان نگــه م در ام

بــرای  بــرق  کنتــور  یــک  lاز 
برق رســانی بــه حداقــل 40 مغــازه یــا 

اســت استفاده شــده  بیشــتر 

ــور  ــک کنت ــه از ی ــود ک ــده می ش ــوح دی به وض
ــازه  ــل 40 مغ ــه حداق ــانی ب ــرای برق رس ــرق ب ب
یــا بیشــتر استفاده شــده و ایــن مســئله بــه طــرز 
شــدیدی اســتانداردها را زیــر ســؤال می بــرد 
می توانــد  جرقــه ای  کوچک تریــن  زیــرا 
ــذارد. ــای بگ ــر ج ــری ب ــارات جبران ناپذی خس

ــر  ــی دفت ــد راه ــبب ش ــاهده ها س ــن مش همی
ــوم  ــدان ش ــازار هم ــی ب ــن ایمن ــئوالن تأمی مس
کــه در قــدم اول بــه ســراغ مدیرعامــل ســازمان 
ایمنــی شــهرداری  و خدمــات  آتش نشــانی 

ــم. ــدان رفت هم
مســعود دهبانــی صابــر در ایــن زمینــه بــا اشــاره 
بــه آتش ســوزی مهیبــی کــه چنــد ســال 
پیــش در بــازار همــدان رخ داد، گفــت: پــس ازآن 
ــا اســاتید  ــازار ب ــی ب ــرای اجــرای ایمن اتفــاق و ب
دانشــگاه ها و مشــاوران یــک طــرح ایمنــی 

ــد. ــه ش ــازار تهی ــرای ب ب
وی بابیــان اینکــه اجــرای بخشــی از ایــن 
طــرح بــر عهــده شــهرداری و بخشــی بــر 
عهــده ســازمان آتش نشــانی بــود و هــر دو 
ــت:  ــد، گف ــام داده ان ــود را انج ــف خ ارگان وظای
ــال  ــرای مث ــانی ب ــازمان آتش نش ــف س از وظای
می تــوان به قــرار دادن شــیرهای آتش نشــانی 
در قســمت هایی کــه شــبکه های آب رســانی 
ــازار و  ــری در ب ــل 100 مت ــه فواص ــود دارد ب وج
ــع  ــرای مواق ــازار ب ــروج از ب ــای خ نصــب تابلوه

ــرد. ــاره ک ــراری اش اضط
ــون  ــرد: تاکن ــوان ک ــه عن ــر در ادام ــی صاب دهبان
ــاف اعــام  ــوزش اصن ــه آم ــار درزمین ــن ب چندی
آمادگــی کرده ایــم و در حــال حاضــر هــر هفتــه 
بــه تعــدادی از اصنــاف رعایــت مــوارد ایمنــی را 

آمــوزش می دهیــم.
مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری همــدان بابیــان اینکــه رعایت 
ــی  ــز اهمیت ــئله حائ ــازار مس ــی در ب اصــول ایمن
اســت، افــزود: امســال از ســمت اصنــاف کوتاهی 
ــرای  ــا ب ــردن آن ه ــدام نک ــه و اق ــورت گرفت ص
دریافــت تأییدیــه ایمنــی از ســازمان آتش نشــانی 
مشکل ســاز شــده اســت و به بیان دیگــر اصنــاف 
تمایلــی بــه تائیــد شــدن از ســمت ایــن ســازمان 

ــد. ندارن

وی بــا اشــاره بــه ســهل انگاری اصنــاف در 
زمینــه توجــه بــه ایمنــی بیــان کــرد: گاهــی این 
ــال  ــه دنب ســهل انگاری ها فاجعه هــای بزرگــی ب
ــرمایه ها  ــرای س ــدی ب ــود تهدی ــه خ ــد ک دارن
ــی  ــارات مال ــه خس ــط ب ــی فق ــود و گاه می ش
ختــم نمی شــود و ممکــن اســت خســارات 

ــد. ــته باش ــز در برداش ــی نی جان
دهبانــی صابــر بابیــان اینکــه شــاید وجــود 
تضادهــای شــغلی بــرای بســیاری از مــردم 
موضــوع پیش پاافتــاده ای باشــد، گفــت: یکــی از 
ــردن تضادهــای شــغلی  مســائل مهــم از بیــن ب
ــی  ــه گاه ــت به طوری ک ــر اس ــار یکدیگ در کن
ــی را  ــازه لباس فروش ــک مغ ــوان ی ــات می ت اوق
ــار  ــا انب ــد و ی ــازه آهنگــری دی ــار یــک مغ در کن
ــه  ــاس دیگــر ک ــار اجن ــاس اشــتغال زا در کن اجن
ــد  ــی می توان ــود به تنهای ــا خ ــدام از این ه هرک

ــد. ــته باش ــال داش ــه دنب ــی ب خطرهای

lاعتبــارات عمرانــی کــه بــه ســازمان 
میــراث فرهنگــی تعلــق می گیــرد 

ــت ــزی اس ــغ ناچی مبل
معــاون ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی اســتان همــدان نیــز در خصــوص 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــازار هم ــت ب وضعی
مرمــت بــازار همــدان در دســتور کار اســت، 
بیــان کــرد: بــرای مرمــت بــازار نیــاز بــه اعتبــار 
و بودجــه مالــی اســت و اعتبــارات عمرانــی کــه 
ــرد  ــق می گی ــراث فرهنگــی تعل ــه ســازمان می ب

ــزی اســت. ــغ ناچی مبل
بهــرام توتونچــی بابیــان اینکــه مرمــت بــازار باید 
ــوان  ــرد، عن ــورت گی ــارکتی ص ــورت مش به ص
ــه  ــت ک ــه ای اس ــارکتی به گون ــرح مش ــرد: ط ک
ــی  ــراث فرهنگ ــازمان می ــغ را س ــد مبل 50 درص
به صــورت باعــوض پرداخــت می کنــد و 50 
ــن  ــاف تأمی ــمت اصن ــد از س ــر بای ــد دیگ درص

ــود. ش
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــه  ــان اینک ــدان بابی ــتان هم ــتی اس و صنایع دس
ــی  ــر اســاس اقتصــاد مقاومت ــرد امســال ب رویک
اســت، گفــت: تأمیــن اعتبــار از ســمت دولــت بــر 

اســاس اولویت هــا صــورت می گیــرد.

lکارها باید آهسته اما دائم باشد
توتونچــی بابیــان اینکــه بایــد حیــن کار به شــعار 
ــوان  ــود، عن ــه ش ــته« توج ــا پیوس ــته ام »آهس
ــرفت  ــث پیش ــارات باع ــت اعتب ــرد: محدودی ک
نکــردن در زمینــه مرمــت نمی شــود بلکــه 
ــم  ــا دائ ــد آهســته ام ــا بای ــد هســتیم کاره معتق

ــد. باش
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــه  ــان اینک ــدان بابی ــتان هم ــتی اس و صنایع دس
بــازار همــدان یــک بافــت تاریخــی اســت، گفت: 
بــازار همــدان از ســرمایه های ملــی و یــک 
ــوان  بافــت کامــًا تاریخــی اســت و حتــی می ت
ــا قدمــت 400 ســال در آن  ــا را ب برخــی  مغازه ه

مشــاهده کــرد.
توتونچــی در ادامــه افــزود: برخــی مغازه هــا 
ــد  ــه بای ــیده اند ک ــا رس ــه  م ــه ب ــان صفوی از زم
به شــدت از آن هــا نگهــداری کنیــم و چــه 
ــازار  ــی ب ــه ایمن ــه در زمین ــت و چ ــه مرم درزمین

ــود. ــام ش ــات الزم انج اقدام
ــوان  ــازار عن ــی ب ــث ایمن ــه بح ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــترده ای اس ــئله گس ــازار مس ــی ب ــرد: ایمن ک
امــا قســمت عمــده ای کــه بــه چشــم می خــورد 
وجــود کنتورهــای برقــی اســت کــه تقریبــاً بــه 
ــا  ــه ب ــد ک ــانی می کنن ــازه برق رس ــا 50 مغ 40 ی

ــدارد. ــی ن ــتانداردها هم خوان اس
معــاون ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــت: مســئله  ــدان گف ــتان هم و صنایع دســتی اس
ــه  ــرا هرلحظ ــت زی ــاده نیس ــا پیش پاافت کنتوره
ممکــن اســت فاجعه بــار باشــد و اداره بــرق 
موظــف اســت بــه ایــن مســئله رســیدگی کنــد 
و حداقــل بــرای هــر حجــره کنتــور برقــی جــدا 

ــرد. در نظــر بگی
ــر  ــر روی ه ــروزه ب ــه ام ــان اینک ــی بابی توتونچ
آتش نشــانی  کپســول های  داشــتن  جــواز 
امــری اجبــاری اســت افــزود: هنگامی کــه اســم 
ــد  ــان می آی ــه می ــانی ب ــول های آتش نش کپس
ــال آن مطــرح می شــود  ــه دنب بحــث دیگــری ب

ــت. ــوزش اس ــه آم ک

مریم اسدی

ــخ  ــازار تارب ــته ای از ب ــه در راس ــی  ک ــزی و هنگام ــک روز پایی ــر ی عص
ــه  ــد، ب ــداز ش ــی طنین ان ــه کودک ــدای گری ــی زدم ص ــدم م ــدان ق هم
ســمت صــدا برگشــتم و کودکــی کــه بــر روی پله هــا زمین خــورده بــود 
ــب کــرد؛ جــای  ــه خــود جل ــد نظــرم را ب ــادرش را می طلبی و دســتان م
پایــش را نــگاه کــردم، پله هــا فرســوده و قســمتی از آن هــا در اثــر گــذر 
ــر روی  ــر ب ــد نف ــه چن ــد روزان ــدا می دان ــود و خ ــه ب ــن رفت ــان از بی زم

ــد. ــر می گذارن ــدم ب ــا ق ــن پله ه ای
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وی در ادامــه گفــت: هــر شــخص بایــد روش اســتفاده از 
کپســول آتش نشــانی را بدانــد کــه ایــن امــر بــه مســئله 
ــد  ــوط می شــود و ســازمان آتش نشــانی بای آمــوزش مرب

آمــوزش اصنــاف را به طورجــدی تــری دنبــال کنــد.

آتش ســوزی  نگــران  کســبه  بیشــتر 
بــرق  کنتورهــای  چراکــه  مجددنــد 
می کننــد کار  توانشــان  بیش ازحــد 

ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــدان ب ــازار هم ــبه ب ــی از کس یک
ــرق، کابل هــا به شــدت  ــه ب ــازار گفــت: در زمین ــی ب ایمن
نگــران  کســبه  بیشــتر  و  مشــکل هســتند  دارای 
آتش ســوزی مجددنــد چــرا کــه کنتورهــای بــرق 

می کننــد. کار  توانشــان  بیش ازحــد 
ــانی  ــای آتش نش ــه آموزش ه ــاره ب ــا اش ــو ب ــد گی حمی
ــوده و  ــر نب ــوزش فراگی ــن آم ــت: ای ــاف گف ــرای اصن ب
ــه  ــورت نگرفت ــه ص ــن زمین ــی در ای ــانی خوب اطاع رس
زیــرا نیمــی از اصنــاف نســبت بــه ایــن موضــوع آگاهــی 

ــد. ندارن
ــده  ــوده ش ــدت فرس ــقف  به ش ــه س ــان اینک ــو بابی گی
ــود دارد،  ــزش وج ــکان ری ــمت ها ام ــی از قس و در برخ
عنــوان کــرد: در اغلــب اوقــات اصنــاف بــرای بازســازی 
و مرمــت مغازه هــای خــود داوطلــب می شــوند امــا 
ســازمان میــراث فرهنگــی اجــازه بازســازی بــه اصنــاف 

نمی دهــد.
ــازمان  ــمت س ــد از س ــازی بای ــه بازس ــان اینک وی بابی
ــازمان  ــت: س ــرد، گف ــورت بگی ــی ص ــراث فرهنگ می
ــد  ــراث فرهنگــی برخــی قســمت ها را مرمــت می کن می
ــازه کار  ــود کســبه اج ــه خ ــه و ب ــر را ن ــا بعضــی دیگ ام
ــم  ــد دســت روی دســت بگذاری ــا بای ــا م ــد، آی نمی دده
ــان و  ــت ج ــا اســت آف ــاه م ــه پن ــا ک ــا ســقف مغازه ه ت

ــا شــود؟ ــال م م
ــازار ازنظــر بصــری در وضعیــت  ــو در ادامــه گفــت: ب گی
خوبــی نیســت درحالی کــه اینجــا یــک مــکان تاریخــی 
اســت و مــکان تاریخــی بایــد جــاذب توریســت باشــد نه 
ــت ها  ــیاری از توریس ــون بس ــده آن، هم اکن ــراری دهن ف
ــازار از  ــرا ب ــد زی ــرک می کنن ــازار را ت ــگاه ب ــن ن در اولی

ــی برخــوردار نیســت. ــوه بصــری خوب جل

ــر  ــا ازنظ ــدان نه تنه ــی هم ــازار تاریخ lب
دارای  ازنظرظاهــری هــم  بلکــه  ایمنــی 

وضعیــت نابســامانی اســت
بــا این تفاســیر آنچــه مســلم اســت اینکــه بــازار تاریخی 
ــری  ــر بص ــه ازنظ ــی بلک ــر ایمن ــا ازنظ ــدان نه تنه هم
هــم دارای وضعیــت نابســامانی اســت و موضوعــی کــه 
قابل توجــه اســت اینکــه هــر ارگان مســئولیت را از دوش 

ــد. ــی دارد و دیگــری را مقصــر می دان ــود برم خ
بــازار  آیــا  اســت؟  مقصــر  کدام یــک  به درســتی 
همــدان فقــط از نظــر مرمــت مشــکل دارد؟ آیــا اصنــاف 
ــا اداره   ــد؟ آی ــام می دهن ــی انج ــود را به خوب ــف خ وظای
ــازمان  ــا س ــد؟ آی ــروی نمی کن ــتانداردها پی ــرق از اس ب
ــه آمــوزش کوتاهــی کــرده اســت؟  آتش نشــانی در زمین
ــل وا  ــه تأم ــن را ب ــر ذه ــؤال دیگ ــزاران س ــا و ه این ه

ــی دارد. م
ــود دارد  ــواب وج ــک ج ــط ی ــؤال ها فق ــن س ــرای ای ب
و آن این کــه تمامــی ارگان هــا موظــف هســتند 
دست به دســت یکدیگــر دهنــد و جــای مقصــر دانســتن 
ــن  ــو احس ــه نح ــود را ب ــه خ ــدام وظیف ــری، هرک دیگ
ــه  ــد چراک ــن کنن ــازار را تأمی ــی ب ــا ایمن ــد ت انجــام دهن
روزانــه جــان صدهــا نفــر کــه بــه بــازار همــدان مراجعــه 
ــه همیشــه  ــرود ک ــان ن ــد درخطــر اســت و یادم می کنن

ــت. ــان اس ــر از درم ــگیری بهت ــد پیش می گوین

ــاح در  ــز فت ــتاگرام پروی ــر اینس ــدن تصاوی ــت ش دست به دس
می کنــد،  بیشــتر  را  کنجکاوی هــا  اجتماعــی  شــبکه های 
ــده و  ــردی کــه روی تخــت خوابی ــد م ــد بدانن همــه می خواهن
بــه ســقف خیــره شــده چــه کســی اســت و ماجــرای صــورت 

ــت. ــده اش چیس ــمان ش پانس
ــود  ــی نمی ش ــت، حت ــدا نیس ــس پی ــش در عک ــق نگاه عم
ــا اندوهــی  کــه فهمیــد لبخنــدی روی لبــش ماســیده اســت ی
عمیــق همیــن لبخنــد پژمــرده را هــم از عکــس دریــغ کــرده 
ــداکاری  ــاح در پســت اینســتاگرامی اش از ف ــز فت اســت؛ پروی
ســیرت  بــا  را  صــورت  زیبایــی  کــه  می گویــد  جوانــی 
ــاال! ــاالی ب ــم ســرش باالســت، ب ــاال ه ــرده و ح معاوضــه ک

حرف هــای رئیــس کمیتــه امــداد کشــور کوتــاه اســت، 
از دردی می گویــد کــه حــاال شــاید پــی مرهــم اســت و 
شــاید هــم همــدردی، حرف هایــش را این گونــه آغــاز و 
ــی  ــه دیدن ــگار ک ــانده اند، ان ــت را پوش ــام می کند«:صورت تم
ــی  ــرس کس ــم نت ــو را ببین ــت دارم ت ــن دوس ــا م ــت، ام نیس
ــاال  ــه ح ــتی ک ــد، پوس ــوخته ات نمی زن ــت س ــه پوس ــت ب دس
ــم  ــط می خواه ــدارد، فق ــم ن ــه را ه ــک بوس ــی ی ــل حت تحم
ــودت  ــر خ ــتی، مگ ــودت خواس ــه خ ــم ک ــور ببین ــو را آن ط ت
ــی؟  ــه کن ــر معاوض ــان دو نف ــت را باج ــه صورت ــتی ک نخواس
ــی  ــت دارد دیدن ــزاد قیم ــان آدمی ــر ج ــه دو براب ــی ک صورت
ــده اســت،  ــه ای خــدا خری ــو فروخت اســت، نیســت؟ آنچــه را ت

ــن، ــاور ک ب
ــگال  ــر از چن ــان دو نف ــرای ج ــه ب ــرکانی ک ــهروند تویس ش
ــح  ــش ترجی ــی صورت ــه زیبای ــیرتش را ب ــی س ــش، زیبای آت
بــرای  کافــی  ســامت  زودی هــا  ایــن  بــه  شــاید  داد 
ــم  ــی از ه ــاال یک ــاورد، او ح ــت نی ــه دس ــادی ب ــی ع زندگ
امــام خمینــی)ره(  امــداد  خانوادگی هــای مــا در کمیتــه 
اســت، قهرمانــی کــه همــه بــه او افتخــار می کننــد ».

جویــای ماجــرای روایــت شــده در پســت پرویــز فتــاح 
امــام  امــداد  کمیتــه  بــا  و  برداشــته  را  تلفــن  شــدیم، 
خمینــی)ره( تویســرکان تمــاس گرفتیــم، موضــوع تأییــد شــد 
ــان را از  ــرکان، جری ــداد تویس ــه ام ــه کمیت ــه ب ــا مراجع و ب

زبــان مــددکار ایــن جــوان فــداکار شــنیدیم.
ــن  ــا چنی ــهر م ــی ش ــرد در نزدیک ــوان درک ک ــه می ت چگون
ــس از  ــک پ ــود، این ــه نش ــی متوج ــد و کس ــداکاری رخ ده ف
گذشــت تقریبــًا یــک ســال، حتــی برخــی از همســایه ها 
ــی  ــن جــوان تمایل ــواده ای ــد! خان ــع نبودن ــز از موضــوع مطل نی
ــه  ــا اینک ــد و ی ــان بدانن ــوع را اطرافی ــد موض ــتند و ندارن نداش
ــم در  ــا ه ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ــر ن ــا مگ ــود، ام ــانه ای ش رس

قبــال این گونــه فداکاری هــا وظیفــه ای داریــم؟  
وی در یکــی از روزهــای آذرمــاه ســال گذشــته نزدیــک ظهــر 
ــا  ــه ب ــردد، آن روز کوچ ــی گ ــه خانه برم ــرکار ب ــته از س خس
ــدای  ــود، ص ــده ب ــلوغ ش ــی ش ــرد و پیرزن ــروصدای پیرم س
پیــرزن چنــدان بــاال نمی رفــت فقــط به انــدازه ای بــود 
ــه  ــان وارد خان ــه آن ــرای کمــک ب ــا ب ــد« بشــنود ت ــه »حمی ک
ــا توهمــی کــه  ــود و ب همســایه شــود، پســر همســایه معتــاد ب
ــد  ــت قص ــه دس ــو ب ــود، چاق ــرده ب ــه پیداک ــرف شیش از مص
ــد. ــت می کن ــر اس ــر روی ویلچ ــه ب ــنش را ک ــدر مس ــان پ ج

ــن  ــت ای ــو را از دس ــود، چاق ــه می ش ــور ک ــر ط ــد« ه »حمی
معتــاد می گیــرد، پســر معتــاد از کار »حمیــد« عصبانــی 
می شــود و گالــن پــر از بنزیــن را برداشــته و بــر روی 
ــه  ــش احاط ــاق در آت ــه ات ــاره هم ــزد، به یک ب ــاری می ری بخ
ــرده و   ــت ک ــرون هدای ــه بی ــرزن را ب ــد« پی ــود، »حمی می ش
ــرد و  ــوش بگی ــم در آغ ــرد را ه ــد پیرم ــه می خواه ــی ک زمان

ــود. ــار می ش ــیده گرفت ــه کش ــش زبان ــرد در آت ــرون بب بی
و امــا بــه گفتــه خانــم عائــی، »حمیــد« کــه در خانــه 
ــاالی  ــارج ب ــرج و مخ ــرای خ ــرد ب ــی می ک ــتیجاری زندگ اس

پســت اینســتاگرامی »پرویــز فتــاح« رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( کشــور، شــاید کنجــکاوی 
بســیاری از کاربــران را برانگیخــت تــا بداننــد ماجــرا از چــه قــرار اســت و ایــن عکــس می خواهــد چــه 
چیــزی را روایــت کنــد، روایتــی کــه شــاید تلخــی و اندوهــش بیشــتر از احســاس اولیــه ای اســت کــه 

ــد. ــر می کن ــدن عکــس وجــودت را پ دی

ُمهرسکوت بر لِب یک فداکاری

چه کسی می گوید صورت سوخته ات زیبا نیست

فاطمه  زنگنه
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ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــد و ب ــدش را می فروش ــان پرای درم
ســوختگی و شــدت آن همســرش نیــز به تنهایــی 
نمی توانــد از او نگهــداری کنــد، بنابرایــن بــرادر 
»حمیــد« هــر طــور شــده منزلــی برایــش تهیــه 
می کنــد و پــدر و مادرشــان نیــز از زندگــی خــود 
ــه  ــد »حمیــد« ب ــا همســر و فرزن دســت می کشــند و ب

می پردازنــد. او  از  نگهــداری 
ــا اینکــه در  ــی رود ت ــر م ــاال و باالت ــا ب خــرج و مخارج ه
ــداد تویســرکان  ــه ام ــه کمیت اســفندماه ســال گذشــته ب
ــوی از  ــاه عض ــت فروردین م ــد و درنهای ــه می کنن مراجع

ــوند. ــداد می ش ــان ام مددجوی
میلیــون  ســه  دریافــت  و  امــداد  درمانــی  کارت 
ــن  ــان را در تأمی ــت آن ــم نتوانس ــوض ه ــان باع توم
ــی  ــان از تمام ــد و آن ــاری ده ــان ی ــای درم هزینه ه
ــال  ــد و ح ــتفاده کردن ــود اس ــته خ ــرمایه های انباش س
زمــان می گــذرد و »حمیــد« همچنــان به ســختی 

زندگــی خــود را می گذرانــد.
ــاح رئیــس کمیتــه  ــز فت پنجــم مردادمــاه امســال پروی
ــه  ــرای مراســم روز تویســرکان ب ــه ب ــداد کشــور ک ام
ــد«  ــواده »حمی ــا خان ــود، ب ــفرکرده ب ــهر س ــن ش ای
ــاعد  ــول مس ــاح ق ــدار فت ــن دی ــداری دارد، در ای دی
ــد،  ــه او می ده ــان را ب ــون توم ــن 22 میلی ــرای تأمی ب
امــا تاکنــون ایــن مبلــغ بــه دســت »حمیــد« و 

ــت. ــیده اس ــواده اش نرس خان
هزینه هــای درمــان بســیار بــاال اســت، دومرتبــه 
ــی  ــه داروهای ــد« در روز، هزین ــردن »حمی ــام ک حم
مــوارد  یــا  و  عفونــت  از  جلوگیــری  بــرای  کــه 
ــد«  ــی »حمی ــه درمان ــت و در دفترچ ــاز اس ــر نی دیگ

»حمیــد«  رفت وآمدهــای  بنویســند،  نمی تواننــد 
بــه تهــران بــرای درمــان و ... همــه بخشــی از 
ــن  ــر ای ــه دیگ ــت ک ــان اس ــاری درم ــای ج هزینه ه

خانــواده تــوان پرداخــت آن را ندارنــد.
ــواده ایــن جــوان فــداکار تمــاس  ــا خان ــگار مــا ب خبرن
ــدار  ــه دی ــود و ب ــدا ش ــه ای پی ــاید روزن ــا ش ــت ت گرف
ــه  ــی ک ــان از رفت وآمدهای ــا آن ــرود، ام ــد« ب »حمی
نــدارد خســته اند، رفت وآمدهــا  برایشــان ســودی 
ــه  ــی ب ــد و تمایل ــان می ده ــتر آزارش ــاال بیش ــه ح ک
دیــدن هیچ کســی را ندارنــد، می آینــد و می رونــد، 

دل می ســوزانند و دیگــر هیــچ ...
اولیــه پرداخــت  اگــر هزینه هــای درمــان  حتــی 
شــود و آن هــا مشــکلی در خصــوص تأمیــن ایــن 
هزینه هــا نداشــته باشــند، تــازه نوبــت می رســد 
ــی  ــرای جراح ــل ب ــد حداق ــه بای ــی ک ــه هزینه های ب
تامیــن  حمیــد  دســت های  و  پاســتیک صــورت 
شــود کــه از بیــرون نمایــان اســت؛ حــال بــرای ایــن 

ــرد؟ ــد ک ــه بای درد چ
می گوینــد خودمــان از پــس همه چیــز برمی آییــم، 
ــه  ــه چگون ــد ک ــوب می دان ــد« خ ــددکار »حمی ــا م ام
بــا مشــکات دســت و پنجــه نــرم می کنــد و باســیلی 
ــه  ــی ک ــی دارد، صورت ــگاه م ــود را ســرخ ن صــورت خ
ــد«  ــواده »حمی ــوزانده و خان ــداکاری آن را س ــش ف آت
ــرای  ــال ب ــک س ــود را در این ی ــرمایه های خ ــام س تم
درمــان هزینــه کرده انــد و حــال پــدر و مــادرش 
بــه گــردو شکســتن روی آورده اند...ایــن روزهــا 
ــد  ــرکان بای ــردوی تویس ــر گ ــاوه ب ــران ع ــردم ای م
»حمیــد« ایــن دیــار را هــم بــه فــداکاری بشناســند...

ــان 400 جوجــه  ــط بان ــردم و محی آن ســال ها م
فامینگــو را از بســتر نمکی تــاالب نجــات دادند 
ــدن  ــده مان ــرای زن ــز شانســی ب امــا خیلی هــا نی
ــا  ــن شــدند ب ــا دف ــان نمکزاره نداشــتند و در می

ــود. ــده ب ــیده ش ــک پوش ــه از نم ــی ک بال های
هفــت ســال گذشــت و امــروز فامینگوهــا 
ــم  ــی ه ــد، آب ــر نمی زنن ــاالب س ــه ت ــر ب دیگ
ــی  ــت. تاالب ــده اس ــاالب نمان ــاء ت ــرای احی ب
ــط  ــتر آن فق ــون از بس ــده و اکن ــه خشک ش ک
ــت. ــده اس ــک باقی مان ــیده از نم ــطحی پوش س

ــاالب  ــای ت ــد احی ــن امی ــش آخری ــاه پی ــد م چن
یعنــی رودخانــه کــر به عنــوان بخشــی از 
ــا  ــد ت ــک ش ــز خش ــاالب نی ــده آب ت تأمین کنن
ــدی  ــه امی ــن روزن ــگان کوچک تری ــرای هم ب

ــد. ــی نمان باق
حمــزه ولــوی مدیــرکل محیــط زیســت اســتان 

فــارس پیرامــون وضعیــت دریاچــه بختــگان در 
خصــوص وضعیــت تــاالب این گونــه می گویــد: 
متأســفانه ایــن دریاچــه وارد هفتمیــن ســال 
خشــکی شــده و در ایــن مــدت حتــی بــه میــزان 
کمــی آب وارد دریاچــه نشــده اســت. چنــد ســال 
قبــل از ســوی وزارت نیــرو 160 تــا 700 میلیــون 
ــرای  ــارش ب ــت ب ــر اســاس وضعی ــب ب مترمکع
ایــن دریاچــه حقابــه در نظرگرفته شــده کــه 
متأســفانه طــی ایــن ســال  ها هیــچ حقابــه ای بــه 

دریاچــه اختصــاص نیافتــه اســت.

ــون  ــه 20 میلی ــاص حقاب ــد: اختص وی می گوی
مترمکعبــی دردی از بختــگان دوا نمی کنــد و 
یــادآور می شــود: بــر اســاس قانونــی کــه وجــود 
ــد  ــه ایجــاد می شــود بای ــی ک ــر ســازه آب دارد ه
ــداری  ــان پای ــه جری ــرداری ب ــد بهره ب 15 درص
ــرای  ــه ب ــد در صورتیک ــاص یاب ــه اختص رودخان
ــگان  ــمت بخت ــه س ــه آب آن ب ــر ک ــه ک رودخان
ــه  ــر گرفت ــزان در نظ ــن می ــود ای ــاری می ش ج

نشــده اســت.
lعمــالً بــرای تخصیــص حقابــه 

صــورت  اقدامــی  هیــچ  بختــگان 
نگرفتــه اســت

ــع  ــه مناب ــارس ب ــت ف ــط  زیس ــرکل محی مدی
ــد  ــاره می کن ــز اش ــگان نی ــده آب بخت تأمین کنن
ــد  ــوع بای ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــد: ب و می گوی
اعــام کــرد کــه رودخانــه ُکــر طــی ایــن 
ســال هابه جز در فصــول بــارش کــه میــزان 
کمــی آب داشــته به طــور کامــل خشــک 
ــت  ــاه هیئ ــه تیرم ــاس مصوب ــوده اســت. براس ب
ــه  ــه دریاچ ــد از آب شــرب حقاب ــد بع ــت، بای دول

از  ســال  هفــت 
می گــذرد  روزگاری 
ــگان  ــه بخت ــه دریاچ ک
فــارس  اســتان  در 
را  وجــودش  شــیره 
داد، هفــت  از دســت 
ــالی  ــروع خشک س ــی ش ــش در  پ ــال پی س
در فــارس و برداشــت بی رویــه آب توســط 
کشــاورزان، تــاالب بختــگان رو به خشــکی 
گذاشــت، ابتــدا کســی فکــر نمی کــرد 
کــه ایــن خشــکی جــدی باشــد امــا هرچــه 
بیشــتر گذشــت از بــاران خبــری نشــد تــا 
ــی را  ــردم فامینگوهای ــک روز م ــه ی اینک
دیدنــد کــه در بســتر نمکــزار شــده تــاالب 

در حــال تلــف شــدن بودنــد.

هژیر فتحی
فالمینگوها به بختگان نمی آیند

حکایت ۷ سال خشکی تاالب
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ــاء  ــد در احی ــر می توان ــن ام ــه ای ــن شــود ک تأمی
آن مؤثــر باشــد. عمــًا بــرای تخصیــص حقابــه 
بختــگان هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه ضمــن 
ــن  ــرای گرفت ــتان ب ــت اس ــط زیس ــه محی اینک
ــوان  ــگان در ســال جــاری به هیچ عن ــه بخت حقاب
ــه  ــدن دریاچ ــک ش ــرا خش ــد زی ــاه نمی آی کوت
خســارت های زیــادی را برجــای گذاشــته اســت.

ــارس  ــای ف ــای دریاچه ه ــرای احی ــی ب »عزم
را  ایــن  نــدارد«  وجــود  بختــگان  به ویــژه 
ــد و  ــارس می گوی ــت ف ــط زیس ــرکل محی مدی
ــه  ــد ب ــه در ســال جــاری بای ــادآور می شــود ک ی
ــرای  ــت ب ــه دول ــده مصوب ــه ش ــکلی ک ــر ش ه
تأمیــن حقابــه دریاچه هــا به ویــژه بختــگان 

ــود. ــی ش اجرای
مدیــرکل محیــط زیســت فــارس همچنیــن بــه 
چاه هــای غیرمجــاز اطــراف تــاالب هــم اشــاره 
ــات  ــدت اقدام ــن م ــد: در ای ــد و می گوی می کن
ــه  ــوان نمون ــه به عن ــه ک ــورت گرفت ــادی ص زی
ــمند و  ــب کنتورهــای هوش می تــوان بــه نص
مســدود کــردن چاه هــای غیرمجــاز اشــاره کــرد 
ــگان  ــی دردی از بخت ــات به تنهای ــن اقدام ــا ای ام

نمی کنــد. دوا 
در ایــن رهگــذر امــا محققــان نیــز اعتقــاد دارنــد 
کــه بایــد درعین حالــی کــه برداشــت آب اطــراف 
تــاالب مدیریــت می شــود، شــرایط بــرای 

ــز فراهــم شــود. ــگان نی ــه بخت بازگشــت آب ب

ــراف  ــب آب از اط ــارد مترمکع 3l میلی
ــود ــت می ش ــه برداش دریاچ

دراین بــاره یــک محقــق و اســتاد دانشــگاه 
شــیراز می گویــد: در حــال حاضــر بارندگــی 

ــول  ــک در ط ــگان و طش ــه بخت ــر روی دریاچ ب
ــن  ــا ای ــت ام ــر اس ــدود 250میلی مت ــال ح س
دریاچــه ســالیانه به طــور متوســط یــک میلیــارد 

و 200مترمکعــب آب تبخیــر می کنــد.
عــزت اهلل رئیســی بــا اشــاره بــه اینکه تبخیــر آب 
ــتان ها  ــزارع و انجیرس ــرای م ــه ب ــن منطق در ای
ــن  ــور میانگی ــد: به ط ــد، می گوی ــتفاده می ش اس
ــب آب از  ــون مترمکع ــارد و 300 میلی ــه میلی س
ــن  اطــراف دریاچــه برداشــت می شــود کــه از ای
میــزان 700 میلیــون مترمکعــب مربــوط به ســد 
ــوط  ــم مرب ــب ه ــون مترمکع درودزن، 200 میلی

بــه ســد ســیوند و ماصدراســت.
ــال  ــه طــی 100 س ــاور اســت ک ــن ب ــر ای وی ب
ــال 86 در  ــالی را از س ــن خشکس ــته بدتری گذش

اســتان داشــته ایم.
ــوژی آب هــای زیرزمینــی در ایــران  پــدر هیدرول
ــام  ــره هیدرولیکــی در تم ــد: حجــم ذخی می گوی
طــول تاریــخ فقــط یک بــار تشــکیل می شــود و 
در صورتیکــه از آن اســتفاده شــود دیگــر توســط 
ــت  ــد گف ــودازاین رو بای ــران نمی ش ــی جب بارندگ
در 50 ســال گذشــته اضافــه برداشــت در اطــراف 
بختــگان از حجــم هیدرولیکــی بــوده بــه همیــن 
دلیــل در ســال های خشکســالی بــا بحــران 
ــی  ــال حاضــر بارندگ ــه رو هســتیم. در ح آب روب
ــر هــم نمی رســد  ــه 200میلی مت ــه ب ــن منطق ای
ــه  ــه ب ــفانه برداشــت آب از اطــراف دریاچ ومتأس
حــدی زیــاد اســت کــه به هیچ عنــوان بــا 

ــدارد. ــنخیتی ن ــا س بارندگی ه
ــگان را  ــات بخت ــا راه نج ــی تنه ــور رئیس پروفس
ــه  ــر دریاچ ــوزه آبگی ــرف آب در ح ــش مص کاه
عنــوان می کنــدو می گویــد: اگــر چاه هــای 

ــت از  ــزان برداش ــود و می ــدود ش ــاز مس غیرمج
به طــور  یایــد  کاهــش  درصــد  چاه هــا20 
متوســط می تــوان  700 میلیــون مترمکعــب آب 
وارد دریاچــه کــرد. کاهــش 20 درصــد برداشــت 
آب معــادل کاهــش تولیــد محصــول نیســت، در 
ــاش می کندروش هــای  ــن راســتا کشــاورز ت ای
ــد محصــول  ــا تولی ــه ت ــه کار گرفت دیگــری را ب

ــد. ــش ده ــود را افزای خ

lلزوم نصب کنتور هوشمند
دبیــر قطــب زمین شناســی زیســت محیطی 
ــمند  ــور هوش ــب کنت ــا نص ــد: ب ــران می گوی ای
ــزان  ــوان می ــر کاهــش برداشــت می ت ــاوه ب ع
مصــرف را نیــز  کنتــرل کــرد ازایــن رو ضــروری 
اســت کنتورهــا در اختیــار کشــاورزان قرارگرفتــه 
ــور  ــت از کنت ــون حفاظ ــریع تر قان ــه س و هرچ

ــود. ــب ش تصوی
ــا آب قابــل تنظیــم  وی گفــت: ســد ماصــدرا ب
320 میلیــون مترمکعــب طراحی شــده کــه 
هــدف اصلــی ســد، تأمیــن بــرق بــوده ازایــن رو 
ــر  ــول آب ب ــه محص ــت هرگون ــازه کش ــد اج بای
بــا اســتفاده از ســد ماصــدرا داده نشــود و 
در ســال های خشک ســالی درصــد کشــت 
ــد  ــد. س ــش یاب ــه ای کاه ــل  ماحظ به طورقاب
ســیوند بــا هــدف جلوگیــری از ســیاب ها 
بخــش  فقــط  بایــد  ازایــن رو  طراحی شــده 
صنعــت  و  شــرب  بــرای  آن  از  محــدودی 
مصــرف  بــرای  و  شــود  داده  اختصــاص 

کشــاورزی اســتفاده نشــود.
پروفســور رئیســی بــا یــادآوری اینکــه در 
ــت  ــر کش ــد زی ــالی درص ــال های خشک س س

منابــع آب ســطحی )چشــمه، رودخانــه و ســد( با 
ــد،  ــش می یاب ــالی کاه ــدت خشکس ــه به ش توج
اعــام کــرد کــه کاهــش ســطح زیــر کشــت یــا 
ــه آب هــای ســطحی و زیرزمینــی  کاهــش حقاب
در ســالهای خشک ســالی روشــی کامــًا علمــی 
ــورد  ــًا م ــرفته کام ــورهای پیش ــت و در کش اس
ــد  ــز بای ــران نی ــرد در ای ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــرای  ــردم را ب ــود و م ــتفاده ش ــن روش اس از ای

ــرد. ــاده ک ــن روش آم ــتفاده از ای اس

lعمق فاجعه
یــک کارشــناس حــوزه محیــط زیســت فــارس 
نیــز اعتقــاد دارد تــا زمانــی کــه رونــد کشــاورزی 
در ایــن اســتان توســعه پیــدا نکــرده و چاه هــای 
غیــر مجــاز اطــراف بختــگان ایجــاد نشــده بــود 
حجــم زیــادی از ســیاب وارد بختــگان می شــد 
و ایــن امــر از خشــک شــدن دریاچــه جلوگیــری 

می کــرد.
ــروژه  ــر پ ــن مدی ــه پیش ازای ــداری ک ــدار علم علم
احیــاء تاالب هــای اســتان فــارس بــوده اســت، بــا 
ــه بختــگان  بیــان این کــه ورود قابل توجهــی آب ب
ــد: در  ــرد می گوی ــران می ک ــر را جب ــزان تبخی می
ــد  ــاری مانن ــای اقم ــی تاالب ه ــته زهکش گذش
ــه ســمت  ــر و... ب ــول، بندامی ــر، ش کمجــان، کافت
دریاچــه بختــگان ســرازیر می شــد اما در ســال های 
اخیــر ایــن تاالب هــا زهکشــی و تبدیــل بــه 
اراضــی شــدند بــه همیــن دلیل بختــگان پشــتوانه 
آبــی خــود را از دســت داد، ســددرودزن بــرای تأمین 
ــر  ــطح زی ــی س ــار اراض ــزار هکت ــا 43 ه آب 40 ت
ــر  ــال حاض ــود و در ح ــده ب ــت پیش بینی ش کش
ــار  ــزار هکت ــش از 130 ه ــت بی ــر کش ــطح زی س
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جامعــه ایـــران

ــق  ــه عم ــوان ب ــم می ت ــن رق ــا ای ــه ب ــت ک اس
ــرد. فاجعــه پــی ب

ــط زیســت اعــام  ــوزه محی ــن کارشــناس ح ای
می کنــد کــه بایــد بیــن میــزان آب و برداشــت ها 
تعــادل ایجــاد شــود و می گویــد: اگــر ایــن تعادل 
برقــرار و حقابــه تخصیــص یابــد می تــوان 
ــت،  ــی برداش ــگان گام های ــای بخت ــرای احی ب
ایــن دریاچــه در زمــان پرآبــی حــدود 150 
ــش از 160  ــت و بی ــعت داش ــار وس ــزار هکت ه
گونــه پرنــده مهاجــر و بومــی در آن زندگــی 
ــه  ــن دریاچ ــدن ای ــک ش ــا خش ــد، ب می کردن
ــزاران  ــش از ه ــه بی ــتهبان ک ــتان ها اس انجیرس

ــت. ــن رف ــتند از بی ــت داش ــال قدم س
ــار  ــز دچ اراضــی روســتائیان اطــراف دریاچــه نی
ــود  ــد: وج ــی گوی ــداری م ــده و علم ــوری ش ش
ریزگردهــا و پراکنــش آن در منطقــه باعــث شــد 
کــه اراضــی کشــاورزی مــردم شــور شــود و ایــن 
امــر نیز مشــکاتی بــرای مــردم بــه وجــود آورد.

ــیرجان  ــر س ــع کوی ــد: در واق ــداری می گوی علم
در 30 کیلومتــری شهرســتان نی ریــز کــه دریاچه 
ــق  ــته مناط ــرار دارد، در گذش ــده، ق در آن واقع ش
اطــراف بختــگان شــرجی بود امــا در حــال حاضر 
ــه دلیــل خشــکی دریاچــه آب وهــوای منطقــه  ب
ــه  ــن دریاچ ــدن ای ــک ش ــا خش ــده، ب خشک ش
نشــانه های ورود کویــر  و اقلیــم کویــر  به اســتان 
ــده  ــه صــدا درآم ــگ خطــر ب ــان شــده و زن نمای
ازایــن رو ضــروری اســت کــه نســبت بــه احیــای 

دریاچــه اقــدام شــود.
از زمانــی کــه تــاالب خشک شــده شــرایط بــرای 
ــروی  ــتان و پیش ــل اس ــه داخ ــر ب ــال کوی اتص
و  فراهم شــده  فــارس  بــه  اقلیــم کویــری 
ــز  ــوع نی ــن موض ــانه هایی از ای ــون نش هم اکن
دیــده  می شــود. دریاچــه بــه یــک دشــت 

نمــک تبدیل شــده و تمــام شــرایط بــرای 
ــود دارد  ــه وج ــی در منطق ــان نمک ــاد طوف ایج
ضمــن اینکــه در زمــان پرآبــی دریاچــه بختــگان 
به عنــوان ســپر حفاظتــی مانــع ورود اقلیــم 
ــارس می شــود  ــه و اســتان ف ــه منطق ــری ب کوی
ــا خشــک شــدن دریاچــه  امــا در حــال حاضــر ب

ــت. ــرده اس ــر ک ــرایط تغیی ش

1000l حلقه چاه پر شد
یکــی از ســازمان هایی کــه در خصــوص تأمیــن 
و تخصیــص آب بــه دریاچــه مســئولیت دارد آب 
ــن  ــل ای ــه مدیرعام ــارس اســت ک ــه ای ف منطق
شــرکت اعــام می کنــد: ســد درودزن به عنــوان 
ســد باالدســتی بختــگان طــی مــدت اخیــر آبــی 
نداشــته کــه بتواننــد حقابــه تــاالب را بــه دریاچه 

اختصــاص دهنــد.
ــارس در  ــه ای ف ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
خصــوص دریاچــه بختــگان اینگونــه می گویــد: 
ســد درودزن از ســال 1351 آبگیــری شــده 
ــا  ــگان ت ــه بخت ــه دریاچ ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــکل  ــار مش ــر 80 دچ ــد و در اواخ ــال های بع س
ــگان و  ــوان مشــکات دریاچــه بخت شــده نمی ت
ــوب کشــور را  ــای مناســب در جن ــدم بارش ه ع
ــا توجــه  بــه آبگیــری ســد درودزن نســبت داد. ب
بــه اینکــه اســتان فــارس از دیربــاز قطــب 
کشــاورزی کشــور بــوده بــه همیــن دلیــل 
ازلحــاظ تعــداد منابــع آبــی )شــامل چــاه، چشــمه 

ــور دارد. ــام اول را در کش ــات( مق و قن
حمیدرضــا دهقانــی البتــه بــه اقدامــات مقابله ای 
ــر کــردن چاه هــای  ــه ای در راســتای پ آب منطق
ــرده  ــاره ک ــز اش ــگان نی ــراف بخت ــاز اط غیرمج
و ادامــه می دهــد: حــدود یــک هــزار و 400 
ــه  ــه 600 حلق ــک ب ــاز و نزدی ــاه مج ــه چ حلق

ــود دارد.  ــگان وج ــوزه بخت ــاز در ح ــاه غیرمج چ
ــه دو صــورت توســط  برداشــت های غیرمجــاز ب

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــان آب متخلف
ــداد  ــال 93 تع ــئول در س ــن مس ــه ای ــه گفت ب
یــک هــزار و 64 حلقــه و ســال 94 تاکنــون 
ــر و  ــاز پ ــاه غیرمج ــه چ ــزار حلق ــه ه ــک ب نزدی
مســلوب المنفعــه شــده و بــا توجــه بــه اهمیــت 
تاالب هایــی کــه در ســطح اســتان خشک شــده 
ــت در  ــز فعالی ــگان، تمرک ــاالب بخت ــه ت ازجمل
پرکــردن چاه هــای غیرمجــاز در شهرســتان 
ــت. ــنجان اس ــه و ارس ــتهبان، خام ــز، اس نی ری

تجهیز 10 هزار حلقه چاه به کنتور هوشمند
ــت را  ــای برداش ــر از راه ه ــی دیگ ــی یک دهقان
برداشــت های غیرمجــاز از چاه هــای پروانــه 
ــرکت  ــن ش ــد: ای ــد و می گوی ــوان می کن دار عن
از ســال 89 و به صــورت خیلــی جدی تــر از 
ــزات  ــب تجهی ــه نص ــدام ب ــته اق ــال گذش س
اندازه گیــری و کنتــور هوشــمند آب و بــرق 
بــر روی چاه هــای پروانــه دار اســتان کــرده 
ــه  ــز ب ــاه مجه ــه چ ــزار حلق ــدود 10 ه ــه ح ک
کنتورهــای هوشــمند آب و بــرق به منظــور 
ــت و  ــاورزان اس ــه کش ــی آب ب ــل حجم تحوی
برداشــت های غیرمجــاز از چاه هــای پروانــه 
ــاورزان  ــه کش ــی ب ــده و آب تحویل دار کنترل ش

می شــود. مدیریــت 
ــه  ــال حاضــر برنام ــی شــود: در ح ــادآور م وی ی
ــن  ــازی آب از ای ــد درودزن و رهاس ــارف س مص
ســد در کمیتــه ای بــه ریاســت اســتاندار یــا 
معــاون اســتاندار تعییــن می شــود و شــرکت 
ــدی  ــن و اولویت بن ــئول تعیی ــه ای مس آب منطق

حقابه هــا نیســت.
دهقانــی بــا یــادآوری اینکــه درســال آبــی 
گذشــته مقــرر شــد کــه در صــورت آبگیری ســد 

درودزن بــه میــزان 350 میلیــون مترمکعــب، 10 
ــرای  درصــد آن یعنــی 35 میلیــون مترمکعــب ب
حقآبــه دریاچــه رهاســازی شــود ادامــه می دهــد: 
متأســفانه بــه علــت عــدم بــارش مناســب تنهــا 
ــه  ــد ب ــن س ــر در ای ــری موردنظ ــوم آبگی یک س

ــوع پیوســت. وق
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای فــارس البتــه 
ــدود 20  ــش ح ــی پی ــه مدت ــد ک ــد می کن تاکی
ــمت  ــه س ــد درودزن ب ــب از س ــون مترمکع میلی
ــد  ــل بع ــه دلی ــا ب ــد ام ــازی ش ــه رهاس دریاچ
مســافت کشــاورزان بخــش اعظمــی از آب را در 
ــری در  ــًا تأثی ــد و عم ــه راه برداشــت کردن میان

ــت. ــته اس ــه نداش ــای دریاچ احی
دهقانــی معتقد اســت کــه رهاســازی کمتــراز 20 
میلیــون مترمکعــب بــه علــت فاصلــه زیــاد بیــن 
ســد و دریاچــه، تأثیــری بر دریاچــه نداشــته و آب 

ــه دریاچــه نخواهد رســید. ب
وی یــادآور می شــود: در حــال حاضــر میــزان آب 
قابل اســتفاده ســد درودزن صفــر اســت بنابرایــن 
ــه ای داشــت  ــن خصــوص برنام ــوان در ای نمی ت
ــب و  ــای مناس ــوع بارش ه ــورت وق ــا در ص ام
ــد آب  ــزان 10 درص ــه می ــول ب ــری قابل قب آبگی
ــت محیطی و  ــه زیس ــه حقآب ــازی ب ــل رهاس قاب

دریاچــه تخصیــص داده خواهــد شــد.
محیــط  دوســتداران  مهــر،  گــزارش  بــه 
ــه  ــاالب را درحالی ک ــای ت ــت، فامینگوه زیس
قــدرت  و  بــود  نمــک  از  پــر  بال هایشــان 
پــرواز نداشــتند و در همــان حــال در میــان 
ــف شــدند، فرامــوش  ــگان تل نمک زارهــای بخت
نکــرده  و نمی کننــد. ایــن روزهــا هــم فرقــی بــا 
ــاالب »آب«  ــاال ت ــدارد ح ــش ن ــال پی ــت س هف

ــدارد. ــم ن ــو« ه ــدارد، »فامینگ ن
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مسلم معین.

ــاع  ــم زدن اجتم ــر ه ــرای ب ــده ب ــای اجیرش ــدات تکفیری ه تهدی
شــیعیان حســینی، ذره ای از عــزم دلــدادگان امــام حســین)ع( بــرای 
ــم  ــل عظی ــان خی ــته و همچن ــن نکاس ــم اربعی ــرکت در مراس ش
عاشــقان ســاالر شــهیدان)ع( مشــتاق حضــور در اجتمــاع اربعیــن 

هســتند.
اهمیــت مراســم اربعیــن تــا بــدان جاســت که مقــام معظــم رهبری 
ــد امــا در  ــه مغناطیســی حســینی بیــان کردن اربعیــن را آغــاز جاذب
ــی  ــه روی زوار ایران ــروی ب ــرز خس ــداد م ــر انس ــال های اخی س
مشــکات عدیــده ای بــرای زائــران و مســئوالن و اقشــار مختلــف 

ایجــاد کــرده اســت.
نبود امکان عزیمت زوار از مرز خسـروی سـبب شـده هرساله حجم 
زیـادی از ترددهـا از مـرز مهـران انجـام شـود کـه ایـن مسـئله نیز 

مشـکات بی شـماری در مـرز مهـران به وجـود آورده اسـت.

lورشکستگی هتل داران قصر شیرین
ــوری اســامی  ــه جمه ــن پایان ــرز خســروی مهم تری ــی م  از طرف
ــد  ــل رفت وآم ــا مح ــر تنه ــال اخی ــد س ــه در چن ــت ک ــران اس ای
ــد  ــب مانده ان ــکان بی نصی ــن ام ــینی از ای ــده و زوار حس ــار ش تج
چراکــه بــه دالیــل امنیتــی در آن ســوی مرزهــا، امــکان عزیمــت 

ــدارد. ــود ن ــرز خســروی وج ــی از م زوار ایران
ــرز  ــرمایه داران م ــتگی س ــده ورشکس ــف ش ــث تأس ــه باع آنچ
ــت  ــروی اس ــرز خس ــران از م ــردد زائ ــکان ت ــود ام ــل نب ــه دلی ب
ــاد  ــه ایج ــد ب ــا امی ــرمایه داران ب ــیاری از س ــه بس ــه ای ک به گون
ــا  ــته ب ــالیان گذش ــه از س ــن منطق ــال در ای ــادی فع ــتر اقتص بس
ــدام  ــی اق ــهیات بانک ــل تس ــراوان از مح ــای ف ــرف هزینه ه ص
ــد و ایســتگاه های  ــرز کردن ــدد در م ــه احــداث اقامتگاه هــای متع ب
ــکان  ــدم ام ــد.اما ع ــاد ش ــرای زوار ایج ــز ب ــی نی ــی فراوان خدمات
عزیمــت زائــران از ایــن مــرز تمــام روزنه هــای امیــد بــرای جبــران 

ــت. ــرده اس ــن ب ــده را از بی ــه ش ــرمایه های هزین س

ــن  ــود تضمی ــی نب ــزام زوار ایران ــکل اع ــا مش lتنه
ــت ــی اس امنیت

جمهــوری اســامی ایــران تنهــا خواهــان تضمیــن طــرف عراقــی 
ــرط  ــن ش ــا ای ــا ب ــت و تنه ــی اس ــت زوار ایران ــن امنی ــرای تأمی ب
ــا  ــا ت ــود ام ــوده می ش ــران گش ــه روی زائ ــروی ب ــای خس مرزه

ــد. ــی ندادن ــن تضمین ــی چنی ــات عراق ــن لحظــه مقام بدی
نماینــده مــردم قصــر شــیرین، گیــان غــرب و ســرپل ذهــاب در 
ــده  ــت: 180 نماین ــه گف ــن رابط ــامی در ای ــورای اس ــس ش مجل
مجلــس خواهــان بازگشــایی مــرز خســروی هســتند تــا عــاوه بر 

تجــار امــکان عزیمــت زائــران از ایــن مــرز فراهــم شــود.
فتــح اهلل حســینی افــزود: روزانه شــاهد تــردد ده ها ماشــین ســنگین از 
مــرز خســروی هســتیم و در ایــن حــوزه نیــز اقدامــات خوبــی صــورت 
گرفتــه اســت امــا در بحــث امــکان تــردد زوار ایرانــی از مرز خســروی 

تنها مشــکل مــا تضمیــن امنیــت زوار اســت.
وی ادامــه داد: مــا منتظــر تضمیــن مقامــات عراقــی هســتیم و در 
ایــن رابطــه نیــز مذاکراتــی انجــام شــده و مقامــات عراقــی بایــد ما 
را قانــع می کردنــد امــا چنانچــه دولــت عــراق امنیــت زوار ایرانــی را 
تضمیــن کنــد آمادگی کامــل بــرای اعــزام از کرمانشــاه وجــود دارد 
ــه  ــز فراهــم اســت و تمــام دســتگاه ها حاضــر ب و زیرســاخت ها نی

کمــک در ایــن رابطــه هســتند.
ــرز  ــی از م ــردد زوار ایران ــکان ت ــود ام ــوص نب ــینی در خص حس
ــرز  ــوی م ــت در آن س ــود امنی ــام مشــکل نب ــت: تم خســروی گف
اســت در ایــن رابطــه حتــی مصوبــه ای در شــورای عالــی امنیــت 

ــم. ــی داری مل
ایـن نماینده مجلس ادامـه داد: مجلـس و جمهوری اسـامی ایران 
مشـکلی بـرای تـردد زوار ایرانی از مرز خسـروی نـدارد و تنها بحث 
مـا گرفتـن تضمین امنیـت زوار از طـرف عراقی اسـت همچنان که 

دولـت بارها بـرای اعـزام زوار از مـرز اعـام آمادگی کرد.

lاعــزام زوار ایرانــی از مــرز خســروی از ضرورت هــا 
اســت

وی عزیمــت زوار ایرانــی از مــرز خســروی را از ضرورت هــا عنــوان 
و بیــان کــرد: متأســفانه اکثــر هتــل داران مــرز ورشکســته شــدند و 
ــن  ــرمایه گذاران در ای ــه س ــوط ب ــا مرب ــای م ــی از دغدغه ه بخش

منطقــه اســت.
ــر  ــد وزی ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی افــزود: در بازدی
اقتصــاد از مــرز موافقتــی صــورت گرفــت تــا بــه تمــام هتل دارانــی 
ــا  ــن رابطــه متضــرر شــدند خســاراتی پرداخــت شــود ت کــه در ای

ــد. ــا باش ــای آن ه ــه ای از هزینه ه ــران گوش جب
حســینی افــزود: در رابطــه بــا اعــزام زوار از مــرز چندیــن نشســت با 
مســئوالن ســازمان حــج و زیــارت برگــزار کردیــم و با دوســتانمان 
ــا  ــز ب ــی نی ــت شــد و اظهارنظرهای ــز صحب ــت نی ــورای امنی در ش
ــا چــون دغدغــه آن ســوی  ــت ام ــی انجــام گرف ــت مل گــروه امنی
مــرز راداریــم امــکان اعــزام تحــت هیــچ شــرایطی وجــود نــدارد.

ــی را  ــا طــرف عراقــی تأمیــن امنیــت زوار ایران وی تأکیــد کــرد: ت
تضمیــن ندهــد امــکان اعــزام وجــود نــدارد امــا اگــر در ایــن لحظه 
ــی  ــتانی از آمادگ ــرد مســئوالن اس ــن را بپذی ــراق تضمی ــت ع دول
ــراق  ــفارت ع ــز س ــون نی ــد و اکن ــزام برخوردارن ــرای اع ــل ب کام

پیگیــر جــدی ایــن مســئله اســت.
ایــن نماینــده مجلــس تأکیــد کــرد: مــا خواهــان بازگشــایی مــرز 
ــا  ــا ت ــم ام ــی دادی ــر کتب ــز تذک ــور نی ــه رئیس جمه ــتیم و ب هس
زمانــی کــه دولــت عــراق تضمیــن ندهــد هیچ کــس زیــر بــار ایــن 

ــزرگ نخواهــد رفــت. مســئولیت ب
وی ادامــه داد: آن ســوی مــرز بــرای زوار ایرانــی خطرنــاک اســت  و 
ایــن مســئله بایــد توســط جمهــوری اســامی ایران بررســی شــود.

lحفظ جان زوار ایرانی از هر مسئله ای باالتر است
ــر از  ــردم را مهم ت ــظ جــان م ــز حف ــاون اســتاندار کرمانشــاه نی مع
هــر مســئله ای دانســت و گفــت: ایــن مســئله در حــوزه سیاســی 

ــائل  ــه مس ــردم از هم ــان م ــظ ج ــا حف ــود ام ــگ ش ــد هماهن بای
باالتــر اســت و  تضمیمــی کــه گرفتــه می شــود بــرای حفــظ جــان 

مــردم اســت هرچنــد تبعاتــی هــم در پــی داشــته باشــد.
ــت  ــه وضعی ــیدگی ب ــزود: رس ــه اف ــردار در ادام ــک ک ــی نی مجتب
ــئله اقتصــادی کار اســت،  ــیرین مس ــل داران قصرش نابســامان هت
مــرز خســروی باوجــود ســرمایه گذاری های عظیــم صــورت 

ــت. ــدود اس ــه مس ــن منطق ــه در ای گرفت
ــر  ــان کــرد: حفــظ جــان مــردم از تمــام ایــن مســائل باالت وی بی
اســت و چنانچــه اتفاقــی بــرای امنیــت زوار بیفتــد انتقادهــا متوجــه 
ــران رکــود اقتصــادی هتــل داران  ــت می شــود و به صــرف جب دول
نمی تــوان اقــدام بــه اعــزام زوار از مــرز کــرد و حفــظ جــان مــردم 

ــت. ــر اس مهم ت
ــز  ــتانداری نی ــادی اس ــوزه اقتص ــرد: در ح ــار ک ــردار اظه ــک ک نی

ــی کــه در قصــر شــیرین  ــه هتل داران ــرای کمــک ب تصمیماتــی ب
متضــرر شــدند، گرفتــه  اســت امــا تصمیــم بــر بازگشــایی مــرز از 

ــود. ــه می ش ــز گرفت مرک
فرمانــده مرزبانــی اســتان کرمانشــاه نیــز اظهــار داشــت: تاکنــون 
مجــوزی بــرای تــردد زوار از مــرز خســروی صــادر نشــده و 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــه ای ص اباغی

ــرای اعــزام  ــران ب ــی در مرزهــای ای lمشــکل امنیت
ــدارد ــود ن ــران وج زائ

ســردار کیومــرث شــیخی افــزود: هم اکنــون تنهــا امــکان عزیمــت 
ــوعا و  ــام تاس ــه در ای ــان ک ــود دارد همچن ــران وج ــرز مه زوار از م
عاشــورا تعــداد زیــادی تــردد از مــرز مهــران انجــام شــد امــا امکان 

تــردد از مــرز خســروی کامــًا منتفــی اســت.
وی تأکیــد کــرد: مــا در رابطــه بــا امنیــت مرزها مشــکلی نداشــتیم 
ــرددی در  ــه ت ــد ک ــن باش ــر ای ــرار ب ــر ق ــت و اگ ــم داش و نخواهی

ــن آمادگــی وجــود دارد. ــرد ای بحــث زوار صــورت گی
ســردار شــیخی افــزود: البتــه زیرســاخت های الزم در مــرز 
خســروی بــرای تــردد زوار بایــد فراهــم شــود امــا در حــوزه امنیتــی 
مشــکل خاصــی وجــود نــدارد و تنهــا بایــد مجــوز تــردد زوار صــادر 

ــود. ش
وی بیــان کــرد: آنچــه بــه مــا مربــوط اســت بحــث امنیــت مــرز 
بــوده که هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد اما بخشــی از 
ــه زیرســاخت ها بازمی گــردد و بایــد دیــد کــه نهادهــای  مســئله ب
ــدا  ــی الزم را پی ــد آمادگ ــاه می توانن ــدت کوت ــن م ــئول در ای مس
کننــد یــا خیــر، امــا در بحــث امنیتــی مشــکلی نداریــم و هرلحظــه 
اباغــی صــادر شــود آنچــه بــه مــا مربــوط اســت انجــام می شــود.

بــه هــر روی تاکنــون مجــوز اعــزام زائــران از مــرز خســروی بــرای 
شــرکت در مراســم اربعیــن صــادر نشــده و مقامــات عراقــی هــر بار 
از زیــر بــار ایــن مســئولیت شــانه خالــی می کننــد و همچنــان بایــد 

در انتظــار بازگشــایی مــرز خســروی بــرای عزیمت زوار باشــیم.

غبطه یک مرزمسدود به پایانه مهران

 چشم»خسروی«درحسرت قدم زوار اربعین
اربعیــن حســینی بزرگ تریــن اجتمــاع 
شــیعیان در دنیاســت و تاش دشــمنان 
بــرای برهــم زدن و پراکنــدن ایــن 
اجتمــاع بــر کســی پوشــیده نیســت 
امــا بــه اباعبــداهلل الحســین)ع( هرســاله 
شــاهد بزرگ تریــن اجتمــاع جهــان در 

ــتیم. ــن هس اربعی
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جامعــه ایـــران

سیل »هویت« اصلی ایالم را نشان داد

محرومیت های 30 ساله در بی توجهی

اســتان 550 هزارنفــری ایــام براثــر بــارش 
ــاران خســارت 600  ــری ب ســنگین 324 میلی مت
ــیاری از  ــت بس ــد گف ــی بای ــد، ول ــاردی دی میلی
زیرســاخت ها و زیربناهــای اســتان ایــام اصــًا 
اســتاندارد نبوده انــد و ایــن اوضــاع مرکــز اســتان 
ــت. ــده اس ــی مشاهده ش ــر به خوب ــیل اخی در س

چطــور می شــود بعــد از گذشــت 30 ســال 
اســتان ایــام یک شــبه همــه داشــته ها و 
نداشــته های خــود را از دســت بدهــد، حتــی 
بــرای امدادرســانی دارای کمبــود جرثقیــل و بیل 
مکانیکــی باشــد و بیشــتر تأسیســات آب، بــرق، 

ــد. ــم بپاش ــرات و... از ه مخاب
جــواب ایــن ســؤال بســیار روشــن اســت و 
ــی  ــورد بی توجه ــون م ــام از اول تاکن ــه ای اینک
ــوده و ایــن اســتان  دولت هــا در بحــث توســعه ب
از نبــود امکانــات نیــز رنــج می بــرد، در بســیاری 
ــم  ــت ک ــل جمعی ــه دلی ــارات در کشــور ب از اعتب
همیشــه جــزو آخریــن اســتان های کشــور بــوده 
ــا  ــزو اولین ه ــه ج ــت همیش ــی در محرومی ول

ــرار داشــته اســت. ق
بایــد گفــت ســیل اخیــر هویــت اصلــی اســتان 
ایــام یعنــی همــان محرومیت هــا، رنج هــا، 
آشــکار  را  و...  تنگناهــا  عقب افتادگی هــا، 
ــا  ــه دولت ه ــفانه هم ــن متأس ــرده و دراین بی ک
به رغــم  به نوعــی مقصــر هســتند چراکــه 
شــعار محرومیت زدایــی ولــی در عمــل بــه 

زیرســاخت های اســتان توجــه نکردنــد.
ــه اســتان محرومــی مثــل  نتیجــه بی توجهــی ب
ــاخت ها  ــام زیرس ــه تم ــود ک ــن می ش ــام ای ای
یک شــبه از بیــن بــرود و حــاال دولــت بایــد چنــد 
برابــر هزینه هــای ســاخت یــک زیرســاخت 
مناســب را پرداخــت کنــد و البتــه بازهــم توســعه 

ــد. ــب می افت ــال عق ــد س ــتان چن اس
اســتان  مرکــز  به عنــوان  ایــام  شــهر 
ــه  ــد ک ــر دی ــیل اخی ــارت را از س ــترین خس بیش
ــاز  ــازهای غیرمج ــش ساخت وس ــن نق دراین بی
نیــز به خوبــی قابــل مشــاهده بــود، ایــن 
ــا  ــئوالن ب ــود مس ــه خ ــی اســت ک ــان بای هم

بی توجهــی ســر مــردم آورنــد.
ــه  ــع ب ــا راج ــر باره ــزاری مه ــن خبرگ در همی
کمبــود امکانات و مشــکات زیرســاختی اســتان 
ایــام صحبــت شــده ولی کمتر شــده مســئوالن 
کشــوری به ایــن مســئله توجــه کنند و یــک کار 

اساســی در اســتان انجــام دهنــد.
راه هـای اسـتان ایـام در همیـن سـیل اخیـر 
مسـدود شـدند، به دلیل اینکه شـهر ایام در همه 
مسـیرهای ارتباطـی دارای تونل اسـت؛ آیـا نباید 
یـک بالگرد در اسـتان وجود داشـت کـه در مواقع 

اضطـراری خدمات رسـانی انجـام مـی داد.
حــال این همــه خســارت بــه زیرســاخت ها، 
ارتباطــی،  پل هــای  عشــایر،  زیربناهــا، 
روســتاها، تأسیســات آب و بــرق، منابــع طبیعــی، 

ــرای آن  ــد ب ــه بای محیط زیســت و... واردشــده ک
ــک  ــام ی ــه ای ــه اینک ــرد؛ البت ــی ک چاره اندیش
ــی  ــای طبیع ــش بای ــز در بخ ــتان حادثه خی اس
ــراه  ــه هم ــد توجــه جــدی ب ــاً نیازمن ــوده، قطع ب

ــت. ــا اس ــه وعده ه ــئوالن ب ــل مس عم

lانتظـار از دولت جبران خسـارت های 
زیرسـاختی است

احمــد شــوهانی نماینــده ایــام در مجلــس 
شــورای اســامی اظهــار داشــت: در ســیل اخیــر 
ــاخت های  ــه زیرس ــارات ب ــادی از خس حجــم زی
ــار  ــه انتظ ــده ک ــام واردش ــهر ای ــتان و ش اس
داریــم دولــت در کمتریــن زمــان ممکــن 

ــد. ــل کن ــتان را ح ــکات اس مش
خســارت های  حجــم  داشــت:  بیــان  وی 
ــاال  ــز ب ــردم نی ــوال م ــازل و ام ــه من ــده ب واردش
بــوده کــه در ایــن زمینــه نیــز توجــه دولــت نیــاز 
اســت و امیدواریــم بخشــی از مشــکات شــهر و 

ــود. ــرف ش ــردم برط م
ــامی  ــورای اس ــس ش ــام در مجل ــده ای نماین
بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون مهم تریــن 
بحــث مطرح شــده بحــث حجــم خســارت های 
زیرســاختی بــه اســتان ایام اســت، بیان داشــت: 
قطعــاً تــا آخریــن لحظــه از مســئوالن کشــوری 
ــهر و  ــاختی در ش ــکات زیرس ــل مش ــر ح پیگی

ــتیم. ــتان هس ــده اس ــاط حادثه دی نق

وی گفــت: اســتان ایــام دارای مشــکات 
و  امکانــات  کمبــود  بحــث  در  بی شــماری 
زیرســاخت ها اســت و انتظــار از دولــت ایــن بــود 

ــد. ــته باش ــژه داش ــه وی ــتان توج ــه اس ــه ب ک

lحجــم خســارت های ســیل بــه 
ــت ــاال اس ــیار ب ــالم بس ای

احمــد کرمــی مدیــرکل ســتاد مدیریــت بحــران 
اســتانداری ایــام نیــز اظهــار داشــت: متأســفانه 
ســیل اخیــر ضربــات ســختی بــر پیکــره 
زیرســاخت های اســتان وارد کــرده و حجــم 
بخش هــای  در  ســیل  از  ناشــی  خســارات 
ــاال اســت. ــردم بســیار ب ــازل م زیرســاختی و من

ــت  ــام ظرفی ــون از تم ــرد: هم اکن ــوان ک وی عن
ــت  ــدن وضعی ــادی ش ــرای ع ــام ب ــتان ای اس
ــون 50  ــود و تاکن ــتفاده می ش ــام اس ــهر ای ش
درصــد از شــهر نیــز پاک سازی شــده اســت.

ــده  ــارت های واردش ــه خس ــاره ب ــا اش ــی ب کرم
ــرای  ــازل مــردم، اظهــار داشــت: مــردم ب ــه من ب
جبــران خســارت ها عجلــه نکننــد و قطعــًا 
مســئوالن کشــوری بــه زودی بــا بــرآورد دقیــق 
ــردم  ــه م ــت ب ــق پرداخ ــم دقی ــارت ها، رق خس
و  تســهیات  بخش هــای  در  آســیب دیده 

کمک هــای باعــوض را اعــام می کنــد.

ــل  ــی مث ــه امکانات ــتان ب ــاز اس lنی
پمــپ لجــن کــش و ماشــین آالت 

رفــت وروب
مدیــرکل ســتاد مدیریــت بحــران اســتاندار 
ــر  ــیل اخی ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــام ب ای
زیرســاخت های بخــش آب اســتان خســارت 
ــی  ــون تاش های ــت: هم اکن ــد، گف ــراوان دیدن ف
ــتاهای  ــامیدنی در روس ــراری آب آش ــرای برق ب
ــکات  ــون مش ــت و تاکن ــان اس ــتان در جری اس

ــت. ــده اس ــا حل ش ــتر آن ه بیش
وی گفـت: در حال حاضـر با توجه بـه بارش های 
جدید و احتمال سـیل، اسـتان ایـام به پمپ های 
لجن کـش و ماشـین آالت رفت وروب نیـاز دارد و 

ایـن امکانات برای اسـتان ضروری اسـت.
ــتان  ــردم اس ــی م ــرد: از تمام ــد ک ــی تأکی کرم
ــاد  ــام بنی ــان اع ــا زم ــود ت ــت می ش درخواس
ــتگاه های  ــه دس ــه ب ــه مراجع ــکن از هرگون مس
ــد. ــودداری کنن ــام در ادارات خ ــی و ازدح اجرای

ــه  ــی ب ــارد تومان ــارت 100 میلی lخس
ــالم ــتان ای ــاخت های آب اس زیرس

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  بیرانونــد  داراب 
فاضــاب اســتان ایــام اظهار داشــت: متأســفانه 

ســیل اخیــر در اســتان ایــام کــه باعــث خســارت های فــراوان در 
بخش هــای زیربنایــی و زیرســاختی شــد، در واقــع هویــت اصلــی 

یعنــی همــان محرومیت هــای 30 ســاله اســتان را آشــکار کــرد.
روز پنجشــنبه صبــح وقتــی ســیل ایــام را در برگرفــت، خیلی هــا 
ــازل و  ــا، من ــاخت ها، زیربناه ــه زیرس ــارت ب ــط خس ــد فق ــر کردن فک
خیابان هــا واردشــده ولــی واقعیــت ایــن اســت در حالیکــه شــهر را آب 
بــرده گویــا مســئوالن را خــواب بــرده؛ چراکــه 03 ســال اســت نســبت 

ــتند. ــه هس ــروم بی توج ــتان مح ــن اس ــه ای ب
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در ســیل اخیــر 45 کیلومتــر از شــبکه آب و 100 
ــار  ــتان دچ ــع آب در اس ــبکه توزی ــر از ش کیلومت

ــت. ــده اس ــارت ش خس
مجمــوع  به طــور  داشــت:  بیــان  وی 
ــش آب  ــه بخ ــیل ب ــده س ــارت های واردش خس
ــام  ــتان ای ــتایی اس ــهری و روس ــاب ش فاض
بالغ بــر 100 میلیــارد تومــان بــوده اســت.

ایــام  اســتان  مدیرعامــل آب و فاضــاب 
ــل  ــام وص ــهر ای ــه آب ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
شــهر  آب  کیفیــت  گفــت:  اســت،  شــده 
ایــام هیچ گونــه مشــکل بهداشــتی نــدارد 
ــته  ــان داش ــوردن آب اطمین ــهروندان از خ و ش

باشــند.
طبـق گفتـه مسـئوالن آب و فاضاب روسـتایی 
اسـتان ایام، بیـش از 100 روسـتا در سـیل اخیر 
دچـار قطعـی آب شـدند کـه تاکنون مشـکل 50 
روسـتا حل شـده و هنـوز 50 روسـتای دیگـر بـا 

مشـکل کم آبـی مواجه هسـتند.

ــت  ــه محیط زیس ــیل ب ــارت س lخس
ــالم اســتان ای

مدیــرکل  نــژاد  ســلیمان  مازیــار  شــود(   
ــرد:  ــام ک ــز اع ــام نی ــتان ای محیط زیســت اس
ــایت  ــام، س ــتان ای ــیل در اس ــوع س ــر وق براث
ــی، آبشــخورهای حیات وحــش،  ــوزن زرد ایران گ
ایســتگاه های ســنجش  بــادی،  تلمبه هــای 
آلودگــی هــوا، مــوزه تاریــخ طبیعــی و جاده هــای 
ــار  ــت، دچ ــه مناطــق تحــت مدیری دسترســی ب

گردیده انــد. آســیب دیدگی 
ــه اینکــه میــزان خســارات وارده  ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــت بررس ــتان در دس ــت اس ــه محیط زیس ب
ــب  ــیل و تخری ــدن س ــاری ش ــزود: ج ــت، اف اس
ــه محیط زیســت  ــاری ب ــرات زیانب زیســتگاه ها اث
منطقــه وارد کــرده کــه جبــران آن نیازمنــد 

ــود. ــد ب ــادی خواه ــان زی ــه و زم ــرف هزین ص

lعملکرد سـتاد حـوادث غیرمترقبه در 
سـیل ایالم سـطحی و ابتدایـی بود

البتــه در جریــان ســیل اســتان ایــام انتقاداتــی 

ــده  ــط نماین ــه توس ــوادث غیرمترقب ــتاد ح از س
ایــام در مجلــس مطــرح شــد و نماینــده مــردم 
دهلــران، آبدانــان، دره شــهر و بــدره در مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: عملکرد ســتاد حــوادث 
غیرمترقبــه کشــور در ســیل ایــام بســیار 

ــود. ــی ب ــطحی و ابتدای س
در  کــه  شــهرهایی  اصــواًل  گفــت:  وی 
و  توپوگرافــی  ازنظــر  و  بــوده  کوهپایه هــا 
عــوارض طبیعــی متصــل بــه کوه هــای بزرگــی 
ــتر از  ــتند، بیش ــرز هس ــا الب ــرس و ی ــون زاگ چ
دیگــر شــهرها در معــرض تهدیــد حــوادث 

طبیعــی همچــون ســیل قــرار دارنــد.
سـتاد  درحالی کـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
حـوادث غیرمترقبـه کشـور بـرای مواجهـه بـا 
ایـن رخدادهـای طبیعـی اعـام آمادگـی کـرده 
بسـیار  زمینـه  ایـن  در  واکنش شـان  امـا  بـود، 
غافلگیـر  به نوعـی  و  بـود  ابتدایـی  و  سـطحی 
شـدند و نمی دانسـتند چه بایـد کنند، افـزود: نبود 
ماشـین آالت، لجن خشـک کن، لـودر، گریـدر و 
تانکرهـای آب مشـکاتی بود که دست به دسـت 
هـم داد و منجر شـد که تصویر خوبـی از مدیریت 

ایـن بحـران بـر جـای نمانـد.

ــوری از  ــئول کش ــه مس ــد س lبازدی
ــالم ــتان ای اس

ایــام  اســتان  در  ســیل  وقــوع  از  بعــد 
ــاون رئیس جمهــور، نجــار  محمدباقرنوبخــت مع
رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور و 
ــتان  ــاد مســکن کشــور از اس ــس بنی ــش رئی تاب

داشــته اند. بازدیــد  ایــام 
محمدباقــر نوبخــت معــاون رئیس جمهــور و 
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور 
ــت:  ــام گف ــیل زده ای ــق س ــد از مناط در بازدی
دولــت خســارت های واردشــده بــه مــردم اســتان 

ــد. ــران می کن ــر جب ــیل اخی ــام را در س ای
اســماعیل نجــار رئیــس ســازمان مدیریــت 
ــارد  ــاص 10 میلی ــز از اختص ــور نی ــران کش بح
جبــران  بــرای  فــوری  به صــورت  تومــان 
خســارت های ســیل بــه اســتان ایــام خبــر داد.

علیرضــا تابــش رئیــس بنیــاد مســکن نیــز 
ــار  ــام، اظه ــیل زده ای ــق س ــد از مناط در بازدی
داشــت: بــه هــر میزانــی کــه خســارت واردشــده، 
ــران  ــرای جب ــئوالن ب ــط مس ــش از آن توس بی
ــه  ــر گرفت ــار در نظ ــده اعتب ــکات ایجادش مش

می شــود.

بــه  جمهــور  رئیــس  lدســتور 
ــران  ــرای جب ــی ب ــتگاه های اجرای دس

خســارت مناطــق ســیل زده
در ایــن راســتا همچنیــن رئیس جمهــور در 
جلســه هیئــت، همــه دســتگاه های اجرایــی 
را مامــور اقدامــات ســریع به منظــور جبــران 
خســارت ها ناشــی از ســیل در ایــام و لرســتان و 
ــای الزم  ــرای پیش بینی ه ــر الزم ب ــاذ تدابی اتخ

ــرد. ــی ک ــوادث احتمال در ح
حســن  دکتــر  حجت االسام والمســلمین 
ــنبه از وزراء و  ــامگاه یکش ــه ش ــی در جلس روحان
مســئوالن مربوطــه به ویــژه دکتــر نوبخــت 
ــتان  ــع در اس ــریع و به موق ــور س ــا حض ــه ب ک
ــن از  ــرده و همچنی ــیدگی ک ــکات رس ــه مش ب
ــانی  ــتای اطاع رس ــتانداران در راس ــات اس اقدام

و واکنش هــای ســریع قدردانــی کــرد.
نوبخــت  دکتــر  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 
گزارشــی از بازدیــد میدانــی حادثــه ســیل 
ــدیدکننده  ــاختی تش ــکات زیرس ــام و مش ای
حادثــه بــه هیئت وزیــران ارائــه کــرد و هیئــت 
ــال از  ــارد ری ــص 100 میلی ــا تخصی ــت ب دول
ــت  ــواد )10( و )12( مدیری ــارات م ــل اعتب مح
بحــران بــرای جبــران خســارات وارده موافقــت 

ــرد. ک

lبارش های جدید درراه است
 پرونــده ســیل اخیــر ایــام هنــوز بســته نشــده 
هواشناســی  مســئوالن  گفتــه  طبــق  کــه 
ــت  ــد درراه اس ــای جدی ــام بارش ه ــتان ای اس
ــاره ســیل نیــز وجــود دارد،  و احتمــال وقــوع دوب
ــه  ــد اول ازهم ــر می رس ــه نظ ــتا ب ــن راس در ای
ــل  ــی کام ــی از آمادگ ــتگاه های اجرای ــد دس بای
برنامــه  در  اینکــه  دوم  و  باشــند  برخــوردار 
بلندمــدت زیرســاخت های مناســبی بــرای آینــده 

ــود. ــاخته ش ــتان س اس
نــزوالت جــوی طــی روزهــای اخیــر کــه 
ــوده  ــابقه ب ــر بی س ــال اخی ــول 100 س در ط
ــای  ــنگینی در حوزه ه ــیار س ــارت های بس خس
مختلــف زیرســاختی، مســکونی، تجــاری، 
کشــاورزی و راه هــای مواصاتــی بــه بــار آورد 
ــاراتی  ــت، خس ــز گرف ــر را نی ــار نف ــان چه و ج
ــرای  ــی ب ــه درس عبرت ــل ب ــد تبدی ــه بای ک
ــعه  ــیر توس ــی در مس ــت و اصول ــت درس حرک

ــود. ــتان ش اس
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جامعــه ایـــران

نکتــه جالــب ایــن ماجــرا امــا اینجاســت کــه مســئوالن 
ــع  ــور قاط ــوز به ط ــتان هن ــتان خوزس ــف اس ــتگاه های مختل دس
ــد از  ــس بع ــی نف ــن تنگ ــوع ای ــت وق ــه عل ــد ک ــام نکرده ان اع

ــت؟ ــزی چیس ــاران پائی ــتین ب ــارش نخس ب

lدالیل عجیب سال قبل
ســال قبــل آن قــدر دالیــل مختلــف و عجیبی از ســوی مســئوالن 
ــه و در  ــمار مواج ــادات بی ش ــا انتق ــا ب ــب آنه ــه اغل ــد ک ــان ش بی
نهایــت رد شــدند. ظاهــراً ایــن بــار مســئوالن دســت بــه عصاتــر 
در خصــوص ایــن مســئله اظهارنظــر می کننــد. بــرای نمونــه ســال 
ــای  ــی از نهاده ــی یک ــتیک های ضایعات ــش زدن الس ــل آت قب
ــه  ــد ک ــام ش ــس اع ــی نف ــت تنگ ــواز عل ــتقر در اه ــی مس نظام
بعدهــا معلــوم شــد ایــن واقعــه چنــد روز قبــل اتفــاق افتــاده اســت.

ــتگاه  ــک دس ــود ی ــد، وج ــام ش ــه اع ــم ک ــری ه ــل دیگ دلی
ــود، کــه  ــار ب ــری از گردوغب ــرای جلوگی ــی« ب ــام »ســپر یون ــه ن ب
البتــه بعــد معلــوم شــد ایــن دســتگاه، چندیــن و چنــد مــاه قبــل 
ــت.  ــده اس ــال ش ــدی غیرفع ــل ناکارآم ــه دلی ــاران ب ــارش ب از ب
ــوب دهنده  ــم«، »رس ــوا و اقلی ــت ه ــده کیفی ــتگاه تعدیل کنن »دس
الکتروســتاتیک« یــا اصطاحــاً »ســپر یونــی« طرحــی اســت کــه 
21 خردادمــاه ســال 1392 بــا حضــور رئیس جمهــور وقــت و چنــد 
روز پیــش از انتخابــات ریاســت جمهــوری در خوزســتان افتتــاح و 
اعــام شــده بــود ایــن طــرح 50 تــا 80 درصــد گردوغبــار ورودی 

ــد. ــش می ده ــور را کاه ــه کش ب
ــیون  ــای کمیس ــای اعض ــس، پ ــواز در مجل ــدگان اه ــی نماین حت
ــا حضــور برخــی  ــد و ب ــاز کردن ــه اهــواز ب ــان را ب بهداشــت و درم
ــت و  ــران وزارت بهداش ــی مدی ــیون، برخ ــن کمیس ــای ای اعض
مســئوالن اســتان، جلســه ای چندســاعته گرفتــه شــد ولــی بازهــم 

ــوده اســت. ــه چــه ب ــت واقع ــه عل مشــخص نشــد ک
ــه ناصــر  ــود ک ــوش شــدن ب ــال فرام ــرا در ح ــال ماج ــر ح ــه ه ب
ســودانی نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس شــورای اســامی بعــد 
از اصرارهــای فــراوان، مدعــی شــد کــه علــت ایــن ماجــرا تحریــم 
شــرکت های نفتــی و نداشــتن نوعــی فیلتــر در مشــعل های نفتــی 
اســت کــه مــاده ناســالم خــارج شــده از ایــن مشــعل ها در هــوای 
اهــواز متراکــم شــده و نخســتین بــاران آن را وارد ریه هــای مــردم 

کــرده اســت.
ــاب  ــد بازت ــر چن ــر ه ــزاری مه ــب در خبرگ ــن مطل ــار ای انتش

ــر از  ــه غی ــئولی ب ــچ مس ــی هی ــت ول ــانه ها داش ــیعی در رس وس
ــی  ــد. حت ــن خصــوص اظهارنظــر کن ســودانی حاضــر نشــد در ای
شــرکت های نفتــی هــم حاضــر نشــدند ایــن مســئله را رد یــا تائید 

ــد. کنن
ســودانی گفتــه بــود: »بعضــی فیلترهــای موجــود در مشــعل های 
نفــت و گاز فعــال در خوزســتان بــه دلیــل اینکــه بازیابــی و تعویض 
نشــده اند، گازهایــی از ایــن دســتگاه ها خــارج می شــود کــه 
ــن  ــردن ای ــض نک ــت. تعوی ــت محیطی اس ــکات زیس دارای مش
تجهیــزات بــه دلیــل اعمــال تحریم هاســت و مــا منتظــر هســتیم 

تــا ایــن مســئله بررســی شــود.«
آبــان مــاه امســال یعنــی یــک ســال بعــد از گفته هــای ســودانی، 
بازهــم درحالی کــه مــردم خوزســتان به خصــوص کشــاورزان 
ــت ها را  ــدید، دس ــالی های ش ــت خشک س ــه عل ــده ب ــه دی صدم
ــزول  ــد، ن ــرده بودن ــاال ب ــاران ب ــارش ب ــرای ب ــمان ب ــوی آس به س
رحمتــی الهــی از آســمان خوزســتان، ســونامی جدیــدی از تنگــی 
ــد روز  ــار در چن ــن ب ــرای مــردم خوزســتان رقــم زد و ای نفــس را ب

ــی، بیــش از 17 هــزار نفــر راهــی مراکــز درمانــی شــدند. متوال

lردپای نوعی درخت
در ایــن میــان برخــی مســئوالن از جملــه معصومــه ابتــکار رئیــس 
ــی درخــت  ــازمان حفاظــت از محیط زیســت، گرده افشــانی نوع س
ــت می شــود را  ــواز یاف ــور در اه ــه وف ــه ب ــوس ک ــام کنوکارپ ــه ن ب

یکــی از عوامــل جــدی ایــن ماجــرا عنــوان کردنــد.
ــرده اســت  ــت ک ــر ثاب ــدت اخی ــه در م ــا اســتاندار خوزســتان ک ام
همیشــه حرف هــای بــدون پــرده و برخــاف تصــور دولــت 
ــه  ــواز ب ــردم اه ــس م ــی نف ــه تنگ ــت ک ــت گف ــد به صراح می زن
علــت گرده افشــانی نیســت. عبدالحســن مقتدایــی عقیــده داشــت 
ایــن درخــت 10 ســال اســت کــه در اهــواز کاشــته می شــود ولــی 
ــا مشــکل مواجــه  ــن مشــکل ســه ســال اســت اهوازی هــا را ب ای

ــرده اســت. ک
ــتان  ــتان خوزس ــت اس ــت از محیط زیس ــرکل حفاظ ــد مدی هرچن
ــاه در دو  ــوع گی ــن ن ــده دارد مشــاهداتی در دســت دارد کــه ای عقی
ــرده  ــاد ک ــابه ایج ــکات مش ــم مش ــن ه ــتان و ژاپ ــور پاکس کش
ــواز  ــود در اه ــی موج ــی و صنعت ــای نفت ــه شــدن آالینده ه و اضاف
بــه گرده افشــانی کنوکارپــوس، مزیــد بــر علــت شــده کــه بــارش 
نخســتین بــاران، باعــث ایجــاد ایــن اتفاقــات شــود، ولــی برخــی 
ــد  ــدگاه را رد کرده ان ــن دی ــت ای ــاورزی به صراح ــان کش کارشناس
زمــان گل دهــی  اکنــون  زیــرا  بی تأثیــر می داننــد  را  آن  و 
ــار و در  ــاه بیشــتر در به ــن گی ــوس نیســت و گل دهــی ای کنوکارپ
ــه در آن  ــه البت ــود ک ــاز می ش ــن آغ ــفند و فروردی ــی اس ــازه زمان ب

ــدارد. ــود ن ــس وج ــان، مشــکل تنگــی نف زم
ــئوالن  ــه مس ــن هم ــدی در بی ــه کلی ــک نکت ــه ی ــن زمین در ای
ــیدی  ــاران اس ــن ب ــه ای ــود ک ــده می ش ــترک دی ــورت مش به ص

نیســت ولــی بــرای مــردم مهــم اســمی نیســت کــه بایــد روی این 
بــاران دردسرســاز گذاشــته شــود بلکــه آنچــه بــرای مــردم حیاتــی 
ــاران،  ــن ب ــود ای ــا وج ــا ب ــه آنه ــن اســت ک ــد ای ــه نظــر می رس ب
ــال  ــه س ــن س ــد و در ای ــر می بینن ــرض خط ــود را مع ــی خ زندگ

ــد. ــدا کنن ــرای ایــن معضــل پی کســی نتوانســته راهــکاری ب

lثبت نشدن اطالعات بیماران
ــرای 60  ــه ب ــرده ک ــام ک ــواز اع ــکی اه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــده  ــکیل نش ــده تش ــس پرون ــی نف ــدگان تنگ ــد مراجعه کنن درص
ــن  ــای ای ــاً ج ــه واقع ــده اند درحالی ک ــه ش ــرپایی معالج ــا س و آنه
ســؤال باقــی می مانــد کــه چــرا بــرای ســال ســوم، ایــن دانشــگاه 
ــت؟  ــرده اس ــت نک ــدگان ثب ــه کنن ــی از مراجع ــات دقیق اطاع
اطاعاتــی مثــل ســن و ســال، منطقــه ســکونت، ســابقه بیمــاری 
ــه  ــوارد، ب ــن م ــل ای ــا تجزیه وتحلی ــا ب ــد ت ــت می ش ــد ثب و ... بای
ــت.  ــت یاف ــده دس ــن پدی ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــری ب ــج دقیق ت نتای
مثــًا بــا ایــن کار می شــد متوجــه ایــن موضــوع شــد کــه بیمــاران 
بیشــتر در کــدام مناطــق اهــواز ســاکن و تــا چــه انــدازه بــه مناطق 
ــا اینکــه  ــک هســتند. ی ــت نزدی ــت نف ــی و مشــعل های صنع نفت
ــا  ــد و ی ــرار می ده ــدف ق ــن را ه ــدام س ــتر ک ــاری بیش ــن بیم ای

ــد. ــاری دارن ــابقه بیم ــه س ــده چ ــراد مراجعه کنن ــه اف اینک
ــا  ــه ب ــه ای ک ــی فاجع ــت اصل ــئوالن عل ــرا مس ــید چ ــد پرس بای
اولیــن بــاران پائیــزی مثــل صاعقــه بــر زندگــی مــردم خوزســتان 
ــور  ــی به ط ــال متوال ــه س ــت س ــد از گذش ــود را بع ــازل می ش ن
ــی  ــل عذرخواه ــوده و حداق ــخگو نب ــد، پاس ــدا نکرده ان ــی پی قطع

نمی کننــد؟
ــده،  ــن پدی ــروز ای ــگام ب ــر و هن ــال اخی ــل در دو س ــا حداق از قض
ــر عهــده دارد  کســی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز را ب
ــران  ــه در ای ــص ری ــوق تخص ــکان ف ــن پزش ــی از بهتری ــه یک ک
اســت و بی شــک بهتــر از هــر کســی بایــد تشــخیص بدهــد  کــه 
ــردم و  ــه م ــا ری ــتقیم ب ــه به صــورت مس ــی ک ــن ماجرای ــت ای عل

ــاط دارد، چیســت؟ ــا ارتب تنگــی نفــس آنه
ــک  ــتان ی ــتاندار خوزس ــه اس ــت ک ــیده اس ــت آن نرس ــا وق آی
ــل  ــده مث ــن پدی ــه ای ــط ب ــه مســئوالن مرتب ــوم جــدی ب اولتیمات
دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز، حفاظــت از محیط زیســت، 
ــی و  ــرکت های نفت ــتان، ش ــتانداری خوزس ــران اس ــت بح مدیری
صنعتــی بدهــد کــه اگــر امســال علــت اصلــی واقعــه را پیــدا نکرده 
ــی  ــب احتمال ــد منتظــر عواق ــد، بای ــرای آن چاره اندیشــی نکنن و ب

ــند؟ آن باش
ــن  ــکی در آخری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــه رئی ــوص اینک به خص
اظهاراتــش در خصــوص ایــن پدیــده، تنگــی نفــس مــردم اهــواز 
را بــه یــک گلولــه برفــی تشــبیه کــرد کــه اگــر جلــوی آن گرفتــه 
نشــود بایــد منتظــر یــک بهمــن بــزرگ بــرای چنــد ســال آینــده 

باشــیم.

واکاوی دالیل تنگی نفس
 ۵0 هزار اهوازی

فاجعه ای که علت آن 
مشخص نیست

علی نواصر

پائیــزی  بــاران  نخســتین  بــارش 
بازهــم نفــس اهوازی هــا را تنــگ و 
کــرد  بیمارســتان ها  روانــه  را  آنهــا 
ــن  ــه باره ای ــرار س ــود تک ــا وج ــی ب ول
واقعــه، مســئوالن هنــوز علــت اصلــی را 

نــد. فته ا نیا
بــارش نخســتین بــاران پائیــزی بــرای ســومین ســال 
ــردم اهــواز و ســایر شــهرهای  ــر از م ــی، هــزاران نف متوال
ــور  ــا مجب ــرده و آنه ــس ک ــی نف ــار تنگ ــتان را دچ خوزس
بــه حضــور در مرکــز درمانــی بــرای بازگردانــدن تنفــس 

ــدند. ــود ش ــی خ معمول
ــا قاطعیــت از اســیدی نبــودن  ــاران کــه مســئوالن ب ایــن ب
آن حــرف می زننــد در ســه ســال اخیــر بیــش از 0۵ هــزار 
ــر در عــراق را  ــج هــزار نف ــر در خوزســتان و حــدود پن نف
بــا مشــکات تنگــی نفــس مواجــه و آنهــا را روانــه مراکــز 

درمانــی کــرده اســت.

ش برتر آبان ماه
گزار
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جامعــه ایـــران

 ســاعت 2 و نیــم بعــد از ظهــر یک روز ســرد پاییــزی در حــال عبور 
از خیابــان تهــران هســتم. میــدان کــرج از دور پیــدا اســت. خودروها 
بــه ســرعت در حــال گــذر هســتند. بســیاری از عابــران بــرای فــرار 
ــاید  ــه »ش ــان جمل ــد. ناگه ــر می دارن ــد ب ــای بلن ــرما قدم ه از س
ــم  ــر می گردان ــری ب ــد. س ــب می کن ــه ام را جل ــد« توج ــرده باش م
ــت  ــا دور ایســتاده در حــال صحب ــه دور ت ــم ک ــده ای را می بین و ع
ــم  ــه روی ــوم رو ب ــق می ش ــا ملح ــع آنه ــه جم ــتند. ب ــردن هس ک
خرابــه ای در دل شــهر اســت. دیوارهایــش ســیاه شــده و در گوشــه 
گوشــه ایــن فضــا معتــادان کارتــن خــواب بــرای در امــان مانــدن 
ــای  ــد کارتن ه ــان بخواه ــا دلت ــد ت ــا کرده ان ــه پ ــش ب ــرما آت از س
ــی  ــه گوی ــی ک ــت. کارتن های ــه اس ــن ریخت ــف زمی ــف ک مختل
کفــن معتــادان بخــت برگشــته اســت. کمــی آن ســو تــر مــردی 
روی زمیــن افتــاده مشــخص نیســت کــه زنــده اســت یــا مــرده.

ــان  ــد کســبه خیاب بســیاری از کســانی کــه در محــل حضــور دارن
تهــران هســتند. یکــی از آنهــا مــی گویــد: بــه اورژانــس خبــر داده 
ایــم االن پیدایشــان می شــود. یکــی دیگــر در حــال حــرف زدن بــا 
بغــل دســتی اش مــی گویــد: شــهرداری کــرج کلنــگ پــروژه پــل 
ــده  ــه کار خوابی ــی اســت ک ــن زده اســت حــال مدت ــی را زمی حام
گویــا داســتان تکــراری بــی اعتبــاری دامــن ایــن پــروژه را گرفتــه 

اســت.

lشـهرداری گویـا کاری جز سـاختن پل نـدارد و حل 
معضـل ترافیـک را در احـداث تقاطـع هم همسـطح 

می بینـد
دیگــری مــی گویــد: پــروژه هــای نیمــه کاره شــهر کــرج بهشــت 
ــبه  ــر از کس ــی دیگ ــت و یک ــده اس ــواب ش ــن خ ــادان کارت معت
می گویــد: شــهرداری گویــا کاری جــز ســاختن پــل نــدارد و 
ــک را در احــداث تقاطــع هــای غیرهمســطح  حــل معضــل ترافی

می بینــد.
یکــی دیگــر از کســبه می گویــد: مشــکات خیابــان تهــران بــرای 
خــودش یــک کتــاب اســت هــر روز صبــح بــا معتادانــی رو بــه رو 
می شــویم کــه بــرای فــرار از ســرما زیــر پــل نیمــه تمــام حامــی و 

پــل تاریخــی صفــوی پنــاه برده انــد.
در همیــن حیــن کــه بــه صحبــت هــای کســبه گــوش می کنــم 
نیروهــای امــدادی اورژانــس ســر می رســند چنــد ثانیــه ای 
ــده  ــد زن ــکارش می گوی ــه هم ــس ب ــور اورژان ــه مام ــذرد ک نمی گ
اســت و بــه هــر حــال مامــوران امــدادی کارتــن خــواب نقــش بــر 

ــد. ــود می برن ــا خ ــته و ب ــاکارد گذاش ــده را روی برن ــن ش زمی
ــن  ــع ای ــا وقای ــران در رابطــه ب ــان ته ــای خیاب یکــی از کســبه ه
ــادان  ــریال معت ــود س ــرد می ش ــوا س ــی ه ــد: وقت ــه می گوی منطق
ــن محــل  ــار در ای ــن ب ــاز می شــود روزی چندی ــن خــواب آغ کارت
ــل تاریخــی  ــر پ ــه زی ــرما ب ــه از س ــم ک ــدا می کنی ــی را پی معتادان
و کنــار پــل حامــی پنــاه بــرده انــد برخــی مواقــع از شــدت ســرما 

می میرنــد.
آقــای نجفــی کــه کمــی هــم شــاکی بــه نظــر می رســد 
ــک  ــهرداری تمل ــط ش ــته توس ــن راس ــازه از ای ــد: 5 مغ می گوی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــل حام ــرای توســعه پ ــا ب شــده اســت ت
بگیــرد ایــن مغازه هــا تبدیــل بــه خرابــه ای شــده اند کــه ســرپناه 

ــت. ــده اس ــواب ش ــن خ ــادان کارت معت
وی در ادامــه می گویــد: کل مغــازه هایــی کــه بایــد تملــک شــود 
ــن 21  ــی ای ــه زمان ــهرداری چ ــد ش ــدا می دان ــاب اســت و خ 21 ب

ــن  ــد ای ــی بای ــا ک ــا ت ــد م ــدا می دان ــد و خ ــداری کن ــاب را خری ب
صحنــه هــا را هــر روز صبــح ببینیــم.

حرف هــای کســبه تمــام می شــود همــه کســانی کــه دور 
کارتن خــواب جمــع شــده بودنــد پراکنــده می شــوند و بــه 
ــم  ــدِه چش ــن ش ــر زمی ــش ب ــرد نق ــد م ــان می رون ــل کارش مح
ــوز  ــا هن ــه دســت فراموشــی ســپرده می شــود. ام ــی ب برهــم زدن
ســواالت بیشــماری در ذهنــم وجــود دارد. ســواالتی از قبیــل اینکه 
چــرا بســیاری از پــروژه هــا بــه در بســته بی اعتبــاری می خورنــد؟ 
ــواب  ــادان کارتن خ ــاوای معت ــرا م ــی چ ــام عمران ــای ناتم پروژه ه
ــی  ــت های اجتماع ــه پیوس ــبت ب ــهرداری نس ــرا ش ــوند؟ چ می ش
ــی  ــت؟ متول ــه اس ــم توج ــی ک ــای عمران ــروژه ه ــی پ و فرهنگ
کارتن خواب هــا کیســت؟ پــروژه پــل حامــی کــه در ورودی شــهر 

ــد؟ ــرانجام نمی رس ــه س ــرا ب ــه چ ــرار گرفت ق
بــرای پیگیــری وضعیــت ایــن پــروژه کــه در حــال حاضــر ســهم 
معتــادان کارتن خــواب شــده اســت بــا معــاون عمرانــی شــهرداری 
کــرج تمــاس می گیریــم تمــاس هــای مکــرر مــا و عــدم 
پاســخگویی علــی اصغــر کمالــی زاده کمکــی بــه رفــع مجهوالت 
معادلــه نمی کنــد. پیامکــی برایــش ارســال مــی کنــم کــه خبرنگار 

ــد. ــخ می مان ــم بی پاس ــا آن ه ــواالتی دارم ام ــتم و س هس
ــا از  ــانه ه ــا رس ــو ب ــال 91 در گفتگ ــاه س ــا مهرم ــی زاده ام کمال
ــدرس  ــهید م ــوار ش ــع بل ــی در تقاط ــل حام ــل مکم ــداث پ اح
خبــر داده و گفتــه بــود: احــداث تقاطــع غیرهمســطح حامــی کــه 
ــده،  ــع ش ــرج واق ــه ک ــدرس و رودخان ــهید م ــوار ش ــع بل در تقاط
ــظ را  ــطح حاف ــع غیرهمس ــوری در تقاط ــک عب ــرویس ترافی س

ــد داد. ــش خواه افزای

lضعـف شـهرداری در زمینه پیوسـت های اجتماعی و 
پروژه ها فرهنگـی 

پــل مکمــل حامــی بــه عنــوان رابــط بیــن کریــدور ورودی شــهر 
ــظ احــداث خواهــد  ــا تقاطــع غیرهمســطح حاف ــوار مــدرس( ب )بل
شــد؛ کمالــی زاده پیشــتر در خصــوص ســازه ایــن پــل گفتــه بــود: 
ــژه  ــا معمــاری وی ــوع آن بتنــی ب ــه ای و ن ــل رودخان ــن پ ــه ای گون
اســت عــرض کلی عرشــه ایــن پــل 16 تــا 17 متــر و طــول آن 75 

تــا 80 متــر و دارای ســه خــط حرکتــی اســت.
ــرج در  ــهر ک ــورای ش ــای ش ــی از اعض ــی یک ــام عباس ــا؛ حس ام

ایــن خصــوص می گویــد: پــروژه پــل حامــی در بخــش تملــکات 
اراضــی بــا مشــکل مواجــه بــود مالــکان خانــه و مغازه هــا در ایــن 
ــه  ــک الیح ــی ی ــس از بررس ــد پ ــکاری نمی کردن ــدوده هم مح
دوفوریتــی در صحــن شــورای شــهر کــرج، مقــرر شــد کــه ایــن 

ــان ممکــن حــل شــود. ــن زم مشــکات در کوتاهتری
ــا مشــکل  ــروژه ب ــا ایــن پ ــه ایــن پرســش کــه آی وی در پاســخ ب
ــروژه مشــکل  ــن پ ــر ای ــد: خی ــار مواجــه اســت، می افزای ــی اعتب ب
اعتبــاری نــدارد عــدم همــکاری مــردم در واگــذاری ملــک کار را بــا 
مشــکل مواجــه کــرده بــود چــرا کــه بســیاری از شــهروندان وقتــی 
خانــه یــا ملکشــان در طرحــی قــرار می گیــرد بــرای واگــذاری بــه 
شــهرداری رقــم را بــاال و پاییــن می کننــد همیــن مســئله زمینــه 

ــود. ــروژه می ش ــدی پ ــاز کن س
عباســی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکه شــورای شــهر اجرای پروســه 
ــطح  ــی در س ــای عمران ــه پروژه ه ــرای هم ــی ارزش را ب مهندس
ــا لحــاظ  ــه آی ــن پرســش ک ــه ای ــد، در پاســخ ب شــهر الزم می دان
کــردن پیوســت هــای اجتماعــی در پــروژه هــای عمرانــی مــورد 
ــه  ــه جانب ــد: بررســی هم ــر، می گوی ــا خی ــرد ی ــرار می گی ــه ق توج
پیوســت های اجتماعــی و فرهنگــی در همــه پــروژه هــا از اهمیــت 

زیــادی برخــوردار اســت شــورا بــر ایــن مهــم پافشــاری دارد.
واقعیــت غیرقابــل انــکار ایــن اســت کــه شــهرداری کــرج نســبت 
بــه پیوســت هــای اجتماعــی و فرهنگــی پــروژه های ســطح شــهر 
کــم توجــه اســت عباســی عضــو شــورای شــهر کــرج نیــز بــا مهر 
ــن  ــرج در ای ــهرداری ک ــم ش ــد: معتقدی ــت و می گوی ــق اس مواف

ــد. ــه ضعیــف عمــل می کن زمین
ــهرداری  ــی ش ــم توجه ــرج  ک ــهر ک ــورای ش ــو ش ــی عض عباس
کــرج نســبت بــه پیوســت های اجتماعــی و فرهنگــی پروژه هــای 
ــد کــرده و معتقــد اســت شــهرداری کــرج در  ســطح شــهر را تایی

ــد ــل می کن ــف عم ــه ضعی ــن زمین ای
ــهر در  ــورای ش ــه ش ــن پرســش ک ــه ای ــخ ب ــان در پاس وی در پای
ــش  ــه ای در پی ــه روی ــهرداری چ ــرد ش ــف عملک ــوص ضع خص
ــرات الزم داده  ــه شــهرداری تذک ــا ب ــت: قطع ــت، گف ــد گرف خواه
ــی و  ــت های اجتماع ــا پیوس ــرای پروژه ه ــا در اج ــد ت ــد ش خواه

ــن مهــم توجــه شــود. ــه ای ــت ب ــا دق فرهنگــی لحــاظ و ب
ــکی  ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــز ح ــا مرک ــاس ب ــه تم در ادام
ــی کــه  ــادان کارتن خواب ــر وضعیــت معت ــرای پیگی ــرز ب اســتان الب

پروژه  نیمه کاره »پل حامی« سهم کارتن  خواب ها  شد

ساره نوری

در  حامــی  پــل  کاره  نیمــه  پــروژه 
ورودی شــهر کــرج نیمــه کاره رهــا 
شــده اســت و معتــادان کارتــن خــواب 
ــای  ــه خرابه ه ــرما ب ــرار از س ــرای ف ب
کنــار ایــن پــل پنــاه آورده و آن را 

ــد. ــرده ان ــود ک ــهم خ س
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ــهر و  ــطح ش ــی س ــای عمران ــی از پروژه ه ــای ناش از خرابه ه
ــوند  ــل می ش ــتان منتق ــه بیمارس ــر ب ــای دیگ ــه ه ــا از خراب ی
ضــروری بــه نظــر می رســد. آرش رحمتــی معــاون ایــن 
ــاالی  ــه ب ــی ک ــن خواب های ــادان و کارت ــد: معت ــز می گوی مرک
اتوبــان جمــع آوری می شــوند بــه بیمارســتان شــهید رجایــی و 
آنانــی کــه پاییــن محــدوده جغرافیایــی اتوبــان تهــران -کــرج 
جمــع آوری می شــوند بــه بیمارســتان شــریعتی منتقــل 

می شــوند.
وی در ادامــه می افزایــد: اگــر اعضــای بــدن معتــادان 
کارتن خــواب آســیب ببینــد آنهــا را به بیمارســتان شــهید مدنی 
کــرج منتقــل می کنیــم برخــی از معتــادان بــه علــت اســتعمال 
زیــاد مــواد مخــدر بــه محــض انتقــال بــه بیمارســتان داروهایی 

ــرد. ــن بب ــواد مخــدر را از بی ــر م ــه اث ــد ک ــت می کنن را دریاف
ــه  ــه ب ــی ک ــیاری از کارتن خواب های ــه داد: بس ــی ادام رحمت
بیمارســتان منتقــل می شــوند، ســطح هوشــیاری پایینــی 
دارنــد بــه دلیــل تغذیــه نامناســب ِســرم هــای قنــدی دریافــت 

می کننــد.
ــادان  ــاری از معت ــا آم ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
کارتــن خــواب کــه روانــه بیمارســتان هــای شــهر مــی شــوند، 
وجــود دارد، گفــت: خیــر آمــاری تحــت عنــوان بیمــاران معتــاد 

ــدارد. کارتــن خــواب وجــود ن
ــتان  ــکی اس ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــز ح ــاون مرک مع
ــوران  ــا مام ــواب ب ــادان کارتن خ ــیاری از معت ــت: بس ــرز گف الب
ــه  ــل ب ــز تمای ــی نی ــی برخ ــد ول ــکاری نمی کنن ــدادی هم ام
بهبــودی دارنــد کــه از بیمارســتان بــه کمــپ تــرک اعتیــادی 

ــوند. ــل می ش ــرج منتق ــارک ک در حص
ــی  ــل کارتن خواب ــفانه معض ــزود: متاس ــان اف ــی در پای رحمت
ــه  ــه ب ــی ک ــع معتادان ــدارد در بســیار از مواق ــی خاصــی ن متول
کمــپ منتقــل می شــوند پــس از چنــدی دوبــاره بــه دام اعتیــاد 

ــوند. ــواب می ش ــن خ ــاده و کارت افت
ــهرداری  ــی ش ــاون فرهنگ ــی مع ــر میروکیل ــی اکب ــید عل س
ــرج در  ــت فرهنگــی شــهرداری ک ــد: معاون ــز می گوی ــرج نی ک
خصــوص فرهنــگ ســازی در حــوزه اعتیــاد اقدامــات متفاوتــی 

انجــام می دهــد.
ــات  ــیاری از معض ــادر بس ــاد م ــد: اعتی ــه می افزای وی در ادام
ــش  ــل افزای ــی از دالی ــر یک ــال حاض ــت در ح ــی اس اجتماع
ــن  ــه همی ــن اســت. ب ــی از طرفی ــاد یک ــرز اعتی طــاق در الب
ــر  ــتان فرهنگســرای الغدی ــا کمــک دادگســتری اس ــور ب منظ
ــاص  ــه اختص ــن زمین ــاوره ای در ای ــای مش ــه کاس ه را ب
داده ایــم. روزانــه 10 مشــاور هــم زمــان آقایــان و بانوانــی را کــه 
ــن اقدامــات  ــدوام ای ــد، مشــاوره می دهــد ت قصــد طــاق دارن
باعــث شــده اســت 10 درصــد طــاق هــای توافقــی کاهــش 

پیــدا کنــد.
ــن  ــوزه ای ــاد در ح ــگیری از اعتی ــد: پیش ــان می گوی وی در پای
ــهروندی  ــای ش ــوزش ه ــت در آم ــده اس ــف ش ــت تعری معاون
ســعی می کنیــم بــه معضــل اعتیــاد بــه طــور ویــژه ای بپردازیم 
ــن  ــه ای ــی ب ــادان خیابان ــا و معت ــن خواب ه ــی معضــل کارت ول

ــود. ــوط نمی ش ــت مرب معاون
ــادان  ــود معت ــد وج ــر می رس ــه نظ ــت؛ ب ــد گف ــان بای در پای
کارتن خــواب و معضــات ناشــی از ایــن پدیــده بــرای 
شــهرداری و دیگــر نهادهــای متولــی در اولویــت نخســت قــرار 
نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه میــدان کــرج فقــط یکــی از 
ــیاری  ــب های بس ــهر ش ــطح ش ــه در س ــت ک ــی اس محله های
ــان اســت و خبرگــزاری مهــر و  ــان معتــادان کارتن خواب را میزب
دیگــر رســانه هــا در ایــن خصــوص گــزارش و اخبار بیشــماری 

ــد. را منتشــر کــرده ان
بــه نظــر مــی رســد ســاختن تقاطــغ غیرهمســطح و پــل روگذر 
و زیرگــذر بــرای شــهرداری کــرج تبدیــل به مســابقه ای شــده 
ــی اســت  ــن در حال ــد و ای ــا نمان ــر کانشــهرها ج ــه از دیگ ک
کــه شــمار معتــادان و کارتــن خوابــان زیــر ســایه پــروژه هــای 

عمرانــی در ســطح شــهر رو بــه افزایــش اســت.

ــم  ــراق و تخ ــم، ب ــترده، ضخی ــای گس ــا برگ ه ــاه ب ــن گی ای
مرغــی شــکل 10 تــا 20 ســانتی متــری کــه بــه انــدازه یــک متر 
ــد، دارای ریشــه های  ــر از ســطح آب رشــد می کن ــاع باال ت در ارتف
ارغوانــی ســیاه آزاد و ســاقه راســت اســت کــه 8 تــا 15 گل جذاب 

ــر روی خــود دارد. را ب
ســنبل آبــی بــه دلیــل رشــد ســریع در محیط هــای آبــی )رشــد دو 
برابــری در عــرض دو هفتــه( و مصرف مقادیــر زیادی از اکســیژن 
ــت  ــزی اس ــان آب ــای گیاه ــن گونه ه ــی از خطرناک تری آب، یک
کــه در جهــان شــناخته شــده و در عــرض مــدت کوتاهــی قــادر 

خواهــد بــود تــا اکوسیســتم منطقــه را نابــود کنــد.
هرچنــد اطاعــات موثقــی دربــاره چگونگــی ورود ایــن گیــاه بــه 
ــی رود  ــان م ــا گم ــدارد ام ــود ن ــان وج ــای گی ــران و تاالب ه ای
ــی  ــای آب ــت محیط ه ــی در زیس ــنبل آب ــده س ــور ناخوان حض
گیــان بــه دلیــل گل هــای زیبایــی کــه داشــته و شــناور بــودن 
آن در آب، از طریــق پــرورش دهنــدگان گیاهــان آکواریومــی بوده 

اســت.

ــای  ــرای تاالب ه ــدی ب ــد ج ــی تهدی ــنبل آب lس
ــالن گی

بــه گفتــه یکــی از کار شناســان پژوهشــکده آبــزی پــروری انزلی، 
گیــاه ســنبل آبــی خطرناک تریــن و جدی تریــن تهدیــدی اســت 
ــر  ــه خط ــان را ب ــای گی ــی در تاالب ه ــروز زندگ ــا ام ــه ت ک
انداختــه و توجــه نکــردن بــه حضــور ایــن گونــه مهاجــم بــه طور 

حتــم عواقــب جبــران ناپذیــری را بــه بــار مــی آورد.
ــی در تاالب هــای  ــاره حضــور ســنبل آب ــی درب علیرضــا میرزاجان
ــا  ــان تاالب ه ــاه ج ــن گی ــب ای ــه از جان ــری ک ــان و خط گی
ــی  ــنبل آب ــفانه س ــد: متاس ــح می ده ــد توضی ــد می کن را تهدی
ــه  ــه بســیاری از عاق ــده داردک ــری فریبن ــا و ظاه ــای زیب گل ه
ــی  ــوان گیاه ــه عن ــاه از آن ب ــرورش گی ــت و پ ــه طبیع ــدان ب من

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس تزئین
وی ادامــه می دهــد: اطاعــات دقیقــی از چگونگــی ورود ایــن 
ــوان  ــا می ت ــدارد ام ــود ن ــان وج ــای گی ــه تاالب ه ــاه ب گی
ــی  ــاه زینت ــوان گی ــه عن ــه از آن ب ــراد ک ــی اف ــدس زد برخ ح
ــداری آن  ــریع، از نگه ــد س ــل رش ــه دلی ــد، ب ــتفاده کرده ان اس
ــی    ــاری آب ــا مج ــا ی ــاه را در آبگیر ه ــن گی ــده و ای ــز ش عاج
رهــا کرده انــد. البتــه رد ســنبل آبــی را در گلخانه هــا نیــز 

ــرد. ــتجو ک ــوان جس می ت
ــاه  ــن گی ــور ای ــفانه حض ــد: متاس ــح می کن ــی تصری میرزاجان
مهاجــم و خطرنــاک در کوچک تریــن محیــط آبــی باعــث 
می شــود تــا از حالــت کنتــرل خــارج شــده و بــا گســترش ســریع 
در اکوسیســتم، حیــات گونه هــای مختلــف جانــوری منطقــه را از 

ــرد. ــن بب بی
وی بــا اشــاره بــه خطــرات ناشــی از حضــور گیــاه ســنبل آبــی در 
ــیژن  ــاالی اکس ــد: مصــرف ب ــی می گوی ــاری آب ــا و مج تاالب ه
آب توســط ســنبل آبــی از یــک ســو و گســترش طولــی و عرضی 
ایــن گیــاه از ســویی دیگــر باعــث می شــود تــا عــاوه بــر اینکــه 
ــه  ــادر ب ــاالب ق ــوری موجــود در ت ــدام از گونه هــای جان ــچ ک هی
ادامــه زندگــی نباشــند، تــردد در تاالب هــا و دسترســی بــه آن هــا 
نیــز بــه دلیــل گســترش ریشــه های ایــن گیــاه در آب بــا مشــکل 

مواجــه شــود.
میرزاجانــی هشــدار می دهــد: در صورتــی کــه بــه موقــع با ایــن گیاه 
برخــورد شــود می تــوان امیــدوار بــود کــه گســترش آن را کنتــرل و 
بــا اقدامــات موثر گیــاه را ریشــه کــن کــرد در غیــر اینصورت شــاهد 
فاجعــه ای زیســت محیطــی درســت شــبیه آنچــه کــه در بخشــی از 

تــاالب عینــک رشــت رخ داده خواهیــم بــود.

lسنبل آبی سرطان زا است
ــه قــدرت  ــا اشــاره ب ایــن کار شــناس محیــط زیســت در ادامــه ب

حضـور مهمانـی ناخوانـده بـه نـام »سـنبل آبـی« کـه ریشـه در جـان میزبـان دوانـده و 
همچـون مـاری خوش خـط و خال کمـر به قتل وی بسـته، ایـن روز ها جـان تاالب های 

گیـان را تهدیـد می کنـد.
 ainrohhciE( علمی نام  با  آبی  ارکیده  یا   )htnicayH retaw( آبی سنبل  گیاه 
sepissarC( گیاهی آبزی شناور چند ساله از خانواده غافیان بومی مناطق گرمسیری 
و زیر گرمسیری امریکای جنوبی به خصوص حوضه آمازون است که در آب های 

شیرین زندگی کرده و در خارج از زیستگاه خود به عنوان گیاهی مهاجم شناخته می شود.
مریم اصغریمریم قاضی زاده

جان تاالب های گیالن در دست سنبل آبی

مهمان ناخوانده خطر ساز شد
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ــد:  ــی در پاالیــش محیــط اطــراف خــود می گوی ــاالی ســنبل آب ب
ایــن گیــاه بــه دلیل قــدرت خــود پاالیــی بــاال و امــکان ســازگاری 
ــل  ــنگین مث ــی س ــی فلزات ــد حت ــط می توان ــا محی ــاده ب ــوق الع ف
جیــوه و ســرب کــه از طریــق فاضــاب کارخانه هــای صنعتــی بــه 
ــع  ــن رو تجم ــد از ای ــذب کن ــود ج ــه خ ــوند را ب ــا وارد می ش آب ه
ــد  ــوده و می توان ــاک ب ــدت خطرن ــه ش ــط ب ــی در محی ــنبل آب س
عامــل مهمــی بــرای بــروز بیماری هایــی از جملــه انــواع ســرطان 

باشــد.
میرزاجانــی بــا هشــدار نســبت بــه خطرنــاک بــودن جابجایــی ایــن 
گیــاه مهاجــم تاکیــد می کنــد: متاســفانه دیــده شــده کــه در برخــی 
ــوان  ــه عن ــاه ب ــن گی ــت ای ــهر رش ــل ش ــتان مث ــهرهای اس از ش
گیاهــی زینتــی فروختــه شــده و در بیــن مــردم رد و بــدل می شــود 
در حالیکــه جابجایــی ایــن گیــاه باعــث رشــد و تکثیــر آن در تمــام 
محیط هــای آبــی اســتان شــده و خطــری هــم ردیــف استنشــاق 
ــه تبــع آن ســاکنان اســتان  ــرای محیــط زیســت و ب گاز خــردل ب

دارد.

lراه های مبارزه با سنبل آبی
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم مقابلــه ســریع تر بــا ایــن پدیــده مهاجــم به 
ــه  ــال حاضــر رودخان ــد: در ح ــح می کن ــان تصری ــای گی تاالب ه
ــوور  ــتای چک ــه روس ــان و رودخان ــمت سیادرویش ــه س ــر ب بهمب
ــه  ــم ورودی رودخان ــه دو مدخــل مه ــرا ک ــه س ــتان صومع شهرس
بــه تــاالب انزلــی هســتند، بــه صــورت تقریبــا گســترده ای بــه این 
معضــل دچــار شــده اند کــه بــه دلیــل اهمیــت موضــوع و حســاس 
بــودن نقــاط درگیــر بایــد اقدامــات ســریع و موثــری در ایــن بــاره 

انجــام شــود.
میرزاجانــی ادامــه می دهــد: روش هایــی از قبیــل برخــورد 
ــموم، و  ــتفاده از س ــاه، اس ــن گی ــا ای ــا در آوردن( ب ــی )از ج مکانیک
مبــارزه بیولوژیــک از طریــق دو گونــه شپشــک و یــک گونــه شــب 

ــت. ــده اس ــن پدی ــا ای ــارزه ب ــای مب ــن راه ه ــره مهم تری پ
وی در خصــوص اســتفاده از ماهــی آمــور بــرای مقابله با گســترش 
ــد  ــور نمی توان ــی آم ــم ماه ــور حت ــه ط ــد: ب ــاه می گوی ــن گی ای
گزینــه خوبــی بــرای مبــارزه بــا ایــن گیــاه باشــد چــرا کــه ریشــه 
گیــاه بــرای ماهــی آمــور جذابیــت خوراکــی نــدارد ولــی آنچــه کــه 
مســلم اســت، مقابلــه بــا ایــن پدیــده بایــد در گســتره ای وســیع و 
ــان در  ــه جــان تاالب هــای گی ــرا ک ــا ســرعت انجــام شــود چ ب

خطــر اســت.

ــاالب  ــی ت ــق غرب ــی در مناط ــنبل آب ــترش س lگس
ــی انزل

همانطــور کــه میرزاجانــی اعــام کــرده بــود رودخانــه بهمبــر به 

ــتان  ــوور شهرس ــتای چک ــه روس ســمت سیادرویشــان و رودخان
صومعــه ســرا دو منطقــه بســیار مهــم هســتند کــه ایــن روز هــا 

ــی در ابعــاد گســترده اســت. ــان ســنبل آب میزب
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت صومعــه ســرا در خصوص 
حضــور ســنبل آبــی در ایــن مناطــق توضیــح می دهــد: در حــال 
ــتان  ــم از شهرس ــه مه ــی در دو منطق ــنبل آب حاضــر حضــور س
صومعــه ســرا کــه مدخــل ورود رودخانه هــای بهمبــر و چکــوور 
بــه تــاالب انزلــی اســت مشــاهده شــده کــه بــه دلیــل خطــری 
کــه ایــن مناطــق را تهدیــد می کنــد، مبــارزه مکانیکــی بــا ایــن 

گیــاه مهاجــم در ایــن مناطــق آغــاز شــده اســت.
حمــزه عشــوری بــا بیــان اینکــه ســنبل آبــی موجــب افزایــش 
تعــرق آب تــا 80 درصــد می شــود، می افزایــد: بــه دلیــل 
اهمیــت موضــوع ماموریــن اداره حفاظــت محیــط زیســت 
ــک  ــی ی ــته اند ط ــون توانس ــا کن ــرا ت ــه س ــتان صومع شهرس
ــر را از  ــه بهمب ــج روز رودخان ــدت پن ــازی در م ــات پاکس عملی

ــد. ــازی کنن ــی پاکس ــنبل آب ــود س وج
وی توانایــی زنــده بــودن ایــن گیــاه را 15 تــا 30 ســال عنــوان 
کــرده و می گویــد: ســنبل آبــی بــا کوچک تریــن ذخیــره 
ــرای  ــا اج ــا ب ــت ت ــن رو الزم اس ــد از ای ــر می یاب ــی تکثی آب
برنامه هــای پایشــی بــرای جلوگیــری از ورود مجــدد ایــن گیــاه 

ــه  ــاه ب ــن گی ــه ســطح مناطــق پاکســازی شــده، از هجــوم ای ب
ــود. ــری ش ــاط جلوگی ــایر نق س

ــاه را در  ــن گی ــده از ای ــاهده ش ــم مش ــترین حج ــوری بیش عش
ــرده و  ــام ک ــرا اع ــه س ــتان صومع ــوور شهرس ــتای چک روس
تصریــح می کنــد: ایــن گیــاه در شهرســتان صومعــه ســرا 
ــی  ــد ول ــت ش ــال روی ــتان امس ــار در تابس ــتین ب ــرای نخس ب
ــاه در  ــن گی ــی ای ــع اصل ــک منب ــاالب عین ــر ت ــال حاض در ح
اســتان گیــان اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل نا آگاهــی مــردم 
ــاه  ــورت گی ــه ص ــروش آن ب ــد و ف ــاه و خری ــن گی ــر ای از خط

ــت. ــده اس ــل ش ــز منتق ــتان نی ــاط اس ــایر نق ــه س ــی، ب تزئین
ــتان  ــر در شهرس ــق درگی ــبختانه در مناط ــد: خوش وی می افزای
ــی و  ــع آوری فیزیک ــکار جم ــتفاده از راه ــا اس ــرا ب ــه س صومع
ــه  ــته ایم رودخان ــق توانس ــن مناط ــی ای ــع بوم ــک جوام ــا کم ب
بهمبــر روســتای سیادرویشــان را بطــور کامــل و مناطــق 
ــم  ــع آوری کنی ــوور را جم ــتای چک ــاالب در روس ــه ت ــی ب منته
ــتای  ــش روس ــی از بخ ــش اعظم ــوز بخ ــفانه هن ــی متاس ول
چکــوور باقیمانــده کــه محیــط بانــان و جوامــع بومــی در 
حــال کار هســتند ولــی بــه دلیــل هزینــه بــر بــودن، اندکــی بــا 

ــتیم. ــه هس ــکل مواج مش
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت صومعــه ســرا نبــود 
شــناخت کافــی در مــورد ایــن گونــه گیاهــی را یکــی از 
ــر  ــرده و خاط ــوان ک ــا آن عن ــورد ب ــر راه برخ ــر س مشــکات ب
ــه  ــر مقابل ــا درگی ــورهای دنی ــیاری از کش ــد: بس ــان می کن نش
ــز  ــکا نی ــدای آمری ــت فلوری ــی در ایال ــوده و حت ــاه ب ــن گی ــا ای ب
ــاه هزینــه  ــا ایــن گی ــه ب ــرای مقابل ســاالنه 100 میلیــون دالر ب

. می شــود
ــرای  ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــت س ــه مخالف ــاره ب ــا اش وی ب
ــد:  ــح می کن ــموم تصری ــق س ــاه از طری ــن گی ــا ای ــورد ب برخ
ســازمان محیــط زیســت مخالــف ورود هرگونــه ســم بــه داخــل 
رودخانه هــا و تــاالب انزلــی اســت و فعــا بهتریــن روش بــرای 
ــط  ــک محی ــا کم ــی ب ــع آوری فیزیک ــاه جم ــن گی ــودی ای ناب
بانــان و ســازمان های مــردم نهــاد و همچنیــن آگاهــی و هشــدار 
ــروش و  ــد و ف ــه خری ــز از هرگون ــرای پرهی ــردم ب ــه م دادن ب

ــاه اســت. ــه گی ــن گون ــر ای تکثی
ــتر از  ــیار بیش ــی بس ــنبل آب ــر س ــد و تکثی ــرعت رش ــد س هرچن
ســرعت اقدامــات مقابلــه ای بــا ایــن پدیــده مهاجــم اســت امــا 
امیــد ایــن اســت تــا مســئوالن امــر بــا پیگیــری ایــن خصــوص 
ــد  ــر مانن ــه ای دیگ ــوع فاجع ــا آن از وق ــه ب ــت در مقابل و جدی
ــاالب  ــایر ت ــت رخ داده در س ــک رش ــاالب عین ــه در ت ــه ک آنچ

ــد. ــری کنن هــای اســتان جلوگی
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ــر ایران فرهنگ و هن

آبــان مــاه که گذشت تولــد مــــردی بــود کــه شــعر و ادب پارســی را از بنــد قافیــه 
رهانیــــد و جانــــی تــازه بــــه فرهنــــگ و ادب پارســی بخشــــید. علــی اســــفندیاری، 
روســتازاده ای کــه بعدهــا بــه شــاعر پــرآوازه معاصــر و بــه نیمــا یوشــیج معــروف 
شــد، خالــق، شــاهکارهایی چــون افســانه، غــراب و ققنــوس، همچنــان تــرا چشــم 

در راه اســــت، شــباهنگام کــه می گیرنــــد در شــاخ تاجــن.

بــــوی کاغــــذ و دفترهایــی کــــه دیگــر کاهــی نیســــت و ســیمی اســــت، بــوی پاک 
کن هــــای جمع شــــو، بــوی کیک هــــای شــیرین عســــل و تافی هایــی کــــه رنــگ و 
شکلشــــان عوض شــده و بــــوی بچه هــا مــــوج می زنــد در ســــالن مدرســه... تجربه 

یــک روز در کنــار یــار مهربــان و دانــش آمــوزان دبســتان ابتدایــی »ســبان«.

ــان  ــکرخند مردم ــد و شـ ــخ ان ــه تل ــوده کـ ــی ب ــاز مهــد هنرمندان ــن از دیربـ اســتان قزوی
روزگارشـــان را پشـــت قـــاب یــک قصـــه نقــش مــی زدنـــد و زندگــی را بـــه روی صحنــه 
هنرمندی شـــان می برنـــد اما هنر تئاتـــر این استان ایـــن روزهـــا حـــال ناخوشـــی دارد و 
بــرای نفــس کشــیدن و بالیــــدن بــه نقش آفرینــی هنرمندانــه مســئوالن درصحنــه 

ــگ نیــاز دارد. مدیریــت و فرهنــ

نــــذری کــه می توانــد در تأمیــن غــذای روح افــراد جامعــه تأثیرگــذار باشــد »نــذر 
کتــــاب« اســت، ایــن نــوع نــذر عــاوه بــر ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانــی 
می توانــــد بــا در اختیــار قــــرار دادن کتاب هــــای مفیــد در اعتــــای آگاهــی افــراد 

جامعــه در خصــــوص مســائل مختلــــف تأثیرگذار باشد.
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زادگاه علــی اســفندیاری کــه بعدهــا بــه نیمــا یوشــیج معــروف 
شــده، روســتای یــوش اســت، دهکــده ای کوهســتانی کــه همــه 

شــهرتش را هماننــد شــعر ســپید و نــو مدیــون نیماســت. 
ــه در  ــان از آن دارد ک ــان نش ــا پژوه ــی نیم ــای پژوهش یافته ه
ــم  ــه چش ــز ب ــی نی ــک اجتماع ــی از رمانتی ــا، رگه های ــار نیم آث
می آیــد و تحول آفرینــی وی در شــعر فارســی، نیمــا را از 
ــی  ــه اصل ــی دارد و دغدغ ــری بازنم ــعر و ادب طب ــه ش ــه ب توج
نیمــا حفــظ و احیــای زبــان طبــری بــود و او در نامه هــا و 

دست نوشــته هایش، بــه ایــن دغدغــه اشــاره می کنــد. 
ــاد می شــود،  ــران ی ــو ای ــدر شــعر ن ــوان پ نیمــا کــه از وی به عن
ــو در ســرایش شــعر فارســی شــد و اینــک  ــده راهــی ن آغازکنن
ــی دارد  ــه نیماپژوهان ــای شــمال، چشــم ب ــرد شــاعر جنگل ه م

ــند. ــگرفش را بازشناس ــه های ش ــا اندیش ت
ــی، در عمــارت پــدری اش  نیمــا ایــن شــاعر افســانه ای مازندران
ــده اســم از  ــه گفتــه خــودش »مان زاده و مدفون شــده اســت و ب
ــورد  ــاالر/ طــرف ی ــورد شــمالی اش: ت ــدرم/ طــرف ی عمــارت پ

ــرا...« ــرون آن: طویله س ــرف بی ــردر/ ط ــی اش: س جنوب
ــاه  ــان م ــیج، در آب ــا یوش ــه نیم ــص ب ــفندیاری متخل ــی اس عل
ــاه  ــخ  13 دی م ــود و در تاری ــان گش ــه جه ــده ب ــال  1276 دی س
 1338 دیــده از جهــان فروبســت، زادگاه علــی اســفندیاری 
معــروف بــه نیمــا یوشــیج پــدر ســبک جدیــد شــعر نــو، یــوش 
مازنــدران اســت کــه جســم خاکــی ایــن شــاعر در خانــه پــدری 
و مــکان والدت او، آرام گرفتــه اســت نیمــا شــهر وزندگــی 
ــرات  ــی تفک ــد ول ــاکن ش ــوش س ــرد و در ی ــا ک ــهری را ره ش
ــر  ــه در ه ــرود ک ــعر س ــریت، ش ــرای بش ــت و ب ــی داش جهان

ــدن، دارد.  ــه ش ــتفاده و پرداخت ــت اس ــی، قابلی ــان و مکان زم
مدیــرکل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و گردشــگری مازنــدران 
ــاد  ــوز دارای ابع ــی هن ــه های نیمای ــکار و اندیش ــه اف ــان اینک بابی
ــن  ــت در ای ــان خواس ــگران و نیماپژوه ــت از پژوهش ــی اس پنهان

ــد.  ــی بیشــتری انجــام دهن ــه کارهــای تحقیقات زمین

صنعــت  مهــم  شــاخه  ادبــی  lگردشــگری 
اســت گردشــگری 

ــو پتانســیل  ــعر ن ــدر ش ــار پ ــه آث ــان اینک ــا بابی ــزرگ نی دالور ب
ــاخه ای  ــوان ش ــی به عن ــگری ادب ــدن دارد، از گردش ــی ش جهان
ــی  ــگران ادب ــت: گردش ــرد و گف ــگری یادک ــت گردش از صنع
عاقه منــد بــه زبــان پارســی و فرهنــگ و عرفــان ایــران 
-اســامی نیــز از سراســر جهــان بــه یــوش ســفرکرده و از خانــه 

ــد.  ــدن می کنن ــا دی ــوزه نیم - م
ــا  ــوزه نیم ــد: م ــدران می گوی ــی مازن ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــراث فرهنگــی کشــور از وراث  در ســال 68 توســط ســازمان می
ــق  ــال 72 طب ــا در س ــر نیم ــت و پیک ــده اس ــا خریداری ش نیم
ــه  ــا ب ــدری نیم ــه پ ــی خان ــه یعن ــن خان ــاط ای ــش در حی وصیت

ــت.  ــده اس ــاک سپرده ش خ
خانــه نیمــا بــه مــوزه تبدیل شــده تــا برخــی عکس هــا و 
ــای  ــود ج ــی را در خ ــوی فارس ــعر ن ــدر ش ــخصی پ ــایل ش وس
ــوز...  ــراغ و پیه س ــش و چ ــاس و کف ــم و لب ــک و قل ــد، عین ده
ــم  ــن مجس ــی را در ذه ــردی و روزهای ــه می گ ــی در خان وقت
ــت  ــرش بهج ــن و خواه ــرادرش الدب ــا و ب ــه نیم ــی ک می کن
ــای  ــان در فض ــاد کودکانه ش ــد و فری ــاال می رفتن ــوار ب از درودی
خانــه می پیچیــد، بیشــتر شــاعر اندیشــه های نــو را درک 

می کنــی. 
تاکنــون اشــعار زیــادی از نیمــا بــه زبان هــای روســی، انگلیســی، 
فرانســه، اســپانیایی، آلمانــی و ترکــی ترجمه شــده اســت و 
مشــهورترین و نزدیک تریــن ترجمــه منظومــه »افســانه« 
توســط نویســنده شــاعر و ایران شــناس فرانســوی روژه لســکو 

ــت. ــوده اس ب
ــم  ــه چش ــا ب ــوان روج ــه در دی ــای عامی ــی از باوره جلوه های
ــوم  ــگ و ب ــا، فرهن ــنت ها، آیین ه ــی از س ــد و روایت های می آی

ــد ــوج می زن ــا م ــعر نیم در ش
محمــد حیــدری شــعر پــژوه و نیمــا پــژوه دربــاره آثــار نیمایــی 

به ویــژه روجــا می گویــد: جلوه هایــی از باروهــای عامیــه در 
ــنت ها،  ــی از س ــد و روایت های ــم می آی ــه چش ــا ب ــوان روج دی

ــد.  ــوج می زن ــا م ــعر نیم ــوم در ش ــگ و ب ــا، فرهن آیین ه
ــا  ــار نیم ــی در آث ــان بوم ــی از زب ــه مؤلفه های ــان اینک وی بابی
وجــود دارد گفــت: نیمــا اشــارات قــوی در ایــن زمینــه در دیــوان 
ــتفاده از  ــا و اس ــی نیم ــره زبان ــت نخوردگی چه ــا دارد و دس روج
ترکیب هایــی کــه امــروزه بــه کار نمــی رود یــا خیلــی کــم بــکار 
ــه  ــوان ب ــت و می ت ــا آورده اس ــوان روج ــا در دی ــی رود را نیم م

ــرد.  ــاره ک ــادی اش ــنتی زی ــکات س ــا و ن ــا، باوره آیین ه
ــار  ــا اظه ــا ب ــوان نیم ــا دردی ــاب ضرب المثل ه ــاره بازت وی درب
باورهــای  و  آمال هــا  دربرگیرنــده  ضرب المثل هــا  اینکــه 
باورهــای  از  داشــت: جلوه هایــی  اظهــار  بومــی هســتند، 

ــود دارد.  ــا وج ــوان روج ــه در دی عامیان
ــود  ــن ب ــا ای ــاش نیم ــه اینکــه ت ــا اشــاره ب ــژوه ب ــا پ ــن نیم ای
ــان  ــد: زب ــه می ده ــد، ادام ــا کن ــم احی ــری را ه ــان طب ــه زب ک
ــن  ــا در ای ــود و نیم ــتن ب ــت بس ــال رخ ــم در ح ــری کم ک طب

ــت.  ــه داش ــه دغدغ زمین
ــه و  ــورت متفرق ــروز به ص ــه ام ــا ب ــته ت ــال های گذش ــی س ط
پراکنــده آثــار نیمــای بــزرگ بــه زبان هــای مختلــف انگلیســی، 
ــان اردو  ــی و زب ــف افغان ــای مختل ــی و لهجه ه ــپانیایی، ترک اس
ــان،  ــران شناس ــط ای ــف توس ــورهای مختل ــتان و کش در پاکس
ــده  ــار وی، ترجمه ش ــه آث ــدان ب ــگاه ها و عاقه من ــاتید دانش اس
ــان پژوهشــگران را چشــم در راه اســت.  اســت امــا نیمــا همچن

lشــباهت پــدر شــعر نــو و حماســه ســرای 
پارســی

امیــن رســتمی از شــاعران مازنــدران نیــز بابیــان اینکــه 
نیمــا آبــروی فرهنــگ و ادب مــا بــه شــمار مــی رود، بــه 
ــا  ــرد و از نیم ــاره ک ــی اش ــا و فردوس ــن نیم ــباهت های بی ش
ــه  ــدر حماس ــوان پ ــی به عن ــو و فردوس ــعر ن ــدر ش ــوان پ به عن

ــرد. ــام ب ــران ن ای
ــرد  ــاره ک ــاعر اش ــر دو ش ــی ه ــز زندگ ــان غم انگی ــه پای وی ب
ــه  ــران ب ــعر و ادب ای ــه ش ــاعر قل ــر دو ش ــه ه ــت: بااینک و گف
ــد  ــر فرزن ــوس و دیگ ــان ت ــد دهق ــی فرزن ــد، یک ــمار می رون ش
ــدران  ــهریاران مازن ــوادگان ش ــفندیاری و از ن ــان اس ابراهیم خ

ــت. ــوده اس ب
ــد و  ــه بودن ــکام زمان ــوب ح ــاعر مغض ــر دو ش ــه او، ه ــه گفت ب
ــدر  ــه پ ــز پس ازآنک ــا نی ــود و نیم ــواری ب ــی مت ــی مدت فردوس

ــود. ــتگیر ش ــه دس ــید ک ــود، می ترس ــده ب ــو ش ــعر ن ش
علــی اســفندیاری، روســتازاده ای کــه بعدهــا بــه شــاعر پــرآوازه 
معاصــر و بــه نیمــا یوشــیج معــروف شــد، خالــق، شــاهکارهایی 
چــون افســانه، غــراب و ققنــوس اســت و همچنــان تــرا چشــم 

ــد در شــاخ تاجــن. ــه می گیرن راه اســت، شــباهنگام ک
از نیمــای شــعر ایــران کــه بــا ســروده هایش تحولــی در 
شــعر کاســیک و ســنتی پدیــد آورد، به عنــوان ققنــوس 
ــا  ــه ب ــم او ک ــود، ه ــاد می ش ــی ی ــا آوازه جهان ــوان ب خوش خ
ــت  ــا گذاش ــعر پ ــای ش ــه دنی ــده اش« ب ــای رنگ پری »قصه ه
و »تعریــف و تبصــره و یادداشــت های دیگــر« را درنوردیــد 
ــواده  ــات خان ــنود و »حکای ــایه« را بش ــای همس ــا »حرف ه ت
ــه  ــی« و »خان ــن«، »مانل ــعر م ــد و »ش ــان کن ــرباز« را بی س
ــگ« و ... را  ــوت رن ــر« و »عنکب ــای دیگ ــریویلی«، »فریاده س

ــذارد. ــادگار گ ــه ی ــود ب از خ
ــعر  ــت ش ــه مانیفس ــانه ک ــذار افس ــه تأثیرگ ــا مجموع ــا ب نیم
ــه  ــی ب ــران انقاب ــعر ای ــد ش ــای راک ــود، در فض ــی ب ــو فارس ن
ــرمای  ــت س ــه عل ــه ب ــزرگ، درحالی ک ــاعر ب ــن ش ــرد، ای ــا ک پ
ــود، بــرای معالجــه  ــه ذات الریــه مبتــا شــده ب شــدید یــوش، ب
ــخ 13  ــت و در تاری ــری نداش ــات تأثی ــد، معالج ــران آم ــه ته ب
ــعر  ــو در ش ــی ن ــده راه ــیج، آغازکنن ــا یوش ــاه 1338، نیم دی م
ــن  ــران دف ــد، او را در ته ــوش ش ــه خام ــرای همیش ــی، ب فارس
ــرش  ــش، پیک ــق وصیت ــال 1372 طب ــه در س ــا اینک ــد؛ ت کردن
را بــه یــوش بــرده و در حیــاط خانــه محــل تولــدش بــه خــاک 

ــپردند. س

علیرضا نوری 
کجوریان

فرهنــگ و هنــر ایــران

»نیما« ققنوس خوشخوان با آوازه جهانی

 شباهت نیما و فردوسی
ــه  ــازه ب ــی ت ــد و جان ــه رهانی ــد قافی ــی را از بن ــعر و ادب پارس ــه ش ــود ک ــردی ب ــد م ــاه تول ــان، م آب
ــر و  ــنت های بک ــا، س ــده آیین ه ــا، بازتاب دهن ــعار نیم ــوان اش ــید. دی ــی بخش ــگ و ادب پارس فرهن
ــج  ــه رن ــا ب ــاده ام ــان س ــینان و مردم ــه کوه نش ــای عامیان ــنت ها و مثل ه ــا، س ــه باوره ــوده ک ــی ب اصیل

ــان دارد.  ــراز در آن جری ــد رود ه ــی همانن ــده و زندگ ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــه در آن ب ــو گرفت خ
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

بــا گــذر انســان از دوران کشــاورزی بــه صنعتی و 
اختــراع دســتگاه چــاپ، رســانه کتــاب به عنــوان 
ــه ای  ــر جامع ــعه ه ــاخص های توس ــی از ش یک
روی کار آمــد و افــراد بــا خوانــدن و مطالعــه 
کــردن رازهــای موفقیــت ســایر افــراد و جوامــع 
ــد. ــوب می آموختن ــانه مکت ــن رس ــس ای را در پ

شـاید امـروزه و بـا رشـد بسـیار سـریع رسـانه از 
رسـانه مکتـوب کتـاب بـه رسـانه های جمعـی 
شـنیداری و دیـداری چـون رادیـو و تلویزیـون 
چـون  مجـازی  رسـانه های  نیـز  هم اکنـون  و 
اینترنـت و شـبکه های اجتماعـی، وجـود کتـب 
نوشـتاری و مصحـف چنـدان ضـروری بـه نظـر 
نیاید اما خوشـبختانه هنوز هم مخاطبـان کتاب و 
کسـانی که بخش اعظـم زندگی خـود را با کتاب 
گذرانده انـد بـر اثرگـذاری و حـس آرامش بخـش 
مطالعـه کتب نوشـتاری واقف بـوده و این دسـته 
افـراد کـه درصـد کمـی از جامعـه مـا را شـامل 
می شـوند هنـوز هـم خواهـان مطالعه این دسـته 

از کتاب هـا هسـتند.
ــی  ــه زندگ ــان ها ب ــان ورود انس ــن، از زم ویتری
صنعتــی و تقریبــاً مــدرن وســیله ای بــرای 
نمایــش اقــام بــاارزش و حداقــل بــاارزش مالــی 
بــوده اســت تــا از ایــن طریــق افــراد بــا مشــاهده  
ایــن کاالهــای بــاارزش توجه شــان جلــب شــود.

کتابخانــه یــا همــان خانــه کتــاب یکــی از 
ویترین هایــی اســت کــه کاالی بــاارزش فــراوان 
فرهنگــی بــه نــام کتــاب را بــه معــرض نمایــش 
ــا  ــاط ب ــراد در ارتب ــان و اف ــا مخاطب ــذارد ت می گ
ــه  ــه آن توج ــبت ب ــی نس ــن نمایش ــن ویتری ای

ــد. ــدا کنن ــش پی ــه آن گرای ــرده و ب ک

ضــرورت  یــک  کتابخانــه  وجــود 
ــعه  ــای توس ــوان زیربن ــی به عن فرهنگ

ــت اس
همان گونــه کــه بارهــا تأکیــد شــده کتــاب 
ســنجش  معیــار  به عنــوان  کتاب خوانــی  و 
ــته و از  ــی داش ــش اساس ــه نق ــر جامع ــر ه تفک
ــعه  ــای توس ــوان زیربن ــز به عن ــر نی ــوی دیگ س
ــذا  ــد. ل ــش می کن ــای نق ــور ایف ــع مذک جوام
وجــود کتابخانــه نیــز بــرای نمایــش ایــن کاالی 
ــور و در  ــرای حض ــی ب ــه مکان ــی و البت فرهنگ
معــرض کتــاب قــرار گرفتــن یــک ضــرورت در 

ــت. ــی اس ــعه کنون ــه توس ــع روب جوام
ــی  ــران ط ــه در ای ــن مطالع ــار پایی ــفانه آم متأس
ســال های اخیــر زنــگ خطــر را بــه صــدا 
ــای  ــن مســئله ضــرورت ارتق درآورده اســت و ای
ــی از  ــوان یک ــه ای به عن ــای کتابخان ــرانه فض س
ــزان  ــش می ــر در افزای ــیار مؤث ــای بس مؤلفه ه
مطالعــه و ایــن شــاخص را می رســاند تــا کتــاب 
ــت در  ــی اس ــاارزش فرهنگ ــک کاالی ب ــه ی ک

ــرد. ــرار نگی ــت ق مهجوری
ــر اســاس آخریــن آمــار مطالعــه کــه در ســال  ب
91 از ســوی »منصــور واعظــی دبیــر کل وقــت 
ــن  ــد میانگی ــام ش ــور« اع ــای کش کتابخانه ه
ســرانه مطالعــه در بیــن ایرانیــان 75 دقیقــه و 34 
ــار  ــز آم ــر نی ــه اســت و طــی ســال های اخی ثانی

دقیقــی از میــزان مطالعــه ارائــه نشــده اســت.
ــادار  ــه معن ــز یک فاصل ــور نی ــار مذک ــه آم البت
ــعه یافته  ــورهای توس ــه در کش ــار مطالع ــا آم ب
ــی  ــای اصل ــل و مؤلفه ه ــی از دالی ــه یک دارد ک
ایــن شــکاف نبــود ســرانه فضــای کتابخانــه ای 

ــت. ــود اس ــت موج ــب جمعی به تناس
ــه مرکــزی کرمانشــاه به عنــوان  کلنــگ کتابخان
پروژه هــای عمرانــی - فرهنگــی  از  یکــی 
بــرای پاســخ بــه ایــن نیــاز اجتماعــی، فرهنگــی 
ــال 87  و  ــی در س ــعه در حال ــی در توس و زیربنای
ــن  ــه زمی ــان ب ــون توم ــه 500 میلی ــار اولی بااعتب
خــورد کــه هم اکنــون و پــس از گذشــت حــدود 
7 ســال تنهــا 38 درصــد آن احــداث و بــه دلیــل 
ــی یعنــی  مشــکل همیشــگی پروژه هــای عمران
ــی متوقف شــده اســت. ــارات مال اختصــاص اعتب

ــروژه  ــن پ ــل ای ــرای تکمی ــدد ب ــای متع وعده ه

فرهنگــی از زبــان مســئوالن اســتان طــی 
ــد  ــه امی ــم ب ــوز ه ــا را  هن ــر م ــال های اخی س
تکمیــل و بهره بــرداری از آن وا داشــته اســت 
ــر  ــه نظ ــا ب ــن وعده ه ــه ای ــم هم ــا علی رغ ام
می رســد گــرد فراموشــی بــر ایــن پــروژه 
ــی  ــت مال ــن وضعی ــا ای ــته و ب ــی نشس فرهنگ
دولــت، طــی یکــی دو ســال اخیــر و تخصیصات 
ــا زیرمجموعــه  ــه حــوزه فرهنــگ کشــور ب آن ب
ــدان  ــای چن ــی ج ــتگاه های فرهنگ ــم دس عظی
ایــن پــروژه در  امیــدواری ای بــر تکمیــل 
ــده  ــتانی وع ــه مســئوالن اس ــده نزدیکــی ک آین

می دهنــد نیســت.

ــار  ــان اعتب ــارد توم ــش از 23 میلی lبی
بــرای تکمیــل کتابخانــه مرکــزی 

ــت ــاز اس ــاه نی کرمانش
مدیــرکل کتابخانه هــای اســتان کرمانشــاه ، 

مشــکات مالــی را از اصلی تریــن مشــکات بــر 
ــه آن را  ــروژه دانســت ک ــن پ ــرای ای ــر راه اج س

ــت. ــرده اس ــف ک ــال ها متوق س
ــن  ــداث ای ــگ اح ــزود: کلن ــایق اف ــا ش علیرض
ــود  ــرار ب ــورد و ق ــن خ ــه زمی ــروژه ســال 87 ب پ
ظــرف 4 ســال بــه بهره بــرداری رســیده و مــردم 
ــه مــدرن  اســتان از نعمــت وجــود یــک کتابخان

ــوند. ــد ش بهره من
وی پیشــرفت فعلــی کتابخانــه مذکــور را 38 
ــه  ــح کــرد: ایــن کتابخان ــوان و تصری درصــد عن
ــل  ــه دلی ــور ب ــرفت مذک ــا پیش ــال 90 و ب در س
مشــکات مالــی متوقف شــده و بــرای تکمیــل و 
بهره بــرداری نیازمنــد تزریــق اعتبــارات موردنیــاز 

ــت. اس

مدیــرکل کتابخانــه اســتان کرمانشــاه گفــت: در 
ــه  ــت ب ــان ســفر ســوم اســتانی هیئــت دول جری
اســتان کرمانشــاه طــی ســال 90 بــرای تســریع 
در احــداث و تکمیــل ایــن پــروژه مقــرر شــد کــه 
ــروژه  ــرای پ ــاز ب ــارات موردنی ــد از اعتب 40 درص
مذکــور از محــل اعتبــارات اســتانی و 60 درصــد 
مابقــی نیــز از محــل اعتبــارات ملــی تأمین شــود 

ــرداری برســد. ــه بهره ب ــر ب ــا هــر چــه زودت ت
وی تصریــح کــرد: از محــل اعتبارات اســتانی 38 
درصــد از 40 درصــد ســهم اســتان احداث شــده 
و بــرای تکمیــل 2 درصــد باقیمانــده آن نیــاز بــه 

14 میلیــارد ریــال اعتبــارات اســتانی اســت.
شــایق افــزود: بــرای تکمیــل 60 درصــد مابقــی 
ــز  ــاد نی ــارات وزارت ارش ــل اعتب ــروژه از مح پ
طبــق آخریــن برآوردهــا و تغییــر قیمت هــا 
ــه  ــه چنانچ ــت ک ــاز اس ــال نی ــارد ری 220 میلی
پرداخــت شــود کار اجــرا و تکمیــل پــروژه از ســر 

گرفته شــده و بــه بهــر بــرداری می رســد.
ــاه در  ــه کرمانش ــن کتابخان ــد: ای ــادآور ش وی ی
ــاخص  ــه ش ــوان کتابخان ــل به عن صــورت تکمی

ــود. ــد ب ــرح خواه ــتان مط در اس
پــس از احــداث، کتابخانــه مرکــزی مرکز اســناد 

اســتان کرمانشــاه می شــود
مدیــرکل کتابخانه هــای اســتان کرمانشــاه 
تأکیــد کــرد: ایــن کتابخانــه بــر اســاس 
اســتانداردهای جهانــی طراحی شــده امــا توقــف 
و عــدم پیشــرفت آن در ســال های گذشــته یــک 

نمــای نامناســب از آن را ارائــه داده اســت.
ــه مرکــزی  وی گفــت: چنانچــه اجــرای کتابخان
کرمانشــاه از ســر گرفتــه شــود ایــن مرکــز یکــی 
از کتابخانــه بــزرگ در غــرب کشــور اســت کــه 

در هفت طبقــه احــداث می شــود.
ــزار  ــور را 15 ه ــه مذک ــای کتابخان ــایق زیربن ش
متــر در زمینــی بــه ابعــاد چهــار هــزار متــر اعام 
ــن  ــه کــه ذکــر شــد ای کــرد و گفــت: همان گون
کتابخانــه در 7 طبقــه احــداث خواهــد شــد ولــی 
متأســفانه هم اکنــون و بــا اجــرای اســکلت بتنــی 

ــه پنجــم متوقف شــده اســت. در طبق
و  راه  کل  اداره  را  طــرح  ایــن  مجــری  وی 
ــرد و  ــام ک ــاه اع ــتان کرمانش ــازی اس شهرس
ــز اداره کل  ــور نی ــروژه مذک ــردار پ ــت: بهره ب گف
ــود. ــد ب ــاه خواه ــتان کرمانش ــای اس کتابخانه ه

مدیــرکل کتابخانه هــای اســتان کرمانشــاه، 
از طراحــی بخش هــای تحقیــق و پژوهــش، 
ــی  ــب تاریخ ــخ و کت ــی، نس ــی، فرهنگ آموزش
بــرای کتابخانــه مذکــور خبــر داد و گفــت: ایــن 
کتابخانــه پــس از تکمیــل به عنــوان مرکــز 
اســناد اســتان مورداســتفاده قــرار می گیــرد.

»یــار مهربــان« نــام آشــنایی اســت کــه مــا از ســال های پیش بــر 
دوســت بخشــنده، پندآمــوز و بی منــت یعنــی همــان کتــاب نهاده ایــم، 
دوســتی کــه بــا او حتــی بــه ســرزمین های دور و ناشــناخته ســفرکرده 
و بــدون صــرف عمــری طوالنــی تجــارب 00۱ ســاله گذشــتگان 
به رایــگان  را  زندگی مــان  محــل  قاره هــای  از  فراتــر  مردمــان  و 

می آموزیــم. طیبه     قدمی

گرد فراموشی بر یک پروژه فرهنگی

 کتابخانه مرکزی کرمانشاه ۷ ساله شد
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فرهنــگ و هنــر ایــران

فضــای  ســرانه  کمبــود  lرفــع 
ــا احــداث  ــه ای در کرمانشــاه ب کتابخان

کتابخانــه مرکــزی
ــود  ــاه کمب ــهر کرمانش ــه در ش ــان اینک وی بابی
ســرانه فضــای کتابخانــه ای داریــم، احــداث 
ــن  ــع ای ــر رف ــکاری ب ــزی را راه ــه مرک کتابخان

ــت. ــکل دانس مش
ــه  ــروژه کتابخان ــه پ ــادآوری اینک ــا ی ــایق ب ش
مرکــزی کرمانشــاه از ســال 90 متوقف شــده 
اســت، تکمیــل و بهره بــرداری از آن را یــک 

ــت. ــرورت دانس ض
ــه رابطــه مســتقیم میــزان ســرانه فضــای  وی ب
ــاره  ــه اش ــه در جامع ــار مطالع ــه ای و آم کتابخان
ــی از  ــاب را یک ــودن کت ــترس ب ــرد و در دس ک
ــه و درنتیجــه آن  ــه مطالع ــراد ب ــوارد جــذب اف م

ــت. ــی دانس ــگ کتاب خوان ــا فرهن ارتق
مدیــرکل کتابخانه هــای اســتان کرمانشــاه 
افــزود: هــر چــه ظرفیت هــا و فضــای فیزیکــی 
بــرای نمایــش کتــاب و در معــرض کتــاب قــرار 
ــز در  ــه نی ــزان مطالع ــد، می ــتر باش ــن بیش گرفت
ــای  ــه نیازه ــود و البت ــد ب ــتر خواه ــه بیش جامع
ــه محدودیت هــای  ــا توجــه ب ــه کتــاب ب افــراد ب
مالــی بــرای خریــد از ایــن طریــق تأمین شــده و 

افــراد می تواننــد بــا امانــت گرفتــن آن نیــاز خــود 
ــد. ــع کنن ــه رف ــن زمین را در ای

ــه زیربنــای  ــا توجــه ب شــایق در پایــان گفــت: ب
ــف  ــری و وجــود بخش هــای مختل 15 هــزار مت
و تخصصــی طراحی شــده در ایــن کتابخانــه 
می تــوان گفــت در صــورت بهره بــرداری از 
ایــن کتابخانــه شــاهد تغییــر چشــمگیر و مؤثری 
در توســعه فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانــی 
ــتفاده  ــرایط اس ــود و ش ــم ب ــاه خواهی در کرمانش
ــی  ــای کتاب خوان ــتر از فض ــر و بیش ــه بهت هرچ

ــود. ــم می ش ــهروندان فراه ــرای ش ب

ــر  ــتان پیگی ــدگان اس ــع نماین lمجم
تکمیــل  بــرای  اعتبــارات  جــذب 
ــت ــاه اس ــزی کرمانش ــه مرک کتابخان

ــز در  ــس نی ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماین
خصــوص اقدامــات مجمــع نماینــدگان اســتان 
در پیگیــری ایــن پــروژه بــر زمین مانــده 
اســتان طــی  نماینــدگان  گفــت: مجمــع 
ســال های اخیــر بارهــا به صــورت مــوردی 
ــرده  ــری ک ــوع را پیگی ــن موض ــی ای و مجمع
اســت و تذکــرات شــفاهی و کتبــی زیــادی در 
ایــن مــورد بــه وزارت ارشــاد بــرای عمــل بــه 

ــت. ــده اس ــدش داده ش تعه
ــه  ــا ب ــرات م ــه تذک ــزود: ازجمل ــد رزم اف محم
وزیــر ارشــاد می تــوان بــه تذکــر شــفاهی 
بنــده در صحــن علنــی مجلــس طــی 21 

ــرد. ــاره ک ــال اش ــاه امس مهرم
ــر  ــه وزی ــده ب ــر بن ــرد: در تذک ــح ک وی تصری
ارشــاد تأکیــد شــد کــه ایــن پــروژه بــا 
زیربنــای 15 هــزار مترمربــع از ســال 87 
ــد  ــده دررون ــر پیش آم ــا تأخی ــد خــورده و ب کلی
تکمیــل آن در معــرض آســیب های جــدی 
ــل آن  ــد تکمی ــد دررون ــن بای ــرار دارد بنابرای ق

ــود. ــریع ش تس
شــد:  یــادآور  کرمانشــاه  مــردم  نماینــده 
طــی ســال های اخیــر مکاتبــات متعــددی 
بــا امضــای مجمــع نماینــدگان اســتان و 
ــه وزارت ارشــاد  هم چنیــن اســتانداران وقــت ب
ــته  ــال گذش ــن س ــه و هم چنی ــورت گرفت ص
جلســه ای نیــز بــا وزیــر ارشــاد در دفتــر ایشــان 
داشــتیم و خواســتار تســریع در تخصیــص 
ــه ایــن پــروژه و تکمیــل هــر چــه  اعتبــارات ب

ســریع تر آن شــدیم.

lســال گذشــته قــول تخصیــص 

ــه  ــل کتابخان ــرای تکمی ــارات ب اعتب
ــال  ــارات امس ــل اعتب ــزی از مح مرک

ــد ــور داده ش کش
وی افــزود: طــی ســال گذشــته کــه بــا حضــور 
مجمــع نماینــدگان و اســتاندار وقــت کرمانشــاه 
ــان  ــتیم ایش ــه ای داش ــاد جلس ــر ارش ــا وزی ب
قــول دادنــد کــه از اعتبــارات امســال مبلغــی را 
بــرای تکمیــل 60 درصــد باقیمانــده کتابخانــه 
مذکــور کــه از دور ســوم ســفر اســتانی دولــت 
گرفــت  قــرار  ارشــاد  وزارت  تعهــدات  در 

ــد. ــاص دهن اختص
رزم از پیگیــری مجمــع نماینــدگان بــرای 
گفــت:  و  داد  خبــر  قــول  ایــن  تحقــق 
ــه  ــده و ب ــه ای تنظیم ش ــز مکاتب ــون نی هم اکن
ــن  ــد. هم چنی ــد ش ــال خواه ــاد ارس وزارت ارش
در صــورت امــکان در آینــده نزدیــک دیــداری 
ــق  ــم داشــت و تحق ــاد خواهی ــر ارش ــا وزی را ب
ایــن موضــوع را پیگیــر و خواســتار می شــویم.

ــا  ــوع باره ــن موض ــرد: ای ــان ک وی خاطرنش
ــدگان  ــع نماین ــق مجم ــر و نط ــق تذک از طری
ــه  ــد قرارگرفت ــورد تأکی ــس م ــتان در مجل اس
ــه دنبــال تکمیــل هــر چــه  اســت و بــه جــد ب

ــود. ــم ب ــروژه خواهی ــن پ ــریع تر ای س

مـردم قـم و زائرانـی که هـر روز مسـیر خیابان امـام خمینـی)ره( تا 
حـرم حضـرت معصومـه)س( را طـی می کنند، چشمشـان آشـنا به 
محوطـه خالـی انبار نفت قدیم اسـت که بعـد از مدت هـا چند ماهی 
اسـت کارگـران دوبـاره مشـغول بـه کار شـده اند و در حال سـاخت 

بنایی هسـتند.
ایـن پـروژه در گذشـته قرار بـود کتابخانـه مرکـزی قم بـا 10 هزار 
متـر زیربنا باشـد و سـه منطقه پرجمعیت امـام، خاک فـرج و نیروگاه 
را تحـت پوشـش قـرار داده و نقـش یـک کتابخانـه مرکـزی برای 
کل اسـتان قـم ایفـا کند امـا بی پولی کـه ایـن روزها اژدهایی شـده 
و بسـیاری از آرزوهایمـان را بلعیـده، به پـروژه نماد فرهنگ اسـتان 
قـم هـم رحم نکـرد و با تغییر طـرح کتابخانـه مرکزی بـه کتابخانه 
اسـتاندارد، فرهنگی تریـن اسـتان کشـور را بـدون یـک کتابخانـه 

مرکـزی رها کـرد...
کتابخانه هـای  مدیـرکل  جبـاری،  امیرعطـااهلل  حجت االسـام 
عمومـی اسـتان قـم می گویـد کتابخانـه مرکـزی قـم قـرار بـود از 
محـل اعتبارات سـفر مقـام معظم رهبری بـه قم احداث شـود و کار 
سـاختش را هم اداره کل ارشـاد اسامی اسـتان قم پیگیری می کند 
منتهـی مشـکات مالی موجب شـد این کار سـاخت ایـن کتابخانه 

بـه صورت یـک کتابخانـه اسـتاندارد پیگیری شـود.
وی نداشـتن یـک کتابخانـه مرکـزی، بـا وجـود وعـده وعیدهـای 
گذشـته مسـئوالن را برای اسـتان قم یک ضعـف می دانـد. آن هم 
در شـهری کـه بیشـترین کتابخانـه را در کشـور دارد امـا از کمبـود 
کتابخانه هـای عمومـی رنـج می بـرد. بـا این حـال به نظر می رسـد 
اگر این کتابخانه به صورت اسـتاندارد سـاخته و در اختیـار مردم قرار 

بگیـرد بهتر اسـت تـا سـال ها باتکلیـف بماند.
البتـه کمبودهای قـم در عرصه کتاب خوانـی تنها به نبـود کتابخانه 
مرکـزی محـدود نمی شـود. اسـتان قـم 23 کتابخانه نهـادی و 29 
کتابخانـه مشـارکتی دارد کـه در مجمـوع از نظـر سـرانه فضـای 
کتابخانـه ای نـه تنها با اسـتاندارد یعنی 4 متـر مربع بـه ازای هر نفر 
فاصلـه زیادی دارد بلکه نسـبت بـه بسـیاری از اسـتان ها در جایگاه 

پایین تـری قـرار دارد.
شـاید یکـی از دالیـل، وجـود و تعـدد کتابخانه هـای تخصصـی در 
اسـتان اسـت که مسـئوالن فرهنگی را از توجه به ایجـاد فضاهایی 

بـرای عمـوم مردم غافـل کرده باشـد.
مدیـرکل کتابخانه های عمومی اسـتان قـم دربـاره پروژه های نیمه 
تمامـی که این نهـاد در قم دنبال می کنـد، افزود: کتابخانه شـهدای 
نوبهـار در منطقـه نوبهـار یکـی از ایـن کتابخانه هـا اسـت کـه 80 
درصـد پیشـرفت فیزیکی دارد و تحـول خوبی به عنـوان یک پایگاه 

فرهنگـی در این منطقـه ایجاد خواهـد کرد.
وی حـرف و حدیث هـا دربـاره تعطیلـی کتابخانـه عامـه امینی در 
شـهرک فاطمیه را هـم تکذیب کرد و گفـت: این کتابخانـه در یک 
منطقه کم برخوردار اردیبهشـت گذشـته بـه بهره برداری رسـید و با 
وجود اینکه مشـکات بسـیاری بـرای اداره آن داشـتیم نگذاشـتیم 

تعطیل شـود.
حجت االسـام جبـاری بـه نقـش کتابخانه هـا در مناطـق محـروم 
اشـاره کرد و افـزود: این کتابخانه هـا فقط کتابخانـه نمی مانند بلکه 
انـواع فعالیت هـای فرهنگـی در آن ها شـکل می گیـرد در کتابخانه 
عامـه امینی هم تـاش کردیم ضعف هـای امکانـات فرهنگی در 
ایـن منطقـه را جبـران کنیـم. از جمله اینکـه یک بخش کـودک و 
نوجوان بسـیار قـوی در ایـن کتابخانه راه اندازی شـده کـه عملکرد 

موفقی هـم دارد.

10l روستای قم کتابخانه روستایی دارند
وی بـا اشـاره بـه محرومیت هـای فرهنگـی بخش های قـم اظهار 
داشـت: در حـال حاضر 10 روسـتای قـم کتابخانه روسـتایی دارند و 
قـرار اسـت در روسـتاهای پسـتکان، قمـرود و ورجان هم بـه زودی 

راه اندازی شـود.
مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی اسـتان قم با اشـاره به مشـکات 
مالـی ایـن نهـاد ابـراز کـرد: ما بـه روسـتاها اعـام کرده ایـم که در 
صورتـی کـه اهالـی بتواننـد سـاختمانی در اختیار مـا قرار دهنـد، ما 

آمادگـی احـداث کتابخانـه روسـتایی را داریم.

lشـهرداری ها آن گونه که بایـد به تأمیـن منابع مالی 
کتابخانه هـا توجـه نمی کننـد و تمـام شـهرها بـا این 

مشـکل مواجه هستند
نهـاد کتابخانه هـا یـک نهـاد غیـر دولتـی اسـت کـه هـر چنـد از 
حمایت هـای دولـت بهره می بـرد اما بیشـترین اتـکا را بـه پرداخت 
نیـم درصد سـهم درآمـد از سـوی شـهرداری دارد. در شـهر قم هم 
مانند دیگر شـهرها توسـعه و حمایـت از کتابخانه ها بـدون پرداخت 

ایـن نیـم درصـد کـه در قانون آمـده، ممکن نیسـت.
حجت االســام جبــاری دربــاره همــکاری شــهرداری قــم بــا اداره 
ــه  ــم بلک ــا ق ــه تنه ــد: ن ــه می گوی ــن زمین ــا در ای کل کتابخانه ه
ــهرداری ها  ــتند و ش ــه هس ــکل مواج ــن مش ــا ای ــهرها ب ــام ش تم
ــه  ــا توج ــی کتابخانه ه ــع مال ــن مناب ــه تأمی ــد ب ــه بای ــه ک آن گون

نمی کننــد.
وی ادامـه داد: طبـق قانون دولـت می تواند در صورت عـدم پرداخت 
ایـن نیم درصد از سـوی شـهرداری ها، این سـهم را از حسـاب آن ها 
برداشـت کنـد امـا مـا در قم تمایـل نداریـم به ایـن مراحل برسـیم 
و تـاش مـا این اسـت کـه موضوعـات در سـایه همدلـی و تعامل 

حل شـود.
مدیـرکل کتابخانه های عمومی اسـتان قم با اشـاره به اینکه سـرانه 
مطالعـه در اسـتان مـا مطلـوب نیسـت و همـه باید بـرای رفـع این 
مشـکل اقـدام کننـد، گفت: هـر چند آمـار دقیقـی از سـرانه مطالعه 
در دسـت نداریـم امـا همیـن کـه رگفته می شـود مـردم مـا مردمی 
کتـاب نخـوان هسـتند، برای مـا کافی اسـت کـه بدانیم اوضـاع در 

این عرصـه مطلوب نیسـت.
وی با اشـاره بـه اینکه بایـد بـرای فرهنگ هزینه کـرد، افـزود: این 
هزینه را باید به حسـاب سـرمایه گذاری هایی گذاشـت کـه در آینده 

نتیجـه اش را خواهیم دید.

استان فرهنگی کشور 
کتابخانه مرکزی ندارد

زینب آخوندی

ــن  ــوان فرهنگی تری ــه عن ــم ب ــتان ق اس
اســتان کشــور کمبودهــای بســیاری 
ــا  ــط ب ــاخت های مرتب ــه زیرس در عرص
ترویــج کتاب خوانــی دارد کــه نداشــتن 
ــن  ــه ای ــه مرکــزی از جمل یــک کتابخان

ــت. ــا اس کمبوده
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ــی  ــر کاه ــه دیگ ــی ک ــذ و دفترهای ــوی کاغ ب
ــای  ــوی پاک کن ه ــت، ب ــیمی اس ــت و س نیس
ــل و  ــیرین عس ــای ش ــوی کیک ه ــو، ب جمع ش
تافی هایــی کــه رنــگ و شکلشــان عوض شــده و 
ــد در ســالن مدرســه. ــوج می زن ــا م ــوی بچه ه ب

ــی  ــاون پرورشــی دبســتان ابتدای ــراه مع ــه هم ب
»ســبان« وارد نمایشــگاه کتــاب می شــوم 
ــته  ــگاه نگذاش ــل نمایش ــه داخ ــدم ب ــوز ق و هن
بچه هــا بــه طرفــم می دونــد تــا شــعر نمایشــگاه 

ــد. ــان را بخوانن ــه مهم ــام ب و س
ــی از شــادی  ــد برق ــرق می زن ــگاه همه شــان ب ن
و امیــد بــه زندگــی و مهم تــر کنجــکاوی بــرای 
ــودم  ــه خ ــن ب ــا م ــناخته ای. ت ــر ناش ــف ه کش
بیایــم بچه هــا دوره ام کرده انــد و هــر کســی 
ــم  ــده برای ــه خوان ــتان هایی ک ــد از داس می خواه

ــد. بگوی
همگــی بــه کتاب هــای درسی شــان عاقــه 
ــاش  ــی ت ــر کس ــات آن ه ــرای اثب ــد و ب دارن
بلندتــر  و  بکشــد  بــاال  را  قــدش  می کنــد 
پاســخ  کنــد.  بلنــد  دســت  بغل دســتی،  از 
ســؤال ها را در بینشــان تقســیم می کنــم تــا 
ــم  ــش و عل ــراز دان ــرای اب ــی ب ــدام فرصت هرک
ــد دوســتش و  ــان نکن ــد و گم ــته باش ــود داش خ
هم کاســی اش در نــگاه مهمــان غریبــه ای کــه 
ــه دســت  ــن ب ــک دوربی ــم و خــودکار و ی یک قل

ــت. ــر اس ــه عزیزت گرفت
وقتــی می پرســم مــادر کدامتــان برایتــان 
داســتان می خوانــد تعــداد کمــی، کمتــر از 
ــاال  ــی ب ــان به آرام ــا دست هایش ــی از بچه ه نیم

مــی رود.
ــا  ــون بعضــی وقت ــم مادرم ــد: خان یکــی می گوی

مــی خونــه هــا نــه همیشــه.
کدام یــک  پــدر  می کنــم  ســؤال  وقتــی  و 
تعــداد  بــاز  می خوانــد  داســتان  برایشــان 
به مراتــب کمتــری دســت بلنــد می کننــد.

ــا  ــدر ی ــد پ ــه می خواهن ــه این ک ــخ ب ــا در پاس ام
مــادر برایشــان داســتان بخواننــد یــا نــه همگــی 
دســت ها را تــا حــدی کــه قدشــان مجــال 

ــند. ــاال می کش ــد ب بده

ــویق  ــرد تش ــاب کارک ــگاه کت lنمایش
ــن را دارد والدی

معــاون پرورشــی مدرســه ســبان معتقــد اســت 
بخشــی از هــدف نمایشــگاه های کتــاب تشــویق 
ــود  ــودکان خ ــی ک ــب غیردرس ــه کت ــن ب والدی

اســت.
ــؤال های  ــواب س ــه ج ــی درحالی ک ــه بایرام رقی
ــد  ــد معتق ــه می ده ــر و حوصل ــا صب ــا را ب بچه ه
ــل  ــه دلی ــوز ب ــع دانش آم ــب مواق ــت در اغل اس
اینکــه کتــاب را نمی شناســد از روی عکــس 
ــداری  ــری آن را خری ــت بص ــد و جذابی روی جل

می کنــد.
ــی  ــه برخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای وی اف
دانش آمــوزان نیــز داریــم کــه آگاهانــه کتاب هــا 
ــا  ــاق آن ب ــه انطب ــی ب ــد و حت را بررســی می کنن

ــد. ــان می دهن ــه نش ــود توج ــنی خ ــروه س گ
ــه اینکــه مربیــان مــدارس  ــا تأکیــد ب بایرامــی ب
دانش آمــوز را مجبــور بــه خریــد کتــاب خاصــی 
ــی  ــرد: بااین وجــود راهنمای ــه ک ــد، اضاف نمی کنن
ــرد  ــورت می گی ــا ص ــوص کتاب ه الزم در خص
ــه  ــن ب ــه والدی ــت توج ــن اس ــا ای ــدف م و ه
ــه آن  ــب شــود و خــود در تهی ــا جل ــن کتاب ه ای

ــد. مشــارکت کنن
ــاوه  ــد ع ــاب می خواه ــگاه کت ــد نمایش هرچن
ــود  ــه خ ــان را ب ــه والدینش ــوز توج ــر دانش آم ب
جلــب کنــد امــا کافــی نیســت. بطوریکــه 
مدرســه ســبان بــرای اینکــه بــه ســرانه مطالعه 
دانش آمــوزان خــود اضافــه کنــد از کتابخانه هــای 
ــب  ــه کت ــرای تغذی ــرده و ب کاســی اســتفاده ک
ــوزان و  ــود دانش آم ــز از خ ــا نی ــن کتابخانه ه ای

ــت. ــه اس ــک گرفت ــا کم ــن آن ه والدی

lیار مهربان همکالسی ما است
ــی  ــومی ها را مدت ــاب و کاس س ــگاه کت نمایش
در خلوتشــان رهــا می کنــم تــا بــه ســراغ یکــی 

ــروم. ــی ب ــای کاس از کتابخانه ه
معاون پرورشـی بـا یکـی از معلمـان کاس اول 
صحبـت می کنـد و وارد کاس کـه می شـویم 
شـعر بـه کاس مـا خوش آمدیـد هفت سـاله ها 

می شـود. طنین انـداز 
مانتوهـای صورتـی، کوله پشـتی های صورتـی و 
سـرخابی کـه گاهـی همقـد خـود دانش آمـوزان 
اسـت و کتاب هـای بـاز در مقابـل نیمکت هـای 
چوبـی شـور و اشـتیاقی بـرای کشـف جهـان 
مقابـل  در  درحالی کـه  اولی هـا  کاس  اسـت. 
صحبت هـای معلـم خـود خیـره بـه تخته سـیاه 
نگاه می کننـد به دنبـال ورق ورق تجربه شـگرف 
ادراک هسـتند. از کشـف قدم هـای کوچـک یک 
بـرای ذخیـره کـردن آذوقـه زمسـتان  مورچـه 
تـا بارانـی کـه بـا ترانـه به بـام خانـه می خـورد و 

زیبایـی هسـتی را ذره ذره نفـس می کشـد.
کتابخانه هــای کاســی قفســه های کوچــک 
فلــزی در کاس هــا اســت کــه بــه نظــر 
می رســد به مراتــب بــا هزینه هــای خیلــی 
ــدارس توانســته  ــازی م ــری از هوشــمند س کمت
یــار مهربــان را بــه همکاســی همیشــگی 

ــد. ــل کن تبدی
کتابخانــه  ایــن  از  می تواننــد  دانش آمــوزان 
ــه  ــرای تغذی ــد و مدرســه ب ــت بگیرن ــاب امان کت
آن از اولیــا خواســته کتــب کــودکان خــود را کــه 
ــه  ــی ک ــا جای ــد. ت ــدا کنن ــد اه ــه کرده ان مطالع
500 جلــد کتــاب اهداشــده و در تمــام 16 کاس 
مدرســه ســبان ایــن کتابخانه هــا بــرای هــزار و 

ــت. ــر اس ــه دای ــوز مدرس 73 دانش آم
ــن  ــر ای ــاوه ب ــی ع ــاون پرورش ــه مع ــه گفت ب
در  و  شــده  دایــر  مطالعــه  ایســتگاه های 
کاس هــای درس نهضــت مطالعه مفیــد باهدف 
ترویــج مطالعــه بیــن دانش آمــوزان تــدارک دیده 

ــت. ــده اس ش
نهضــت  در  دانش آمــوزان  گفــت:  بایرامــی 
مطالعــه روی یــک موضــوع خــاص مثــل نمــاز 
ــد و یافته هــای  ــه می کنن ــرده و مطالع ــز ک تمرک

ــد. ــر می آموزن ــه یکدیگ ــود را ب خ
دانســتن  بــرای  از  گردهمایی هایــی  چقــدر 
عمیــق و شــگرف در مــدارس ضــروری اســت تا 
محفوظــات کــه آفــت جــان دانش آمــوزان شــده 

کنــار گذاشــته شــود و علــوم مختلــف به صــورت 
ــود. ــوزش داده ش ــی آم مفهوم

lتجارتی به نام کمک درسی
ــل  ــک اردبی ــه ی ــرورش ناحی ــر آموزش وپ مدی
معتقــد اســت والدیــن بعــد از پوشــاک و خــوراک 
ــای  ــود را کتاب ه ــدان خ ــه فرزن بیشــترین هزین

ــد. ــرار داده ان ــی ق کمک آموزش
علــی ورودی بابیــان اینکــه کتــاب بهتریــن 
منبــع بــرای مطالعــه اســت امــا بایــد بــه شــیوه 
ــد،  ــتفاده باش ــت مورداس ــاب درس ــت و کت درس
ــکل از  ــن ش ــد از ای ــفانه بای ــرد: متأس ــه ک اضاف
آمــوزش جلوگیــری شــود چراکــه اغلــب کتــب 
ــاخته اند. ــاری را س ــای تج ــی فض کمک آموزش

ــده  ــاب توزیع ش ــد کت ــزار جل ــه ه ــه در س وی ک
ــک  ــه ی ــدارس ناحی ــاب م در نمایشــگاه های کت
کتــب آموزشــی معتبــر به ویــژه داســتانی را 
محــور قــرار داده اســت ازجملــه مدیرانــی اســت 
کــه معتقــد اســت اگــر منابــع درســی بــه ســمت 
کتاب هــای آمــوزش عمیــق هدایــت شــود 
به مراتــب دانش آمــوز بیشــتر و وســیع تر یــاد 

ــت. ــد گرف خواه
ــل  ــک اردبی ــه ی ــرورش ناحی ــر آموزش وپ مدی
ــگاه های  ــز نمایش ــی تمرک ــگاه قابل توجه ــا ن ب
ــن  ــت از ای ــه انتشــارات خــاص و حمای ــاب ب کت
انتشــارات را نیــز نادرســت می دانــد و تأکیــد دارد 
نبایــد انگیــزه نمایشــگاه کتــاب، فــروش کتــاب 
باشــد و بایــد بــه دنبــال ترویــج فرهنــگ مطالعه 

باشــیم.

lما همه کتاب را دوست داریم
خــرس قهــوه ای، شــیر جنــگل، شــنل قرمــزی، 
پینوکیــو، پلنــگ صورتــی، پوپــو، ســیب زمینی ها 
و حســن کچل همــه و همــه قهرمان هایــی 
هســتند کــه ذهــن و احســاس کودکانــه را 
ــد  ــان می خواهن ــد و باکارهایش ــت می دهن جه
اخاقیــات و انســانیت را یــاد کســانی بدهنــد که 

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ونوس بهنود

فرصت کشف جهان در ورق ورق اندیشه

امروز یار مهربان مهمان ما بود
نمایشــگاه های کتــاب درون مدرســه ای در حالــی همه ســاله برگــزار 
ــی در  ــه  ضرورت های ــی ب ــئوالن آموزش ــان و مس ــه مربی ــوند ک می ش

بازنگــری ایــن طــرح تأکیــد دارنــد. 
وارد حیــاط مدرســه کــه می شــوم خلــوت اســت امــا هیاهــوی 
شــعرهای  و  جواب هــا  و  ســؤال  درس،  کاس هــای  از  بچه هــا 

می کنــد. تداعــی  را  آن  حیــات  دســته جمعی 
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــان  ــان بودنش ــق انس ــا را از عم ــان م ــود کوچکی ش ــی باوج گاه
شــگفت زده می کننــد.

ــاح  ــاب افتت ــگاه کت ــا نمایش ــده اند ت ــف ش ــا به ص ــه بچه ه هم
ــاد کاس  ــن فری ــم« ای ــاب را دوســت داری ــا کت شــود. »همــه م
ــگاه  ــاح نمایش ــم در افتت ــراه معل ــه هم ــه ب ــت ک ــا اس دومی ه

حاضرشــده اند.
ــان را کنــار خــود  چقــدر قشــنگ می شــود دنیــا وقتــی یــار مهرب
می نشــانیم و می گذاریــم حــرف بزنــد. بچه هــا عکس هــا را 
ــل  ــت مث ــه و دق ــد. برخــی باحوصل ــه همدیگــر نشــان می دهن ب
یــک آدم بــزرگ متفکــر می خواهنــد یــک کتــاب خــوب انتخــاب 
کننــد و برخــی محــو داســتان شــده اند و حتــی فریــاد معلــم را کــه 

ــنوند. ــت، نمی ش ــده اس ــما تمام ش ــت ش وق
ــتباه  ــل از ســایق اش ــک اردبی ــه ی ــرورش ناحی ــر آموزش وپ مدی
ــه در  ــه دارد و اینکــه ن ــاب گل ــوار از کت ــدن ســبد خان ــی مان و خال
فیلم هــا نــه در برنامه هــا یــک فــرد کتاب خــوان قهرمــان 
ــی  ــه فیلم ــی در این هم ــانه مل ــرد و رس ــود، ارزش نمی گی نمی ش
ــه  ــد ب ــش را عاقه من ــد قهرمان ــاش نمی کن ــازد ت ــه می س ک

کتــاب معرفــی کنــد.
ورودی تصریــح کــرد: مــا از صداوســیما خواهــش می کنیــم کمــی 
ــا متأســفانه فقــط حاضــر  ــد ام ــا را پوشــش دهن از برنامه هــای م
بــه تولیــد برنامــه مشــارکتی هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
آموزش وپــرورش بــرای اینکــه بتوانــد نتیجــه بگیــرد بایــد از توان 
شــرکای خــود شــامل رســانه ملــی، مطبوعــات، ارشــاد اســامی، 

تبلیغــات اســامی، امــور کتابخانه هــا و والدیــن کمــک بگیــرد.
دغدغــه تغییــر ســلیقه فرهنگ ســازی در رســانه ملــی همچنــان 
پابرجاســت تــا جایــی کــه همیشــه تبلیــغ یــک پفــک بــه یــک 
کتــاب داســتان کودکانه چــون هزینــه آن تأمیــن می شــود ترجیح 

داشــته اســت.
ــرای  ــد ب ــود می گوی ــای خ ــبان از تاش ه ــه س ــر مدرس مدی
اینکــه حداقــل ذهنیــت والدیــن را تغییــر بدهــد. اینکــه بــه همین 
منظــور ابتــدای هرســال تحصیلــی بــا والدیــن جلســه ای ترتیــب 

ــد. ــاره می کن ــاب اش ــت کت ــه اهمی ــد و ب می ده
ــه  ــا ب ــد: م ــر ش ــوص متذک ــن خص ــاخ در ای ــه چمچ معصوم
ــد  ــات می دهی ــرای تنق ــه ب ــه هزین ــم این هم ــن می گویی والدی
ــد و  ــی نمی مان ــری از آن باق ــود و اث ــورده می ش ــه خ درحالی ک
به جــای آن می تــوان کمــی بــه کتــاب بهــا داد تــا تأثیــر دائمــی 

ــد. ــی باش ــودک باق آن در روح و روان ک
وی افــزود: حتــی دانش آمــوزان تشــویق می شــوند مبلغــی پــول 
ــد  ــداز کنن ــی پس ان ــال از پول توجیب ــزار ری ــال 50 ه به عنوان مث
ــف 20  ــه تخفی ــم ک ــاب ه ــگاه کت ــد و در نمایش ــاب بخرن و کت
درصــد در نظــر گرفتیــم به مراتــب شــرایط تهیــه کتــاب تســهیل 

شــده اســت.
ایــن مدیــر مدرســه دغدغــه دیگــری نیــز دارد و آن اینکــه 
بازی هــای امــروز و فضــای مجــازی کتــاب را بــه حاشــیه رانــده و 
درحالی کــه خواهــش مــا از اولیــا تشــویق دانش آمــوز بــه حداقــل 

ــاب در روز اســت. ــدن دو خــط کت خوان
آموزش وپـرورش خود را مسـئول تربیت نیـروی انسـانی می داند و 
بـاور عمومـی بـر این اسـت که هـر اتفـاق و اخـاق نیکـی اگر در 

دوران کودکـی آمـوزش داده شـود نهادینه خواهد شـد.
ــت  ــد و دس ــاب کرده ان ــود را انتخ ــای خ ــارا کتاب ه ــپیده و س س
زهــرا را می گیرنــد و می کشــند ســمت دیگــر نمایشــگاه کوچــک 

کتــاب.
ســتودنی،  قهرمان هــای  شــگفت انگیز،  داســتان های 
ماجراجویــی، تحقــق آرزوهــا، شــگفت زدگی از واقعیت هــا و 
ــی  ــدن حقیقت ــرای فهمی ــث از ب ــه ای مک ــه لحظ ــر از هم مهم ت
ــاه، گل هــا،  ــان، خورشــید و م ــی کــه ســتاره ها، درخت ــو از جهان ن
ــر  ــی بی نظی ــان ها ترکیب ــکی ها و انس ــا و خش ــات، دریاه حیوان
ــان در ذهــن  ــار مهرب ــه ای اســت کــه ی ــه آن بخشــیده اند، هدی ب
ــان  ــت لبخندش ــی اس ــذارد. کاف ــادگار می گ ــه ی ــا ب ــودکان م ک
را وقتــی یــار مهربــان بوســه ای بــر پیشانی شــان می زنــد 

نظاره گــر باشــیم.

اردیبهشــت ماه ســال گذشــته بــود کــه اســتاد محمدرضــا لطفــی 
ــت وی،  ــق وصی ــت و طب ــا رف ــرطان از دنی ــاری س ــر بیم در اث
ــام موســیقی کشــور  ــده پیشکســوت و خوش ن ــن نوازن پیکــر ای
بــه زادگاهــش منتقــل و در بافــت تاریخــی گــرگان تدفیــن شــد.

روز 15 اردیبهشــت و در مراســم تدفیــن اســتاد بــود کــه حســن 
صادقلــو، اســتاندار گلســتان از ســاخت مجتمع فرهنگــی و هنری 
ــدت  ــه در م ــری ک ــر داد. خب ــی خب ــتاد لطف ــره اس ــوار مقب در ج
ــه  ــز برخــی از گــرگان دوســتان ب ــدار اعتراض آمی ــاه و در دی کوت
بی مهری هــای صــورت گرفتــه بــرای برگــزاری مراســم چهلــم 
اســتاد در صحــن علنــی شــورای اســامی مرکــز اســتان وارد فاز 

جدیــدی شــده و به عنــوان بــاغ مــزار تغییــر نــام داد.
حــاال 18 مــاه از آن روزهــا می گــذرد و به جــای ایــن کــه 
ــغول  ــودر مش ــه ل ــاهدیم ک ــود ش ــاز ش ــزار آغ ــاغ م ــاخت ب س
ــره  ــوار مقب ــاری در ج ــع تج ــاخت مجتم ــرای س ــرداری ب گودب
ــم  ــر، ک ــار دیگ ــه یک ب ــئله ای ک ــتند. مس ــی هس ــتاد لطف اس
ــیقی را  ــی موس ــتاد جهان ــن اس ــه ای ــری ب ــی مه ــی و ب توجه
نمایــان کــرده و اظهــارات ضدونقیــض هم خبــر از منتفی شــدن 
ســاخت مجتمــع فرهنگــی و هنــری و بــاغ مــزار اســتاد لطفــی 
ــر  ــدان و هن ــرای هنرمن ــی ب ــود پاتوق ــرار ب ــه ق ــتان ک در گلس

دوســتان باشــد، می دهــد.
پس ازآنکـه روز چهارشـنبه گذشـته گودبـرداری بـرای سـاخت 
مجتمـع تجـاری در محلـه سـبزه مشـهد آغـاز شـد؛ روز جمعـه 
برخـی از فرهنگ دوسـتان نسـبت بـه تجاری سـازی در مجاورت 
مـزار اسـتاد لطفـی اعتـراض کردنـد و شـامگاه شـنبه برخـی 
از پیشکسـوتان و اهالـی فرهنـگ و هنـر در صحـن علنی شـورا 
حاضرشـده و خواسـتار توقـف سـاخت مجتمـع تجـاری اوقـاف 
گلسـتان در جوار مقبره اسـتاد و چاره اندیشـی اعضای شورا شدند.

lآمادگی همکاری داشتیم، بودجه یاری نکرد
ــن موضــوع از  ــر ای ــر پیگی ــگار مه ــراض خبرن ــن اعت ــی ای در پ
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان شــد و حجت االســام 
ســید محمــد جــواد رئــوف ســیدنژاد درایــن بــاره بــه خبرنــگار ما 

گفــت: ســاخت مجتمــع تجــاری بــا مجــوز از شــهرداری گــرگان 
و اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 

آغازشــده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکه پیــش از آغــاز عملیــات گودبــرداری کلیه 
مجوزهــای الزم اخذشــده اســت، افــزود: بــا توجــه بــه تاکیدهای 
ــر نیــت  ــد ب ــات بای ــام راحــل موقوف ــری و ام ــام معظــم رهب مق

واقــف و وقــف انجــام شــده باقــی بمانــد.
ــی  ــف منفعت ــی، وق ــتاد لطف ــره اس ــوار مقب ــه داد: در ج وی ادام
ــرای  ــل از آن ب ــد حاص ــت درآم ــه می بایس ــت ک ــود داش وج

ــد. ــه می ش ــین )ع( هزین ــام حس ــزاداری ام ع
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــیدنژاد اضاف ــوف س حجــت االســام رئ
اینکــه ملــک قبلــی از انتفــاع خــارج شــده و امــکان بهســازی آن 
وجــود نداشــت، بــا اخــذ مجــوز الزم ســاخت مجتمــع تجــاری در 

ایــن ملــک آغــاز شــده تــا بــه نیــت واقــف عمــل شــود.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان بــا تاکیــد بر اینکــه »ما 
طبــق ضوابــط عمــل کــرده و نمی توانیــم خــارج از ضوابــط عمل 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــر گون ــی ه ــا آمادگ ــرد: م ــح ک ــم«، تصری کنی
شــورای اســامی، شــهرداری و شــرکت عمــران و بهســازی را 

داشــتیم امــا بودجــه یــاری نکــرد.

lعزم جدی برای همکاری وجود نداشت
در حالــی کــه مدیرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان از آمادگی 
ــر  ــکاری خب ــه هم ــرای هرگون ــی ب ــرای آمادگ ــتگاه ب ــن دس ای
می دهــد امــا نماینــده شــرکت عمــران و بهســازی در گلســتان 
ــای  ــه نگاری ه ــود نام ــه از وج ــدارد. وی ک ــری ن ــن نظ چنی
مختلــف بــرای تعامــل بــا اداره کل اوقــاف گلســتان خبــرداد حاال 
ــرای واگــذاری ایــن زمیــن از ســوی  معتقــد اســت عــزم الزم ب
ــن  ــای ممک ــام راه حل ه ــته و تم ــود نداش ــاف وج اداره کل اوق
بــرای ایــن توافــق اعــام شــده امــا مــورد موافقــت قــرار نگرفته 

اســت.
حســین کتولــی، نماینــده شــرکت عمــران و بهســازی در 
ــی در  ــت: در زمین ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــاره ب ــن ب گلســتان درای
جــوار مقبــره اســتاد لطفــی بــا درصــد اشــغال و تراکــم قانونــی 
مجتمــع تجــاری در حــال ســاخت اســت کــه ســاخت بــاغ مــزار 
و یــا مجتمــع فرهنگــی و هنــری را بــا مشــکات عدیــده مواجه 

ــرده اســت. ک
ــری  ــن 700 مت ــد از زمی ــرح 70 درص ــق ط ــه داد: مطاب وی ادام
ــای  ــر بن ــا 6 مت ــج ت ــاع پن ــی در ارتف ــتاد لطف ــره اس ــوار مقب ج
ــاغ  ــاخت ب ــورت س ــن ص ــد و در ای ــد ش ــاخته خواه ــاری س تج

ــود. ــی می ش ــًا منتف ــی عم ــتاد لطف ــزار اس م

ساخت مجموعه تجاری درجوار مزاراستاد

 باغ  مزار  لطفی در هاله ابهام

ــغول  ــی مش ــاف در حال ــای اوق لودره
خاکبــرداری درجــوار مــزار اســتاد 
لطفــی هســتند کــه قــرار بــود بــاغ مزار 
ــود  ــداث ش ــن اح ــن زمی ــی در ای لطف
ولــی حــاال درحــال تجاری شــدن اســت 
واحــداث ایــن مجموعــه فرهنگــی 

ــت. ــه اس ــر قرارگرفت ــت تأثی تح
زهرا   بهرامی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــه  ــی ب ــتاد لطف ــزار اس ــاغ م ــرح ب ــرد: ط ــان ک ــر نش وی خاط
ــی در  ــارت اصل ــده و عم ــام ش ــازی انج ــی راه و شهرس کارفرمای

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین ــاف پی ــن اوق ــن زمی همی
ــای  ــه نگاری ه ــدد و نام ــات متع ــون جلس ــرد: تاکن ــه ک وی اضاف
فراوانــی از ســوی شــرکت عمــران و بهســازی، اداره کل راه و 
ــن عیســی  شهرســازی، شــهرداری و شــورای اســامی و همچنی
ــورای  ــس ش ــا در مجل ــرگان و آق ق ــردم گ ــده م ــی نماین امام
اســامی بــرای واگــذاری انجــام شــد، امــا هماهنگی میســر نشــد.

کتولــی بــا بیــان اینکــه عــزم جــدی بــرای ایــن واگــذاری وجــود 
ــن  ــذاری زمی ــن، واگ ــه احس ــل ب ــرد: تبدی ــح ک ــت، تصری نداش
معــوض، پیشــنهاد »پرداخــت دو برابــری قیمــت کارشناســی شــده 
زمیــن«، تغییــر نقشــه و طراحــی واحدهــای تجــاری بــه مالکیــت 
ــه  و ...  ــور خیری ــاف و ام ــار اداره کل اوق ــان در اختی ــه و عی عرص

ــت. ــات صــورت گرف مطــرح شــد و مکاتب
نماینده شـرکت عمران و بهسـازی در گلسـتان که حاضـر به اعام 
قیمتـی کـه به اوقاف پیشـنهاد شـده بود، نشـد، اظهـار کـرد: ظاهراً 
تصمیـم گیـری در ایـن خصـوص با بنیـاد عمـران موقوفات اسـت 
و ایـن نهـاد حاضـر به همـکاری برای سـاخت بـاغ موزه نشـده اند.

ــی را  ــًا قانون ــت کام ــک فعالی ــاف گلســتان ی ــزود: اوق ــی اف کتول
آغــاز کــرده و پروانــه ســاخت یــک بنــای تجــاری مســتقل را بــه 
شــکل مشــارکتی بــا ســرمایه گــذار از شــهرداری اخــذ و عملیــات 

ــاز کــرده اســت. ــی آن را از روز چهارشــنبه گذشــته آغ اجرای
بــه گفتــه وی در ســفر اخیــر هیــات دولــت بــه گلســتان تخصیص 
اعتبــار حــدود چهــار تــا پنــج میلیــارد تومانــی از نهادهــای فرهنگی 
کشــور بــرای اجــرای ایــن مهــم در بافــت تاریخــی گــرگان اخــذ 
شــده بــود کــه قــرار بــود بــا مشــاوره شــرکت عمــران و بهســازی 
ــه نظــر  ــا مشــکات موجــود ب ــون ب ــه هــم امن ــی شــود ک اجرای
ــتاد  ــوزه اس ــاغ  م ــاخت ب ــری س ــرای پیگی ــد اراده ای ب می رس

لطفــی وجــود نداشــته باشــد.

lبی اطالعی شوراییان از صدور مجوز بنای تجاری
ــتان  ــازی در گلس ــران و بهس ــرکت عم ــده ش ــه نماین ــی ک در حال
نبــودن عــزم جــدی بــرای همــکاری را مانــع اجــرای ایــن طــرح 
می دانــد، علیرضــا پزشــکپور ســخنگوی شــورا و رئیس کمیســیون 
ــذاری دو  ــرگان از واگ ــامی گ ــورای اس ــی ش ــی و اجتماع فرهنگ
ــاغ مــوزه  ــرای ســاخت ب ــر زمیــن از ســوی شــهرداری ب هــزار مت
در محلــه ســبزه مشــهد خبــر داد و بــه خبرنــگار مهــر گفــت: قبــل 
از ســالگرد درگذشــت اســتاد لطفــی جلســه ای بــا حضــور رئیــس 
کمیســیون فرهنگــی شــورا، میــراث فرهنگی، شــهرداری گــرگان، 
ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری و خانــواده اســتاد در تــاالر 

فخرالدیــن اســعد گرگانــی برگــزار شــد.

ــزار در  ــاغ م ــود در تابســتان ســالجاری ب ــرار ب ــزود: ق پزشــکپور اف
ســبزه مشــهد اجرایــی شــود کــه تاکنــون محقــق نشــده اســت.

وی همچنیــن از انجــام مکاتبــه بــا اداره کل هــای میــراث 
ــازمان  ــهرداری و س ــتان و ش ــامی گلس ــاد اس ــی و ارش فرهنگ
فرهنگــی ورزشــی بــرای تعییــن تکلیــف و نبــود پاســخگویی ایــن 
ــر داد و  ــاه خب ــت م ــش از هف ــت بی ــود گذش ــا وج ــتگاه ها ب دس
ــا اعتــراض  اضافــه کــرد: ســاخت مجتمــع اقتصــادی و تجــاری ب
شــهروندان گرگانــی همــراه بــوده اســت و مــا نیــز از اعطــای مجوز 

ــم. ــاع بوده ای ــی اط ــهرداری ب ــوی ش از س

lساخت باغ مزار لطفی مطالبه به حق مردم است
وی ســاخت مجتمــع فرهنگــی و هنری اســتاد لطفــی را از مطالبات 
به حــق مــردم گــرگان دانســت و اظهار کــرد: بایــد تمهیــدات الزم 

بــرای تحقــق آن از ســوی شــهرداری چاره اندیشــی شــود.
هماننــد رئیــس کمیســیون فرهنگــی و ســخنگوی شــورا خواســتار 
تمهیــدات الزم از ســوی شــهرداری بــرای تحقــق مطالبــه 
شــهروندان گرگانــی و ســاخت بــاغ مــزار در ســبزه مشــهد اســت، 
ــگار مهــر  ــه خبرن رئیــس شــورای اســامی شــهر گــرگان هــم ب
گفــت کــه بایــد کلیــه تمهیــدات بــرای تملــک فضــای مــورد نیــاز 

ــرد. ــاغ مــزار اســتاد لطفــی صــورت پذی ــرای ب ب
زهــرا نــورا از توافقــات شــفاهی در چنــد جلســه علنــی بــا موضــوع 
بــاغ مــزار خبــرداد و بــا بیــان ایــن کــه ایــن توافقــات هنــوز تبدیل 
بــه مصوبــه نشــده، گفــت: از کمیســیون فرهنگــی خواســته شــده 

در یــک فــوق العــاده ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع را مــورد بررســی 
قــرار دهــد.

در حالــی کــه بــه نظــر می رســد پــس از گذشــت 18 مــاه شــورای 
شــهر بــا کــم کاری مصوبــه ای بــرای بــاغ مــزار لطفــی تصویــب 
نکــرده، نــورا گفــت: در اولیــن جلســه هیــات رئیســه نیــز بــه موانع 
ــورد  ــزار موشــکافانه م ــاغ م ــرای اجــرای ب و مشــکات موجــود ب
ــی  ــتاد لطف ــزار اس ــاغ م ــدم ب ــرا معتق ــرد زی ــرار می گی ــی ق بررس
ــتان  ــتان گلس ــی در اس ــای فرهنگ ــن موقعیت ه ــی از مهم تری یک

اســت.
ــاغ  ــا ســاخت ب ــه تنه ــاف ن ــون ســاخت مجتمــع تجــاری اوق اکن
مــزار اســتاد لطفــی در بافــت تاریخــی گــرگان را بــا امــا و اگرهایی 
همــراه کــرده اســت، بلکــه باززنــده ســازی محلــه ســبزه مشــهد 
کــه بــا مرمــت تکایــای مذهبــی مرکــز ایــن محلــه و تخصیــص 
ــرح  ــک ط ــوان ی ــه عن ــز ب ــده، نی ــاز ش ــی آغ ــای مل بودجه ه

ــرد. ــرار می گی ــاری ق ــع تج ــن مجتم ــر ای ــت تأثی ــی تح فرهنگ
طــرح باززنــده ســازی محلــه ســبزه مشــهد بــه همــراه ســه محلــه 
ــن  ــی ای ــادی اجتماع ــدی و اقتص ــای کالب ــر، احی ــی دیگ تاریخ
محــات تاریخــی را در بافــت قدیــم گــرگان مــد نظــر دارد و پروژه 
ــط  ــور توس ــرا در کش ــال اج ــای در ح ــدود پروژه ه ــور از مع مذک

ــت. ــازی اس وزارت راه و شهرس
به اعتقاد منتقدان سـاخت بنای تجـاری مذکور، مغایـر با طرح تهیه 
شـده فرهنگی گردشـگری محدوده اسـت و اوقاف باید در راسـتای 
منافع شـهر تصمیم بهتـری در این ارتبـاط اخذ کند. جمعه گذشـته 
نیـز جمعـی از شـهروندان گرگانـی بـه نشـانه اعتـراض در محـل 
احـداث مجتمـع حاضـر شـدند و صـدور بیانیـه ای 6 بنـدی کـه در 
رسـانه های اسـتانی و ملی منتشر شـد، خواستار توجه بیشـتر اوقاف 
بـه مسـائل فرهنگـی، تعامل بـا دسـتگاه های اسـتان بـرای احداث 
طـرح باغ مـزار لطفی و همچنین جلوگیـری از احـداث طرح تجاری 

در جـواز مزار اسـتاد لطفی شـدند.
در بند پنجم و ششم این بیانیه آمده است:

از مســئوالن محتــرم اداره کل اوقــاف اســتان گلســتان درخواســت 
داریــم ســاخت ایــن مجتمــع در ایــن مرحلــه متوقــف و مذاکــرات 
ــی  ــاذ تصمیم ــرای اتخ ــه ب ــئوالن مربوط ــایر مس ــا س ــا ب راهگش
آینــده نگرانــه و بهتــر مبتنــی بــر منافــع عمومــی و مطابــق قوانین 

تــا حصــول نتیجــه و اعــام بــه مــردم ادامــه یابــد.
ــراث  ــاد، می ــران کل ارش ــف، مدی ــای مختل ــن از ارگان ه همچنی
فرهنگی و راه و شهرســازی اســتان، شــهرداری و شــورای اســامی 
ــه  ــایر مســئوالن مربوط ــهری و س ــران و بهســازی ش ــهر، عم ش
ــازمان  ــرد س ــتند عملک ــح و مس ــام صری ــن اع ــم ضم می خواهی
ــوان خــود  ــه وعده هــا عمــل کــرده و از ت ــاط، ب ــن ارتب خــود در ای
ــروژه  ــا خــدای ناکــرده پ ــد ت در جهــت حــل موضــوع بهــره گیرن
ــرگان و  ــهر گ ــرافکندگی ش ــه س ــهد ب ــبزه مش ــه س ــای محل احی

ــی تبدیــل نشــود. ــت مل ــی در پاسداشــت ایــن امان ناتوان
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ســرزمین نقــش و نمایــش نیــز جــزو نخســتین 
شــهرهایی بــوده کــه تئاتــر در آن شــکل گرفته 
و به واســطه قــرار گرفتــن بیــن دو شــهر تئاتــر 
ــر  ــت هن ــز و تهــران، قدمــت و اصال ــز تبری خی

ــا ایــن دو شــهر برابــری می کنــد. تئاتــرش ب
ــن  ــتانی در قزوی ــر دبیرس ــال های دور ه در س
ــم،  ــهر ه ــز ش ــته و در مرک ــر داش ــالن تئات س
ــوده اســت  ــروف ب ــه آن مع ــر ارامن ــالن تئات س
ــا  ــر ب ــا تئات ــن شــهری گوی ــروز در چنی ــا ام ام
همــه عاقــه و ذوق مــردم هنردوســتش 
ــدارد. ــی ن ــال خوش ــاید ح ــه بایدوش آن چنان ک

ــد همیــن  ــگار مؤی نظــر مــردم قزویــن هــم ان
ــهروند  ــی ش ــا کرم ــه رض ــت؛ چنان ک ــر اس ام
17 ســاله قزوینــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع 
و عاقــه زیــادی کــه بــه تماشــای تئاتــر دارد، 
بیــان می کنــد: کمتــر موفــق بــه اطــاع 
از زمــان و محــل اجــرای نمایــش تئاتــر 
می شــوم و نمی توانــم بــه تماشــای تئاتــر 

ــروم. ب
ــتان  ــر اس ــت تئات ــد: الزم اس ــی می گوی کرم
جذابیــت  ســینما  همچــون  نیــز  قزویــن 
بیشــتری داشــته باشــد تــا بتوانــد ضمــن 
ــم  ــردم، مفاهی ــرای م ــرح ب ــی مف ایجــاد فضای
موردنیــاز را نیــز بــه تماشــاگران منتقــل کنــد.

وی ادامــه می دهــد: مــردم ایــران ازجملــه 
اســتان قزویــن به طورمعمــول نمایش هــای 
ــاعاتی  ــد س ــل دارن ــندند و تمای ــز را می پس طن
را بــه دوراز دغدغه هــای زندگــی روزمــره تنهــا 
بــه تماشــای تئاتــر مشــغول شــوند کــه بــرای 
ایــن کار بایــد محــل اجــرا و تبلیغــات مناســبی 

وجــود داشــته باشــد.
ــن  ــی قزوی ــر اهال ــدی از دیگ ــمانه یارمحم س
ــن  ــردم قزوی ــرای م ــر ب ــد اســت اگ ــز معتق نی
فضــا و محتــوای مناســبی درزمینــه تئاتــر 
ــر  ــن هن ــی از ای ــان به خوب ــود، آن ــم ش فراه

می کننــد. اســتقبال 
حــدود  اســتقبال  می افزایــد:  یارمحمــدی 
چنــد هزارنفــری مــردم اســتان از کمــدی 
اســتان  در  به تازگــی  کــه  آزاد سوپراســتار 
قزویــن  تئاتــر  هنرمنــدان  هنرنمایــی  بــا 
ــه  ــردم ب ــه م ــان دهنده عاق ــد، نش ــران ش اک
ــینه  ــتان پیش ــن اس ــه ای ــت؛ چراک ــر اس تئات
ــردم  ــته ای دارد و م ــری برجس ــی و هن فرهنگ
ــف  ــر واق ــت هن ــر ارزش و اهمی ــی ب آن به خوب

هســتند.

lتئاتر قزوین حمایت نمی شود
ــور،  ــد میرآخ ــه حمی ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــت  ــن از حمای ــتان قزوی ــر اس ــردان تئات کارگ
ــن عرصــه  ــدان ای نکــردن مســئوالن از هنرمن
برخــی  در  می گویــد:  و  می کنــد  گایــه 
مــوارد ممکــن اســت گروه هــای هنــری 
نمایش هایــی اجــرا کننــد کــه موردتوجــه 
ملــزم  نیــز  مســئوالن  و  باشــد  مــردم 
از  امــا  می شــوند؛  گــروه  از  حمایــت  بــه 
ــل و  ــه تأم ــر ک ــی تئات ــای نمایش دیگرگونه ه
ــد  ــاد می کن ــب ایج ــتری در مخاط ــر بیش تفک
ــود،  ــداد می ش ــی قلم ــری و مفهوم ــر هن و اث

حمایــت چندانــی بــه عمــل نمی آورنــد.
حمایت هــا  ایــن  گویــد:  مــی   میرآخــور 

ــارات  ــالن، اعتب ــن س ــه تأمی ــد درزمین می توان
ــن  ــتگاه ها ای ــد و دس ــاچی باش ــذب تماش و ج
ــود  ــان خ ــرای کارکن ــه ب ــد ک ــکان رادارن ام
ــر  ــن ام ــق ای ــه تحق ــد ک ــه کنن ــت تهی بلی
منــوط بــه وجــود فضــای مناســب بــرای تئاتــر 
ــردم در  ــوم م ــور عم ــی درخ ــا کارهای ــت ت اس

ــود. ــرا ش آن اج
وی تصریــح می کنــد: در صــورت پیگیــری 
مناســب  فضــای  تأمیــن  و  مســئوالن 
بتواننــد  تئاتــر  گروه هــای  اســت  ممکــن 
ــود را  ــای خ ــند و نیازه ــی برس ــه خودکفای ب
و  تماشــاچی  جلــب  درآمدزایــی،  درزمینــه 
تبلیغــات تأمیــن کننــد؛ امــا انجمــن هنرهــای 

ــکات را  ــل مش ــن ح ــتان قزوی ــی اس نمایش
پیگیــری نکــرده اســت.

کارگــردان تئاتــر اســتان قزویــن اضافــه 
ــتان در  ــر اس ــوزه تئات ــکات ح ــد: مش می کن
ــا  ــود؛ ام ــرح می ش ــئوالن مط ــا مس ــدار ب دی
بــه نتیجــه نرســیده اســت و هنرمنــدان تنهــا از 
ــود  ــکات خ ــد مش ــانه ها می توانن ــق رس طری

ــد. ــته کنن را برجس
میرآخــور خاطرنشــان می کنــد: تماشــاگران 
نیــز در صــورت ارائــه کارهــای هنــری فاخــر و 
ــدی از فضــای مناســب از آن اســتقبال  بهره من
ــاد  ــرای ایج ــری ب ــن رو پیگی ــد از همی می کنن
ــت  ــد اولوی ــر بای ــرای تئات ــب ب ــالن مناس س

ــد. ــئوالن باش نخســت مس

lتبلیغات، اعتبار مالی، سالن
شــهرام کوچــک علــی، هنرمنــد تئاتــر اســتان 
ــالن  ــی و س ــار مال ــات، اعتب ــز تبلیغ ــن نی قزوی
مناســب را ســه نیــاز اساســی هنرمنــدان تئاتــر 

ــد. ــوان می کن ــتان عن اس
مشــکل  مهم تریــن  اینکــه  بابیــان  وی 
ــتن  ــن نداش ــه در قزوی ــن عرص ــدان ای هنرمن
ســالن مناســب بــرای تمریــن و اجــرای 
تئاتــر اســت، ادامــه می دهــد: هم اکنــون 
ــه  ــالن عام ــتان در س ــر اس ــای تئات نمایش ه

رفیعــی بــا ظرفیــت حــدود 80 نفــر اجــرا 
می شــود کــه بــه علــت قــرار داشــتن در 
و  اســت  نامناســب  آن  تهویــه  زیرزمیــن، 
درمجمــوع بهــای بلیــت باکیفیــت ســالن 

همخوانــی نــدارد.
ایــن هنرمنــد تئاتــر اســتان قزویــن بیــان 
بــا  جایــی  بایــد  تئاتــر  ســالن  می کنــد: 
ــرای  ــگ ب ــب و دارای پارکین ــی مناس دسترس
ــر  ــد تئات ــد و چن ــاچیان باش ــای تماش خودروه
آن  مختلــف  بخش هــای  در  هم زمــان 
ــر  ــردم فرصــت انتخــاب تئات ــا م اجــرا شــود ت

موردنظــر خــود را داشــته باشــند.
کوچک علــی تصریــح می کنــد: در دولــت 

ــر در  ــب تئات ــالن مناس ــک س ــاخت ی ــل س قب
ــب  ــه تصوی ــک ب ــاالر شــهر در شــهرک پون ت
رســیده بــود کــه بــه گفتــه مدیــرکل فرهنــگ 
ــداث آن  ــرح اح ــن، ط ــامی قزوی ــاد اس و ارش

ــت. ــده اس ــف رهاش باتکلی
در  همچنیــن  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 
نیــز  تبلیغاتــی  حمایت هــای  خصــوص 
از  تعــدادی  می تواننــد  اســتان  مســئوالن 
ابزارهــای تبلیغــات محیطــی ســطح شــهر 
را بــرای معرفــی و اعــام زمــان و مــکان 
اجــرای کارهــای هنــری در اختیــار هنرمنــدان 
ــاز  ــدون نی ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــرار دهن ــر ق تئات
ــان  ــی می ــق رایزن ــه بودجــه خاصــی، از طری ب
ــگ و  ــهرداری و اداره کل فرهن ــتانداری، ش اس
ــت؛  ــر اس ــن امکان پذی ــامی قزوی ــاد اس ارش
همچنــان کــه در تمــام دنیــا شــهرداری ها 
ســالن تئاتــر را در اختیــار هنرمنــدان قــرار 

. هنــد می د
ــر  ــد ب ــا تأکی ــن ب ــتان قزوی ــر اس ــد تئات هنرمن
ــر  ــدان تئات ــاز هنرمن ــدن نی ــن نش ــه تأمی اینک
ــر  ــت اث ــوم و کیفی ــر مفه ــته ب ــتان ناخواس اس
هنــری تأثیــر می گــذارد، یــادآور می شــود: 
ــی  ــا مشــکات مال ــر اســتان ب گروه هــای تئات
حال آنکــه  می کننــد؛  نــرم  دســت وپنجه 
ــندگان  ــا نویس ــاط ب ــوب و ارتب ــن خ ــه مت تهی

ــاور در  ــور مش ــدی از حض ــا بهره من ــوب ی خ
تمرینــات، نیازمنــد وجــود اعتبــارات مالــی 

ــت. ــب اس مناس
ــر  ــال حاض ــد: در ح ــان می کن ــی بی کوچک عل
اســتان  تئاتــر  از فعــاالن  هیــچ حمایتــی 
صــورت نمی گیــرد و خــود گروه هــا بایــد 
تمــام هزینه هــای خــود را تأمیــن کننــد؛ 
ــه  ــتان ب ــی اس ــای نمایش ــن هنره ــرا انجم زی
دلیــل نداشــتن بودجــه کافــی یــا صــرف 
ــای  ــه گروه ه ــر ب ــای دیگ ــردن آن درجاه ک
تئاتــر بدهــکار اســت و همیــن موضــوع ســبب 
ــه  ــدود ب ــا مح ــن تنه ــن انجم ــود کار ای می ش

ــد. ــی باش ــارت اجرای نظ

این همـه ذوق در  و  اسـت  نمایـش  و  نقـش  اسـتان قزویـن سـرزمین 
گل بوته هـای تذهیبـش و در البـه الی دفتـر هنـرش جـان گرفتـه اما هنر 

تئاتـر ایـن سـرزمین ایـن روزهـا حـال ناخوشـی دارد.
در ایـن مـرز پرگهـر کـه هـر تکـه از خاکـش مهـد هنـر بـوده، از دیربـاز 
آدم هایـی بوده انـد کـه تلخ اند و شـکرخند مردمان روزگارشـان را پشـت 
قـاب یک قصـه نقش می زدنـد و زندگی را بـه روی صحنه هنرمندی شـان 

می برنـد.
 میترا    بهرامی

تئاتر سرزمین»نقش و نمایش«ناخوش است

سالن؛ حالل مشکالت تئاتر قزوین
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ــد به منظــور  ــد: مســئوالن بای ــان می کن  وی بی
ارتقــای ســطح کیفــی و هنــری کارگروه هــای 
بــا  آموزشــی  کارگاه هــای  اســتان  تئاتــر 
حضــور اســتادان برجســته کشــوری همچــون 
پرســتویی  پرویــز  و  صادقــی  قطب الدیــن 
ــه  ــای آن، زمین ــن هزینه ه ــا تأمی ــزار و ب برگ
شــرکت و بهره منــدی هنرمنــدان اســتان 
ــا در  ــل دوره ه ــن قبی ــه ای ــد ک ــم کنن را فراه
حــال حاضــر بــه دلیــل مســائل مالــی برگــزار 

. نمی شــود
اگــر  می کنــد:  تصریــح  هنرمنــد  ایــن 
مشــکات هنرمنــدان تئاتــر حــل شــود، آنــان 
بــرای اســتان قزویــن افتخارآفرینــی می کننــد؛ 
همچنــان کــه تاکنــون بارهــا توانمنــدی خــود 
را بــا ارائــه آثــار فاخــر در جشــنواره های 
کشــوری بــه نمایــش گذاشــته اند؛ چراکــه 
قزویــن تنهــا اســتانی اســت کــه تمــام 
در  و  شناســنامه دارند  آن  تئاتــر  گروه هــای 

می کننــد. کار  حرفــه ای  چارچــوب 

ــکالت  ــالل مش ــب ح ــالن مناس lس
ــت  ــل موق ــرای ح ــت/پیگیری ب اس

ــالن ــکل س مش
ــای  ــن هنره ــس انجم ــر، رئی ــزد ف ــر ای ناص
ــه  ــان اینک ــا بابی ــن ام ــتان قزوی ــی اس نمایش
ــرار  ــت ق ــتان موردحمای ــر اس ــای تئات گروه ه
می گیرنــد، اظهــار می کنــد: مشــکل تئاتــر 
قزویــن در حــال حاضــر نداشــتن ســالن 
ــات  ــه امکان ــز ب ــتاندارد و مجه ــی، اس تخصص
ــار  ــالن انتظ ــی و س ــتم صوت ــور، سیس ــن، ن س
اســت کــه نیازهــای مخاطبــان را پاســخ دهــد 
و بتــوان در آن تئاترهایــی بــا ویژگی هــای 

ــرد. ــرا ک ــتاندارد اج اس
ایــزد فــر می افزایــد: چنیــن ســالنی یــک 
محــل مناســب بــرای تمریــن و اجراســت کــه 
ــرای آن در  ــی ب ــای مختلف ــالن ها و پاتوه س
نظــر گرفتــه می شــود و تماشــاگر هنــگام ورود 

ــش دارد. ــه آن آرام ب

ــر،  ــودی تئات ــفه وج ــد: فلس ــه می ده وی ادام
تماشــای آن اســت و اگــر مکانــی بــرای دیــدن 
ــده  ــر دی ــر وجــود نداشــته باشــد عــاوه ب تئات
نشــدن اثــر هنــری، گروه هــا درزمینــه تأمیــن 
مالــی خــود و جبــران هزینه هــای صــرف 

ــوند. ــکل می ش ــار مش ــز دچ ــده نی ش
ــتان  ــی اس ــای نمایش ــن هنره ــس انجم رئی
ــتن  ــورت داش ــد: در ص ــان می کن ــن بی قزوی
ســالن اســتاندارد، گیشــه به تدریــج فعــال 
ــه  ــت هزین ــد بلی ــرای خری ــردم ب ــود، م می ش
ــر  ــای تئات ــی گروه ه ــائل مال ــد و مس می کنن

نیــز حــل می شــود.
محلــی  و  مخاطــب  هنرمنــد،  فــر،  ایــزد 
ــر  ــی تئات ــی را ســه رکــن اصل ــرای گردهمای ب
ــر  ــه در ه ــد: چنانچ ــح می کن ــد و تصری می دان

یــک از ایــن ارکان خللــی وارد شــود، دو رکــن 
دیگــر نمی توانــد به خوبــی عمــل کنــد و از 
ــب،  ــالن مناس ــود س ــورت نب ــن رو در ص همی
نیازهــای تماشــاگران قابــل ارزیابــی نیســت و 
ــه نتیجــه نمی رســد. ــه شــود، ب هــر چــه هزین

وی بیــان می کنــد: احــداث تــاالر شــهر 
یــک طــرح بــزرگ و نیازمنــد پیش بینــی 
ــه  ــت ک ــتانی اس ــت اس ــی و حمای ــه مل بودج
ــد  ــا ح ــتان را ت ــر اس ــکات تئات ــد مش می توان
ــا زمــان تحقــق آن،  ــا ت ــد؛ ام ــادی حــل کن زی
می تــوان ســالن های اجتماعــات نهادهــای 
مختلــف را کــه بــدون اســتفاده یــا بــا اســتفاده 
انــدک باقی مانــده اســت، بــرای تمریــن و 

اجــرای تئاتــر مناسب ســازی کــرد.
ــتان  ــی اس ــای نمایش ــن هنره ــس انجم رئی

ــالن های  ــای س ــد: فض ــوان می کن ــن عن قزوی
ساخته شــده  به گونــه ای  شــهر  داخــل 
اســت کــه در هــر یــک از آن هــا یکــی از 
بخش هــا ضعــف دارد و بــرای تبدیــل آن 
هزینه هــای  بایــد  اســتاندارد  ســالن  بــه 
قابل توجهــی صــرف شــود؛ امــا بااین حــال 
ــاش  ــتان ت ــی اس ــای نمایش ــن هنره انجم
ــد مشــکل نداشــتن ســالن اســتاندارد را  می کن

به صــورت موقــت حــل کنــد.
ایــزد فــر بابیــان اینکــه بایــد مخاطــب 
عاقه منــدی تربیــت شــود که بــرای تماشــای 
ــا  ــد: ب ــان می کن ــد، خاطرنش ــه کن ــر هزین تئات
ــا  ــاچی، گروه ه ــور تماش ــالن و حض ــن س تأمی
ملــزم بــه شــناخت ســایق مخاطبــان و 
به روزرســانی خــود بــرای پاســخگویی بــه 
نیــاز مخاطبــان هســتند کــه به این ترتیــب 
نیــز  تئاتــر  گروه هــای  آمــوزش  اهمیــت 

می شــود. برجســته 
ــات  ــودن اطاع ــه روز ب ــد: ب ــه می کن وی اضاف
مهم تریــن  از  خودآمــوزی  و  تئاتــری 
و  اســت  تئاتــر  بــه  مربــوط  موضوعــات 
ــه  ــد ک ــه کنن ــواره توج ــد هم ــدان بای هنرمن
تئاتــر منتظــر آنــان نمی مانــد؛ بلکــه الزم 
اســت بامطالعــه، آمــوزش هنرمنــدان و تقویــت 
نویســندگان بومــی، نیــاز مخاطــب امــروزی در 

ــود. ــده ش ــر گنجان تئات
ــانی در  ــابقه درخش ــن س ــن چنی ــی قزوی وقت
عرصــه تئاتــر دارد و سال به ســال نیروهــای 
ــور و  ــه ظه ــن عرص ــق آن در ای ــوان و موف ج
ــی  ــه درخت ــت ک ــف اس ــد، حی ــروز می یابن ب
ــود و  ــور ش ــت محص ــت و قدم ــن عظم ــا ای ب

ــکد. ــه آن بخش ریش
هنرمندانــی  بــا  قزویــن  تئاتــر  اکنــون 
درصحنه هــای  را  هنرشــان  بارهــا  کــه 
ــرای  ــته اند، ب ــش گذاش ــه نمای ــون ب گوناگ
ــی  ــه نقش آفرین ــدن ب ــیدن و بالی ــس کش نف
ــت و  ــه مدیری ــئوالن درصحن ــه مس هنرمندان

فرهنــگ نیــاز دارد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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و  کتـاب  هفتـه  آسـتانه  در  گلسـتان  کتابخانه هـای  مدیـرکل 
کتاب خوانـی از وجـود 726 هـزار و نسـخه کتـاب در 73 کتابخانـه  
اسـتان گلسـتان خبـر داده اسـت. ایـن آمـار در حالـی ارائه شـده که 
تنهـا دو درصد جمعیت اسـتان گلسـتان عضـو کتابخانه ها هسـتند.

ــال 1385  ــماری س ــاس سرش ــر اس ــتان ب ــتان گلس ــت اس جمعی
ــن  ــه از ای ــت ک ــر اس ــزار و 87 نف ــون و 617 ه ــر یک میلی بالغ ب
جمعیــت تنهــا 37 هــزار و 283 نفــر عضــو کتابخانه هــای اســتان 

گلســتان هســتند.
ــتان  ــای اس ــو کتابخانه ه ــه عض ــم ک ــداد ه ــن تع ــیاری از ای بس
هســتند بــه دلیــل اســتفاده از فضــای کتابخانــه ای بــرای کنکــور 
عضــو کتابخانــه شــده اند و عمــًا اســتفاده ای از کتاب هــای 

ــد. ــه ندارن کتابخان

lبــه ازای هــر 100 نفــر 40 نســخه در اســتان 
ــم ــاب داری ــتان کت گلس

ــر 40  ــه ازای هــر 100 نف ــه ب ــر می شــود ک ــی وخیم ت اوضــاع وقت
نســخه در اســتان گلســتان کتــاب داریــم. یعنــی اگــر حتــی همــه 
ــر  ــرای 60 نف ــم ب ــد بازه ــه کنن ــد مطالع ــر بخواهن ــن 100 نف ای
کتابــی موجــود نیســت. ســرانه کتابخانه هــای گلســتان هــم آمــار 
ــم  ــع فضــا داری ــر 1.5 مترمرب ــه ازای هــر 100 نف ــدارد. ب ــی ن خوب
درحالی کــه ایــن ســرانه در افــق آینــده چهــار مترمربــع بــرای هــر 

ــر اســت. 100 نف
ــتان  ــای اس ــو کتابخانه ه ــه عض ــانی ک ــا، کس ــن آماره باوجودای
هســتند از کیفیــت نــوع کتاب هــای موجــود در کتابخانه هــا 
دل خوشــی ندارنــد و می گوینــد کــه ایــن کتاب هــا نه تنهــا بــه روز 

ــد. ــش نمی ده ــم پوش ــا را ه ــه حوزه ه ــه هم ــتند بلک نیس
ــاعت  ــنبه س ــایت ها، پنج ش ــتجو در س ــد از جس ــر بع ــگار مه خبرن
13 حــدود 100 کتــاب پرفــروش ســال 1393 را لیســت می کنــد و 
بــرای تکمیــل گــزارش خــود بــه کتابخانــه میرفندرســکی گــرگان 

مــی رود. کتابخانــه بســته اســت.
ــات  ــوان تعطی ــه به عن ــتند ک ــی هس ــه روزهای ــنبه و جمع پنج ش
ــر  ــه و پ ــه کتابخان ــرای رفتــن ب آخــر هفتــه زمــان مناســب تری ب
ــه  ــا توجــه ب ــن مــی رود ب ــع ای ــات فراغــت اســت. توق کــردن اوق
اینکــه ایــن کتابخانــه در مرکــز شــهر گــرگان قــرار دارد ایــن روزها 
هــم تنــور خــود را گــرم نگه دارنــد. امــا گویــا آن هــا هــم ناامیــد از 
مطالعــه نکــردن شــهروندان کرکــره کتابخانــه را پایین می کشــند.

کتاب خواندن از ُمد افتاده است
ــا شــهروندانی کــه  ــت ب ــرگان و صحب ــارک شــهر گ گشــتی در پ

از ایــن محیــط در بیشــتر زمان هــا اســتفاده می کننــد نشــان 
ــه  ــل کتابخان ــه داخ ــم ب ــار ه ــی یک ب ــا حت ــه آن ه ــد ک می ده

نرفته انــد.
ــه  ــی کــه حــدود 18 ســال ســن دارد و عضــو کتابخان ــر جوان دخت
اســت می گویــد: مــا کنکــوری هســتیم و فقــط بــرای درس 
ــا  ــم خیلی ه ــن ه ــل م ــم. مث ــا می آیی ــن فض ــه ای ــدن ب خوان
ــم از  ــار ه ــی یک ب ــا حت ــد. م ــرایط رادارن ــن ش ــه همی ــتند ک هس

ــم. ــاب نگرفته ای ــت کت ــش امان بخ
ــه  ــا ب ــتفاده از کتابخانه ه ــرایط اس ــم ش ــر می کن ــد: فک او می گوی
همیــن اســتفاده کنکوری هــا محدودشــده اســت و بــازار کتابخانــه 
رفتــن و یــا اینکــه پــر کــردن اوقــات فراغــت بــا کتــاب خوانــدن 
ــرای  ــد نیســت. شــاید هــم کتابخانه هــا چیــز جدیــدی ب دیگــر ُم

عرضــه بــه نســل جدیــد را ندارنــد.
ــهر  ــی ش ــای عموم ــه کتابخانه ه ــت اینک ــخص اس ــه مش آنچ
ــان را برطــرف کنــد، از طرفــی  ــان و جوان ــاز نوجوان نتوانســته اند نی
وجــود فضاهــای مجــازی چنــان در ســبد خانــوار جــای خــودش را 
بازکــرده اســت کــه بــا ادامــه ایــن رونــد نســل آینــده با مشــکات 

جــدی روبــه رو خواهــد بــود.
 ادامــه جســتجوهای خبرنــگار مهــر بــرای بــودن یــا نبــودن 100 

ــای  ــامانه کتابخانه ه ــق س ــال 1393 از طری ــروش س ــاب پرف کت
کشــور پیگیــری می شــود. بعــد از واردکــردن 98 عنــوان کتــاب در 
کتابخانه هــای اســتان گلســتان، تنهــا 32 کتــاب موجــود بــوده کــه 
بیشــتر در زمینه هــای داســتان ایــران و جهــان بــوده اســت و ســایر 

ــی برخــوردار نیســت. ــای خوب حوزه هــا از غن

lکتاب هــا در اســفندماه هرســال به روزرســانی 
د می شــو

کتابخانه هــا  به روزرســانی  از  کتابخانه هــای گلســتان  مدیــر 
در اســفندماه هــر ســال خبــر می دهــد و می گویــد کتاب هــا 
ــای خــارج کــردن  ــه معن وجیــن می شــوند. وجیــن کــردن هــم ب
کتاب هایــی اســت کــه بــه دالیلــی ماننــد مســتعمل و پــاره شــدن، 
تکــراری بــودن نســخ و یــا همخــوان نبــودن بــه لحــاظ فرهنگــی، 
اجتماعــی و سیاســی مورداســتفاده نیســتند و از ســوی دیگــر 
ــران  ــه ته ــز مبادل ــوی مرک ــا از س ــردن آن ه ــن ک ــرای جایگزی ب
ــه  ــدی ب ــر اســاس درجه بن ســهیم های در نظــر گرفته شــده کــه ب

اســتان ها تعلــق می گیــرد.
ــروز  ــه ب ــای کتابخان ــه کتاب ه ــوص اینک ــو در خص ــا قوانل رض
نیســتند توضیــح می دهــد: بــرای خریــد کتــاب درجه بنــدی 
ــاد  ــاید نه ــود و ش ــرار داده می ش ــدأ ق ــوان مب ــا به عن کتابخانه ه
ــرده و  ــد ک ــا تائی ــزی و ی ــا را ممی ــی از کتاب ه ــا بعض کتابخانه ه

ــت. ــداده اس ــرار ن ــود ق ــد خ ــت خری ــوز در لیس هن
ــد  ــه فرهنــگ بومــی هــر منطقــه را هــم مــورد تأکی وی توجــه ب
قــرار می دهــد و می گویــد: نهــاد کتابخانه هــای کشــور در تــاش 
ــه در  ــی ک ــًا کتاب های ــد. مث ــه کن ــئله توج ــن مس ــه ای ــت ب اس
ــه  ــن زمین ــتند در ای ــین هس ــن نش ــق ترکم ــای مناط کتابخانه ه

بیشــتر باشــد.
قوانلــو از طــرح »کتــاب مــن« درگذشــته یــاد می کنــد و 
ــط  ــت و توس ــود نداش ــه وج ــی در کتابخان ــر کتاب ــد: اگ می گوی
ــد  ــه می ش ــاب تهی ــن کت ــد ای ــت داده می ش ــوان درخواس کتاب خ
ــه  ــه گون کــه اآلن ایــن طــرح متوقف شــده اســت و قــرار اســت ب

ــود. ــرا ش ــی اج ــزار نمای ــری در نرم اف دیگ

کتابــی کــه گفتــه می شــود »غــذای 
روح انســان« اســت، ایــن روزهــا در 
هیاهــوی دنیــای مجــازی و تعــداد زیــاد 
رســانه های اینترنتــی و کیفیــت کــم 
ــرگان  ــهر گ ــی ش ــای عموم کتابخانه ه

کمتــر طرفــدار دارد. مریم   رضایی

فرهنــگ و هنــر ایــران

جای خالی کتاب های پرفروش سال در کتابخانه های گلستان
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مدیـر کتابخانه هـای گلسـتان می گویـد: اگر احتمال داشـته باشـیم 
بخواهیـم کتاب را بخریم اسـم کتـاب را می دهیم و از منابع اسـتانی 

خودمـان خریـد می کنیم امـا ایـن کار هم محدود اسـت.

ــت  ــی در جه ــوج خوب ــوان م ــت های کتاب خ lنشس
افزایــش کتاب خوانــی بــه وجــود آورده اســت

وی از نشســت کتاب خــوان به عنــوان یکــی از برنامه هــای 
عملــی در ایــن حــوزه صحبــت می کنــد کــه باعــث شــده موجــی 
ــد.  ــه وجــود آی ــی در جامعــه ب ــرای افزایــش فرهنــگ کتاب خوان ب
ــت  ــم در جه ــوان ه ــت های کتاب خ ــه نشس ــزاری 10 جلس برگ

ــت. ــی اس ــگ کتاب خوان ــش فرهن افزای
مدیــرکل کتابخانه هــای گلســتان در پاســخ بــه خبرنــگار مهــر کــه 
آیــا ایــن نشســت ها تأثیــری دارد و یــا فقــط در حــد یــک نشســت 
ــت  ــن نشس ــد: در ای ــت، می گوی ــرد اس ــزارش عملک ــه گ و ارائ
ــا  ــود و م ــام می ش ــده انج ــای خوانده ش ــتراک گذاری کتاب ه اش

کــه در کار اجــرا هســتیم تأثیــرش را شــاهد هســتیم.
قوانلــو در خصــوص تعطیلــی کتابخانــه در عصرهــای پنج شــنبه و 
روزهــای جمعــه هــم توضیــح می دهــد: نیــروی انســانی مــا هــم 
نیــاز بــه تعطیلــی دارنــد و جمعه هــا طبیعتــاً تعطیل اســت و بایــد از 

دو زاویــه کتاب خــوان و ازلحــاظ کتابــدار نــگاه کنیــم.
ــم،  ــزات داری ــروی انســانی و تجهی ــه نی ــاز ب ــان اینکــه نی وی بابی
ــا  ــم. م ــگ کنی ــان را هماهن ــرایط خودم ــا ش ــد ب ــد: بای می گوی
کمبــود نیــروی انســانی داریــم و دســتورالعمل کشــوری داریــم که 

ــد. ــل باش ــنبه تعطی ــت دوم روز پنج ش ــه در نوب کتابخان
ــام  ــه در ای ــد: کتابخان ــرکل کتابخانه هــای گلســتان می گوی مدی
ــی  ــروی کاف ــزات و نی ــاز اســت و تجهی ــاعت19 ب ــا س ــه ت هفت
ــاز  ــا ســاعت 23 ب ــه بشــارت همــه روزه ت ــدارد. کتابخان وجــود ن

اســت.
قوانلــو ادامــه می دهــد: آســیبی کــه در بحــث مطالعــه ایجادشــده 
ــزم  ــک ع ــد ی ــت و نیازمن ــیده اس ــول کش ــال ط ــل 30 س حداق
همگانــی اســت تــا بتوانیــم فرهنــگ مطالعــه را دوبــاره برگردانیــم؛ 
بایــد فعالیت هــای مــا  همه گیــر باشــد و بــه کمــک دســتگاه های 

دیگــر نیــاز داریــم و بایــد همــه پــای کار بیاینــد.
ــودش  ــه خ ــه گفت ــه ب ــت ک ــرایطی اس ــو در ش ــارات قوانل اظه
ــا 59 دقیقــه در روز رتبــه 25 ام  گلســتان از نظــر ســرانه مطالعــه ب
کشــور قــرار دارد. البتــه بــا شــرایط ذکــر شــده در بــاال نمــی تــوان 
ــد کــرد اقدامــات  ــد تاکی ــا بای ــع داشــت ام ــری را توق شــرایط بهت
انجــام شــده در راســتانی اشــاعه فرهنــگ مطالعــه در گلســتان هم 

ــوده اســت. مناســب نب
در شــرایطی کــه فضــای مجــازی جــای خــود را بــا ســرعت زیادی 
ــون و  ــده تلویزی ــث ش ــی باع ــرده و حت ــا بازک ــن خانواده ه در بی
روزنامــه هــم تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد، تــاش بــرای بازگردانــدن 

کتــاب بــه ســبد خانــوار بســیار ضــرورت دارد.

ــی  ــرای معرف ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــت ش lظرفی
ــود ــتفاده ش ــاب اس کت

ــرای  ــد ب یکــی کارشــناس فرهنگــی یکــی از اقداماتــی کــه می توان
ــی  ــد را معرف ــر باش ــواده مؤث ــن خان ــاب در بی ــتر کت ــور بیش حض
کتاب هــای پرفــروش روز دنیــا و کشــور در رســانه ها و فضــای 
ــانه ها  ــه رس ــت هم ــد از ظرفی ــه بای ــد ک ــد و می گوی مجــازی می دان
بخصــوص شــبکه های اجتماعــی بــرای معرفی کتــاب اســتفاده کرد.

رضــا خالصــی، حضــور کتــاب در رســانه ملــی را بســیار کمرنــگ 
ــتانی  ــبکه های اس ــوص ش ــیما بخص ــد: صداوس ــد می گوی می دان
بیشــتر وقــت خــود را صــرف معرفــی و تبلیغــات اقــام و اجنــاس 
ــانه  ــن رس ــاب در ای ــی از کت ــچ تبلیغ ــی هی ــد ول ــی می کنن مصرف

ــود. ــده نمی ش ــبز دی ــتانی س ــبکه اس ــوص ش بخص
ــه  ــی ک ــبکه های اجتماع ــت ش ــت از ظرفی ــد اس ــه معتق وی ک
اکنــون جایــگاه ویــژه ای بیــن خانواده هــا دارد بایــد اســتفاده 
بیشــتری کــرد، ادامــه می دهــد: کــودکان، نوجوانــان و حتــی پــدر 
و مادرهــا ســاعت ها از وقــت خــود را پــای موبایــل و تبلــت خــود 
ــای  ــوند و عکس ه ــت ش ــران هم صحب ــا دیگ ــا ب ــد ت می گذرانن
ــر پیش آمــده در  ــی کمت ــد، ول یکدیگــر را به اصطــاح الیــک کنن

ــم. ــاب را ببینی ــور کت ــبکه ها حض ــن ش ای
ــگ  ــر فرهن ــم ب ــرایط اقتصــادی ه ــه ش ــر این ک ــد ب ــا تأکی وی ب

ــا  ــت خانواده ه ــر وق ــد: اکث ــه می کن ــوده، اضاف ــر ب ــه مؤث مطالع
می کننــد  فرصــت  کمتــر  و  می شــود  گذاشــته  کار  بــرای 
ــر  ــه بزرگ ت ــم ک ــواده ای ه ــد، در خان ــاب برون ــمت کت ــه س ب
ــک  ــه ی ــل ب ــوع تبدی ــن موض ــواه ای ــد خواه ناخ ــوان نباش کتاب خ

فرهنــگ در آن خانــواده می شــود.

lمدارس مسابقات کتابخوانی برگزار کنند
خالصــی تجهیــز مــدارس بــه کتاب هــای مناســب و روز و 
همچنیــن برگــزاری مســابقات کتاب خوانــی بیــن دانــش آمــوزان 
را از راهــکاری دانســت کــه نــه نت هــا باعــث درگیــر شــدن خــود 
ــای  ــه پ ــود بلک ــی می ش ــوع کتاب خوان ــا موض ــوزان ب ــش آم دان
ــد  ــه و خری ــی و مطالع ــئله کتاب خوان ــه مس ــم ب ــا را ه خانواده ه

ــد. ــاز می کن ــاب ب کت
ایــن کارشــناس فرهنگــی کــه انتقــاد جــدی از تبلیــغ کتاب هــای 
ــی، کتاب فروشــی،  ــد: رســانه مل ــان می کن کمک آموزشــی دارد، بی
ــت  ــرای رقاب ــا شــدن فضــای ب ــدارس م ــی م ــا و حت کتاب خانه ه
کتاب هــای کمک آموزشــی کــه همــه فقــط یــک محتــوا را 

ــوند. ــامل می ش ش
ــم  ــتان ه ــئوالن گلس ــوی مس ــه از س ــور ک ــفانه همان ط متأس
ــی بســیار  ــه و فرهنــگ کتاب خوان اذعــان شــدن در ســرانه مطالع
ــادآوری کــرد  ــد ی ــروز هســتیم. بای ــه ام ــر از جهــان مدرنیت عقب ت
بســیاری از مشــکات فرهنگــی بــا ترویــج هرچــه بیشــتر فرهنگ 
ــه  ــه در جامع ــزان مطالع ــه برطــرف می شــود و هــر چــه می مطالع
ــورت  ــریع تر ص ــعه س ــه توس ــه ب ــیدن آن جامع ــر رود، رس باالت

ــت. ــد گرف خواه
اکنــون فضــای مجــازی یــک فرصــت اســت کــه بایــد در توســعه 
منابــع مکتــوب از آن بهره بــرداری شــود لــذا نبایــد گرایــش مــردم 
در آنجــا بــه ســمت مطالــب کــم محتــوا و مختصــر رود. جامعــه ای 
ــد،  ــش حرکــت نکن ــم و دان ــه ســمت عل ــه کم ســواد باشــد و ب ک
ــه  ــردن ســرانه مطالع ــاال ب ــا ب ــرد. ب ــوذ فرهنگــی را زود می پذی نف
ــای  ــوی هجمه ه ــوان جل ــور، می ت ــک کش ــردم ی ــگ م و فرهن

ــل کــرد. ــه هنجــار تبدی فرهنگــی را گفــت و ناهنجاری هــا را ب

نــذر بــا اهــداف مختلفــی ماننــد بــرآورده 
شــدن خواســته و حاجــات، رضــای خــدا و 
عشــق بــه ائمــه اطهــار)ع( و غیــره انجام شــده 
و درواقــع ســنت نــذر در بیــن ایرانیــان از 
ــواره  ــوده و هم ــوردار ب ــژه ای برخ ــگاه وی جای
ایرانــی  فرهنــگ  در  را  باالیــی  اهمیــت 

اســامی داشــته و دارد.

lنذر در جامعـه با اشـکال گوناگون و 
بـه شـیوه های مختلف انجام می شـود

ــه  ــون و ب ــکال گوناگ ــا اش ــه ب ــذر در جامع ن
می شــود،  انجــام  مختلــف  شــیوه های 
گاهــی به طــور مثــال فــردی بــرای ادای 
نــذر گوســفند قربانــی کــرده و یــا غــذا توزیــع 
می کنــد، گاهــی شــمعی را در مــکان مقدســی 

روشــن کــرده و یــا در ســاخت مدرســه و 
ــک  ــینیه کم ــجد و حس ــا مس ــتانی و ی بیمارس
ــی را  ــفر زیارت ــی س ــه حت ــا اینک ــد و ی می کن
ــد،  ــود می کن ــات خ ــدن حاج ــرآورده ش ــذر ب ن
به هرحــال نــذر و دادن نــذری در فرهنــگ 
ایرانــی اشــکال بســیار متفاوتــی دارد کــه 
ــود  ــاص خ ــگاه خ ــز از ارزش و جای ــک نی هری

ــت. ــوردار اس برخ
امــا دراین بیــن برخــی از نذرهــا بــا توجــه 
ــاز  ــره از کار و مشــکل انســانی ب ــه اینکــه گ ب
ــاء  ــا و ارتق ــا اینکــه موجــب اعت ــد و ی می کنن
آگاهــی فــرد و یــا افــراد جامعــه می شــوند، بــه 
نظــر از اهمیــت بیشــتری برخــوردار هســتند و 
آنچــه بایــد بــدان توجــه شــود ایــن بــوده کــه 
فرهنــگ »نــذری« فقــط بــرای غــذای جســم 

ــز  ــردم را نی ــذای روح م ــوان غ ــت و می ت نیس
ــرد. ــن ک تأمی

ــذای روح  ــن غ ــد در تأمی ــه می توان ــذری ک ن
ــاب«  ــذر کت ــراد جامعــه تأثیرگــذار باشــد »ن اف
ــج  ــر تروی ــاوه ب ــذر ع ــوع ن ــن ن ــت، ای اس
فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانــی می توانــد 
بــا در اختیــار قــرار دادن کتاب هــای مفیــد 
در اعتــای آگاهــی افــراد جامعــه در خصــوص 
ــا  ــی و ی ــی، فرهنگ ــف اجتماع ــائل مختل مس
حتــی اقتصــادی تأثیرگــذار باشــد و افــراد 
می تواننــد بامطالعــه یــک کتــاب برخــی از 
مشــکات فرهنگــی و اجتماعــی خــود را حــل 

ــد. کنن

مــردم اســتان همــدان نیــز ماننــد مــردم ســایر 
ــنت  ــرای س ــت بســیاری ب ــاط کشــور اهمی نق
ــن رو  ــتند و از همی ــل هس ــذری قائ ــنه ن حس
در مناســبت های مختلــف ســال به ویــژه در 
ایــام مــاه محــرم و صفــر و یــا اعیــاد شــعبانیه 
ــذورات مــردم همــدان در زمینه هــای  شــاهد ن
مختلــف هســتیم، امــا »نــذر کتــاب« چقــدر در 
بیــن مــردم اســتان همــدان جاافتــاده اســت و 
یــا اینکــه مــردم اســتان بــا ایــن نــوع نــذر چــه 
ــه  ــوده ک ــی ب ــد، موضوع ــنایی دارن ــزان آش می
ــه آن  ــت ب ــده اس ــعی ش ــزارش س ــن گ در ای

ــه شــود. پرداخت
عمومــی  کتابخانه هــای  نهــاد  مدیــرکل 

زهرا  ذوالفقاری

ــی  ــگاه واالی ــدان از جای ــتان هم ــردم اس ــن م ــذر در بی ــنه ن ــنت حس س
ــای  ــز در راســتای اعت ــاب« نی ــذر کت ــن »ن ــوده و دراین بی برخــوردار ب

ــه اســت. ــردم قرارگرفت ــورد اســتقبال م فرهنــگ جامعــه م
ــه  ــته ک ــران رواج داش ــیعه ای ــردم ش ــن م ــی در بی ــنت های مختلف س
هــر یــک از ایــن ســنت ها ریشــه در اعتقــادات و فرهنــگ مــردم ایــن 
مرزوبــوم دارد، یکــی از ایــن ســنت ها ســنت حســنه »نــذر« بــوده کــه از 

ــاز جایــگاه ویــژه ای در بیــن مــردم کشــور داشــته اســت. دیرب

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

نذری که خرج تعالی فرهنگ می شود

استقبال مردم همدان از »نذر کتاب«
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همــدان در ایــن خصــوص بابیــان اینکــه 
اجــرای طــرح »نــذر کتــاب« از ســال گذشــته 
در اســتان همــدان انجــام شــد، اظهــار داشــت: 
ــت ماه  ــرح در اردیبهش ــن ط ــت ای ــاز نخس ف
ســال گذشــته اجــرا و 60 هــزار نســخه کتــاب 

ــد. ــع آوری ش ــرح جم ــن ط ــرای ای در اج
ــاز دوم طــرح  ــان اینکــه ف عاطفــه زارعــی بابی
ــزار  ــزود: 128 ه ــد، اف ــرا ش ــفندماه اج در اس
نســخه کتــاب درمجمــوع توســط مــردم 
ــد  ــدا ش ــا اه ــه کتابخانه ه ــدان ب ــتان هم اس
و کتاب هــا بــه کتابخانه هــای روســتایی و 
ــاح انتقــال یافــت. کتابخانه هــای در حــال افتت

ــتای  ــردم در راس ــه م ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــردم  ــه و آگاه ســازی م ــگ مطالع ــج فرهن تروی
را  مفیــد  و  خــوب  کتاب هــای  می تواننــد 
ــذر کتــاب«  ــان کــرد: طــرح »ن ــد، بی ــذر کنن ن
ــد و  ــرا درمی آی ــه اج ــز ب ــاری نی ــال ج در س
ــای  ــه کتاب ه ــود ک ــته می ش ــردم خواس از م
کتابخانه هــای  نهــاد  بــه  را  نــذری خــود 
ــار  ــا در اختی ــد ت ــل دهن عمومــی اســتان تحوی

ــرد. ــرار بگی ــردم ق م
عمومــی  کتابخانه هــای  نهــاد  مدیــرکل 
همــدان بــا اعــام اینکــه طــرح »نــذر 
کتــاب« همزمــان بــا آغــاز هفتــه کتــاب 
و کتاب خوانــی و از 24 آبــان مــاه شــروع 
در  طــرح  ایــن  کــرد:  عنــوان  می شــود، 
ــف  ــته و متوق ــه داش ــال ادام ــول س ــام ط تم

. د نمی شــو
زارعــی بــا تأکیــد بــر اینکــه کــودکان و 
ــه  ــه مطالع ــه ب ــتند ک ــری هس ــان قش نوجوان
ــت:  ــد، گف ــاز دارن ــی نی ــرای آگاه ــتری ب بیش
ــاب« در  ــذر کت ــرح »ن ــرای ط ــت اج محوری
هفتــه کتــاب امســال کتاب هــای کــودک 
و نوجــوان بــوده چراکــه منابــع موجــود در 
قشــر  ایــن  بــرای  اســتان  کتابخانه هــای 

محــدود اســت.

lدرمدیریــت نذرهــا بایــد کمــی 
ــود ــل ش تأم

یکــی از شــهروندان همدانــی نیــز در خصــوص 
ــردن در  ــذر ک ــت: ن ــان داش ــاب« بی ــذر کت »ن
فرهنــگ ایرانــی اســامی ریشــه دیرینــه دارد 
ــذر  ــف ن ــای مختل ــه نیت ه ــران ب ــردم ای و م

می کننــد.

مهــرداد حمــزه بــا اشــاره بــه اینکــه نــذر دارای 
اشــکال مختلفــی اســت، افــزود: ســنت نــذر در 
نقــاط مختلــف کشــور بــه شــکل های متنــوع و 
متفــاوت برگزارمــی شــود کــه هرکــدام جایگاه 

خــاص خــود را دارد.
ــردم در  ــذورات م ــه ن ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــار  ــود، اظه ــترمی ش ــر بیش ــرم و صف ــاه مح م
ــه  ــی ک ــه اعتقادات ــا ب ــران بن ــردم ای ــرد: م ک
ــد  ــام می دهن ــی را انج ــای مختلف ــد نذره دارن
ــذورات  ــش ن ــاده افزای ــاق افت ــه اتف ــا آنچ و ام
مردمــی به ویــژه در دهــه اول مــاه محــرم و در 

ــت. ــزاداران اس ــام ع ــورد اطع م
حمــزه در ایــن مــورد ادامــه داد: متأســفانه 
گاهــی بــه دلیــل حجــم بــاالی نــذورات 
ــتورات  ــا دس ــه ب ــتیم ک ــراف هس ــاهد اس ش
دینــی و فرهنــگ ایرانــی منافــات دارد و 
بنابرایــن در مدیریــت نذرهــا بایــد کمــی تأمــل 

ــود. ش
ــای  ــد نذره ــردم می توانن ــه م ــان اینک وی بابی
واقعی تــر  نیازهــای  ســمت  بــه  را  خــود 
ــن  ــت: ای ــوان داش ــد، عن ــش ببرن ــه پی جامع
فرهنگ ســازی  بــه  نیــاز  به طورقطــع  کار 

ــاب« یکــی  ــذر کت ــان »ن ــن می ــه در ای دارد ک
فرهنگ سازاســت. رفتارهــای  از 

ــه  ــه ای ک ــت: در جامع ــی گف ــهروند همدان ش
ــوده و  ــن ب ــیار پایی ــاب بس ــه کت ــرانه مطالع س
یــا اینکــه برخــی اقشــار جامعــه توانایــی خریــد 
کتــاب را ندارنــد چنیــن نذرهایــی باعــث 
ــده  ــری ش ــراف جلوگی ــم از اس ــا ه ــود ت می ش
ــک  ــه کم ــی جامع ــد فرهنگ ــه رش ــم ب و ه

ــود. ش
حمــزه بابیــان اینکــه نــذر کتــاب یــک ابتــکار 
هوشــمندانه بــوده اســت، بیــان داشــت: »نــذر 
کتــاب« در همــدان بــا اســتقبال خوبــی روبــرو 
ــذر  ــه »ن ــت ک ــوان گف ــت می ت ــوده و به جرئ ب
کتــاب« در ســال های آینــده جایــگاه ویــژه ای 

بیــن نــذورات مــردم خواهــد داشــت.
کــودک  انجمــن  هیئت مدیــره  رئیــس 
ــن از  ــن انجم ــه ای ــان اینک ــز بابی ــان نی همره
ــرده  ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــل فعالی ــال قب 14 س
ــن  ــک انجم ــوان ی ــته به عن ــال گذش و در س
مردم نهــاد مجــوز دریافــت کــرده اســت، 
ــک  ــوان ی ــن به عن ــن انجم ــت: ای ــان داش بی
انجمــن دوســتدار کــودک و باهــدف رشــد 
ترویــج  و  کــودکان  همه جانبــه  تکامــل  و 
ــی  ــه کیف ــک ب ــتان و کم ــوزش پیش دبس آم
ــای  ــیس خانه ه ــا و تأس ــن آموزه ه ــازی ای س
ــه  ــازی و شــادی در مناطــق محــروم آغــاز ب ب

کارکــرد.
ــت:  ــار داش ــه اظه ــر در ادام ــار ل ــره افش زه
بــا توجــه بــه فرارســیدن هفتــه کتــاب و 
کتاب خوانــی انجمــن تصمیــم گرفــت کــه 
ــدان  ــتان هم ــاب« را در اس ــذر کت ــرح »ن ط
ــا انجــام تبلیغــات و  اجــرا کنــدو از همیــن رو ب
ــه فراخوانــی در  شــبکه های اجتماعــی اقــدام ب

ــرد. ــوص ک ــن خص ای
ــن کار  ــدف ای ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــودکان و  ــورد ک ــی در م ــع آوری کتاب های جم
ــبختانه  ــرد: خوش ــوان ک ــت، عن ــان اس نوجوان
اســتقبال مــردم از ایــن طــرح بــاال بــوده 
کتــاب  اهــدا  بــا  بســیاری  و کمک هــای 

ــرای  ــی ب ــوان و مال ــودک و نوج ــه ک درزمین
ــد. ــام ش ــرح انج ــن ط ــرای ای اج

ــر اظهــار داشــت: چندیــن کارشــناس  افشــار ل
ــای  ــزاری کارگاه ه ــرای برگ ــز وقتشــان را ب نی
ــد  ــذر کردن ــی در مناطــق محــروم ن کتاب خوان
ــئولیت  ــز مس ــی نی ــه تخصص ــک کتابخان و ی

ــت. ــده گرف ــر عه ــا را ب ــه کتاب ه تهی
شــهروند دیگــر همدانــی بابیــان اینکــه مــردم 
در »نــذر کتــاب« بایــد کتاب هــای مفیــد 
را اهــدا کننــد، اظهــار کــرد: مــردم بــرای 
ــف  ــای مختل ــات نذره ــدن حاج ــرآورده ش ب
مالــی و معنــوی را انجــام می دهنــد کــه 
»نــذر کتــاب« یکــی از نذرهــای معنــوی 

ــت. اس
محمــد صالحــی پارســا بیــان کــرد: بــا انجــام 
»نــذر کتــاب« کتاب هــای خــوب و آموزنــده و 
راهگشــا وارد کتابخانه هــا شــده و در دســترس 

ــرد. ــرار می گی ــراد ق اف
ــا  ــا ج ــه ب ــان اینک ــز بابی ــری نی ــهروند دیگ ش
ــتان  ــاب« در اس ــذر کت ــگ »ن ــادن فرهن افت
و همــدان اســتقبال از ایــن ســنت بیشــتر 
ــد  ــذا می توان ــذر غ ــرد: ن ــوان ک ــود، عن می ش
ــراد باشــد  ــی اف ــده غذای ــک وع پاســخگوی ی
ــی  ــد زندگ ــاب« می توان ــذر کت ــه »ن درحالی ک

ــد. ــات ده ــرد را نج ف
ســید الدن هادئــی بــا اشــاره بــه اینکــه »نــذر 
کتــاب« در راســتای آگاهــی و بــاال بــردن 
ــد  ــی بای ــت: کتاب های ــت، گف ــرد اس ــش ف بین
ــگ  ــادی را در فرهن ــر زی ــه تأثی ــود ک ــذر ش ن

خانواده هــا و حــل مســائل اجتماعــی دارد.
ــوان گفــت کــه توســعه  ــن تفاســیر می ت ــا ای ب
»نــذر کتــاب« در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه 
ــد  ــردم می توان ــی م ــش آگاه ــاوه برافزای ع
ــز  ــه نی ــرانه مطالع ــردن س ــاال ب ــتای ب در راس
ــد باشــد و از ســویی موجــب شــکل گیری  مفی
ــد  ــروم و عاقه من ــق مح ــا در مناط کتابخانه ه
ــاب شــود  ــه کت ــن مناطــق ب ــردم ای ــردن م ک
و در نتیجــه »نــذر کتــاب« نــذری بــرای 

ــود. ــد ب ــه خواه ــگ جامع فرهن

فرهنــگ و هنــر ایــران
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رشــد و نمــو گلســنگ هــا در میــراث جهانــی تخت جمشــید ســالها بــه دغدغه محققــان، کارشناســان 
و باســتان شناســان تبدیــل شــده بــود، تــا اینکــه اخیــرا محققــان ایرانــی توانســتند راهــی بــرای از 
بیــن بــردن ایــن گلســنگ هــا بیابنــد. محققــــان معتقــد بودنــد ایــــن گلســــنگ ها مــی توانــــد در 
طوالنی مــدت باعــث از بیــن رفتــن نقــوش تخــت جمشــید و ســایر بناهــای تاریخــی ســنگی 

شــود.

20 ســال از کشــف نخســتین مــرد نمکــی در معــدن نمــک چهــــر آبــــاد مــی گــــذرد و ایــن روزها 
آلمانی هــــا بــــرای بررســــی مجدد این معدن بــــه کاوش پرداختنــــد تــــا شــــاید مــــرد نمکــی 
دیگــــری پیــــدا شــــود، احتمالــــی کــــه باســــتان شناســــان آلمانــــی آن را رد نمی کننــــد و می 

گوینــــد: »امــکان هــر اتفاقــــی وجــود دارد.«

وجـــود دریاچـه در کنـار زیبایی هـــای طبیعی، پرنـدگان مهاجـــر، آثار تاریخی و... باعث شـده سـد 
ســـیمره یکــی از مهــم ترین ظرفیــت های گردشـــگری اســـتان ایــام باشــد، امــا متأســـفانه تاکنون 

به خوبی از ایـــن ظرفیت بـــرای توســـعه گردشـــگری این اســتان اســـتفاده نشــده است.

ــران ــراث ای میـ
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ــید در  ــت جمش ــگاه تخ ــت پای ــرد سرپرس ــی منف ــعود رضای مس
ــنگ  ــده گلس ــر روی پدی ــی ب ــت: کار مطالعات ــوص گف ــن خص ای
ــی قبــل شروع شــده  ــی تخــت جمشــید از مدت در مجموعــه جهان

ــت. اس
وی افــزود: ایــن پژوهــش و تحقیقــات دســتاوردهای مهمی داشــته 

کــه در هفتــه پژوهــش نتایــج آن اعــام می شــود.
محققــان ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران از چهــار 
مــاه قبــل تحقیقاتــی روی پایــش علمــی گلســنگ ها در مجموعــه 
تاریخــی تخــت جمشــید انجــام داده انــد کــه طــی ایــن تحقیقــات 

دســتاوردها و نتایــج خوبــی بــه همــراه داشــته اســت.
ــن  ــای نوی ــزود: روش ه ــرح اف ــن ط ــری ای ــهرابی مج ــد س محم
گلســنگ زدایــی بــرای از بیــن بــردن گلســنگ ها در ایــن 
مجموعــه طراحــی شــد کــه خوشــبختانه ایــن روش هــای نویــن 

فوق العــاده موثــر بــود.
ــن روش  ــت ای ــال ثب ــه دنب ــر ب ــال حاض ــه در ح ــان اینک وی بابی
جدیــد بــرای گلســنگ زدایــی هســتیم، اظهــار داشــت: ایــن روش 

بــه نــام مبــارزه نــرم بــا گلسنگ هاســت کــه هیچ گونــه تخریــب، 
ــرای نقــش برجســته و ســایر  ــا ضــرر دیگــری ب تغییــر رنــگ و ی

ــدارد. نقــوش ن
ســهرابی در خصــوص اختــراع ایــن روش علمــی بــرای گلســنگ 
زدایــی گفــت: بــر ایــن اســاس یکــی از دســتاوردهای پژوهــش در 
ــدون  تخــت جمشــید شناســایی روش بســیار ســالم و بی خطــر ب
آســیب بــه نقــوش برجســته اســت کــه کارهــای مقدماتــی ثبــت 

ــراع در حــال انجــام  اســت. اخت
ــرای دوســتداران  ــری خــوش ب ــن خب ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب وی ب
تخــت جمشــید اســت، تصریــح کــرد: پــس از  اتمــام مراحــل ثبت 
ــن خصــوص  ــم در ای ــور حت ــی، به ط ــراع روش گلســنگ زدای اخت

ــد. ــد ش ــانی خواه اطاع رس
بــه گفتــه وی بخشــی از دســتاوردهای ایــن پژوهــش طــی 
ــوم   ــد عم ــرض دی ــا در مع ــازمان  پژوهش ه ــی از طــرف س مراحل

قــرار می گیــرد.

lشناسایی 100 نوع گلسنگ
ــنگ در  ــوع گلس ــش از 100 ن ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرابی ب س
ــداد  ــال 82 تع ــا س ــرد: ت ــان ک ــده، بی ــید شناسایی ش تخــت جمش
65 نمونــه گلســنگ در ایــن مجموعــه شناسایی شــده بــود کــه در 
ــات  ــل اطاع ــی ها و تکمی ــن بررس ــاس آخری ــر براس ــال حاض ح
ــده  ــه شناسایی ش ــن مجموع ــنگ در ای ــوع گلس ــش از 100 ن بی

ــت. اس
ــان  ــتند، بی ــرب نیس ــنگ ها مخ ــی گلس ــه تمام ــان اینک وی بابی
ــاوت  ــن گلســنگ ها مخــرب نیســتند بلکــه متف ــی ای ــرد: تمام ک
ــد  ــه تولی ــیمیایی ک ــواد ش ــا م ــد ی ــتر رش ــاس بس ــر اس ــوده و ب ب

ــتند. ــذار هس ــار تأثیرگ ــر روی آث ــد ب می کنن
وی کــه مــدرک دکتــرای گلســنگ شناســی دارد، اظهــار داشــت: 
در حــوزه گلســنگ در مجموعــه تاریخــی تخــت جمشــید 
دســتاوردهای مهمــی به دســت آمده و هرکــدام از کارشناســان 
بین المللــی پیرامــون وجــود گلســنگ ها نظــرات و ایده هــای 

ــد. ــی دارن مختلف

lکشف گونه جدید گلسنگ برای اولین بار در دنیا
ــدی از  ــه جدی ــا گون ــن پژوهش ه ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
گلســنگ نیــز شناســایی شــد، بیــان کــرد: این گونــه بــرای اولیــن 
بــار در دنیــا در محوطــه تخــت جمشــید و کــوه رحمــت دیده شــده 
و تــا کنــون گلســنگی بــا ایــن مشــخصات در هیــچ کجــای دنیــا 

مشــاهده نشــده اســت.
ــود  ــوص وج ــه در خص ــه دو نظری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرابی ب س
ــت: برخــی  ــود دارد، گف ــر روی ســطوح ســنگی وج گلســنگ ها ب
ــد کــه گلســنگ از ســطح ســنگ ها   ــر ایــن اعتقادن کارشناســان ب
بخصــوص نقــوش برجســته و ســنگی محافظــت کــرده و برخــی 

ــد. ــی می دانن ــایش  تدریج ــل فرس ــر آن را عام دیگ
ــنگی  ــطوح س ــر روی س ــنگ ب ــاد گلس ــل ایج ــورد دالی وی در م
ــنگ در  ــاد گلس ــرای ایج ــی ب ــل مختلف ــرایط و دالی ــزود: ش اف
ــای اکولوژیکــی و  ــه حاصــل نیازه ــود داد ک ســطح ســنگ ها وج
فیزیولــوژی و تولیدمثلــی گلســنگ ها اســت، امــا بایــد گفــت کــه 

ــود دارد. ــنگی وج ــای س ــی بناه ــنگ در تمام گلس
وی تصریــح کــرد: گلســنگ ها از زمــان پیدایــش زمیــن در ســطح 
ــد امــا بعــد از  ســنگ ها  وجــود داشــته و کمــاکان نیــز وجــود دارن
ــتند  ــای گذاش ــود برج ــی از خ ــدن، انســان ها یادگاران ــش تم پیدای
ــا  شــروع و رشــد  ــر ب ــد.  در قــرن اخی ــه حفاظــت دارن ــاز ب کــه نی
ــاش  ــا، ت ــن فرهنگ ه ــای بی ــگری و  گفتگوه ــت  گردش صنع
بــرای حفاظــت از ســرمایه های فرهنگــی شــدت گرفتــه و 
ــود  ــینیان خ ــتاوردهای پیش ــت از دس ــال حفاظ ــه دنب ــا ب ملت ه
ــر روی  ســطوح تاریخــی  هســتند، ازایــن رو رشــد گلســنگ ها را ب

مخــرب می داننــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه  هجــوم و رشــد  گلســنگ ها بــر روی آثــار 
تاریخــی  فقــط مربــوط بــه بناهــای تاریخــی ایــران نیســت، اظهار 
داشــت: طــی دو ســال اخیــر در کشــورمان کارهــای مهــم و خوبــی 
بــرای تحقیقــات و پژوهــش بــر روی ایــن پدیــده انجــام شــده کــه 
یکــی از دســتاوردهای آن نتایــج اخیــر اســت کــه در طــرح پایــش 

ــت. ــت آمده اس ــید به دس ــت جمش ــنگ های تخ ــی گلس علم
ــا گلســنگ های تخــت  ــارزه ب ــد مب ــه گــزارش مهــر، روش جدی ب
جمشــید می توانــد نویدبخــش آینــده ای روشــن بــرای حفاظــت از 

ــای ســنگی جهــان باشــد. ــن بن بزرگ تری

اختراع روش نوین مقابله با گلسنگ های تخت جمشید

کشف گونه جدیدگلسنگ
گلسنگ ها  نمو  و  رشد  که  سال هاست 
در میراث جهانی تخت جمشید دغدغه 
محققان، کارشناسان و باستان شناسان 

شده است.
محققــان معتقدنــد ایــن گلســنگ ها 
می توانــد در طوالنی مــدت باعــث از 
ــید و  ــت جمش ــوش تخ ــن نق ــن رفت بی
همچنیــن ســایر بناهــای تاریخــی ســنگی شــود، ازایــن رو 
ــا  ــد ت ــرای حــذف آن هــا بودن ــال راهــی ب ــه دنب همــواره ب
ــا کارهــای پژوهشــی  ــی توانســتند ب ــان ایران اینکــه محقق
ــردن ایــن گلســنگ ها  ــرای از بیــن ب ــی راهــی ب و تحقیقات

ــد. بیابن

هژیر فتحی
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میـراث ایــران

رحیم   مقدمی

ــی در  ــرد نمک ــتین م ــف نخس ــال از کش 20 س
معــدن نمــک چهــر آبــاد می گــذرد و ایــن 
ــای  ــی در دل کوه ه ــم آلمان ــت تی ــا فعالی روزه
ــدن  ــن مع ــام ای ــاره ن ــاد دوب ــر آب ــه چه منطق
ــوز  ــه شــود هن ــا گفت ــه ت ــان هــا انداخت ــر زب را ب
ــی در  ــرد نمک ــداد م ــه تع ــت چ ــخص نیس مش

ــتند. ــون هس ــاد مدف ــک چهرآب ــدن نم مع
در ایــن راســتا تحقیقات مشــترکی برای بررســی 
هرچــه بیشــتر مومیایی هــای معــدن نمــک 
ــروژه  ــا پ ــه ت ــتور کار قرارگرفت ــاد در دس چهرآب
ــی و  ــردان نمک ــر روی م ــه ب ــی مطالع تحقیقات
اشــیای مکشــوفه از معــدن نمــک چهرآبــاد از 20 
مهرمــاه بــا حضــور یــک هیئــت آلمانــی، از موزه 

ــود. ــاز ش ــان آغ ــوم در زنج ــگاه بوخ و دانش
ابوالفضــل عالــی سرپرســت ایرانــی هیئــت 
مشــترک پژوهــش مومیایی هــای معــدن نمــک 
چهرآبــاد در بــدو ورود هیئــت آلمانــی بــه زنجــان 
در مــورد جزئیــات ایــن همــکاری مشــترک 
ــات توســط متخصصــان  ــود: کار تحقیق ــه ب گفت
ایرانــی بــا مشــارکت و همــکاری هیئــت آلمانــی 
مطالعــات  باستان شناســی،  حوزه هــای  در 
محیطی)چشــم انداز باستان شناســی منطقــه(، 
ژئومورفولــوژی، گیاه شناســی و جانورشناســی 

انجــام می شــود.
وی یــادآور شــد: مطالعــه بــر روی مومیایی هــای 
مــردان نمکــی و همچنین اشــیا و ابزار مکشــوفه 
ــتور کار  ــز در دس ــاد نی ــک چهرآب ــدن نم در مع
ــروژه علمــی  ــن پ ــی اســت و ای ــت تحقیقات هیئ

ــد. ــه می یاب ــاه ادام ــک م ــدت ی ــه م ب
عالــی بــا اشــاره بــه اینکــه  این پــروژه مشــترک 
تحقیقاتــی در محــل مــوزه باستان شناســی 
اتجــام  ذوالفقــاری(  نمکی)عمــارت  مــردان 
می شــود گفــت: انجــام مطالعــات بــر روی 

مومیایی هــای طبیعــی مــردان نمکــی، بررســی 
منســوجات،  از  به دســت آمده  نمونه هــای 
بقایــای  ســفالینه ها،  ابــزارآالت،  پارچه هــا، 
انســانی و جانــوری و نمونه بــرداری از محــل 
معــدن نمــک چهرآبــاد در دســتور کار قــرار دارد.

ــن معــدن نمــک  ــاد؛ قدیمی تری چهرآب
ــران ــده در ای شناخته ش

ــی انجــام  ــی در حال ــم تحقیقات ــن تی ــت ای فعالی
مــی شــود کــه یحیــی رحمتــی مدیــرکل 
ــگری  ــتی و گردش ــی،  صنایع دس ــراث فرهنگ می
ــور  ــندی از حض ــراز خرس ــا اب ــان ب ــتان زنج اس
هیئــت آلمانــی در زنجــان و ادامــه پــروژه 
ــدن  ــی و مع ــردان نمک ــی م ــی و تحقیقات علم
نمــک چهرآبــاد اعــام مــی کنــد کــه بــا انجــام 
تحقیقــات علمــی، شــناخت بهتــری از تمــدن و 
ــد. ــد آم ــت خواه ــه دس ــه ب ــن منطق ــخ ای تاری

و  هخامنشـی  پارچه هـای  بررسـی  ادامـه  وی 
چرم هـا و پوسـتین های به دسـت آمده از معـدن 
نمک به همـراه ابزارهای معدنـی را از برنامه های 
ایـن تیـم اعـام کـرده و گفتـه اسـت: عـاوه بر 
بـا حضـور  ادامـه مطالعـات معدنـی، هم زمـان 
محققـان آلمانـی، مطالعات گیاه شناسـی در زمینه 
ژئوفورمولـوژی بـا موضـوع مطالعـات محیطی و 
زمین باستان شناسـی بـا همراهی گیاه شناسـان و 
اسـاتید دانشـگاه زنجـان در زمینه هـای مختلفی 
ماننـد انسان شناسـی، مومیایی ها، بافت شناسـی، 
استخوان شناسی،DNA  باسـتانی، مطالعه ریشه 
و منشـأ جغرافیایـی مومیایی هـا، جانورشناسـی و 

گیاه شناسـی کهـن انجـام می شـود.
ــی  ــات میدان ــاز عملی ــه آغ ــاره ب ــا اش ــی ب رحمت
مطالعــات میان رشــته ای در معــدن چهرآبــاد 
ــاد  ــک چهرآب ــدن نم ــه داد: مع ــال 83 ادام از س

مهم تریــن معــدن اســتخراج نمــک در دوره 
ــردان نمکــی  هخامنشــی و ساســانی اســت و م
یافــت شــده نیــز گویــای همیــن مطلــب اســت.

ورود ایــن هیئــت آلمانــی و آغــاز بررســی ها 
ــی اســت کــه  ــاد در حال ــدن نمــک چهرآب در مع
بــه نظــر می رســد برنامه ریــزی بلندمدتــی 
بــرای بررســی ایــن معــدن وجــود دارد، معدنــی 
کــه شــهرت امــروزی آن بــه دلیــل گنبــد 
ــه  ــه دوزالق اســت ک ــروف ب ــزرگ مع نمکــی ب
قدیمی تریــن معــدن نمــک شناخته شــده در 

ایــران محســوب می شــود.

تمایــز مــردان نمکــی چهرآبــاد از 
دنیــا مومیایی هــای 

کارشــناس باستان شناســی مــوزه و دانشــگاه 
ــد روی  ــات جدی ــورد مطالع ــان در م ــوم آلم بوخ
مومیایــی هــا گفــت: ســال آینــده فــاز دوم 
ــاری  ــا حف ــاد ب ــر آب ــدن چه ــافات در مع اکتش

بزرگــی آغــاز می شــود.
تومــاس هانــس افــزود: فــاز نخســت اکتشــافات 
کــه بــه مــدت ســه ســال بــود بــه اتمــام رســیده 
و بــا تأمیــن اعتبــار، فــاز دوم بــرای مــدت ســه تا 

پنــج ســال آغــاز شــد.
ــر  ــی چه ــردان نمک ــتن م ــز دانس ــا متمای وی ب
ــد  ــت: بای ــا گف ــای دنی ــایر مومیایی ه ــاد از س آب
بــا همــکاری مشــترک دانشــگاه بوخــوم آلمــان 
و کارشناســان زنجانــی بــه روشــی بــرای  
نگهــداری بلندمــدت مــردان نمکــی برســیم. بــا 
توجــه بــه اینکــه در دنیــا چنیــن مــردان نمکــی 
وجــود نــدارد، تجربــه ای در ایــن زمینــه نداریــم و 

ــاز اســت. ــیعی نی بررســی وس
ــراث  ــش اداره کل می ــئول پژوه ــن مس همچنی
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس فرهنگ
زنجــان بــه مهــر گفــت: اقدامــات مطالعاتــی بــر 
روی مــردان نمکــی و  اشــیا مکشــوفه از معــدن 
ــا  ــترک ب ــکاری مش ــی هم ــاد ط ــک چهرآب نم

ــی انجــام شــد. پژوهشــگران آلمان
ــال های 83  ــه س ــان اینک ــی بابی ــل عال ابوالفض
و 84 و نیــز  89 و 90  اشــیایی طــی حفــاری 
معــدن چهــر آبــاد کشــف شــد افــزود: بــا توجــه 

بــه اینکــه تعــداد ایــن اشــیا زیــاد اســت مطالعات 
ــه ای  ــا به صــورت مرحل ــر روی آنه و پژوهــش ب

ــود. ــام می ش انج
ــال های 90  ــای س ــج پژوهش ه ــزود: نتای وی اف
و 91 در یــک کتــاب دوزبانه انگلیســی و فارســی 
ــد و  ــاپ ش ــان چ ــر در آلم ــای اخی ــی ماه ه ط
نتایــج پژوهش هــای امســال و بهــار و تابســتان 
ســال آینــده نیــز در جلــد دوم ایــن کتاب منتشــر 

می شــود.

ماجرای مردان نمکی
ــرد  ــم پیکــره م ــزارش بعدازآنکــه نی ــن گ بنابرای
ــدن  ــال 1372 در مع ــک در س ــماره ی ــی ش نمک
ــد  ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــاد ب ــر آب ــک چه نم
تــاش چندانــی بــرای تعطیل کــردن اســتخراج 
مکانیکــی و لغــو بهره بــرداری از معــدن صــورت 
نگرفت تــا در پائیــز 1383 معــدن کاران حین کار 
بــا بولــدوزر مجــدداً بــا بقایــای اســکلت انســانی 
مواجــه شــدند کــه بــه دلیــل کار بــا بولــدوزر تــا 

ــود. ــده ب ــادی متاشی ش ــد زی ح
بــا جســتجوی معــدن کاران در میــان خاک هــای 
ــع آوری قســمت هایی از  ــر جم آشــفته، عــاوه ب
ــز  ــیایی نی ــده، اش ــه ش ــانی تکه تک ــای انس بقای
ــه اداره میــراث فرهنگــی  ــه دســت آمــد کــه ب ب

و گردشــگری اســتان منتقــل شــد.
ــانی،  ــای انس ــر روی بقای ــه ب ــی های اولی بررس
کــه پــس از انتقــال بــه میــراث فرهنگــی، مــرد 
ــن  ــه ای ــد، نشــان داد ک ــذاری ش نمکــی 2 نام گ
بقایــا متعلــق بــه مــردی میان ســال بــا میانگیــن 
قــد حــدود 180 ســانتی متر بــوده کــه در جریــان 
ــل کشته شــده  ــا و ســقف تون ــواره ه ــزش دی ری
ــرد  ــن م ــه اشــیایی کــه همــراه ای اســت. ازجمل
ــبد  ــه س ــه تک ــوان ب ــد می ت ــت ش ــی یاف نمک
و میخ هــای چوبــی، طناب هــای گیاهــی و 

ــرد. منســوجات اشــاره ک
ــه ای  ــی 2 و مجموع ــرد نمک ــی م ــف اتفاق کش
از اشــیا موجــب ازســرگیری پژوهــش هــای 
باستان شناســی در معــدن نمــک چهــر آبــاد بعــد 

ــد.  ــال ش ــت 11 س از گذش
ــا  ــاد ب ــر آب ــدن چه ــی مع ــردان نمک ــریال م س

آغازمجدد سریال مردان نمکی

آلمانی ها درپی کشف راز سربه مهر یک معدن
»مــردان نمکــی«، پیکرهایــی هســتند کــه در معــدن نمــک زیــر 
ــی  ــرای بررس ــا ب ــروز آلمانی ه ــدند و ام ــون ش ــک مدف ــا نم خرواره
ایــن معــدن بــه کاوش در معــدن چهــر آبــاد پرداختنــد تــا شــاید مــرد 
نمکــی دیگــری پیــدا شــود، احتمالــی کــه باســتان شناســان آلمانــی آن 

را رد نمی کننــد و می گوینــد: »امــکان هــر اتفاقــی وجــود دارد.«
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میـراث ایــران

کشــف مــرد نمکــی جدیــد هماننــد مــرد نمکــی 
شــماره ســه در پــی باطلــه بــرداری در زمســتان 
ســال 83 تــداوم یافــت و بــه دلیــل کشــف 
ــز  ــد نی ــن جس ــدوزر، ای ــط بول ــی توس مومیای
به صــورت متاشی شــده و تکه تکــه یافــت 

ــد. ش
ــی 3  ــرد نمک ــان م ــا هم ــی ی ــای مومیای بقای
شــامل اســتخوان، لبــاس و قســمت هایی از 
بافــت نــرم بــود کــه همچــون معدنچیــان دیگــر 
براثــر ریــزش تونــل و ســقوط یــک ســنگ چنــد 

تنــی روی او کشته شــده اســت.
بــه هنــگام کشــف جســد در وضعیــت دمــر قــرار 
ــمت  ــورت و قس ــه ص ــکلی ک ــه ش ــت. ب داش

ــود. ــه ب ــاک قرارگرفت ــدن روی خ ــوی ب جل
ــت  ــده، دس ــج خم ش ــه آرن ــا از ناحی ــت ه دس
ــت  ــت در حال ــت راس ــن و دس ــپ روی زمی چ
تقریبــاً مشــت شــده اســت . پــای راســت 
ــده  ــع ش ــر جم ــای دیگ ــاز و پ ــورت نیمه ب به ص
در زیــر شــکم قــرار داشــت. باوجــود شکســتگی 
ــر  ــرگ ب ــل م ــمت، دلی ــد قس ــه در چن جمجم
ــر  ــط دکت ــه توس ــات انجام یافت ــاس تحقیق اس
شــکوهی بــا عکس بــرداری سی تی اســکن، 
فشــار بــر قفســه ســینه و پارگــی قلــب درنتیجــه 
ــاک و آوار روی  ــزش خ ــا و ری ــل  ه ــزش تون ری

ــت. ــوده اس وی ب

ــخص  ــه مش ــات انجام گرفت ــاس تحقیق ــر اس  ب
شــد ایــن مومیایــی طبیعــی، پســر جوانــی 
ــال  ــدود 16 س ــرگ ح ــگام م ــه هن ــه ب ــوده ک ب
داشــته اســت. قــد ایــن مومیایــی 170 تــا 
175 ســانتی متر اســت. بــر گــوش هایــش 
حلقه هایــی از جنــس نقــره دیــده می شــود. 
ــی  ــگ خرمای ــه رن ــاه و ب ــر وی کوت ــای س موه

ــت. اس
ــیای  ــده، اش ــوان مومیایی ش ــن ج ــراه ای ــه هم ب
ــن  ــی از ای ــد. یک ــف ش ــز کش ــی نی جالب توجه
اشــیا چاقــوی فلــزی بــا دســته اســتخوانی اســت 
کــه در غافــی چرمــی بــه کمربنــد پارچــه ای او 
بسته شــده اســت. از اشــیای دیگــر می تــوان بــه 
ــرد.  ــاره ک ــالم اش ــفالی س ــک س ــوزه کوچ دو ک
یک مهــره  گیاهــی،  طناب هــای  همچنیــن 
ــالم  ــوز س ــک پی س ــی، ی ــاب آب ــا لع ــک ب کوچ
دودزده، 11 تکــه ســفال  نیــز همــراه ایــن جســد 

یافــت شــده اســت.
از ویژگی هــای بســیار مهــم ایــن مومیایــی 
ــن او  ــر ت ــه ب ــت ک ــل اس ــاس کام ــی، لب طبیع
ــد،  ــده می شــود. ایــن لبــاس از باالپوشــی بلن دی
یــک شــلوار و کفــش چرمــی تشکیل شــده 

ــت. اس

ریزش معدنی در اعماق تاریخ
مــرد نمکــی پنجــم در کاوش فصــل دوم در 
حالــی یافــت شــد کــه به جــز ســر بقیــه قســمت 
ــر صخــره و ســنگ هــای آواری  ــدن زی هــای ب
ــان  ــد نش ــکل جس ــود . ش ــه ب ــزرگ قرارگرفت ب
مــی داد کــه ایــن شــخص نیــز همچــون 
ــر  ــه منج ــه ای ک ــر حادث ــی براث ــای قبل نمونه ه
ــته و  ــده، کش ــل ش ــزش تون ــب و ری ــه تخری ب

اســت. مدفون شــده 
ــتر  ــماره 4 بیش ــی ش ــی نمک ــاف مومیای برخ
ــده  ــم پوسیده ش ــی پنج ــرد نمک ــدن م ــت ب باف
ــمت  ــط در قس ــرم فق ــت ن ــه و باف ــن رفت و از بی
هایــی کوچــک از دودســت، پاهــا بخــش هایــی 
ــود. کــم  ــده ب از صــورت، ســینه و لگــن باقی مان
ــودن میــزان نمــک در ایــن محیــط، نفــوذ آب  ب
ــدن، از  ــش از مع ــن بخ ــه ای ــوه ب ــاالی ک از ب
دالیــل اصلــی پوســیده شــدن زیــاد مــرد نمکــی 

ــت.  5 اس
پیــش از کاوش هــای دو فصــل 83 و 84 در 
معــدن نمــک چهــر آبــاد، بــر اســاس یافته هــای 

ســال 72 تصــور بــر ایــن بــود کــه معــدن، محل 
ــده  ــا نماین کشــته شــدن شــاهزاده ساســانی و ی
هیئــت حاکمــه اقــوام ســکایی در ســده 8 پیــش 
ــای دو  ــا کاوش ه ــا ب ــت. ام ــوده اس ــاد ب از می
فصــل اخیــر مشــخص شــد کــه همــه مومیایــی 
 هــای مکشــوفه از معــدن، کارگرانــی بودنــد کــه 
درنتیجــه ریــزش معــدن و فروریختــن دیواره هــا 
ــده اند. ــته و مدفون ش ــا کش ــل ه ــقف و تون و س

ــه  ــد ک ــخص ش ــا مش ــش ه ــاس آزمای ــر اس  ب
مــرد نمکــی 3، 4، 5، مربــوط به دوره هخامنشــی 
بــا قدمــت حــدود 2300 ســال و مــرد نمکــی 1، 
2، مربــوط بــه دوره ساســانی، بــا قدمــت حــدود 
1500 تــا 1700 ســال قبــل اســت. بنابرایــن بــا 
ــزش  ــود، ری ــدارک موج ــواهد و م ــه ش ــه ب توج
ــت کم دو  ــاد، دس ــر آب ــدن چه ــای مع ــل ه تون

ــت. ــار رخ داده اس ب
ــی  ــی نمک ــتثنای مومیای ــر به اس ــال حاض در ح
ــته  ــی نگه داش ــوزه مل ــه در م ــک ک ــماره ی ش
ــت آمده  ــیای به دس ــاد و اش ــه اجس ــود، بقی می ش
ــاد در مــوزه ذوالفقــاری زنجــان،  از معــدن چهرآب
ــداری  ــوط نگه تحــت نظــارت کارشناســان مرب

می شــوند.

عالوه بر ادامه مطالعات 
معدنی، هم زمان با 

حضور محققان آلمانی، 
مطالعات گیاه شناسی در 
زمینه ژئوفورمولوژی با 

موضوع مطالعات محیطی 
و زمین باستان شناسی با 

همراهی گیاه شناسان و اساتید 
دانشگاه زنجان در زمینه های 
مختلفی مانند انسان شناسی، 

مومیایی ها، بافت شناسی، 
  DNA،استخوان شناسی

باستانی، مطالعه ریشه و منشأ 
جغرافیایی مومیایی ها، 

جانورشناسی و گیاه شناسی 
کهن انجام می شود|
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رمضان نوری

سـد سـیمره و دریاچـه ایـن سـد واقـع در شهرسـتان بـدره کـه 
هم اکنـون آبگیری شـده موقعیت بسـیار عالی برای گردشـگران در 
دل کوه هـای اسـتان ایـام فراهم کـرده ولـی متأسـفانه به خوبی از 

ایـن ظرفیت بـرای توسـعه گردشـگری اسـتفاده نمی شـود.
وجـود دریاچـه در کنـار زیبایی هـای طبیعی، پرنـدگان مهاجـر، آثار 
تاریخی و... باعث شـده سـد سـیمره یکی از مهم ترین ظرفیت های 
گردشـگری اسـتان باشـد که به دلیل نبـود امکانات در کنـار معرفی 

نشـدن مناسـب، هم اکنون میزبان گردشـگران چندانی نیسـت.

lطرح جامع گردشگری سیمره اجرایی نشد
طی سـال های اخیـر یک طرح بـزرگ گردشـگری قرار بود در سـد 
سـیمره اجرایـی شـود که عـاوه بـر تحـول در بخش گردشـگری 
اسـتان، بخش مهمـی از درآمـد آن نصیب مردم شـود کـه البته این 

طـرح هنـوز در حد حـرف و کاغـذ مانده و اجرایی نشـده اسـت.
ایـن طـرح قرار بود توسـط بخش خصوصـی در چند بخـش اجرایی 
شـود کـه اجـرای آن می توانسـت در توسـعه گردشـگری اسـتان و 
افزایـش بازدیـد گردشـگران از سـد سـیمره مؤثر باشـد ولـی برای 
اجـرای این طـرح گویا هنوز بخـش خصوصی پای کار نیامده اسـت.

عبدالمالـک شـنبه زاده مدیـرکل میـراث فرهنگی اسـتان ایـام با 
اشـاره بـه ظرفیت هـای بزرگ سـد سـیمره اظهار داشـت: یکـی از 
مهم تریـن مناطق گردشـگری اسـتان ایام رودخانه و سـد سـیمره 

ست. ا
وی بیـان داشـت: قـرار بـود طـرح جامـع گردشـگری سـد سـیمره 
توسـط بخـش خصوصـی اجرایی شـود که فعـًا این مهـم محقق 
نشـده ولی به طور قطع میـراث فرهنگـی از هرگونه سـرمایه گذاری 

در بخـش گردشـگری اسـتان حمایـت می کند.
شـنبه زاده عنوان کرد: سـرمایه گذاری در منطقه سـیمره برای ایجاد 
امکانـات و ورود گردشـگران از توجیـه اقتصادی برخوردار اسـت که 

نیازمنـد حضور سـرمایه گذار بخش خصوصی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اعتبـارات میـراث فرهنگی جوابگـوی حل 
مشـکات و زیرسـاخت های بخش گردشـگری نیسـت، گفـت: در 
ایـن زمینـه بایـد مسـئوالن اسـتانی در اختصـاص اعتبـارات توجه 

ویـژه ای به گردشـگری اسـتان داشـته باشـند.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان ایـام بابیـان اینکـه میـران 
فرهنگی اسـتان ایام طرح هـای مختلفی در بحث زیرسـاخت های 
گردشـگری اسـتان در دسـت احـداث دارد، گفـت: راه دسترسـی 

ازجملـه مهم تریـن نیازهـای مناطـق گردشـگری اسـتان اسـت.
وی گفــت: دریاچــه ســد ســیمره فرصتــی بی نظیــر بــرای توســعه 
ــات و  ــراث فرهنگــی ایجــاد امکان گردشــگری اســتان اســت و می
توســعه فعالیت هــای گردشــگری ایــن منطقــه را در اولویــت قــرار 

ــت. داده اس

lگردشگری سد سیمره از نبود سرمایه گذار رنج می برد
ــز  ــام نی ــتان ای ــگری اس ــان گردش ــدی از کارشناس ــا محم رض
اظهــار داشــت: مشــکل اصلــی گردشــگری ســد ســیمره در 
واقــع مشــکل اصلــی کل گردشــگری اســتان یعنــی همــان نبــود 

ســرمایه گذار و کمبــود امکانــات اســت.
وی بیــان داشــت: هنــوز بســیاری از جاذبه هــای بکــر و طبیعــی 
پشــت ســد ســیمره بــرای گردشــگران معرفــی نشــده و اجــرای 
ــه  ــه همه جانب ــک مطالع ــتلزم ی ــگری مس ــع گردش ــرح جام ط

اســت.
ــای  ــداث آالچیق ه ــی، اح ــاد راه دسترس ــرد: ایج ــوان ک وی عن
ــار ســد ســیمره باعــث  ــوع، کمپ هــای گردشــگری و... در کن متن

ــود. ــتان می ش ــه و اس ــن منطق ــگری ای ــعه گردش توس
محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مهم تریــن ویژگــی منطقــه وجــود 
رودخانــه پــر آب ســیمره اســت، گفــت: می تــوان از طریــق 
ــواری را در  ــکی و قایق س ــت اس ــای ج ــیمره ورزش ه ــه س رودخان

ــرد. ــدازی ک محــل ســد ســیمره راه ان
وی افــزود: دارا بــودن آب وهــوای مناســب در منطقــه ســیمره لــزوم 
ــی  ــی را در اســتان الزام ــق گردشــگری آب ــرای رون ــزی ب برنامه ری
کــرده و اگرچــه گردشــگران در ایــام زمســتان نمی تواننــد در دریــا 
شــنا کننــد امــا ســایر فعالیت هــای تفریحــی دریایــی نظیــر جــت 
ــل  ــه قاب ــودن رودخان ــل آرام ب ــه دلی ــواری و ... ب ــکی، قایق س اس

انجــام اســت.

lظرفیت های سـد سـیمره برای توسـعه فعالیت های 
آبزی پروری مناسـب است

فتـح اهلل سـلیمانی مدیر امور شـیات جهاد کشـاورزی اسـتان ایام 
نیـز اظهار داشـت: سـد سـیمره یکـی از مهم ترین ظرفیت هـا برای 
توسـعه آبزی پـروری در اسـتان اسـت و هم اکنـون امـور شـیات 
اسـتان برنامه هـای مختلفـی بـرای محقق کـردن برنامه هـای این 

بخـش دارد.
وی بیـان داشـت: اولین اقـدام نیز رهاسـازی 100 هـزار بچه ماهی 
در سـد سـیمره به منظور تقویـت آبزی پـروری، توسـعه فعالیت های 

ماهیگیری و... بوده اسـت.
سـلیمانی با اشـاره به اینکه توسـعه فعالیت هـای آبزی پـروری خود 
گامـی مؤثر در راسـتای جذب گردشـگر اسـت، افزود: سـد سـیمره 
دارای ظرفیت هـای بسـیار زیادی اسـت که توسـعه هر یـک از این 

بخش هـا بـرای بخـش دیگر مهم اسـت.

بایـد  کـه  چندگانـه  کاربردهـای  و  سـیمره  lسـد 
گیـرد قـرار  اسـتان  در  مورداسـتفاده 

سـد سـیمره به عنـوان پروژه بـزرگ ملـی هم اکنـون بعد از سـال ها 
پـروژه، فرصت هـای  عوایـد خـود  بـر  و عـاوه  آبگیـری شـده 
بـرق،  تولیـد  آبزی پـروری،  کشـاورزی،  بخـش  در  بی نظیـری 

اسـت. فراهم شـده  اسـتان  در  محیط زیسـت  و  گردشـگری 
دریاچـه سـد سـیمره بـه طـول 10 کیلومتـر، از حیـث جغرافیایـی 
زیسـتگاه بسـیار مناسـبی برای زمسـتان گذرانـی پرنـدگان مهاجر 
در ایـن اسـتان شـده اسـت و پرنـدگان مهاجـر این سـد، بیشـتر از 
گونه هـای حواصیل خاکسـتری، ماهی خورک ابلق، چنگـر، باکان، 

اگرت سـفید و اردک سرسـبز هسـتند.
سد سـیمره حدفاصل دو اسـتان ایام و لرسـتان و در 40 کیلومتری 
شـمال غربـی شهرسـتان دره شـهر بـر روی رودخانـه سـیمره 
احداث شـده و سـاالنه ظرفیـت تولیـد 850 میلیون کیلـووات انرژی 
بـرق را دارد و بـا اجـرای نیـروگاه این طـرح ضعف ولتاژ شـبکه برق 

اسـتان های غـرب کشـور به طـور کامـل برطـرف می شـود.
رودخانـه سـیمره از تاقـی رودخانه هـای قـره سـو و گاماسـیاب 
شـکل گرفته و در مـرز ایـام و لرسـتان جریان داشـته و تـا انتهای 

حـوزه کرخـه 650 کیلومتـر طـول دارد.

غفلت از ظرفیت گردشگری سد سیمره

 سرمایه گذاری ها محقق نشد

از  یکــی  بــه  گردشــگری  امــروز 
ــا و  ــدزا در دنی ــع درآم ــن صنای مهم تری
ــی متأســفانه  کشــورمان تبدیل شــده ول
محرومــی  اســتان های  دراین بیــن 
ــات و  ــود امکان ــل نب ــه دلی ــام ب ــل ای مث
محرومیت هــای اقتصــادی از درآمــد 

ایــن صنعــت بی بهــره هســتند.
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ــردم کوهدشــت از  ــن م ــا در بی ــزاده ابوالوف امام
ــه  ــت به طوری ک ــوردار اس ــدی برخ ــگاه بلن جای
ــاد  ــوگند ی ــه آن س ــار ب ــن دی ــردم ای ــتر م بیش

می کننــد.
و امــا از دیگــر ابعــاد اهمیــت ایــن روســتا 
ــای  ــر پ ــه زی ســنگ قبرهای تاریخــی اســت ک
عابــران محوشــده اند و پیش تــر خبرگــزاری 
ــر  ــخ زی ــوان » تاری ــا عن ــی ب ــر در گزارش مه
پــای رهگــذران/ ســنگ قبرهایــی کــه راه 
ــک  ــب ی ــری از تخری ــدند«، »تصاوی ــه ش پل
گورســتان تاریخــی/ پختــن »کبــاب« روی 
ســنگ قبرهای کهــن« بــه عمــق فاجعــه 
ــه ی  ــن در محوط ــنگ قبرهای که ــودی س ناب

ــود. ــه ب ــام زاده پرداخت ــن ام ای
ــت  ــی از آن جه ــتان تاریخ ــن قبرس ــت ای اهمی
ــود  ــی ب ــا مکان ــتان تنه ــن قبرس ــه ای ــت ک اس
کــه قبرهایــی چنــد طبقــه شــبیه آرامــگاه 
کــوروش داشــت و می توانســت هم چنــان 
دســت نخورده باقــی بمانــد تــا محــل تماشــای 
ــی  ــه و حت ــرار گرفت ــد ق ــگران عاقمن گردش
بررســی ها و کاوش هــای باستان شناســی در 

ــرد. ــورت گی ــه ص ــن رابط ای
بــه گفتــه برخــی از محققــان و مطلعیــن محلــی 
امــروزه در گورســتان  ســنگ قبرهایی کــه 
روســتای ابوالوفــاء دیــده می شــود بازمانــده 
بــاارزش  ســنگ قبرهای  از  زیــادی  تعــداد 
ــر  ــرن اخی ــا ق ــم ت ــرن پانزده ــه ق ــوط ب مرب
اســت کــه ازلحــاظ خطــوط و نقــوش طرح هــا 
از شــاهکارهای هنــری به حســاب می آیــد.

ســنگ قبرهای گورســتان تاریخــی ابوالوفــاء 
ــده  ــده و خوابی ــی، خوابی ــیوه پلکان ــه ش ــه س ب
بــا میلــه ای به صــورت عمــودی افراشــته، 
مهم تریــن  از  یکــی  اســت.  ایجادشــده 
مــواردی کــه ازلحــاظ مردم شناســی حائــز 
ــر روی  ــی هایی ب ــود نقاش ــت وج ــت اس اهمی

ســنگ قبرهای افقــی و عمــودی اســت.
خبرگــزاری مهــر پیــش از ایــن بــا انتشــار 
ایــن  اهمیــت  بــه  متعــدد  گزارش هــای 
قبرســتان تاریخــی پرداختــه و نســبت بــه رونــد 
ــفانه  ــا متأس ــدار داده ام ــا در آن هش تخریب ه
ــته ای از ســوی  ــش شایس ــاهد واکن ــواره ش هم

ــم. ــر نبودی ــان ام متولی
ــر ســنگ و ســیمان  ــای ارزشــمند زی آن میل ه
راه پله هــا دفــن شــدند امــا امــروز روایــت تلــخ 
دیگــری از برخــورد اوقــاف کوهدشــت بــا 
ــه  ــوش توج ــی گ ــنگ قبرهای تاریخ ــن س ای
دلســوزان میــراث فرهنگــی را آزار می دهــد، 
دســت  کــه  منقوشــی  میل هــای ســنگی 

هنرمنــد گذشــتگان ردی از فرهنــگ و زندگــی 
زمــان خــود را روی آن هــا بــر جاگذاشــته اســت.

ــتان های  ــتر قبرس ــا در بیش ــت میل ه ازاین دس
ــه  ــود دارد ک ــت وج ــراف کوهدش ــی اط قدیم
ــا  بــاالی سرســنگ قبرهــا عمــود ایســتاده اند ت

روایــت گــر مــرگ وزندگــی انســان باشــند.
بــر روی برخــی از ایــن میل هــای ســنگی 
ــی  ــده و روی برخ ــز« حک ش ــکل »کل و ب ش
ــکار  ــی و ش ــص و پای کوب ــر رق ــر تصوی دیگ
ــل«  ــو ت ــری و ک ــل »چم ــاز و ده ــوار و س و س
نقــش بســته کــه بــه شــیوه هایی بســیار 

هنرمندانــه حکاکــی شــده اند.
متأســفانه ایــن ســنگ های تاریخــی کــه 
ــی  ــگ زندگ ــر و فرهن ــای هن ــی آینه ه به نوع
در  می شــوند  محســوب  مــا  گذشــتگان 
روســتای »بلــه فــا« شکســته شــده و روی هــم 
تلنبــار شــده اند کــه تأســف پربیننــده ای را 

نگیزنــد. برمی ا
ــک  ــه ی ــد ب ــه می توان ــا« ک ــه ف ــتان »بل قبرس
ــت  ــود و قابلی ــل ش ــی تبدی ــوزه مردم شناس م
آن را دارد کــه محــل بازدیــد گردشــگران 
میل هــای شکســته اش  بــا  امــروز  باشــد، 
جــای ریختــن آشــغال زواری شــده اســت کــه 
روزانــه بــرای زیــارت امــام زاده »بلــه فــا« 
بــه ایــن روســتا می آینــد، میل هایــی کــه 
ــرده هنــوز ســرپا  ــه درب از تبــر تخریــب جــان ب
ایســتاده اند تــا تاریــخ هنــر وزندگــی ایــن دیــار 
را بــرای رهگــذران و گردشــگران به خوبــی 

ــد. ــو کنن بازگ
ــده از ســاخت و  نخاله هــای ســاختمانی به جامان
ســاز محوطــه پــس از ســال ها هنــوز از حریــم 
ــن  ــده ای ــث ش ــده و باع ــاک نش ــتان پ قبرس
ــای  ــن زباله ه ــت ریخت ــکان راح ــتان م قبرس

ــود. ــردم ش م
ــتان  ــه قبرس ــت در محوط ــرم درس ــه ح محوط
ــد و قســمتی از  ــاخته ش ــا« س ــه ف ــی »بل قدیم
ــی داده  ــه اتاق های ــود را ب ــای خ ــتان ج قبرس

ــت. ــتراحت زوار اس ــل اس ــروز مح ــه ام ک
ــد  ــبب ش ــه س ــن محوط ــاخت ای ــات س عملی
تامیل هــا و ســنگ های قبرســتان از جــای 
ــفانه  ــا متأس ــوند ام ــته ش ــده و شکس ــود کن خ
پــس از اتمــام ســاخت کســی مســئولیت 

بازســازی اش را بــه عهــده نگرفــت.
تخریــب قبرســتان قدیمــی »بلــه فــا« در حالــی 
ــوی  ــه از س ــاد ک ــاق افت ــاف اتف ــه دســت اوق ب
میــراث فرهنگــی کوهدشــت کوچک تریــن 
ــد  ــازه ندهن ــا اج ــت ت ــورت نگرف ــی ص نظارت
ــرزمین  ــن س ــمند ای ــراث ارزش ــمتی از می قس

فاتحه سنگ قبرهای تاریخی خوانده شد

میراث شکسته زیرپای بی توجهی
از قبرســتان تاریخــی روســتای ابوالوفــا به عنــوان تنهــا قبرســتانی یــاد 
می شــد کــه شــبیه آرامــگاه کــوروش دارای ســنگ قبرهای چندطبقــه 
بــود، ســنگ قبرهایی کــه حــاال یــا تبدیــل بــه راه پلــه و یــا راهــی 

شــده اند. زباله دانــی 
ــت  ــری کوهدش ــا در ۵2 کیلومت ــه ابوالوف ــروف ب ــا« مع ــتای »بِلَف روس
ــام در خــود جــای داده اســت  ــن ن ــه همی ــر یکــی از امام زاده هــا را ب قب

ــاند. ــود می کش ــمت خ ــه س ــماری را ب ــران بی ش ــرروزه زائ ــه ه ک

ش برتر آبان ماه
گزار

حشمت اله 
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میـراث ایــران

داوود عبدی

ــود. ــود ش ناب
ــت  ــراس آن هس ــود، ه ــت موج ــا وضعی ــا ب ام
کــه میل هــای شکســته ایــن قبرســتان قدیمــی 
ــن  ــل دف ــه مح ــا ب ــار زباله ه ــا تلنب ــراه ب هم
زباله هــا در دوردســت های شــهر کوهدشــت 
ــا بــرای همیشــه در چاله هــای  منتقــل شــوند ت

ــوند. ــن ش ــی دف فراموش
مدیــر میــراث فرهنگــی، دســتی و گردشــگری 
کوهدشــت در ایــن رابطــه می گویــد: اداره 
ــا و  ــودی میل ه ــب و ناب ــث تخری ــاف باع اوق
ــت و  ــا« اس ــه ف ــتای »بل ــنگ قبرهای روس س
ــرم  ــه ح ــاخت محوط ــگام س ــه هن ــن فاجع ای

ــت. ــاده اس ــاق افت اتف
ــاف  ــه اوق ــه وظیف ــان اینک ــری بابی ــد حائ صم
ــرد کار  ــل می گی ــه تحوی ــان ک ــت، همچن اس

حفاظــت را هــم انجــام دهــد تصریــح می کنــد: 
ــد  ــکاری نکن ــه هم ــن زمین ــاف در ای ــر اوق اگ
ــی موضــوع  ــع قضای ــق مراج ــم از طری مجبوری

ــم. ــری کنی را پیگی
مدیــر میــراث فرهنگــی، دســتی و گردشــگری 
کوهدشــت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه 
چــه برنامــه ای بــرای ســاماندهی میل هــا و 
ســنگ قبرها داریــد، می گویــد: فعــًا تغییــر 
ــی  ــه مکان ــا ب ــت ت ــده اس ــری انجام نش کارب
ــت  ــاف اس ــه اوق ــوند و وظیف ــل ش ــر منتق دیگ
در همــان منطقــه جایــی بــرای اســتقرار آن هــا 

ــد. ــاظ کن لح
ــراث  ــر می آنچــه قابل تأمــل اســت این کــه مدی
ــی  ــی اصل ــوان متول فرهنگــی کوهدشــت به عن
ــه  ــی از فاجع ــراث تاریخ ــار و می ــت از آث حفاظ

تلــخ تخریــب و شکســته شــدن میل هــا 
ــال  ــد س ــه چن ــی ک ــدارد، میل های ــی ن اطاع
ــته روی  ــینه های شکس ــا س ــان ب ــت همچن اس
ــی  ــی بی اهمیت ــا حاک ــیده اند ت ــن دراز کش زمی

ــند. ــود باش ــر خ مســئوالن ام
اگــر میــراث فرهنگــی مدعــی اســت کــه 
ــا  ــزاده ابوالوف ــاف در امام ــی اوق ــات عمران اقدام
ــال  ــت س ــد از هف ــرا بع ــوده چ ــی ب ــر قانون غی
ــد و اصــا چــرا  متوجــه ایــن موضــوع شــده ان
میــراث فرهنگــی آثــار تاریخــی خــود را اینگونه 
ــن  ــاف ای ــال اوق ــور مث ــه ط ــه ب ــرده ک ــا ک ره

ــد.  ــل کن ــه عم گون
ــر کل  ــاز مدی ــی خاکب ــام مرتض ــت االس حج
ــن  ــز در ای ــتان نی ــه لرس ــور خیری ــاف و ام اوق
رابطــه بــا بیــان اینکــه کارهــای عمرانــی 
صــورت گرفتــه در امامــزاده ابوالوفــا شهرســتان 
ــن  ــت م ــگام مدیری ــه هن ــوط ب کوهدشــت مرب
در اوقــاف نبــوده اســت می گویــد: در ایــن 
ــار  ــم اظه ــه بخواه ــدارم ک ــی ن ــه اطاع زمنی

ــم. ــر کن نظ
ــای  ــام کاره ــرای انج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــه اســتان اگ ــاع متبرک ــی در ســطح بق عمران
ــی  ــار تاریخــی و میراث ــه و آث ــا ابنی ــراف آنه اط
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــا اداره کل می ــند ب باش
دســتی و گردشــگری اســتان تفاهــم نامــه 
ــه  ــم ادام ــا داری ــظ آنه ــه حف ــکاری در زمین هم
ــه  ــه ای ک ــر برنام ــه ه ــن اینک ــد: ضم می ده
میــراث فرهنگــی در ایــن رابطــه بــه مــا بدهنــد 

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــا آن را اجرای م
ــا  ــتان ب ــه لرس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
ــن رابطــه  ــراث فرهنگــی در ای ــان اینکــه می بی
ــای الزم را  ــتور کار و مجوزه ــا دس ــه م ــد ب بای

ــن  ــر از ای ــا غی ــر م ــود: اگ ــادآور می ش ــد ی بده
ــم  ــام دادی ــی انج ــا اقدام ــتور کار و مجوزه دس
ــت  ــه کار ممانع ــد از ادام ــی بای ــراث فرهنگ می

ــد. کن

ــد از 7  ــی بع ــراث فرهنگ ــرا می lچ
ــت ــده اس ــی ش ــال مدع س

ــا بیــان اینکــه اگــر  ــاز ب حجــت االســام خاکب
ــراث فرهنگــی مدعــی اســت کــه اقدامــات  می
ــی  ــر قانون ــا غی ــزاده ابوالوف ــا در امام ــی م عمران
ــن  ــه ای ــال متوج ــت س ــد از هف ــرا بع ــوده چ ب
ــا  ــد: اص ــی ده ــه م ــد ادام ــده ان ــوع ش موض
ــود را  ــی خ ــار تاریخ ــی آث ــراث فرهنگ ــرا می چ
اینگونــه رهــا کــرده کــه بــه طــور مثــال اوقــاف 

ــد. ــه عمــل کن ــن گون ای
وی بــا بیــان اینکــه مــن کــه کارشــناس میراث 
ــن  ــد: در ای ــی کن ــح م فرهنگــی نیســتم تصری
ــراث فرهنگــی اطــراف  ــظ می ــرای حف راســتا ب
ــاع متبرکــه و امامــزادگان اســتان بخشــی از  بق
ــد و  ــن کن ــراث فرهنگــی تامی ــش را می اعتبارات
بخشــی را اوقــاف آمادگــی دارد در قالــب تفاهــم 
ــص  ــارات را تخصی ــن اعتب ــکاری ای ــه هم نام

ــد. ده
ــه مســئوالن مربوطــه اســت  ــر روی وظیف به ه
ــار ارزشــمند  ــن آث کــه در حفــظ و نگهــداری ای
ــار تخریبشــان  ــی از کن ــا بی اهمیت ــند و ب بکوش
ــر  ــنگ قبرها روایت گ ــن س ــه ای ــد چراک نگذرن
تاریــخ فرهنــگ و زندگــی ایــن ســرزمین 
هســتند، ســرزمینی کــه دســتی بــر آتــش 
ــی اش  ــته های فرهنگ ــا داش ــته و ب ــر داش هن
می توانــد پذیــرای خیــل گردشــگران بــوده و در 
ایــن رابطــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد.

ــت  ــر اس ــکوه در دل کوی ــن و باش ــی که ــادآور تاریخ ــاده« ی »پ
ــم  ــتا در روزگاران قدی ــن روس ــار ای ــق و اعتب ــه از رون ــی ک تاریخ
ســخن بــه میــان مــی آورد. صنیــع الدولــه در کتــاب مــرات البلدان 
در خصــوص ایــن روســتای تاریخــی می گویــد: »اصــل اســم ایــن 
ده، پائیــن ده اســت چــون ســمت مغــرب از ایــن ده کــه می گــذرد، 
خــاک خــوار )گرمســار کنونــی( اســت ولــی آبــادی نیســت بــه جــز 

روســتای ده نمــک کــه آن هــم جمــع دیوانــی نــدارد.«

lپاده و هم جواری با راه ابریشم
ــرق  ــری ش ــاده در دو کیلومت ــگری پ ــدف گردش ــتای ه روس
روســتای اســام آباد و چهــار کیلومتــری شــمال شــرقی 
شهرســتان آرادان واقع شــده و مخلوطــی از باورهــای فرهنگــی 
ــل  ــه دالی ــته ب ــالیان گذش ــه در س ــت ک ــف اس ــف مختل طوای
مختلــف بــه ایــن روســتا مهاجــرت کرده انــد و درواقــع، 
ــوام  ــن روســتا ق ــوع فرهنگــی را در ای جابجایی هــای مکــرر، تن

داده اســت.
ــن  ــل قرارگرفت ــه دلی ــاده بخــش عمــده ای از شــهرت خــود را ب پ
ــای تاریخــی و ســفرنامه های  ــر ســر راه تاریخــی ابریشــم، بناه ب
مختلــف همــراه دارد تــا جایــی کــه ناصرالدین شــاه قاجــار، هرتــوم 
ــرادی  ــه اف ــه ازجمل ــروس( و صنیع الدول ــر پ ــفیر کبی ــیندلر )س ش
ــی از  ــات مهم ــود، اطاع ــاب خ ــا کت ــفرنامه ی ــه در س ــتند ک هس

ــد. ــرن پیــش آورده ان ــک ق ــاده در حــدود ی ــت پ وضعی
ــل  ــیار حاص ــتا بس ــن روس ــای ای ــتند زمین ه ــد هس ــی معتق برخ
ــد،  ــی از آن می بردن ــای فراوان ــردم بهره ه ــت و م ــوده اس ــز ب خی
بــه همیــن بــه »بهــره ده« معــروف بــوده و به مرورزمــان، در 
گــردش کام هــا و زبان هــا بــه پــاده تغییــر نــام یافتــه اســت. امــا 
هرچــه هســت امــروز نــام پــاده بــر زیــر خروارهــا خــاک فراموشــی 
آن چنــان خفتــه کــه بیــدار کردنــش همتــی عالی یــا عزمی راســخ 

می طلبــد.

lپاده روستایی سزاوار تحسین
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــی  ــت قدیم ــد: باف ــتا، می گوی ــن روس ــاره ای ــتان آرادان درب شهرس
روســتا بیــش از یــک قــرن قدمــت دارد و شــواهد نشــان می دهــد 
ــد و  ــی می کردن ــه زندگ ــر در قلع ــی 150 نف ــدود 120 ال ــه ح ک

ــاخته اند. ــتا را س ــده و روس ــرون آم ــپس بی س
ــتا  ــار در روس ــه آب انب ــته س ــنی درگذش ــی محس ــه عل ــه گفت ب
ــال 1320 و  ــی در س ــیخ عل ــار ش ــت، آب انب ــته اس ــود داش وج

روســتای پــاده از توابع شهرســتان آرادان 
بــا جاذبــه هــای فــراوان گردشــگری 
ــا شــکوه از کهــن دیــار  خــود تصویــری ب
قومــس را بــه تصویــر مــی کشــد کــه 
آوای خــوش تاریــخ کهــن دیــار گرمســار 

و آرادان را بــه یــادگار دارد.

»پاده«روستایی باجاذبه های فراوان

سمفونی خشت،گل وتاریخ در دل کویر
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میـراث ایــران

ــان  ــری در زم ــار تراب ــال 1310 و آب انب ــی در س ــار خون آب انب
قاجــار ســاخته می شــود. ایــن روســتا دارای ســه حمــام بــوده و 
یک خانــه گاه قدیمــی کــه ایــن خانــه گاه در ســال 1362 دایــر 

شــده اســت.
محســنی در خصــوص مکان هــای ثبت شــده ایــن روســتا 
ــماره 20165  ــه ش ــاده ب ــعید پ ــلطان ابوس ــزاده س ــد: امام می گوی
ــام  ــال 81، حم ــماره 5811 در س ــه ش ــاده ب ــه پ ــال 86، قلع در س
پــاده در ســال 90، یخچــال پــاده بــه شــماره 20157 در ســال 86، 
ــن  ــروش ای ــه شــماره 19953 در ســال 86 و مف ــار روســتا ب آب انب
روســتا به عنــوان میــراث فرهنگــی در ســال 91 بــه ثبــت میــراث 

فرهنگــی کشــور رســیده اســت.

lاقدامات میراث فرهنگی در احیای پاده
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری آرادان همچنیــن 
ــد:  ــح می ده ــتا، توضی ــن روس ــود در ای ــای موج ــاره خانه ه درب
ــده  ــون به جامان ــه تاکن ــتا ک ــی روس ــای قدیم ــن خانه ه مهم تری
ــری،  ــان تراب ــد ج ــی، محم ــاس میرزای ــاج عب ــزل ح ــت من اس
ــری  ــی تراب ــاج تق ــری، ح ــا تراب ــد، غامرض ــهدی علی محم مش

ــته ایم. ــا داش ــظ آن ه ــعی در حف ــواره س ــه هم ــت ک اس
ــی  ــتای تاریخ ــن روس ــظ ای ــرای حف ــه ب ــان اینک ــنی بابی محس
عــاوه بــر تاش هــای میــراث فرهنگــی همــت و پشــتکار اهالــی 
نیــاز اســت، ادامــه می دهــد: امــوری چــون تبدیــل حمــام قدیمــی 
ــال93  ــفند س ــن و اس ــه در بهم ــاورزی ک ــع کش ــوزه صنای ــه م ب
ــه  ــور توج ــری درخ ــد ام ــت می توان ــده اس ــت و بازسازی ش مرم

باشــد.
وی معتقــد اســت حفــظ میــراث فرهنگــی ایــن روســتا، حمایت هــا 
ــن اداره و  ــروی انتظامــی و کارشناســان ای و بازدیدهــای بیشــتر نی

ــد. ــی را می طلب ــراد بوم ــانی اف اطاع رس

lگردشگری پتانسیل اصلی پاده
ــتان آرادان  ــگری شهرس ــی و گردش ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
ــن  ــد: ای ــز می گوی ــاده نی ــتای پ ــگر روس ــذب گردش ــاره ج درب
ــدف  ــتای ه ــوان روس ــته به عن ــال گذش ــی در س ــتای تاریخ روس
ــیار  ــیل بس ــکان، پتانس ــن م ــذا ای ــد ل ــی ش ــگری معرف گردش

ــت دارد. ــذب توریس ــتای ج ــبی در راس مناس
محســنی توضیــح می دهــد: ایجــاد اقامتــگاه بــوم گــردی توســط 
ــاده  ــد پ ــا ازلحــاظ اقتصــاد روســتایی می توان ــی روســتا نه تنه اهال
ــز  ــگر نی ــذب گردش ــه ج ــد درزمین ــه می توان ــد بلک ــت کن را تقوی

اقدامــات مفیــدی صــورت دهــد.
وی افــزود: ســاکنان می تواننــد بــرای جــذب توریســت مکان هایــی 
ــن  ــد از ای ــی می توانن ــراد محل ــب اف ــد. به این ترتی ــم کنن را فراه
راه درآمــد اقتصــادی داشــته باشــند. امــا در ایــن راه ابتــدا بایــد بــه 
معرفــی جاذبه هــای گردشــگری پــاده بپردازیــم چراکــه معتقدیــم 
ــوردی، گردشــگری  ــر ن ــرای کوی ــی ب ــتا پتانســیل خوب ــن روس ای
ــد در  ــه جدی ــدود 14 خان ــر ح ــال حاض ــواری دارد و در ح و شترس
ــن منظــور در حــال ســاخت اســت. ــه ای منطقــه ورودی روســتا ب

lروستایی که بوی تاریخی کهن می دهد
حفــظ نماهــا و بافــت تاریخــی روســتای پــاده و وجــود 
ســاختمان های قدیمــی بــا معماری هــای کهــن در سرتاســر 
روســتا، جلــوه ای خــاص بــه ایــن روســتا بخشــیده اســت 
به گونــه ای کــه قلعــه، امامــزاده، تکیــه، مســجد، حمــام، آب انبــار و 
تعــدادی بناهــای مســکونی قدیمــی از مهم تریــن و شــاخص ترین 

ــد. ــمار می آین ــه ش ــتا ب ــن روس ــی ای ــای تاریخ بناه
ــه  ــر مســیر جــاده کاروان روی قدیمــی و فاصل ــا تغیی درگذشــته ب
گرفتــن آن از روســتای پــاده، باعــث ایجــاد وقفــه در دوران رونــق 
ــای  ــتن جاذبه ه ــا داش ــان ب ــتا همچن ــن روس ــا ای ــد، ام ــتا ش روس

ــه  ــار زدن هم ــا کن ــد ب فرهنگــی و تاریخــی خــاص خــود می توان
ــه  ــن جاذب ــن بی ــردد. در ای ــق گذشــته خــود بازگ ــه رون ــا، ب مانع ه

ــم. ــاده را از نظــر مــی گذرانی هــای گردشــگری پ

lبافت تاریخی روستای پاده
یکــی از ویژگی هــای مهــم روســتای پــاده، حفــظ بافــت قدیمــی 
و تاریخــی آن، شــامل ســاختمان های عمومــی و خانه هــای 
مســکونی اســت کــه قدمــت برخــی از ایــن ســاختمان ها بــه بیش 

ــد. ــرن می رس ــک ق از ی
اهالــی ایــن روســتا تا حــدود 150 ســال پیــش همگــی در داخــل قلعه 
زندگــی می کرده انــد، ولــی بــه تاریــخ از قلعــه خارج شــده و شــروع بــه 
ساختمان ســازی در اطــراف قلعــه کردنــد. عــاوه برســاختمان هــای 
عمومــی، تعــدادی از ســاختمان های مســکونی نیــز در بافــت قدیــم 
روســتا وجــود دارنــد، کــه واجــد ارزش تاریخــی و فرهنگــی ازنظــر 

قدمــت، نمــای ســاختمان، معمــاری و عملکــرد آن هــا هســتند.
ــاهراه  ــر ش ــر س ــاده ب ــتای پ ــد روس ــاره ش ــر اش ــه پیش ت چنانک
ــاده  ــتای پ ــه روس ــن این ک ــت. ضم ــرار داش ــان« ق »ری- خراس
ــته و  ــیاری داش ــق بس ــداری رون ــداری و باغ ــت، دام ــر زراع ازنظ
ــن  ــه ای ــوری ب ــراد عب ــیاری از اف ــذب بس ــث ج ــق باع ــن رون ای
ــران  ــه مهاج ــت اینک ــن اس ــه روش ــت. آنچ ــده اس ــتا می ش روس
بــه ایــن روســتا عمدتــاً در دوران اوج رونــق اقتصــادی پــاده یعنــی 
دوره قاجاریــه بــه ایــن روســتا مهاجــرت کرده انــد و پــس از تغییــر 
مســیر و جابجایــی جــاده خراســان و ســایر حــوادث و وقایــع دیگر، 
پــاده کم کــم رونــق خــود را از دســت داد و بخــش قابل توجهــی از 

ــد. ایــن جمعیــت، ایــن روســتا را تــرک کردن

lدژ یا قلعۀ روستای پاده
مهم تریــن و قدیمی تریــن اثــر تاریخــی پــاده، قلعــه عظیم و ســتبر 
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آن اســت. ایــن قلعــه بلنــد و باعظمــت بــا مســاحت بیــش از یک 
ــده  ــتا واقع ش ــز روس ــاخته و در مرک ــت و گل س ــار از خش هکت
ــامی را  ــام و دورۀ اس ــش از اس ــاری پی ــت. دو دورۀ معم اس
پشــت ســر گذاشــته، کــه دوره اســامی آن بــه قــرن 13 هجری 
ــر روی یــک محوطــه  ــه شــکل مــدور ب می رســد. ایــن قلعــه ب

بــزرگ و بلنــد آبرفتــی ایجادشــده اســت.
دورتــادور آن در بــاالی همیــن تپــه عظیــم آبرفتــی، دیوارهــای 
ــد. دیوارهــای ســمت شــمال آن بســیار  عظیمــی ایجــاد کرده ان
بلنــد و دســت نیافتنی اســت، در ســمت جنــوب کــه دروازه 
ورودی در آن تعبیه شــده و احتمــااًل دارای طــاق نیــز بــوده 
اســت، دیوارهــای اطــراف کوتاه ترنــد. ورودی قلعــه در دوره 
قدیــم دارای یــک در ســنگی عظیــم بــود کــه مدتــی از ایــن در 

به عنــوان پــل اســتفاده می شــد.
ــود دارد  ــیده ای وج ــروی سرپوش ــن در، راه ــور از ای ــد از عب بع
ــت.  ــته اس ــرار داش ــذر از آن ق ــه درگ ــی قلع ــۀ اصل ــه محوط ک
ــوده  ــی ب ــاق هال ــا ط ــی ب ــه، دارای اتاق های ــادور محوط دورت
ــل از  ــا کام ــن بن ــاری ای ــت. معم ــده اس ــار آن باقی مان ــه آث ک
ــا قطــر 8  ــا 45×45 ب ــی از آجره خشــت و گل اســت و درجاهای

و10 ســانتی متر استفاده شــده اســت.
ــت  ــه و موقعی ــن قلع ــوع معمــاری ای ــه عظمــت و ن ــا توجــه ب ب
ــم،  ــی قدی ــار راه ارتباط ــن در کن ــرار گرفت ــی و ق سوق الجیش
می تــوان گفــت کــه در دوره ساســانی احتمــااًل یکــی از 
ــا حــدود 70 ســال  ــه ت ــن قلع ــوده اســت. ای ــی ب ــای نظام دژه
پیــش مورداســتفاده اهالــی بــرای ســکونت بــوده اســت. فضــای 
معمــاری و فــرم و وضعیــت ایــن دژ، کــوه خواجــه سیســتان را 
بــه یــاد مــی آورد. ایــن قلعــه بــه شــماره 5811 در فهرســت آثــار 

ــت. ــده اس ــور ثبت ش ــی کش مل

lامامزاده سلطان ابوسعید
ــر  ــجد قم ــرق مس ــعید در ش ــلطان ابوس ــزاده س ــاختمان امام س
ــجره نامه  ــد ش ــزاده، فاق ــن امام ــت. ای ــده اس ــم واقع ش بنی هاش
ــی  ــام موس ــدان ام ــان از فرزن ــه ایش ــد ک ــی می گوین ــت ول اس
کاظــم )ع( هســتند. ســاختمان امامــزاده از خشــت و گل در 
ــه  ــا روب ــر ساخته شــده اســت. نمــای ایــن بن ابعــاد11×13/5 مت
شــمال بــوده و شــامل ســه ایــوان اســت کــه ایــوان وســطی از 

ــت. ــر اس ــر بزرگ ت ــوان دیگ دو ای
ــت،  ــت نیس ــی در دس ــاع دقیق ــا اط ــن بن ــاخت ای ــخ س از تاری
امــا بــر اســاس شــواهد و قرائــن موجــود، بیــش از ســایر 

ســاختمان های روســتا )به جــز قلعــه( قدمــت دارد.

lتکیه روستای پاده
ــاده، یکــی دیگــر از بناهــای تاریخــی روســتا  تکیــه روســتای پ
اســت، کــه در حــدود ســال 1300 هجــری قمــری ساخته شــده 
ــرب  ــا در غ ــن بن ــت دارد. ای ــال قدم ــر135 س ــال حاض و در ح
مســجد قمــر بنی هاشــم واقــع و بــه آن چســبیده اســت. 
ــر  ــاد 19×23.5 مت ــکل در ابع ــتطیل ش ســاختمان تکیــه مس

ــت. اس
ــس از  ــت. پ ــوده اس ــت ب ــی هم ــاج عل ــه ح ــن تکی ــی ای بان
ســاخت تکیــه و در حــدود ســال 1320 هجــری قمــری 
ــه  ــاری در داخــل محوط ــی، آب انب ــیخ عل ــام ش ــه ن شــخصی ب

ــاخت. ــه س تکی
ــه در  ــای دوطبق ــاق نم ــج ط ــامل پن ــه ش ــی تکی ــای داخل نم
دیــواره شــرقی و پنــج طــاق نمــای دوطبقــه در قســمت غربی و 
ــای  ــی اســت. طاق نم ــزرگ در قســمت جنوب ــای ب ســه طاق نم
میانــی در قســمت جنوبــی تکیــه، بزرگ تریــن طاق نمــای 
ــن  ــه( در ای ــار تکی ــی آب انب ــیخ علی)بان ــر ش ــت و قب ــه اس تکی

ــت. ــده اس ــمت واقع ش قس
درب ورودی تکیــه در قســمت شــمالی بنــا قــرار دارد و بــا شــیب 
مایمــی بــه داخــل تکیــه منتهــی می شــود و در گوشــه شــمال 
شــرقی ایــن بنــا، راهرویــی تکیــه را بــه مســجد روســتا متصــل 
ــرم  ــاه مح ــزاداری م ــه و ع ــم تعزی ــاله، مراس ــد؛ همه س می کن

ــه 75  ــت ک ــه ذکراس ــود و الزم ب ــی ش ــه برگزارم ــن تکی در ای
هکتــار از اراضــی زراعــی روســتای پــاده وقــف تکیــه اســت.

lآب انبارهای تاریخی پاده
آب انبــار خونــی نیــز کــه در حــدود ســال1310 هجــری قمــری 
ساخته شــده اســت در شــمال چــال خشــت مالی و جنــوب 
ــک  ــا از آه ــن بن ــرار دارد. ای ــاده ق ــتای پ ــدان روس ــرقی یخ ش
ــدی شــکل  و ســنگ و ســاروج ساخته شــده و دارای ســقف گنب
آجــری بــوده و ســر در حمــام و پــا شــیر آن روبــه شــمال قــرار 
ــی  ــال 1300 شمس ــدود س ــا ح ــار ت ــن آب انب ــت. ای ــته اس داش
مورداســتفاده اهالــی بــوده اســت. ســقف گنبــدی آن در 
ــع  ــا منب ــون تنه ــت و اکن ــًا فروریخ ــی کام ــال1330 شمس س

ــت. ــده اس ــکل آن باقی مان ــتوانه ای ش ــی و اس اصل
ــی ســاخت  ــه اســت و اهال ــار از بناهــای دوره قاجاری ایــن آب انب
ــار  ــد. عمــق آب انب ــی نســبت می دهن ــی تراب ــه حــاج تق آن را ب
ــته  ــار درگذش ــن آب انب ــت. ای ــر اس ــر آن پنج مت ــت و قط هف
دارای درب بــوده و در فصــل زمســتان )اوِل چلــه( آن را بــا 
ــتند و اول  ــًا می بس ــد و در آن را کام ــی کردن ــه پرم آب رودخان
ــه  ــوارای آن ب ــا آب گ ــودند، ت ــتان در آن را می گش ــه تابس چل
ــای  ــه به پ ــت پل ــا هف ــار ب ــن آب انب ــد. ای ــوم برس ــرف عم مص
شــیر می رســد و نقــل اســت کــه آب ایــن آب انبــار در تابســتان 
ــیر  ــای ش ــار پ ــامیدن آن در کن ــه آش ــوده ک ــک ب ــدر خن آن ق
ــتان  ــروان در شهرس ــتای ف ــی روس ــت. اهال ــوده اس ــن نب ممک
آرادان نیــز درگذشــته از ایــن آب انبــار اســتفاده می کردنــد. 
گنجایــش تقریبــی آن را حــدود215 مترمکعــب تخمیــن زده انــد.

یکــی از بناهــا و تأسیســات آبــی پــاده، یخچــال یــا یخــدان آن 
اســت کــه قدمــت آن بــه دوره قاجاریــه می رســد. ایــن یخــدان 
ــی و  ــار مل ــت آث ــماره 20157 در فهرس ــه ش ــال 1386 ب در س
تاریخــی کشــورمان ثبت شــده اســت. ســاختمان ایــن یخچــال 
ــاده  ــدان پ ــت. یخ ــده اس ــت و گل ساخته ش ــدی و از خش گنب
ــذران را  ــردم و رهگ ــاز م ــخ موردنی ــرم، ی ــتان های گ در تابس

ــت. ــرده اس ــن می ک ــی تأمی به خوب

lحمام عمومی پاده )حمام کربالیی(  
حمــام کربایــی روســتای پــاده نیــز بیــش از120 ســال قدمــت 
ــوده و  ــی ب ــم صائم ــه خان ــی خدیج ــی آن کربای ــه بان دارد ک
مصالــح به کاررفتــه در ایــن حمــام، شــامل ســنگ، آهــک 
ــی دارد و  ــیار جالب ــاری بس ــام معم ــن حم ــت. ای ــاروج اس و س
ــًا  ــاخت آن، تقریب ــان س ــاد از زم ــالیان زی ــت س ــود گذش باوج
ــش  ــال پی ــدود 50 س ــت در ح ــده اس ــا باقی مان ــالم و پابرج س
ــک ســردر  ــرات اساســی شــد. ســاختمان حمــام شــامل ی تعمی

ــود. ــن می ش ــه وارد رختک ــار پل ــا چه ــه ب ــت ک ــک اس کوچ
ــته  ــود داش ــی وج ــه، حمام ــی خدیج ــام کربای ــب حم در جن
اســت کــه اکنــون دیگــر اثــری از آن وجــود نــدارد؛ کــه برخــی 
ــن حمــام از  ــد. ای ــراز می دارن قدمــت آن را حــدود 250 ســال اب
ــمت  ــه آن در س ــوده و کوره خان ــه ای ب ــای خزین ــوع حمام ه ن

ــت. ــوده اس ــده ب ــمال آن واقع ش ش
ــی  ــای تاریخ ــر بن ــی دیگ ــا تراب ــاج غامرض ــام ح ــا حم و ام
ــی  ــال 1334 شمس ــام در س ــن حم ــت، ای ــاده اس ــتای پ روس
ــه صائمی هــا  ــی در محل توســط شــادروان حــاج غامرضــا تراب
ــر و  ــح آج ــا مصال ــاده، ب ــتای پ ــمالی روس ــمت ش ــی قس یعن
ســیمان ساخته شــده اســت. حمــام موصــوف دارای چهــار 
ــه آرادان  ــام دوش، در منطق ــن حم ــوده و اولی ــتگاه دوش ب دس

می آیــد. به حســاب 
خانقــاه پــاده نیــز کــه توســط شــخصی بــه نــام مشــهدی علــی 
جــان و بــا همــکاری حــاج ابراهیــم میرزایــی در طــی ســال35 
ــن  ــرد ای ــی و منحصربه ف ــای تاریخ ــر بناه ــد از دیگ ــاخته ش س
ــا  ــود ام ــر ب ــز دای ــه 60 نی ــل ده ــا اوای ــه ت ــت ک ــه اس خط
ــده در  ــاختمان یادش ــا س ــی غفلت ه ــت برخ ــه عل ــفانه ب متأس

ــده اســت. ــدل ش ــه ب ــه مخروب ــال حاضــر ب ح

lرونق گردشگری در پاده و توسعه پایدار
ــه  در زمــان حاضربــه بحــث گردشــگری بــه عنــوان یــک مقول
فرهنگــی نگریســته مــی شــود بــا نظــر بــه اینکــه مقــام معظــم 
ــوان  ــت اقتصــادی عن ــک مزی ــری بحــث گردشــگری را ی رهب
کــرده انــد، بایــد نــگاه فرهنگــی ازایــن صنعــت برداشــته شــود 

و آن را بــه عنــوان یــک مزیــت اقتصــادی تلقــی کنیــم.
ــوان ســومین  ــه عن ــه گردشــگری ب ــد دانســت ک ــن بای همچنی
ــازی  ــودرو س ــت و خ ــس از نف ــان پ ــق جه ــر رون ــت پ صنع
ــه  ــع انســانی دارد ک ــژه ای در توســعه جوام ــگاه وی ــروزه جای ام
مــی تــوان بــا ایــن عینــک نبســتا خــوش بینانــه بــه پــاده نیــز 

ــت. ــی انداخ ــم نگاه نی
روســتایی کــه پــر از پتانســیل هــای گردشــگری اســت و تنهــا 
ــد  ــان مقاص ــد در می ــا بتوان ــد ت ــی طلب ــئوالن را م ــاری مس ی

ــد. ــد راســت کن ــمنان ق ــتان س ــگری اس گردش
از ســوی دیگــر بایــد گفــت گردشــگری مــی توانــد نقــش ویــژه 
ــع  ــدار جوام ــتغال پای ــن اش ــرفت و همچنی ــاد، پیش ای در اقتص
ــرت  ــه مهاج ــت ب ــد و در نهای ــا کن ــاده ایف ــد پ ــتایی مانن روس

ــه روســتا منجــر شــود. ــار از شــهرها ب ــن ب معکــوس ای
ــا  ــد ام ــته باش ــادی داش ــه زی ــم فاصل ــن مه ــا ای ــاده ت ــاید پ ش
نکتــه مســجل در ایــن میــان آن اســت کــه ایــن روســتا 

توانایــی، ظرفیــت و پتانســیل ایــن مهــم را در خــود دارد.
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اولیــن  تابــش  بــا  کــه  بــود  ســال ها 
اشــعه های خورشــید صبحگاهــی بــه کــوه 
ــش را  ــا مقاوم ــت ام ــره زمخ ــنگی چه زرد، س
ــرس  ــای زاگ ــی از کوهپایه ه ــان یک ــه مردم ب
ــا  ــه آن ه ــت ب ــی داد و درس مقاوم ــان م نش

. خــت مو می آ
ســنگی بــه ارتفــاع  و عــرض دو متــر و طــول 
ــه روی ســنگ کوچــک دیگــری  ــر ک ســه مت
بنــد شــده بــود و گــردش روزگار طــی هــزاران 
ــن  ــا ســال ای ــا شــاید هــم میلیون ه ســال و ی

ــود. دو را از هــم جــدا نکــرده ب
»ســنگ چهــره« یــا بــه قــول محلی هــا »بــرد 
ــتان  ــرفاریاب شهرس ــردم س ــرای م ــره« ب چه
چــرام تنهــا یــک ســنگ بــزرگ نبــود کــه بــر 
روی ســنگی کوچــک جــا خــوش کــرده باشــد. 
ــه  ــود ک ــی ب ــت مردمان ــره« هوی ــرد چه »ب
در میــان کوه هــای صعب العبــور زاگــرس 
جنوبــی زندگــی می کردنــد و بــا طبیعــت 

ــد. ــرده بودن ــت ک ــون اخ پیرام
ســنگی کــه نمــاد مقاومــت مردمانــی بــود کــه 
ــی  ــی کوه ــرس جنوب ــتان های زاگ در کوهس
از مشــکات را بــر دوش می کشــیدند و دم 
سرپناهشــان  کــه  مردمــی  برنمی آوردنــد. 
چهاردیــواری از ســنگ و بلــوط بــود و زندگــی 
در کوهســتان آن هــا را ســخت کوش و آبدیــده 

ــود. ــرده ب ک
ــر  ــره« زی ــز همچــون »ســنگ چه ــا نی آن ه
بــار مشــکات و رنج هــای زندگــی قــد 
ــه  ــره« ک ــرد چه ــون »ب ــد همچ ــم نکردن خ
هــزاران ســال به رغــم بــاد و باران هــا و 
زلزله هــا هنــوز اســتوار مانــده و ســرخم 

. د نمی کــر
امــا یــک روز صبــح کــه همــه از خــواب بیــدار 

شــدند و خــود را بــرای آغــاز روز ســختی دیگــر 
آمــاده کــرده بودنــد، جــای ســنگ چهــره را در 
کــوه زرد خالــی دیدنــد. نــه زلزلــه ای رخ داده و 
نــه طوفانــی درنوردیــده بــود. بــا خــود گفتنــد 
ــه  ــده ک ــان آم ــاد دیارش ــر نم ــر س ــه ب ــه چ ک

ــت. ــف داده اس ــان از ک ــبه عن یک ش
ــودای  ــه س ــاده لوح ب ــام و س ــوان خ ــد ج چن
ــان  ــنگ آن چن ــن س ــر ای ــج در زی ــن گن یافت
ــش  ــر از تن ــه س ــد ک ــک زدن ــه اش پت برریش

ــاد. ــن افت ــر زمی ــد و ب ــدا ش ج

کهن ســاالن ســرفاریاب انــگار تکــه ای از 
وجودشــان را جــدا کرده انــد و در محافــل 
ــادآور  ــی و ی ــر طبیع ــن اث ــان از ای و مجالسش
خاطــرات دور و نزدیکشــان ســخن می گوینــد. 
ــای  ــز در رث ــت نی ــتداران طبیع ــی از دوس برخ
آن شــعر می ســرایند. امــا ســنگ چهــره 
ــانی  ــی کس ــوچ و واه ــع ورزی پ ــی طم قربان
برریشــه  و  برداشــته اند  تیشــه  کــه  شــد 

می زننــد. طبیعــت 

از  فرهنگــی  میــراث  lشــکایت 
تخریــب کننــدگان ســنگ چهــره

مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
گفــت:  بویراحمــد  و  کهگیلویــه 
در  چهــره«  »ســنگ  تخریب کننــدگان 
ســرفاریاب بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.

ــن  ــی ای ــد حقوق ــزود: واح ــری اف ــود باق محم
تشــکیل  و  تنظیــم شــکایت  بــا  اداره کل 
پرونــده ای، تخریــب ایــن اثــر طبیعــی را 

می کنــد. پیگیــری 
وی بیــان کــرد: تخریــب ایــن اثــر طبیعــی در 
ــکار  ــدن اف ــه دار ش ــب جریح ــرفاریاب موج س

ــود. ــه و اســتان شــده ب ــن منطق عمومــی ای
باقــری ناآگاهــی و نادانــی را عامــل ایــن 
تخریــب دانســت و اظهــار داشــت: انســان 
ــد  ــه دی ــد ب ــته باش ــی داش ــر ذره ای آگاه اگ
ســودجویی بــه یــک اثــر طبیعــی و یــا 

نمی کنــد. نــگاه  تاریخــی 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
کهگیلویــه و بویراحمــد گفــت: مــردم اگــر 
ــود  ــت خ ــخ و طبیع ــدن، تاری ــه تم ــبت ب نس
حســاس باشــند، هیــچ فــرد ســودجویی جــرأت 

ــدارد. ــار را ن ــن آث ــب ای تخری
و  بی توجهــی  کــرد:  تصریــح  وی 
می شــود  موجــب  مــا  ســهل انگاری 
ــب  ــه تخری ــدام ب ــر قصــدی اق ــا ه ــده ای ب ع
اســتان  طبیعــی  و  تاریخــی  گنجینه هــای 

. کننــد
ــی  ــر طبیع ــک اث ــره را ی ــنگ چه ــری س باق
ــورد  ــر م ــن اث ــزود: ای ــت و اف ــمند دانس ارزش
منطقــه  ایــن  در  گردشــگران  اســتقبال 

قرارگرفتــه بــود.

ــل  ــرفاریاب قاب ــاد س ــب نم lتخری
ــت ــران نیس جب

فرمانــدار شهرســتان چــرام هــم ســنگ چهــره 
ــت:  ــت و گف ــرفاریاب دانس ــه س ــاد منطق را نم
ــی  ــب نگران ــی موج ــر طبیع ــن اث ــب ای تخری

ــه شــده اســت. ــی منطق شــدید اهال
ــردم  ــزود: بســیاری از م ــور اف ــاح پ ــم فت ابراهی
ــن و  ــق تلف ــا از طری ــا و ی ــه در دیداره منطق
ــئله  ــن مس ــود را از ای ــی خ ــاه، نگران ــام کوت پی

ــد. ــراز کردن اب
وی بیــان کــرد: افــراد تخریب کننــده ایــن 
اثــر طبیعــی شناسایی شــده اند و پرونــده ای 
قضایــی  مراجــع  در  خصــوص  ایــن  در 

اســت. تشکیل شــده 
فتــاح پــور اظهــار داشــت: مــردم تعلــق 
ویــژه ای بــه ایــن اثــر طبیعــی داشــتند و 
ــا  ــن آن ه ــه زودی از ذه ــر ب ــن اث ــب ای تخری

پــاک نخواهــد شــد.
ــر  ــن اث ــازی ای ــکان بازس ــوص ام وی در خص
طبیعــی گفــت: بازســازی آن کاری ســخت 
اســت و اگــر هــم انجــام شــود آن حالــت 

طبیعــی اش را ازدســت داده اســت.
طبیعــت بزرگ تریــن ســرمایه کهگیلویــه و 
بویراحمــد اســت کــه توســط گذشــتگان حفــظ  
شــده و نســل امــروز نیــز بایــد ایــن میــراث را 

ســالم بــه نســل بعــدی دهنــد.
امــا حفاظــت از طبیعــت همچــون کــوه، 
نیازمنــد   ... جنــگل، رودخانه هــا، مراتــع و 
فرهنگ ســازی اســت کــه جــای آن بیــش 
از همه چیــز در کهگیلویــه بویراحمــد خالــی 

ــت. اس

صدیقه امیدی

معرفی تخریب کنندگان»سنگ چهره« به دادگاه

 شهری که بی نماد شد
تخریب کنندگان»ســنگ چهــره« در ســرفاریاب کهگیلویــه و بویراحمــد 
بــه دادگاه معرفــی شــدند امــا هیچ چیــز دیگــر جــای ایــن اثــر طبیعــی را 

بــرای مــردم ایــن دیــار پــر نمی کنــد.
مدتــی اســت کــه مــردم منطقــه »ســرفاریاب« در شهرســتان چرام اســتان 
ــره«  ــرد چه ــدون »ب ــح را ب ــا صب ــس از قرن ه ــد پ ــه و بویراحم کهگیلوی

ــد. ــاز می کنن آغ
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ــن  ــعرا ای ــره الش ــرف مقب ــگآلن که به ط ــی شش ــه قدیم از محل
ــه امیرنظــام  ــد خان ــز می روی ــه فرســوده تبری ــاارزش و البت ــاد ب نم
گروســی بــا آن ســتون های قدکشــیده نظرتــان را بــه خــود جلــب 
می کنــد. نزدیک تــر کــه برویــد قطعــا تعجــب خواهیــد کــرد؛ نــه 
از اینکــه ایــن خانــه مــوزه شــده اســت، بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه 
مــوزه دیــوار نــدارد و فقــط بــا حفــاظ ســیمی آن را از محوطــه کنار 

خیابــان جــدا کــرده انــد.
ــه و  ــی قرارگرفت ــام گروس ــه امیرنظ ــل خان ــار در مح ــوزه قاج م
ــمار  ــه ش ــز ب ــای تبری ــن موزه ه ــن و دیدنی تری ــی از بزرگ تری یک
ــه  ــدان ب ــرای عاقه من ــال پذی ــف س ــام مختل ــه در ای ــی رود ک م
ــا  فرهنــگ و تاریــخ ایــن کشــور اســت. ایــن مــوزه در دوطبقــه ب
ــر  ــتمل ب ــاختمان مش ــده و س ــع ساخته ش ــای 1500 مترمرب زیربن
ــا،  ــا و حوض ه ــه باغچه ه ــت ک ــی اس ــی و بیرون ــاط اندرون دو حی
زیبایــی آن را دوچنــدان کــرده اســت ولــی صــد افســوس کــه ایــن 
ــد و شــاید محافظــت نمی شــود و ممکــن  ــه بای ــوزه آن طــور ک م
اســت ســارقان بــه آن کــه آثــاری بــه قدمــت هویــت آذربایجــان 

ــاب اســت، دســتبرد بزننــد. دارد و گنجینــه ای ن
چنــد روزی اســت کــه شــهرداری منطقــه 10 تبریــز دیــوار مــوزه 
قاجــار را بــرای احــداث پارکینــگ طبقاتــی تخریــب کــرده و اکنون 
ــرد  ــوده و هرلحظــه احتمــال دســت ب ــدون حفــاظ ب ایــن مــوزه ب

ســارقان از ایــن مــوزه مــی رود.
ــات  ــر و دار اختاف ــز درگی ــگری تبری ــب گردش ــن قط ــاال ای ح
میــراث فرهنگــی بــا شــهرداری تبریز قــرار گرفتــه و وضعیــت خوبی 
ــده  ــش تخریب ش ــا پی ــوزه مدت ه ــن م ــی ای ــوار روبه روی ــدارد، دی ن
و بــا تخریــب مدرســه شــیخ عطــار و فیوضــات ایــن مــوزه مســتعد 

ــت. ــارقان اس ــوی س ــرد از س ــت ب ــه دزدی و دس هرگون

lشــهرداری تبریــز توجهــی بــه امنیــت مــوزه قاجار 
نمی کنــد

صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
آذربایجــان شــرقی در ایــن خصــوص می گویــد: شــهرداری تبریــز 
توجهــی بــه امنیــت مــوزه نمی کنــد و فقــط بــه فکــر پروژه هــای 
عمرانــی شــهر اســت درحالی کــه ایــن مــوزه گنجینــه آذربایجــان 

ــادی را در خــود جــای داده اســت. ــاارزش زی ــار ب اســت و آث
ــی  ــگ طبقات ــداث پارکین ــه اح ــاره ب ــا اش ــت ب ــن حق پرس فرزی
ــف  ــگ مخال ــداث پارکین ــا اح ــد: ب ــوزه می افزای ــن م در مجــاور ای
ــن  ــار ای ــودر و ماشــین آالت ســنگین در کن هســتیم، کار کــردن ل

مــوزه کــه ممکــن اســت در دل خــود و زیرزمیــن آثــار گران بهــا و 
باارزشــی داشــته باشــد، اشــتباه اســت و بایــد اصولــی خاک بــرداری 

انجــام شــود.
ــد  ــر چن ــار در اث ــوزه قاج ــت م ــن امنی ــه تأمی ــان اینک ــا بی وی ب
تخریــب همچون مدرســه فیوضــات توســط شــهرداری منطقه 10 
تبریــز مشــکل شــده اســت، ادامــه می دهــد: بایــد بــه امنیــت ایــن 
ــخ آذربایجــان در خــود جــای داده  ــار باارزشــی از تاری مــوزه کــه آث

ــود. ــه ش ــا توج اســت، بیشــتر از این ه
ــوزه  ــن م ــوار ای ــب دی ــات تخری ــه جزئی ــن ب ــت همچنی حق پرس
ــه  ــاد و ب ــاق افت ــبانه اتف ــن کار ش ــد: ای ــد و می گوی ــاره می کن اش
ــور  ــد مأم ــن چن ــی بی ــد و حت ــی نش ــم توجه ــا ه ــدارهای م هش
ــاد  ــاق افت ــری اتف ــوزه هــم درگی ــی م ــگان حفاظت شــهرداری و ی

ــب شــد. ــوار تخری ــن دی ــره ای ــی باالخ ول
صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
آذربایجــان شــرقی بــه مســئولیت ایــن اداره کل در حفــظ و 
ــد  ــت: بای ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــای اس ــت موزه ه ــن امنی تأمی
ــه  ــار و محل ــوزه قاج ــه م ــی محوط ــب غیراصول ــوی تخری جل
ــت و در دوره  ــز اس ــی تبری ــات قدیم ــی از مح ــگآلن که یک شش
ــده  ــه احداث ش ــن محل ــی در ای ــیار زیبای ــای بس ــار عمارت ه قاج

ــود. ــه ش ــت را گرفت اس
حق پرســت ســپس بــه تاریخچــه ایــن مــوزه هــم اشــاره می کنــد 
ــازمان  ــوی س ــال 1370از س ــام در س ــه امیرنظ ــد: خان و می گوی
ــیب های  ــه آس ــه ب ــا توج ــده و ب ــی خریداری ش ــراث فرهنگ می
ــا حفــظ ویژگی هــای معمــاری  جــدی کــه بــه بنــا رســیده بــود ب
ــال  ــه و در س ــازی قرارگرفت ــنتی موردبازس ــاخص های س ــا و ش بن
1385 پــس از اتمــام عملیــات ســاختمانی به عنــوان مــوزه قاجــار 

ــت. ــه اس ــرداری قرارگرفت ــورد بهره ب م
ــا به عنــوان مــوزه قاجــار  وی در خصــوص دلیــل انتخــاب ایــن بن
ــار  ــوزه قاج ــوان م ــا به عن ــن بن ــاب ای ــل انتخ ــد: دلی ــز می گوی نی

ــوده اســت. اهمیــت دارالســلطنه تبریــز در دوره قاجــار ب

ــز  ــی تبری ــار تاریخ ــار آث ــی در کن ــات عمران lعملی
ــراث فرهنگــی انجــام شــود ــا هماهنگــی می ــد ب بای

ــوص  ــن خص ــز در ای ــز نی ــهر تبری ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــراث  ــز و اداره کل می ــهرداری تبری ــن ش ــه بی ــی ک و اختاف های
فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجــان شــرقی وجــود 
ــز  ــی تبری ــار تاریخ ــار آث ــی در کن ــات عمران ــد: عملی دارد می گوی

ــراث فرهنگــی انجــام شــود. ــا هماهنگــی می ــد ب بای
ــا  ــت موزه ه ــظ امنی ــرورت حف ــر ض ــد ب ــا تأکی ــری ب ــهرام دبی ش
ــن  ــت ای ــظ امنی ــرای حف ــات الزم ب ــام امکان ــد تم ــد: بای می افزای
ــن  ــز در ای ــز نی ــورای شــهر تبری ــود و ش ــه ش ــه کار گرفت ــوزه ب م

ــد. ــر باش ــد پیگی ــوص می توان خص
ــه  ــه ای ب ــوع نام ــن موض ــرای ای ــد: ب ــه می ده ــپس ادام وی س
شــورای شــهر نرســیده اســت کــه اگــر مشــکل حــل نشــود بایــد 
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی آذربایجان 
شــرقی بــه مــا نامــه بزننــد و مــا مشــکل را حــل  و فصــل کنیــم.

ــاًل  ــار کام ــوزه قاج ــار م ــی در کن ــات عمران lاقدام
ــت ــی اس قانون

ــرار  ــز ق ــه در این طــرف قضیــه هــم شــهردار منطقــه 10 تبری البت
دارد کــه حمایــت ســختی از ایــن رونــد دارد و بــا تأکیــد بــر قانونــی 
ــار  ــی در کن ــد: اقدامــات عمران ــودن اقدامــات شــهرداری می گوی ب

مــوزه قاجــار کامــًا قانونــی اســت.
ــار  ــیخ عط ــات و ش ــه فیوض ــب مدرس ــه تخری ــنواز ب ــر خوش باق
ــاس  ــر اس ــه را ب ــن دو مدرس ــا ای ــد: م ــد و می افزای ــاره می کن اش
ــک کــرده و  ــرورش داشــتیم تمل ــا آموزش وپ ــه ب ــه ای ک تفاهم نام

ــم. ــا بوســتانی را درآن قســمت احــداث کنی ــم ت ــب کردی تخری
ــان  ــتانی در جری ــئوالن اس ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــپس ب وی س
ــه  ــتند، ادام ــز هس ــه 10 تبری ــهرداری منطق ــات ش ــام اقدام تم
ــت  ــری اس ــک مت ــرض و ی ــوزه کم ع ــی م ــد: ورودی فعل می ده
ــوان  ــدارس می ت ــب م ــه و تخری ــن محوط ــازی ای ــا آزادس ــه ب ک

ــرد. ــداث ک ــری اح ــاده رو 12 مت ــتان و پی ــمت بوس درآن قس
ــوران  ــن مأم ــاف بی ــات اخت ــوص جزئی ــم در خص ــنواز ه خوش
شــهرداری تبریــز و یــگان حفاظتــی مــوزه قاجــار می گویــد: مدیــران 
میــراث فرهنگــی چنــد نگهبــان خــود را در جلــوی مدرســه فیوضات 
مأمــور کــرده بودنــد تــا جلــوی تخریــب ایــن مدرســه را بگیرنــد کــه 
کار آن هــا غیرقانونــی بــوده و بــرای همیــن درگیــری فیزیکــی بین 

مأمــوران مــا و نگهبانــان میــراث فرهنگــی پیــش آمــد.
ــا همــه ایــن اوصــاف از مســئوالن اداره کل میــراث فرهنگــی و  ب
ــا ســعه صدر  ــا ب ــز انتظــار مــی رود ت ــران شــهرداری تبری ــز مدی نی
ــر دو  ــوران ه ــد و مأم ــرف کنن ــکل را برط ــن مش ــل ای ــا تعام و ب
ــم  ــک ه ــا کم ــر، ب ــا یکدیگ ــی ب ــری فیزیک ــای درگی ــاد به ج نه
امنیــت ایــن مــوزه را تأمیــن کننــد تــا نبــود دیــوار و حفاظ مناســب 

ــرای ســارقان تاریــخ آذربایجــان ایجــاد نکنــد. فرصتــی ب

محمدرضا 
علی اشرفی

اگــر خبــر ســرقت از مــوزه قاجــار تبریــز 
ــن  ــون ای ــد چ ــب نکنی ــنیدید تعج را ش
مــوزه مدت هاســت بــی در و پیکــر شــده 
ــوار  ــا دی ــر از تنه ــواری کوتاه ت ــت و دی اس
ــدا نمی شــد  ــن مــوزه هــم پی ــی ای روبه روی

ــه تازگــی تخریــب شــد. کــه آن هــم ب

میـراث ایــران

موزه قاجار تبریز بی در و دیوار شد

لقمه راحت برای موزه دزدها
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و  مجــاز  حفاری هــای  در  بااین وجــود 
ــده  ــه انجام ش ــن منطق ــه در ای ــازی ک غیرمج
هــزاران شــی تاریخــی یافــت شــده اســت کــه 
برخــی از قاچاقچیــان گرفته شــده و برخــی نیــز 
توســط باستان شناســان اکتشــاف شــده اند.

در ســال های ابتــدای کشــف ایــن تمــدن 
ــوط  ــت مط ــیاری از دش ــار بس ــه آث ــزرگ ک ب
ــمالی و  ــدل ش ــاری صن ــای کن ــاد و تپه ه آب
جنوبــی کشــف شــد، برخــی از آثــار شــاخص 
هلیــل  حاشــیه  در  کوچــک  مــوزه ای  در 
ــا  ــد ام ــداری ش ــت نگه ــهر جیرف رود در ش
ــود  ــدم وج ــل ع ــه دلی ــر ب ــزاران شــی دیگ ه
ــان  ــه کرم ــت ب ــم امان ــب به رس ــکان مناس م
ــه  ــل اینک ــه دلی ــد و ب ــال ش ــران ارس و ته
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــز ج ــهرها نی ــن ش در ای
ــود نداشــت  ــا وج ــش گذاشــتن آن ه ــه نمای ب
ــا  ــن اشــیای تاریخــی در انباره بســیاری از ای

ــدند. ــداری ش نگه

lموزه ای که احداثش تاریخی شد
در همــان ایــام بــود کــه طبــق مصوبــه دولــت 
قــرار شــد مــوزه بــزرگ جیرفــت در ایــن شــهر 
احــداث شــود مــوزه ای کــه تاکنــون ســه دولــت 
را بــه خــود دیــده اســت امــا همــه ســهم ایــن 
ــرداری محــل  ــوزه از مراحــل ســاختش گودب م
احــداث ایــن مــوزه اســت و هیــچ اقــدام 
دیگــری در ایــن زمینــه تاکنــون صــورت 
نگرفتــه امــا وعده هــا بــرای احــداث ایــن مــوزه 

ــته اســت. ــه داش ــز ادام ــد نی ــت جدی در دول
ــرار  ــه ق ــی ک ــال از زمان ــه دوازده س ــک ب نزدی
ــذرد.  ــود می گ ــاخته ش ــت س ــوزه جیرف ــد م ش
اواخــر دولــت اصاحــات و در پــی کاوش هــای 
باســتانی کــه منجــر بــه کشــف تمــدن هلیــل 
ــه احــداث مــوزه  ــت وقــت تصمیــم ب شــد، دول

ــت. ــت گرف در جیرف
در  مــوزه  ایــن  بــود  ایــن  جالــب  نکتــه 
طرح هــای اولیــه قــرار بــود روی رودخانــه 
هلیــل رود و بــر روی ســازه ای پــل ماننــد 
ــی  ــچ گاه عمل ــه هی ــی ک ــود، طرح ــداث ش اح
ــر  ــی ب ــای مطالعات ــر روی کاره ــا به ه ــد ام نش
ــرار  روی ایــن مــوزه از ســال 84 آغــاز شــد و ق
بــود در شــش مــاه دوم همــان ســال کار احداث 
مــوزه جیرفــت آغــاز شــود امــا ایــن کار صــورت 
نگرفــت و همه چیــز بــه ســال 85 موکــول 

ــد. ش
درنهایــت در ســال 85 قــرار شــد محــل احــداث 
مــوزه از روی پــل بــه روی زمیــن منتقــل شــود 

و درنهایــت زمینــی در مجــاورت پــارک ولیعصر 
جیرفــت در نظــر گرفتــه شــد. امــا کاری بــرای 
احــداث ایــن طــرح صــورت نگرفــت تــا کار بــه 
ــا در ســال  ســال 86 رســید، ســال ها گذشــت ت
ــفر  ــان س ــتان کرم ــه اس ــت ب ــت دول 88 هیئ
کــرد و 190 مصوبــه در ســفر اســتانی تصویــب 
شــد کــه یکــی از آن هــا ســاخت همیــن مــوزه 

ــود. ب
ــا در  ــت ت ــورت نگرف ــم کاری ص ــاز ه ــا ب ام
ــداث  ــرای اح ــک گام ب ــرانجام ی ــال 91 س س
ــرداری  ــد و کار خاک ب ــته ش ــوزه برداش ــن م ای

ــد. ــام ش ــوزه انج م
ــن  ــاخت ای ــب س ــان تصوی ــب از زم ــه جال نکت
مــوزه تاکنــون ایــن اســت کــه ســازمان 
میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان مدیرانــی بــه 
ــد  ــا، محم ــی کارنم ــام، عل ــد س ــای محم نام ه
علــی  شــمس الدینی،  حســین  ایرانمنــش، 
ــده  ــود دی ــه خ ــی ب ــود وفای ــری، محم مهاج
ــی  ــت گودال ــوزه جیرف ــم م ــوز ه ــت و هن اس
ــر از  ــه پ ــت ک ــر اس ــارک ولیعص ــزرگ در پ ب

ــت. ــده اس ــه ش زبال

lقفــل پــروژه نیمــه تمــام 12 ســاله 
در انتظــار کلیــد تدبیــر

در آخریــن ســفری کــه اســتاندار کرمــان طــی 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــه جن ــل ب ــد روز قب چن
ــده  ــم مطرح ش ــای مه ــی از بحث ه ــت یک داش
ــت  ــهر جیرف ــوزه ش ــن م ــفر، همی ــن س در ای

ــود. ب
ــوزه  ــن م ــداث ای ــول اح ــان ق ــتاندار کرم اس
را داده و حتــی ردیــف بودجــه احــداث ایــن 
ــه نظــر  ــرده اســت و ب ــز مشــخص ک ــا را نی بن
ــاله  ــل 12 س ــد در قف ــت کلی ــد درنهای می رس
ایــن طــرح چرخیــده اســت و بایــد منتظــر بــود 
ــا در  ــود و ی ــی می ش ــرح عملیات ــن ط ــد ای و دی

ــد. ــی می مان ــده باق ــد وع ح
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــار  ــفر اظه ــن س ــان ای ــان در جری ــتان کرم اس
داشــت: یکــی از اقداماتــی کــه اســتانداری 
کرمــان در دســتور کار قــرار داده اســت اجــرای 
بــاال در  بااهمیــت  نیمه تمــام و  طرح هــای 
اســتان اســت و طبــق دســتور اســتاندار کرمــان 
کار احــداث ایــن مــوزه نیــز در دســتور کار 

ــت. ــه اس قرارگرفت
جعفــر رودری در ایــن خصــوص گفــت: ردیــف 
ــه  ــًا اختصاص یافت ــه قب ــوزه ک ــن م ــه ای بودج
امــا انجام نشــده بــود حــاال احیــاء شــده اســت.

ــداث  ــرای اح ــان ب ــارد توم ــت: 12 میلی وی گف
ایــن مــوزه بــر اســاس طرحــی کــه درگذشــته 

ــود. ــه می ش ــود هزین ــده ب داده ش

lردیف بودجه ساخت موزه احیاء شد
فرمانــدار جیرفــت در خصــوص تمــدن ارت 
گفــت: حــدود 16 ســال قبــل حفاری هــای 
ــودجو در  ــراد س ــی اف ــط برخ ــازی توس غیرمج
حاشــیه هلیــل رود انجام شــده و اشــیاء تاریخــی 
ــن  ــوی ای ــه جل ــه بافاصل ــد ک ــت آم ــه دس ب
حفاری هــای گرفتــه شــد و در نهایــت در 
همــان ســال نیــز نخســتین کاوش هــای 

ــد. ــام ش ــتانی انج باس
ایــن  نتایــج  افــزود:  روش  امینــی  احمــد 
حفاری هــا بســیار مطلــوب بــود و اشــیای 
زیــادی بــه دســت آمــد ضمــن اینکــه بســیاری 
غیرمجــاز  حفاری هــای  در  کــه  اشــیاء  از 
ــاز  ــان ب ــود جوی ــز از س ــود نی ــت آمده ب به دس

پــس گرفتــه شــد.
آخریــن  زمــان  از  متأســفانه  افــزود:  وی 
ــذرد  ــق می گ ــن مناط ــه در ای ــی ک کاوش های
ــاز  ــرای آغ ــدی ب ــا کار ج ــته ام ــال ها گذش س

ایــن کاوش هــا صــورت نگرفتــه اســت.
امینــی روش جیرفــت را یکــی از مهم تریــن 
تمدن هــای بشــری دانســت و بــه وجــود 
ــن  ــر در ای ــتاری بش ــای نوش ــتین لوح ه نخس
داد و گفــت:  باســتانی خبــر  محوطه هــای 
ــت  ــه جیرف ــه ب ــگرانی ک ــداد گردش ــاال تع ح
ــش  ــرای نمای ــا ب ــه ام ــش یافت ــد افزای می آمدن
ــار به دســت آمده از ایــن محوطــه تنهــا یــک  آث
مــوزه کوچــک تأســیس شــد امــا ســاخت مــوزه 
بــزرگ شــهر جیرفت پــس از گذشــته 12 ســال 

ــت. ــده اس ــوز انجام نش هن
وی گفــت: تنهــا اقدامــی کــه در دولــت گذشــته 

ــوزه  ــاخت م ــل س ــرداری مح ــده گودب انجام ش
ــت. ــده اس ــری انجام نش ــت و کار دیگ اس

فرمانــدار جیرفــت درخواســت کــرد کــه میــراث 
ــن خصــوص  فرهنگــی به صــورت جــدی در ای
ــه  ــفری ک ــبختانه در س ــد و خوش ــور یاب حض
چنــدی قبــل توســط برخــی اعضــای دولــت و 
همچنیــن اســتاندار کرمــان انجــام شــد ردیــف 
ــده  ــاء ش ــدداً احی ــوزه مج ــاخت م ــه س بودج

ــت. اس

lحلقه ناتمام گردشگری جیرفت
وی ادامــه داد: اشــیایی کــه هم اکنــون در 
ــوند  ــداری می ش ــی نگه ــک کنون ــوزه کوچ م
هرچنــد بســیار غنــی هســتند امــا فقــط بخشــی 

ــتند. ــت هس ــده در جیرف ــیای کشف ش از اش
ــن  ــع بســیاری از ای ــزود: در واق ــی روش اف امین
ــار در خــارج از جیرفــت اســت و گردشــگران  آث
از دیــدن آن هــا محــروم هســتند و ایــن یعنــی 
ــده  ــل نش ــت کام ــگری در جیرف ــه گردش حلق
اســت و مــوزه می توانــد بــا توجــه بــه اهمیتــی 
کــه دارد بســیاری از گردشــگران داخلــی و 

ــاند. ــت بکش ــه جیرف ــی را ب خارج
وی از وجــود هتــل و فــرودگاه در جیرفــت خبــر 
داد و افــزود: چندیــن هتــل دیگــر نیــز در منطقه 
ــه  ــی منطق ــط ریل ــاخت اســت و خ ــال س در ح
نیــز در حــال پیگیــری اســت به این ترتیــب 
جیرفــت در آســتانه یــک تحــول بزرگ اســت و 

امیدواریــم مــوزه جیرفــت ســاخته شــود.
ــیاری از  ــد بس ــون در دی ــت هم اکن ــوزه جیرف م
ــخ  ــه تاری ــت ب ــخ جیرف ــه تاری ــدان ب عاقه من
ــه در  ــدی ک ــه جدی ــا مصوب ــت و ب ــته اس پیوس
دولــت یازدهــم تصویب شــده اســت همــه 
امیدوارنــد ایــن مــوزه در دنیــای واقعــی ســاخته 
شــود و ایــن پــروژه 12 ســاله بــه اتمــام برســد.

اسماء محمودی

ــان  ــط در جه ــدع خ ــوان مب ــه از آن به عن ــن »ارت« ک ــدن که ــار تم آث
یــاد می شــود بــه دلیــل عــدم ســاخت مــوزه جیرفــت بــه روی هــم انبــار 

ــت. ــودال اس ــک گ ــا ی ــوزه تنه ــن م ــهم ای ــده اند و س ش
تمــدن بــزرگ »ارت« در حاشــیه رودخانــه هلیــل رود و کنــار شــهر 
تاریخــی دقیانــوس یکــی از بزرگ تریــن حلقه هــای تمــدن بشــری 
محســوب می شــود و لوح هــای یافــت شــده در تپــه کنــار صنــدل 
قدیمی تریــن دست نوشــته های بشــری اســت کــه البتــه در کمــال 
ــت. ــده اس ــایی نش ــوز رمزگش ــف هن ــال ها از کش ــس از س ــب پ تعج

میـراث ایــران

موزه دقیانوس جیرفت به تاریخ پیوست
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ــال  ــک س ــوز ی ــه هن ــوخته ک ــهر س ــاله ش ــزاران س ــراث ه می
ــارت    ــان و نظ ــدون نگهب ــذرد ب ــکو نمی گ ــت آن در یونس از ثب
ــاری  ــروه حف ــای گ ــا پ ــد ت ــه می توانی ــت بطوریک ــده اس رهاش
ــه روز زیــر قدم هــا  ــان برویــد و صــدای تاریــخ روزب هــم، قدم زن

ــی رود. ــن م ــده از بی برداشته ش

lجهانگردی سوخته؛ چرا کسی پاسخگو نیست
خش خــش ســفالینه های شکســته بــا نقــش و نگاره هــای 
ــد...  ــر می پیچ ــک کوی ــوش و تاری ــای خام ــده در فض خیره کنن
اینجــا چنــان از خــرده ســفالینه، ســنگ و فلزهــای قدیــم 
ــی  ــه ورق ــن آن به منزل ــر زمی ــدم ب ــر ق ــه ه ــده ک ــحون ش مش
ــتم و  ــا »رس ــاطیری م ــاکان اس ــی نی ــخ حماس ــاب تاری ــر کت ب

ــت. ــهراب« اس س
ایــن مــکان دشــت تفتیــده سیســتان، قلــب داغ و تپنــده تاریــخ 
ــه از آن  ــی ک ــر ندای ــت، ه ــور اس ــرق کش ــاور ش ــات پهن ف
برمی خیــزد ســفری جــذاب و مســحورکننده بــه ژرفــای تمــدن 
ــه گذشــته های  ــگار آدمــی را ب درخشــان ایران زمیــن اســت و ان
دور و دراز رهنمــون می کنــد. ایــن نوا هــا روز و شــب بــا 
هیاهــوی بادهــای120روزه ســکوت خامــوش و تاریــک فضــای 
کویــر را در هــم می شــکند، فراخوانــی بــه اعمــاق تاریــخ 
می زنــد و یکــه و تنهــا رازهــای ســربه مهر گذشــته را در 

ــد. ــوا می کن ــاه نج ــتاره و م ــوش س گ
ایــن دســت پرورده تاریــخ بــا نــاز و کرشــمه ســده های 
ــان  ــت مهربان ــه دس ــت ب ــم امان ــه به رس ــت ک ــادی اس متم
ــه  ــا ب ــذار زمان ه ــده و در گ ــتاره( سپرده ش ــاه و س ــمان )م آس
ــد و  ــور امی ــتان ن ــن سیس ــر خش ــوخته« در دل کوی ــهر س »ش
ــان پــس از گذشــت52قرن پرهیبــت و  ــا همچن ــده ت جــان تابان

ــد. ــرافراز بمان ــرور س مغ
در قطعــه ای از بهشــت دشــت گونــه سیســتان بــه مــدد 
»هامــون و هیرمنــد« در شــرق فــات گســترده ایــران »شــهر 
ــرور  ــب غ ــه آوازه اش موج ــرده ک ــوش ک ــای خ ــوخته« ج س

ــت. ــی اس ایران
در اینجــا هنــوز صــدای پــای تاریــخ بــه گــوش می آیــد، شــهر 
اگرچــه فرتــوت اســت، امــا باوجــود قهــر طبیعــت و وزش 
بادهــای معــروف120روزه در زیــر تلنبــار گردوغبــار زمانــه 
ــن  ــد و در ای ــس می کش ــدار نف ــان پای ــده و همچن ــده نش خمی
ــراه  ــود هم ــا خ ــو ب ــو و آن س ــخ را این س ــواره تاری ــدت هم م

ــت. ــرده اس ب
ایــن دســت پرورده تاریــخ بــا نــاز و کرشــمه ســده های 

ــان  ــت مهربان ــه دس ــت ب ــم امان ــه به رس ــت ک ــادی اس متم
ــار غفلــت  ــه روز غب ــا افســوس کــه روزب آســمان سپرده شــده ام

بــر رویــش پاشــیده می شــود
ــل شــهری شش هزارســاله در دل کویراســت  شــهر ســوخته زاب
ــر فصــل کاوش  ــه اش در ه ــرار نهفت ــکار شــدن اس ــا آش ــه ب ک
ــان  ــوص محقق ــا و به خص ــردم دنی ــان، م ــط باستان شناس توس

را حیــرت زده می کنــد.

lتأملی در سکوت تاریخ
محقــق و پژوهشــگر منطقــه سیســتان دراین بــاره گفــت: 
ــهر  ــه ش ــیم ک ــاهد آن باش ــد ش ــی بای ــه ک ــا ب ــم ت نمی دان
ســوخته همچنــان در آتــش غفلــت بســوزد، هــر از چنــد گاهــی 
ــای  ــراد جوی ــی اف ــوالن سیاس ــل ج ــود مح ــهر می ش ــن ش ای
ــزاران  ــدن ه ــر تم ــادگاری و دیگ ــس ی ــد عک ــس! چن ــام و ب ن

ــود. ــا می ش ــاله   ره س
ــتان  ــرور سیس ــرزمین دالورپ ــت: س ــاب گف ــان ت ــد جه محم
ــع  ــورد طم ــواره م ــود هم ــیب خ ــخ پرفرازونش ــول تاری در ط
قدرت هــای بیگانــه بــوده اســت؛ اقتصــاد قــوی و نظــام 
اجتماعــی محکــم و ســابقه تمــدن درخشــان و روحیــه 
سلحشــوری و غیرتمنــدی مــردم ایــن خطــه از ســرزمین 
ایــران و فــداکاری و دین مــداری کــه در نهــاد مــردم آن 
ــزرگ دژی  ــوده کــه همــواره از سیســتان ب ــی ب اســت، از عوامل
ــوام مجــاور و حکومت هــای  ــل هجــوم اق تســخیرناپذیر در مقاب

ــت. ــاخته اس ــر س غارتگ

lفقر زیر ساخت گردشگری
وی افــزود: روزگاری ایــن دیــار مهــد تمــدن بــود امــا افســوس 
ــوم پاشــیده شــده  ــن مرزب ــر روی داشــته های ای ــت ب ــار غفل غب
ــد و  ــعار می بین ــیر ش ــود را اس اســت و سیســتان و سیســتانی خ
ــات  ــتانه انتخاب ــه از در آس ــی ک ــی، وعده های ــای توخال وعده ه

ــد. ــود می رس ــه اوج خ ب
ــه  ــد ک ــه ای باش ــد به گون ــا بای ــد: رفتار ه ــاب می گوی ــان ت جه
مــردم مرهــم بــودن را در تمامــی روز هــا احســاس کننــد، تنهــا 
در وادی سیاســت تمــدن و شــکوه سیســتان نمایــان می شــود و 

در روزگاران دور کـه بشـر تـازه یک جـا نشـین شـده بـود، شـهری در سیسـتان پدید آمـد که به سید مرتضی مصطفوی
گفتـه  باستان شناسـان بـه لحاظ بافـت شـهری، جمعیـت و برنامه ریزی شـهری اولین شـهر جهان 

بـود امـا امـروزه در بی تدبیری می سـوزد.
شـهر سـوخته و تمدن هوشـمند و خاق آن با حدود شـش هزار سـال قدمت، به عنـوان بزرگ ترین 
اسـتقرار شهرنشـینی در نیمه شـرقی فات ایران، نمونـه ای منحصربه فرد و حکایت گـر واقعی علم، 
صنعـت و فرهنـگ گذشـته های دور ایـن مرزوبـوم هسـت امـا امـروزه روز بـه روز در غبـار غفلـت 

فرورفتـه و بـدون حفاظت روزبـه روز تلـی از خاک بر داشـته هایش می نشـیند.

میـراث ایــران

شهر سوخته در بی تدبیری می سوزد

تأملی در سکوت تاریخ
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ــس. ــد و ب ــش را می گیرن ــای خوی ــس یادگاری ه ــتان عک دوس
ــع  ــوان توق ــور می ت ــد: چط ــتانی می افزای ــق سیس ــن محق ای
ــاله  ــکوه شش هزارس ــاختی در ش ــچ زیرس ــه هی ــت وقتی ک داش
سیســتان فراهــم نیســت گردشــگری عــزم ایــن دیــار کــرده و 

بــه ایــن دیــار ســفر کنــد.

lشـهر سـوخته؛ اولین مکان اسـتقرار شهرنشـینی 
در شـرق فـالت ایران

عضــو هیئت رئیســه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس، شــهر ســوخته کــه در ایــن شهرســتان 
ــینی  ــتقرار شهرنش ــن محــل اس ــن و بزرگ تری ــده را اولی واقع ش
در شــرق فــات ایــران خوانــد کــه ابــزار و آالت کشــف 
ــان و  ــه باستان شناس ــگفتی و عاق ــه، ش ــن منطق ــده در ای ش

تاریخ دانــان را برانگیختــه اســت.
ســید باقــر حســینی دراین بــاره گفــت: وقتــی اماکــن توریســتی 
ــذب  ــرای ج ــزه ای ب ــه انگی ــت، چ ــات اس ــد امکان ــتان فاق اس
ــه  ــه، دهان ــوه خواج ــوخته، ک ــهر س ــه ش ــی ب ــت خارج توریس
ــر دیگــر  ــوب اســتان و ده هــا اث ــی در جن ــه پرتقال ــان، قلع غام

وجــود دارد.
ــن  ــن اماک ــه از ای ــر همیش ــال اخی ــد س ــی چن ــزود: ط وی اف
تاریخــی اســتفاده ابــزاری شــده اســت، و هیــچ گاه مطابــق نیــاز 
اقدامــی عملــی نشــده، بایــد نگاهمــان مطابــق بــا تمــدن خفتــه 
ــرای سیســتان و  ــر را ب ــی بهت ــا شــاید فردای ــار باشــد ت ــن دی ای

ــیم. ــاهد باش ــش ش تمدن

lموانع جذب توریسم در سیستان و بلوچستان
ــده مــردم سیســتان در مجلــس شــورای اســامی گفــت:  نماین
ــوه  ــل، ک ــوخته زاب ــهر س ــر ش ــددی نظی ــتانی متع ــار باس آث
ــا  ــهر و ده ه ــروف ایران ش ــه مع ــا، قلع ــه پرتقالی ه ــه، قلع خواج
ــه  ــات اولی ــود امکان ــود دارد و نب ــتان وج ــن اس ــر در ای ــر دیگ اث
نظیــر مراکــز اقامتــی و زیرســاخت های الزم مانــع جــذب 

ــت. ــده اس ــتان ش ــتان و بلوچس ــم در سیس توریس

lصدای پای تاریخ در شهری که سوخته نیست
ــام  ــا اع ــز ب ــوخته نی ــهر س ــت کاوش در ش ــت هیئ سرپرس
از کاوش هــای باستان شناســی  پانزدهمیــن فصــل  آغــاز 

بــه  مربــوط  مصنوعــی  چشــم  کشــف  ســوخته،  شــهر 
ــای پیشــین  ــن کشــف کاوش ه ــش را مهم تری 4800ســال پی

دانســت.
ســید منصــور ســجادی دراین بــاره گفتــه اســت: در ایــن 
فصــل از کاوش دو بخــش اصلــی شــهر ســوخته مــورد کاوش و 

مطالعــات باستان شناســی قــرار می گیــرد.
او بــا اشــاره بــه انجــام بخــش اول کاوش در کارگاه 26 تصریــح 
کــرد: کارگاه 26 در ســال گذشــته نیــز مــورد کاوش قــرار 
گرفــت ولــی بــه دلیــل وســعت و اهمیــت ایــن بخــش در ایــن 

ــد. ــه می یاب ــز کار کاوش در آن ادام ــل نی فص
ــن فصــل  ــداف ای ــی از اه ــناس پیشکســوت یک ــن باستان ش ای
ــن کارگاه  کاوش را یافتــن بخش هــای احتمــااًل مســکونی در ای
ــن  ــوی ای ــه به احتمال ق ــاخت ک ــان س ــرد و خاطرنش ــام ک اع
ــر  ــهر در دوره آخ ــی اداره ش ــش اداری و عموم ــک بخ کارگاه ی
ــش از  ــا 2200پی ــال های 1800ت ــوخته در س ــهر س ــتقرار ش اس
ــل در  ــن فص ــر کاوش در ای ــش دیگ ــت. بخ ــوده اس ــاد ب می
ــواهدی در  ــل و ش ــن دالی ــدف یافت ــتان و باه ــه گورس محوط
ــتقرار  ــن دوره اس ــوخته در آخری ــهر س ــاکنین ش ــوص س خص

صــورت می گیــرد.
ســید ســجادی تصریــح کــرد: از میــان 900 گــوری کــه 
ــت  ــده اس ــی حفاری ش ــای باستان شناس ــال در کاوش ه تابه ح
ــت. ــادر اس ــتقرار ن ــر اس ــه دوره آخ ــوط ب ــای مرب ــداد گوره تع

بــه گفتــه او، در ایــن فصــل از کاوش و در ادامــه ســایر 
فعالیت هــا، مطالعــات انسان شناســی و میان رشــته ای ماننــد 

می گیــرد. انجــام  آسیب شناســی  باســتان 

ــم در  ــاش می کنی ــت: ت ــوت گف ــناس پیشکس ــن باستان ش ای
ــه  ــی از محوط ــرداری هوای ــا عکس ب ــل از کاوش ب ــن فص ای
بتوانیــم بــدون نیــاز بــه حفــاری نقشــه شــهر ســوخته را تهیــه 

ــم. کنی
ــن  ــه در ای ــورت گرفت ــای ص ــه کاوش ه ــاره ب ــا اش ــجادی ب س
محوطــه تاریخــی در ســالهای گذشــته، کشــف نخســتین چشــم 
ــن و  ــی را مهم تری ــه تاریخ ــن محوط ــان در ای ــی جه مصنوع
ــام  ــوخته اع ــهر س ــی ش ــف باستان شناس ــمند ترین کش ارزش

ــرد. ک
ــک  ــه ی ــق ب ــی متعل ــم مصنوع ــن چش ــف ای ــت: کش وی گف
زن 25تا30ســاله مربــوط بــه 4800ســال پیــش واکنــش 
رســانه های داخلــی و خارجــی زیــادی را در پــی داشــت.

ــال دار  ــز ب ــش ب ــا نق ــفال ب ــان، س ــرد جه ــن تخته ن او کهن تری
و جراحــی جمجمــه انســان را نیــز از منحصربه فردتریــن 

ــت. ــوخته دانس ــهر س ــفیات در ش کش
ــهر  ــا در ش ــه کاوش ه ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــجادی ب ــید س س
ــین بار  ــرای نخس ــوخته ب ــهر س ــه ش ــرد ک ــح ک ــوخته تصری س
در ســال 1324 )1945میــادی( توســط اشــتاین شناســایی 
ــادی(  ــا 1979 می ــال های 1346و 1358 )1967ت ــد و در س ش
به تنــاوب توســط گــروه باستان شناســان ایتالیایــی مــورد 

ــت. ــرار گرف کاوش ق
ــاری در  ــامی کار حف ــاب اس ــروزی انق ــس از پی ــزود: پ او اف
ــا  ــد ت ــف ش ــال متوق ــدت 18س ــه م ــی ب ــه تاریخ ــن محوط ای
اینکــه در ســال 1376در زمــان ریاســت ســید محمــد بهشــتی بر 
ســازمان میــراث فرهنگــی کاوش در شــهر ســوخته شــروع و تــا 

ــت. ــه یاف ســال 1388ادام
ــه مــدت  ــا 1392ب ــه اینکــه در ســاهای 1389ت ــا اشــاره ب وی ب
ــزود: از  ــت اف ــام نگرف ــوخته انج ــهر س ــال کار کاوش در ش 4س
ــی  ــراث فرهنگ ــگاه می ــای پژوهش ــا حمایت ه ــته ب ــال گذش س
و گردشــگری و پژوهشــکده باستان شناســی کاوش در ایــن 

ــال انجــام اســت. ــه تاریخــی در ح محوط
ــه اهمیــت تمــدن  ــا توجــه ب ــد ب مــردم سیســتان انتظــار دارن
ــهر  ــران، ش ــات ای ــری در ف ــدن بش ــه تم ــرق در چرخ ش
ــز در  ــگران نی ــای گردش ــود و پ ــا ش ــر احی ــار دیگ ــوخته ب س
ــاز  ــه ب ــن منطق ــه ای ــتان ب ــادی سیس ــق اقتص ــتای رون راس

ــود. ش

میـراث ایــران

آثار باستانی متعددی نظیر شهر 
سوخته زابل، کوه خواجه، قلعه 

پرتقالی ها، قلعه معروف ایران شهر و 
ده ها اثر دیگر در این استان وجود 

دارد و نبود امکانات اولیه نظیر 
مراکز اقامتی و زیرساخت های الزم 

مانع جذب توریسم در سیستان و 
بلوچستان شده است|
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اقتصـــاد ایــران

یــک حفــره بــزرگ ســرد و خالــی مرکــز شــهر کــه انــگار بــا تیرهــای خاکســتری 
آهــن، بــه زمیــن ســنجاقش کــرده باشــند و اطرافــش پــر از آجرهایــی شــده کــه 
حــاال شکســته و بــه درد نخورنــد، دیوارهــای لخــت و تکه هــای آشــغال روی زمیــن، 
برگه هــای مچاله شــده روزنامــه و بطری هــای خالــی، ایــن صحنــه ای اســت کــه 
بــرای اغلــب مــا در همــه جــای ایــران، آشناســت، صحنــه ای از یــک ســاختمان نیمــه 
کاره کــه فقــط تابلــوی زرد رنــگ معرفــی پــروژه و پیمانــکارش می توانــد نیمچــه 
هویتــی بــه آن بدهــد. پروژه هــای نیمــه کاره شــبیه حرف هــای نیمه تمام انــد. ســرد 

و غمگیــن...

ــت هفــت هــزار و ۵00 نفــری متشــکل از  ــا جمعی ــارس ب ــب خلیج ف ــوان قل ــه عن ــز ب هرم
هــزار و 3۵0 خانــوار جزیــره ای بســیار تأثیرگــذار در طــول تاریــخ بوده اســت. ایــن جزیره 
ــی خاک هــای  ــف رنگــی خــاک و معــادن غن ــوع طی ــودن بیــش از 70 ن ــا دارا ب ــا توجــه ب ب
ســرخ و جذابیت هــای زمین شناســی بــه اعتقــاد زمیــن شناســان در دنیــا بــه بهشــت 

ــت. ــده اس ــروف ش ــی مع زمین شناس

سال هاســت کــه ماهــی خاویــار از دریــای خــزر رخــت بســته و ذخایــرش بــه صفــر رســیده 
اســت چراکــه شــبه خاویارهــا، قاچــاق و برداشــت های بی رویــه، تیشــه بــه ریشــه مرواریــد 
ســیاه زده اســت. اجــرای طــرح ممنوعیــت صیــد ماهیــان خاویــاری از دریــای خــزر کــه از 
ســال 20۱۱ اجرایــی شــد، روزنــه امیــدی بــرای احیــای ســلطان دریــای خــزر ایجــاد کــرد 
تــا بــار دیگــر، خاویــار مازنــدران در ســبد صــادرات قــرار گیــرد و در کنــار ممنوعیــت صیــد 
ماهیــان خاویــاری، طــرح پــرورش ماهیــان خاویــاری در برخــی اســتان ها ازجملــه مازندران 

کلیــد خــورد و ســرانجام، مرواریــد ســیاه پرورشــی درراه بازارهــای جهانــی قــرار گرفــت.

 مهــدی آزادی ســاکن روســتای ســرنجه زیــودار پلدختــر 38 ســال ســن دارد و ۱8 ســال 
ــردازد، کاری کــه برایــش  ــه و فرســوده می پ ــم اســکناس های کهن ــه کار ترمی اســت کــه ب
ــوار کــردن اسکناس هایشــان  ــرای نون ــادی هــم ب ــراد زی ــه اف ــت خاصــی دارد و البت جذابی
ســراغش می آینــد. مهــدی آزادی در حــال حاضــر مغــازه دار و زمانــی وضــع اقتصــادی اش 
خیلــی ضعیــف بــوده اســت. در ســفری کــه بــا مینی بــوس مســافربری بــه خرم آبــاد داشــته 
ــرود. ــه ب ــو کــردن اســکناس های کهن ــم می گیــرد ســراغ ن اتفاقــی رخ می دهــد کــه تصمی
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ــران اقتصاد ایـ

کارخانه الیاف شیشه در مرند 
همچنان یک رویا

یوسف   باقری

درســالهای گذشــته در دولــت اصاحــات بــا ســرمایه گذاری مشــترک 
مــردم و دولــت قــرار شــد کارخانــه المــپ تصویــری درمرنــد احــداث 
شــود امــا بنــا بــه دالیلــی ایــن کارخانــه در مرنــد احــداث نشــد و جــای 
خــود را بــه الیــاف شیشــه داد کــه در صنایــع دفاعــی و زیربنایــی 
ــان  ــذر زم ــا درگ ــد ام ــا کن ــزایی را ایف ــش بس ــت نق ــور می توانس کش
ایــن کارخانــه نیــز در مرنــد احــداث نشــد و جــای خــود را بــه تولیــد 

لوله هــای پلی اتیلــن داد.

ــا  ــد ب ــتان مرن ــردم شهرس ــه م ــت ک سال هاس
را  صبــح  دولت هــا،  این چنیــن  وعده هــای 
ــگ  ــر کلن ــاید روزی دیگ ــا ش ــد ت ــب می کنن ش
ــه درجــای دیگــری کــه مســئوالن  ایــن کارخان
می گوینــد بــه زمیــن زده شــده و کارخانــه 

ــردد. ــداث گ اح
در سـال گذشـته محمدحسـن نژاد، نماینده مردم 
مرنـد و جلفـا در مجلس شـورای اسـامی شـهر 
خبـر از کلنـگ زنـی طـرح احـداث الیاف شیشـه 
جدیـد به غیـراز محـل کارخانـه المـپ تصویری 
وعـده داده شـده در مرند بـا سـرمایه گذاری دولتی 
خبـر داد کـه اجرای طـرح الیـاف شیشـه در مرند 
می توانـد در توسـعه شهرسـتان و ایجـاد اشـتغال 

نقـش بسـیاری را ایفـا نماید.

lبا احداث کارخانه الیاف شیشه در مرند 
برای 480 نفر اشتغال ایجاد می شود

ــا ایــن طــرح عظیــم در  ــرای اینکــه بدانیــم آی ب
ــه ســراغ  ــه؟ ب ــا ن ــد شــد ی ــد احــداث خواه مرن
ــه  ــم ک ــا می روی ــد و جلف ــردم مرن ــده م نماین
ــا در  ــد و جلف ــردم مرن ــده م ــژاد نماین ــن ن حس
مجلــس شــورای اســامی می گویــد: ایــن 
ــارد  ــا ســرمایه گذاری 350 میلی ــی ب واحــد صنعت
ــه افزایــش قیمــت دالر  ــا توجــه ب تومــان کــه ب
بــه 500 میلیــارد تومــان در زمینــی بــه مســاحت 
ــداث  ــوز اح ــی زن ــهرک صنعت ــار در ش 10 هکت
ــن طــرح  ــود ای ــه مقررشــده ب خواهــد شــد، البت
در منطقــه هرزنــدات اجــرا شــود کــه بــه دلیــل 
ــن  ــه ای ــن ب ــل زمی مشــکات موجــود در تحوی

ــت. ــال یاف ــهرک انتق ش
ایــن نماینــده در رابطــه بــا وعده هــای داده شــده 
بــرای کلنــگ زنــی ایــن طــرح و لغــو آن 
ــه  ــود ک ــده ب ــد: مقررش ــاره آن می گوی چندین ب
ــرح  ــته ط ــال گذش ــر س ــارک فج ــه مب در ده
اجرایــی آن بــا حضــور نعمــت زاده وزیــر صنعت، 
ــروع  ــدات ش ــه هرزن ــارت در منطق ــدن و تج مع
ــه  ــی را ک ــه زمین ــئوالن مربوط ــه مس ــود ک ش
ــد  ــته بودن ــازی خواس ــترش و نوس ــرکت گس ش
ــق  ــه تعوی ــذا ب ــد و ل ــل دهن ــتند تحوی را نتوانس
ــگ آن  ــت کلن ــه دول ــد در هفت ــاد ومقررگردی افت
بــه زمیــن زده شــود کــه بــه دلیــل تراکــم کاری 
ــد  ــاق خاصــی نیفت ــر اتف ــا اگ ــر مقررشــده ت وزی

در ده فجــر امســال عملیــات اجــرای ایــن طــرح 
ــا شــرکت چینــی  عظیــم کــه قــرارداد آن نیــز ب

ــود. ــروع ش ــده، ش منعقدش
وی بابیـان اینکـه این شـرکت با سـرمایه گذاری 
مشـترک سـازمان گسـترش و نوسـازی صنایـع 
ایجـاد   CNBM چینـی  شـرکت  و  ایـران 
می شـود، عنـوان کرد: بـا احـداث و بهره بـرداری 
از این واحـد انتظار می رود زمینه ایجادوگسـترش 
صنایـع جانبی و پایین دسـتی بـرای تولید مـواد و 
محصـوالت کامپوزیتـی مورداسـتفاده در صنایـع 
و  آب  پتروشـیمی،  و  شـیمیایی  خودروسـازی، 
فاضـاب و بسـیاری از کاربردهـای دیگـر فراهم 

می شـود.
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس ــب رئی نای
ــین آالت  ــت: ارزش ماش ــامی گف ــورای اس ش
ــن شــرکت در  ــت ای ــرای فعالی پیش بینی شــده ب
منطقــه 65 هــزار یــورو اســت کــه همــه آن هــا 
ماشــین آالت بــه روز خارجــی بــوده کــه در زمــان 
بهره بــرداری کامــل 480 نفــر اشــتغال زایی 

ــت. ــد داش خواه

ــرای  ــی در اج ــرکت چین ــور ش lحض

ــد ــه مرن ــاف شیش ــرح الی ط
بــرای اینکــه از چگونگــی عقــد قــرارداد و 
ــای  ــه وعده ه ــه ب ــا توج ــرح ب ــن ط ــرای ای اج
داده شــده بســیار بــه ســراغ مدیرعامــل شــرکت 
ــد:  ــه می گوی ــم ک ــد می روی ــه مرن ــاف شیش الی
بــا حضــور محمدرضــا نعمــت زاده وزیــر 
ــس  ــا امضــای رئی ــدن و تجــارت ب ــت، مع صنع
هیئت مدیــره ســازمان گســترش و نوســازی 
صنایــع ایــران، کوچاووامیــن معــاون مدیرعامــل 
شــرکت چینــی و این جانــب، مــاه گذشــته 
ــد  ــم در مرن ــرح عظی ــن ط ــداث ای ــرارداد اح ق

ــد. ــد ش منعق
 وی افــزود: بــر اســاس ایــن قــرارداد مقــرر شــده 
ــد  ــش تولی ــال دان ــا انتق ــی ب ــرکت چین ــه ش ک
ــزات و  ــن تجهی ــی، تأمی ــه، طراح ــاف شیش الی
راه انــدازی ایــن کارخانــه را طــی دو ســال آینــده 

ــد. ــی کن ــد عمل در مرن
 مدیرعامـل شـرکت الیاف شیشـه مرند بـه مقدار 
تولیـد و مصـرف الیـاف شیشـه در ایـران اشـاره 
می کند می گوید: سـاالنه بیـن 40 تـا 50 میلیون 
تـن مصرف الیـاف شیشـه در ایـران اسـت و این 
شـرکت می توانـد پـس از راه انـدازی آن 30 هزار 

تـن الیاف شیشـه تولیـد کند.
ــرکت  ــرارداد ش ــن ق ــزود: در ای ــی اف  داود اجاق
ســرمایه گذاری خارجــی ملــزم شــده اســت 
ــران  ــه را از ای ــن کارخان ــزات ای 30 درصــد تجهی
تأمیــن کنــد و مبلــغ قــرارداد آن نیــز 460 میلیون 

ــود. ــد ب ــان خواه ــارد توم ــوآن و 103 میلی ی
lوعــده کلنــگ زنــی احــداث کارخانــه 
ــر  ــط وزی ــد توس ــه مرن ــاف شیش الی

ــر ــه فج ــت در ده صنع
ــود  ــایعات موج ــا ش ــه ب ــد در رابط ــدار مرن فرمان
ــم در  ــرح عظی ــن ط ــرای ای ــو اج ــر لغ ــی ب مبن

ــن  ــرای ای ــرارداد اج ــت: ق ــد گف ــتان مرن شهرس
ــی منعقدشــده و  ــا شــرکت چین ــم ب طــرح عظی
ــر  ــا حضــور وزی ــارک فجــر ب ــا در دهــه مب قطع
صنعــت، معــدن و تجــارت شــروع خواهــد شــد.

ــدار  ــاون اســتاندار آذربایجــان شــرقی و فرمان مع
ــداث  ــرای اح ــزود: ب ــد اف ــتان مرن ــژه شهرس وی
ــن  ــار زمی ــن هکت ــی چندی ــه حت ــن کارخان ای
بااعتبــاری در حــدود 40 میلیــارد ریــال خریداری 
ــرای  ــن ب ــه آماده ســازی زمی شــده کــه در مرحل

ــه اســت. ــی ســاخت کارخان ــات اجرای عملی
ــرح  ــرای ط ــا اج ــه ب ــل زاده در رابط ــر فض اصغ
الیــاف شیشــه می گویــد: بســیاری از مــردم 
ــه  ــداث کارخان ــت اح ــته جه ــالهای گذش درس
ــود  ــداز خ ــدک پس ان ــا ان ــری ب ــپ تصوی الم
و یــا بــا فــروش طــا و جواهــرات زنــان 
ــاد  ــه و ایج ــدازی کارخان ــد راه ان ــه امی ــود ب خ
ــم  ــروژه عظی ــن پ ــتان در ای ــتغال در شهرس اش
ــد از  ــفانه بع ــه متأس ــد ک ــرمایه گذاری کردن س
ــا  ــد و بعده ــداث نش ــه اح ــن کارخان ــال ها ای س
نیــز قــرار برایــن شــد کــه الیــاف شیشــه بجــای 
ــم  ــن ه ــود و ای ــداث ش ــری اح ــپ تصوی الم

ــد. نش
ــداث  ــه اح ــر ب ــردم دیگ ــت: م ــه گف وی در ادام
ــه  ــم ب ــد آن ه ــهر مرن ــم در ش ــه عظی کارخان
اســم الیــاف شیشــه و المــپ تصویــری آلــرژی 
پیداکرده انــد مگــر اینکــه احــداث ایــن کارخانــه 

ــد. ــا چشــم ببینن را ب
بــا  مرنــد  مــردم  کــه  حــال سال هاســت 
وعده هــای مســئوالن در اجــرای طرح هــای 
و  می کننــد  زندگــی  صنعتــی  عظیــم 
ــاف  ــم الی ــه عظی ــداث کارخان ــم انتظار اح چش
ــا  ــده ب ــده داده ش ــن وع ــا ای ــتند آی ــه هس شیش
چندیــن بــار لغــو در مرنــد اجــرا می شــود.
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 زینب آخوندی

ــران اقتصاد ایـ

ــب  ــت برخــی پروژه هــای نیمه تمــام عجی حکای
اســت، برخــی از آنهــا در مرحلــه 99 درصــد 
ــه 10  ــی درمرحل ــده ، برخ ــف ش ــل متوق تکمی
درصــدی سال هاســت باتکلیــف رهــا شــده اند 

ــد. ــوض کرده ان ــکار ع ــا پیمان ــی باره و برخ
یــک حفــره بــزرگ ســرد و خالــی مرکــز شــهر 
ــه  ــای خاکســتری آهــن، ب ــا تیره ــگار ب ــه ان ک
زمیــن ســنجاقش کــرده باشــند و اطرافــش پــر 
از آجرهایــی شــده کــه حــاال شکســته و بــه درد 
نخورنــد، دیوارهــای لخــت و تکه هــای آشــغال 
ــه  ــده روزنام ــای مچاله ش ــن، برگه ه روی زمی
ــت  ــه ای اس ــن صحن ــی، ای ــای خال و بطری ه
ــران،  ــای ای ــه ج ــا در هم ــب م ــرای اغل ــه ب ک
ــه ای از یــک ســاختمان نیمــه  آشناســت، صحن
کاره کــه فقــط تابلــوی زرد رنــگ معرفــی 
پــروژه و پیمانــکارش می توانــد نیمچــه هویتــی 

ــد. ــه آن بده ب
حرف هــای  شــبیه  کاره  نیمــه  پروژه هــای 
ــی  ــگار صدای ــن، ان ــد. ســرد و غمگی نیمه تمام ان
ــی از آن  ــده و نیم ــرون آم ــو بی ــه از گل ــه نیم ک
ــم  ــتند؛ ه ــم هس ــا ه ــه ج ــده، هم ــه ش خف

ــام. ــه تم ــای نیم ــم کاره ــا و ه حرف ه
ــازی  ــی لجب ــکل های هندس ــط و ش ــد خ چن
ــاخته  ــیمان س ــا س ــن ی ــای آه ــا پاره ه ــه ب ک
خــاک  همانطــور  ســال ها  و  می شــوند 
ــد. دیگــر کــم کــم می شــوند بخشــی  می خورن
از ناخودآگاه مــان، یــا تکــه ای از خاطــرات 
ــود  ــل ش ــاختمان تکمی ــگار آن س ــی. ان کودک
ــد، یــک چیــزی از دســت  ــا آن طــرح راه بیفت ی
ــب  ــر شــهری عجی ــم... وجودشــان در ه داده ای
نیســت. کــم و کیفشــان گاهــی غریــب اســت. 
مثــل آن کتابخانــه در بیرجنــد که هشــت ســال 
ــتان  ــا آن بیمارس ــده ی ــذ مان ــت روی کاغ اس
ــل نشــده  ــوز تکمی ســروآباد کردســتان کــه هن
ــادی  ــه اقتص ــا منطق ــود ، ی ــر می ش دو دارد پی
ســلماس کــه 18 ســال طــول کشــیده تــا 

پیمانــکارش را بشناســد.
متفاوتــی  داســتان های  پروژه هــا  بعضــی 
دارنــد؛ مثــل ال آر تــی کرمانشــاه و منوریــل قم 

کــه ســتون های ایستاده شــان مدت هاســت 
بــرای  اعتبــار  تومــان  میلیارد هــا  منتظــر 
طرح هایــی اســت کــه حتــی چنــد بــرگ 
ــرار  ــه ق ــا ســد شــفا رود ک ــد، ی ــات ندارن مطالع
ــای  ــگل و باغ ه ــا، جن ــل برنج زار ه ــت قات اس
زیتــون گیــان باشــد امــا از ســال 53 تــا 
حــاال هنــوز کســی نتوانســته برایــش تصمیــم 

ــرد. ــتی بگی درس
در  شــفارود  ســد  یــک  فــاز  مطالعــه 
شــش کیلومتری شــهر رضوان شــهر اســتان 
ــان  ــورد. گی ــد خ ــال 1353 کلی ــان در س گی
ــی  ــق طبیع ــن مناط ــان از بکر تری ــم آن زم ه
کشــور بــه شــمار می آمــد و بدیهــی بــود 
مدیریت هــای آن در رقابــت بــا اســتان های 
مختلــف کــه بــه دنبــال اعتبــارات، بــرای مــوِج 
ــه  ــودن ناحی ــد، از پرآب ب ــِد سدســازی بودن جدی
ــرآب،  ــه پ ــه ناحی ــند؛ چراک ــی نباش ــود راض خ
ــدارد. ــره آب ن ــد و ذخی ــه س ــازی ب ــی نی خیل

ــه پیشــنهاد بررســی  ــود ک ــی ب ــن فضای در چنی
ــرح  ــفارود مط ــه ش ــد روی رودخان ــداث س اح
ــن  ــک ای ــاز ی ــات ف ــه مطالع ــب اینک ــد. جال ش
ــذار  ــاور واگ ــرکت مش ــک ش ــه ی ــه ب ــروژه ک پ
ــال،  ــک س ــر ی ــای حداکث ــه ج ــود، ب ــده ب ش
ــان  ــه آن زم ــید. البت ــول کش ــال ط ــت س هف
ــده از عطــر  ــوز آکن ــان هن ــتان گی فضــای اس
برنج زارهایــی بــود کــه در جــوار دریــا، جنــگل و 

ــی داد. ــی م ــه زندگان ــد ادام ــون نوی زیت
ــال 1360  ــز از س ــاز دو نی ــات در ف ــه مطالع ادام
ــد  ــه بع ــال ب ــید. از آن س ــول کش ــا 1369 ط ت
ــدار ها،  ــی از هش ــود انبوه ــا وج ــون ب ــم تاکن ه
حــدود 20 درصــد عملیــات ســازه ای آن انجــام 

شــده اســت.
ــاخت  ــان س ــتان و متولی ــت اس ــون مدیری اکن
ایــن ســد بــر ســر دوراهــِی صراحــت و قاطعیت 
یــا تصمیماتــی بــه رنــگ خاکســتری، بایــد بــه 
ــی فرســوده تر از حــاال بیندیشــد.  ــردای گیان ف
گیانــی کــه ســاخت ایــن ســد می توانــد 
انــدک رمــق باقــی مانــده از آن را بگیــرد و ایــن 

ــد. ــه کلــی خاکســتری کن خطــه ســبز را ب

مرحله  در  هزینه  تومان  میلیارد   10l
مطالعاتی

دیگــر  از  هــم  انزلــی  تــاالب  احیــای 
ــول  ــال ط ــه 22 س ــی ک ــت. طرح داستان هاس
کشــیده و بــا وجــود هزینــه 10 میلیــارد تومانــی 
هنــوز در مرحلــه مطالعــات اســت. گویــا در ایــن 
ــد  22 ســال اقلیــم و آب و زمیــن منتظــر مانده ان
تــا کســی تصمیــم بگیــرد و کاری انجــام دهــد.

عنوان
نماینــده مــردم انزلــی در مجلــس شــورای 
اســامی می گویــد: مــدت 22 ســال اســت 
کــه ســازمان محیــط زیســت در بخــش احیــای 
ــدت  ــن م ــول ای ــرده و در ط ــت ک ــاالب فعالی ت
ــوط  ــات مرب ــی از مطالع ــته اند بخش ــا توانس تنه

ــد. ــام دهن ــاالب را انج ــه ت ب
ــف  ــد: از ردی ــه می ده ــد ادام ــته بن ــن خس حس
ــغ  ــی مبل ــت فعل ــاالب در دول بودجــه مســتقل ت
10میلیــارد تومــان مصــوب شــد کــه بــه تصویب 
نماینــدگان مجلس شــورای اســامی نیز رســیده 
کــه تــا امــروز هیــچ اقــدام موثــری در ایــن بــاره 

صــورت نگرفتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تحقیــق و مطالعــه در 

انجــام پروژه هایــی از ایــن دســت می گویــد: 
ــرا  ــرا ف ــان اج ــی زم ــه ک ــت ک ــؤال اینجاس س

می رســد؟
ــت  ــد دول ــد: هرچن ــح می کن ــد تصری ــته بن خس
تمــام تــاش خــود را بــرای اجــرای فــاز 
عملیاتــی ایــن پــروژه آغــاز کــرده امــا نمی تــوان 
کــم کاری هــای محیــط زیســت در ایــن بخــش 

ــت. ــده گرف را نادی
نماینــده مــردم انزلــی تاکیــد می کنــد: موضــوع 
احیــای تــاالب بایــد جــدی گرفتــه شــده و برای 
ــی  ــای اساس ــودی آن راه حل ه ــری از ناب جلوگی

در نظــر گرفــت.

lدعــوا بــر ســر تعــداد طبقــات یــک 
کتابخانــه

ــی  ــه تنهای ــودش ب ــزد خ ــزی ی ــه مرک کتابخان
ــی  ــم اســت. طرح ــچ و خ ــر پی ــراژدی پ ــک ت ی
ــر  ــه خاط ــه ب ــارات ک ــر اعتب ــه خاط ــه ب ــه ن ک
ــر ســر تعــداد طبقاتــش سال هاســت  اختــاف ب
روی زمیــن مانــده و حــاال ایــن کتاب هــا 
ــره  ــا باالخ ــد ت ــه مانده ان ــه بی خان ــتند ک هس
ــه  ــد طبق ــان چن ــرد خانه ش ــم بگی ــی تصمی یک
ــده  ــاز ش ــال 77 آغ ــه از س ــروژه ای ک ــد... پ باش
و هفــت میلیــارد تومــان هــم بــرای مــردم یــزد 
هزینــه داشــته امــا پــس از 17 ســال فقــط یــک 

ــت. ــی اس ــرد و خال ــاختمان س س
ــا  ــه کتاب ه ــت ک ــن اس ــات ای ــن اتفاق از بد تری
ــند و  ــته باش ــکان نداش ــا و م ــهر ، ج ــک ش در ی
ــن مشــکل مبتاســت.  ــه ای ــن روز هــا ب ــزد ای ی
ــی  ــه قربان ــهر ک ــن ش ــزی ای ــه مرک کتابخان
اختــاف ســر تعــداد طبقــات شــده، طــی 
ــش  ــام بودن ــه تم ــر نیم ــه از عم ــال ک 15 س
ــود  ــه خ ــور روز و روزگاری ب ــه ج ــذرد، هم می گ
ــر  ــر س ــاف ب ــی و اخت ــت. از بی پول ــده اس دی
مکان یابــی تــا امــروز کــه اختــاف اصلــی 
ــن  ــر ای ــا اگ ــت. گوی ــا اس ــاع بن ــر ارتف ــر س ب
ــی  ــره موضوع ــود باالخ ــل ش ــم ح ــکل ه مش
ــرت  ــا در حس ــهر بادگیر ه ــا ش ــود ت ــدا می ش پی

ــد. ــزی بمان ــه مرک کتابخان
ــاد  ــگ و ارش ــران اداره کل فرهن ــناس عم کار ش

حکایت های خواندنی برخی پروژه های استانی

توقف روی نقطه صفر یا صد
حکایــت برخــی پروژه هــای نیمه تمــام عجیــب اســت، برخــی از 
آنهــا در مرحلــه 99 درصــد تکمیــل متوقــف شــده ، برخــی درمرحلــه 
ــا  ــی باره ــده اند و برخ ــا ش ــف ره ــت باتکلی ــدی سال هاس ۱0 درص

پیمانــکار عــوض کرده انــد.
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ــران اقتصاد ایـ

ــن  ــد مطالعــات ای ــزد می گوی اســامی اســتان ی
طــرح در ســال 75 انجــام و نخســتین قــرارداد در 
ــروژه از  ســال 1378 منعقــد شــد و از ســال 80 پ
ارشــاد گرفتــه و بــه مســکن و شهرســازی وقــت 
واگــذار شــد امــا ایــن پــروژه از آن زمــان بــه بعــد 

مســکوت مانــد.
ســید ایمــان علــوی عنــوان کــرد: علــت متوقف 
شــدن طــرح نیــز طبقــه آخــر ایــن کتابخانــه بود 
و از آنجــا کــه مســئوالن میــراث معتقــد بودند در 
بافــت تاریــخ ایــن ارتفــاع قانونــی نیســت، پــس 
از ســال ها توقــف طــرح، در   نهایــت در ســال 92، 

طبقــه آخــر بریــده شــد.
ــن  ــل ای ــر تکمی ــال حاض ــه وی در ح ــه گفت ب
ــده  ــپرده ش ــزد س ــهرداری ی ــه ش ــه ب کتابخان
ــن  ــد ای ــع دارن ــتان توق ــئوالن اس ــاال مس و ح
تغییــر در تولیــت امــر برایشــان معجــزه ای 
کــرده و گــره از ایــن مشــکل بــاز کنــد. بــرای 
ــان  ــارد توم ــروز 7 میلی ــا ام ــروژه ت ــن پ کل ای
هزینــه شــده و گویــا شــهرداری قــول داده بــا 
ــه را  ــن کتابخان ــه، ای ــان هزین ــارد توم دو میلی

ــاند. ــام برس ــه اتم ب

lتوقف در مرحله واگذاری زمین
ــدری  ــد ق ــزی بیرجن ــه مرک ــت کتابخان حکای
ــروژه کــه مطالعاتــش  ــن پ ــر اســت. ای دردناک ت
ــال  ــش در س ــده و کلنگ ــروع ش ــال 86 ش از س
ــار  ــی چه ــود ط ــرار ب ــورده، ق ــن خ ــه زمی 89 ب
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب س
گذشــت هشــت ســال هنــوز در مرحله واگــذاری 
زمیــن باقی مانــده و مــردم ایــن شــهر کویــری را 
در حســرت یــک مــکان فرهنگــی منتظــر نگــه 

ــت. ــته اس داش
ــی  ــای عموم ــرکل کتابخانه ه ــه مدی ــور ک آنط
خراســان جنوبــی می گویــد ایــن پــروژه از    
ــا مشــکل زمیــن روبــه رو بــوده و  همــان ابتــدا ب
از ســال 91 پیگیری هــای جــدی بــرای گرفتــن 

ــت. ــده اس ــن آغازش زمی
محمدرضــا رضایــی بیــان کــرد: در حــال حاضــر 
ــهید  ــوار ش ــع در بل ــن واق ــر زمی ــزار مت ــج ه پن
ــه  ــن کتابخان ــرای احــداث ای ــد ب ناصــری بیرجن
ــر  ــزار مت ــه 10 ه ــا ب ــا م در نظــر گرفته شــده ام

ــم. ــاز داری ــن نی زمی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن موضــوع در حــال 
حاضــر از ســوی وزارت راه و شهرســازی در 
ــًا  ــت: تقریب ــوان داش ــت، عن ــری اس ــال پیگی ح
80 درصــد کار هــا انجام شــده و تــا 20 روز 
ــام  ــرای آن اع ــی ب ــری نهای ــده تصمیم گی آین

می شــود.
مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خراســان 
جنوبــی ادامــه داد: تــا زمانــی کــه مشــکل زمیــن 
پــروژه حــل و پیمانــکار مشــخص نشــود، کاری 
ــورد  ــار م ــی اعتب ــوان انجــام داد و پیش بین نمی ت

ــاز آن کار ســختی اســت. نی

lتوقف در مرحله 99 درصدی
حکایتــی  امــا  ناتمــام  بیمارســتان های 
صف هــای  حکایــت  دارنــد.  غمناک تــر 
ــای  ــاق پزشــک، جاده ه ــی پشــت در ات طوالن
طوالنــی بــرای پیــدا کــردن یــک متخصــص 
ــن از  ــخ گرفت ــرای پاس ــی ب ــای طوالن و روزه
ــه  ــی ک ــردان و زنان ــت م ــگاه ها. حکای آزمایش

راه هــای طوالنــی از روســتاها و شــهرهای 
تــا شــهری طــی می کننــد  را  دورافتــاده 
کــه بایــد در آن طبیــب و درمــان بیابنــد 
ــا  ــت در اتاق ه ــی پش ــز معطل ــزی ج ــا چی ام
منتظرشــان نیســت. یکــی از آنهــا بیمارســتان 
ــاخت آن  ــروآباد کردســتان اســت کــه س س
ــت  ــال اس ــک س ــده و ی ــاز ش ــال 88 آغ از س
ــا  ــا گوی ــی 97 درصــد دارد ام پیشــرفت فیزیک
ــه  ــد ک ــی برس ــه داد مردم ــت ب ــی نیس کس
ــد شــده. ــان نیازمن ــن طبیب ــاز ای ــه ن تنشــان ب

و شهرســازی شهرســتان  راه  اداره  رییــس 
ــا وجــود  ــروژه ب ــن پ ــر ای ــت تأخی ســروآباد عل
داشــتن 97 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در ســال 
ــه برخــی اشــکاالت فنــی نســبت  گذشــته را ب
ــی  ــب تجهیزات ــد نص ــائلی مانن ــد. مس می ده
ــه  ــود ک ــوا ب ــه ه ــر تصفی ــون فیل ت ــم چ ه
در قــرارداد نصــب ایــن تجهیــزات توســط 
ــا  ــی ب ــود ول ــده ب ــر نش ــری ذک ــتگاه مج دس
مداخلــه اســتانداری بنــا شــده ایــن تجهیــزات 

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــم ب ه
محمــد درگاهــی بیــان کــرد: هــم اکنــون پــروژه 
ــردار اســت  ــه دســتگاه بهــره ب ــل ب آمــاده تحوی
و نامــه نــگاری آمــاده بــودن پــروژه هــم انجــام 
ــوان کــرد: در حــال حاضــر  شــده اســت. وی عن
تنهــا پروســه اداری در خصــوص تحویــل و 
هماهنگی هــای الزم در ایــن رابطــه مانــده 

ــت. اس
مدیــر شــبکه بهداشــت شهرســتان ســروآباد امــا 
علــت تأخیــر پــروژه را مباحــث مربــوط بــه طلب 
پیمانــکار و مشــکات اعتبــاری می دانــد و از 
برطــرف شــدن ایــن مشــکات خبــر می دهــد.

ــان  ــچ زم ــال هی ــن ح ــی در عی ــین بهمن افش
ــرده  ــر نک ــرداری از آن ذک ــرای بهره ب ــی ب دقیق
ــان از  ــد کار شناس ــه بازدی ــوع را ب ــن موض و ای

بیمارســتان موکــول می کنــد.
بیمارســتان آیــت اهلل خویــی در خــوی هــم 
ــرار  ــه ق داســتان خــودش را دارد. بیمارســتانی ک
ــن خطــه باشــد  ــردم ای ــود مرهــم دردهــای م ب

ــل  ــاله تبدی ــه دردی 23 س ــودش ب ــاال خ ــا ح ام
ــد از راه  ــا 40 درص ــال ها تنه ــن س ــده و در ای ش

ــت. ــده اس ــوده ش ــش پیم ناتمام
مثــل  تمــام  نیمــه  پروژه هــای  داســتان 
ســریال های 90 شــبی دنبالــه دار و طوالنــی 
اســت. ماننــد مــوزه طبــس کــه بعــد از 16 ســال 
خــودش بــه یــک مــوزه تبدیــل شــده یــا هــزار 
ــان  ــود برایش ــه می ش ــزد ک ــی ی ــرح صنعت ط

ــاخت. ــب س ــک ش ــزار و ی ــتان ه داس
ــاح و  ــا افتت ــم بار ه ــل ه ــوی در اردبی ــد گی س
ــوز 92 درصــد پیشــرفت  ــا هن ــری شــده ام آبگی
فیزیکــی دارد حتــی صــدای مدیــران اســتانی را 
ــا  ــرای افتتاحــش م ــار ب درآورده کــه چــرا هــر ب
ــش  ــم تکمیل ــر ه ــت آخ ــد و دس را فرامی خوانی

نمی کنیــد.
عملیــات اجــرای شــبکه و ســد گیــوی 11 ســال 
قبــل آغــاز شــد بــا ایــن هــدف که هشــت هــزار 
ــد؛  ــعه یاب ــی توس ــه آب ــم ب ــار از اراضــی دی هکت
ــع   ــود و مناب ــار ش ــوی مه ــه گی ســیاب رودخان
ــه  ــرف ب ــای مص ــرای حوزه ه ــود ب ــی موج آب

ــه مدیریــت شــود. شــکل بهین
ــر ســال گذشــته  ــردم خلخــال و کوث ــده م نماین
در خبــری تحــت عنــوان »آبگیــری اولیــه ســد 
گیــوی در شهرســتان کوثــر آغــاز شــد« آبگیری 
اولیــه ســدی را اطــاع رســانی کــرد کــه 
ــای  ــی از دغدغه ه ــوان یک ــه عن ــا از آن ب بعد ه

ــاد شــد. ــر ی شهرســتان کوث
آبگیــری اولیــه ایــن ســد در حالــی بــه صــورت 
ــوب و  ــق نامطل ــه تزری ــد ک ــام ش ــن انج نمادی
قطــره چکانــی اعتبــارات ســد گیــوی را بــه 100 
درصــد پیشــرفت نرســانده و هنــوز هــم مدیرانی 
کــه در مراســم آبگیــری نمادیــن حضور داشــتند 

از تکمیــل نشــدن ایــن پــروژه گلــه مندنــد.
ــن  ــتان در آخری ــه ای اس ــل آب منطق ــر عام مدی
ــی  ــت فعل ــوص وضعی ــود در خص ــارات خ اظه
ایــن پــروژه گفتــه اســت مــا ســه پــروژه داشــتیم 
کــه شــامل ســد گیــوی، بفراجــرد و پــروژه 

ــت. ــهر اس ــگین ش ــانی مش آبرس

حکایــت ســدهای نیمــه تمام لرســتان هــم برای 
ــدان،  ــان، کمن ــت. حوضی ــتانی اس ــودش داس خ
آبســرده، مــروک و.... کــه امــروز در نیمــه راه یــا 
ــر  ــه خاط ــا ب ــد و ی ــی مانده ان ــر بی پول ــه خاط ب
ــن  ــت رفت ــت و از دس ــدی در باالدس ــداث س اح
طرح هــای  بــه  دیگــر  اقتصــادی  توجیــه 
ــن  ــه در پرآب تری ــده اند ک ــل ش ــی تبدی بی معن

ــرده. ــان ک ــی اسیرش ــور، بی آب ــتان کش اس
ــا قســمتی  ــه تمام ه ــن نیم ــه هســت ای ــر چ ه
از ســرمایه های کشــورمان را در خــود حبــس 
ــر  ــی و تغیی ــد. گذشــت ســال های طوالن کرده ان
ــا  ــن طرح ه ــی از ای ــده برخ ــب ش ــرایط موج ش
ــند.  ــته باش ــام نداش ــرای اتم ــی ب ــًا توجیه اص
ماننــد مونوریــل قــم کــه بــه صــورت تحمیلــی 
ــه شــهر وارد شــد و در مســیری احــداث شــده  ب
ــئوالن  ــاال مس ــافر را دارد. ح ــن مس ــه کمتری ک
شــهری و اســتان مانده انــد کــه اگــر ایــن قطــار 
ــه  ــد، چ ــرود و بیای ــی ب ــد و خال ــهری راه بیفت ش
ــر  ــد و اگ ــت می کن ــه آن را پرداخ ــی هزین کس
همینطــور نیمــه تمــام بمانــد، چــه توضیحــی از 
وجــود ایــن ســازه بدترکیــب مقابــل دیــد مــردم 
ــد  ــول خواه ــل قب ــزی شــهر قاب در هســته مرک

ــود. ب
ــرایط  ــن ش ــا چنی ــی وقت ه ــم خیل ــد ها ه س
ــی رودهــای خروشــان و جوی هــای  ــد. زمان دارن
روانــی وجــود داشــته کــه می شــد بــرای احــداث 
ــا  ــید ام ــادی تراش ــی اقتص ــد ها توجیه ــن س ای
ــنه  ــب تش ــن ل ــه زمی ــرایطی ک ــروز و در ش ام
ــد ها  ــن س ــه ای ــت ک ــی نیس ــر آب ــده، دیگ مان
بخواهنــد کنترلــش کننــد. همیــن می شــود کــه 
ــک  ــل ی ــد. مث ــام می مان ــه تم ــروژه نیم ــک پ ی
ــا   رهــا شــده، هیــچ کــس  تکــه چــوب روی دری
ــچ دردی  ــه هی ــد کــرد. ب ــد چــکارش بای نمی دان
ــرت  ــه عب ــد آیین ــط می توان ــورد. فق ــم نمی خ ه
ــرای کســانی کــه در آینــده می خواهنــد  باشــد ب
ــد یــا  قــدم در مســیرهای مطالعــه نشــده بگذارن
ــک  ــتوانه های کوچ ــا پش ــی را ب ــای بزرگ کاره

ــد. انجــام دهن
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ــران اقتصاد ایـ

مهــدی آزادی ســاکن روســتای ســرنجه زیــودار پلدختــر 38 ســال 
ــکناس های  ــم اس ــه کار ترمی ــه ب ــت ک ــال اس ــن دارد و 18 س س
کهنــه و فرســوده می پــردازد، کاری کــه برایــش جذابیــت 
ــردن  ــوار ک ــرای نون ــم ب ــادی ه ــراد زی ــه اف ــی دارد و البت خاص

می آینــد. ســراغش  اسکناس هایشــان 
مهـدی آزادی در حـال حاضر مغـازه دار و زمانی وضـع اقتصادی اش 
خیلـی ضعیف بوده اسـت. در سـفری که بـا مینی بوس مسـافربری 
بـه خرم آبـاد داشـته اتفاقـی رخ می دهد کـه تصمیم می گیرد سـراغ 

نو کـردن اسـکناس های کهنـه برود.
خــودش می گویــد در ایــن ســفر وقتــی بــه مقصــد می رســد تنهــا 
ــی  ــه هزارتومان ــک اســکناس کهن ــته ی ــب داش ــه در جی ــی ک پول
بــوده اســت کــه بــا اکــراه و خجالــت آن را بــه ســمت راننــده دراز 
می کنــد و راننــده هــم بــه دلیــل پــاره بــودن اســکناس از گرفتــن 
آن امتنــاع می کنــد، موضوعــی کــه بــرای مــرد روســتایی گــزارش 
ــرود و  ــه ب ــکناس کهن ــه اس ــراغ هم ــا س ــود ت ــزه می ش ــا انگی م

آن هــا را دوبــاره صاحــب عیــار و اعتبــار کنــد.

lاسکناس کهنه بده؛ اسکناس نو تحویل بگیر
ــادی  ــراد زی ــاالنه اف ــر س ــال حاض ــد: در ح ــدی آزادی می گوی مه
ــن  ــه م ــه و فرسوده شــان ب ــردن اســکناس کهن ــرای درســت ک ب
ــه دســتمزدی و به صــورت  ــدون هیچ گون ــد کــه ب ــه می کنن مراجع

ــم. ــم می کن ــا را ترمی ــگان آن ه رای
هم اکنـون  داد:  ادامـه  اسـت  گرفتـه  رونـق  کارش  کـه  آزادی 
اسـکناس های کهنـه مغـازه خـودم، دوسـتان و آشـنایان و کسـانی  
کـه بـا کار مـن آشـنا هسـتند و محل هایـی ماننـد کمیتـه امـداد، 
موسسـه های خیریه، داروخانه ها، جایگاه سـوخت و سـوپرمارکت ها 

را تحویـل گرفتـه و پـس از ترمیـم بـه آن هـا برمی گردانـم.
وی بابیــان اینکــه ازآنجایی کــه بــه ایــن کار عاقــه شــدید 
دارد، اســکناس در هــر حــدی از کهنگــی کــه باشــد آن را ترمیــم 
می کنــد، بیــان کــرد: مغــازه ام در کنــار مدرســه قــرار دارد و 
ــتر  ــد بیش ــد می آورن ــرای خری ــوزان ب ــش آم ــه دان ــی ک پول های

ــم. ــم می کن ــا را ترمی ــودم آن ه ــه خ ــتند ک ــه هس ــاره و کهن پ

lروزانه یک میلیون تومان اسکناس ترمیم می کنم
ایـن مغـازه دار روسـتایی با اشـاره به اینکـه روزانه مبلـغ یک میلیون 
تومـان اسـکناس ریـز و درشـت کهنـه و فرسـوده را به صـورت 
رایـگان مرمـت می کنـد، اظهار داشـت: ابتـدا اسـکناس های کثیف 

را شستشـو و تمیـز میکنـم و پارگی آن ها را چسـب می زنـم و آن ها 
را بـا گیـره آویزان می کنـم تا خـود را بگیرد سـپس بعضـی از آن ها 
کـه نیاز بـه صاف شـدن دارد را »اتـو« زده، بسـته بندی  میکنم، باند 

می زنـم و روانـه بـازار می کنـم.
آزادی افـزود: ایـن کار مـن کمکـی بـه اقتصـاد کشـور به حسـاب 
می آیـد چـون سـاالنه بـرای درسـت کـردن اسـکناس های نـو 
هزینه هـای زیـادی باید صرف شـود و مـردم به راحتـی آن را از بین 
می برنـد درصورتی کـه ایـن اسـکناس ها نیـاز اصلـی هـر جامعه ای 

اسـت و همـه بـرای بـه دسـت آوردن آن تـاش می کننـد.
ایــن مغــازه دار روســتای زیــودار پلدختــر ادامــه داد: اگر از اســکناس 
خــوب نگهــداری شــود عــاوه بــر اینکــه در موقــع خرید، اســتفاده 
ــد ،  ــم ش ــرمنده نخواهی ــران ش ــل دیگ ــردن در مقاب ــرج ک و خ
ــن رابطــه  ــد و کشــور در ای ــدا می کن اســکناس عمــر بیشــتری پی

ــود. ــل می ش ــری متحم ــه کمت هزین

lکار ترمیـم و مرمـت اسـکناس برایـم عادت شـده 
ست ا

آزادی بابیـان اینکـه دیـده ام باهـای زیـادی سـر این اسـکناس ها 
می آورنـد، گفـت: ترمیم اسـکناس ها دیگـر برایم یک عادت شـده، 
عادتی 18 سـاله که اکنون کسـبه شـهر هم اسـکناس های فرسوده 

خود را بـرای ترمیـم تحویل مـن می دهند.
ــاره  ــم اش ــکناس ه ــم اس ــه ترمی ــش در زمین ــه رکوردهای وی ب
کــرد و اظهــار داشــت: پیــش آمــده کــه مبلــغ 20 میلیــون تومــان 
اســکناس کهنــه و پــاره را بــه کمــک اعضــای خانــواده ام در مــدت 

ــم کــرده ام. کوتاهــی ترمی

lعمر اسکناس ها هشت سال بیشتر می شود
آزادی افـزود: در حـال حاضـر اسـکناس های از رده خارج شـده را بـا 
عملیاتـی کـه روی آن انجـام می دهـم طـوری بازسـازی و مرمـت 
می کنـم کـه مانـدگاری و دوام آن تـا هشـت سـال ادامه پیـدا کند.

ایـن مغـازه دار روسـتایی اعـام کـرد: اگر مسـئوالن حمایـت کنند 
می توانـم در سـطح گسـترده تر و در چندیـن اسـتان ایـن کار را 
به طوری کـه مـردم راضـی باشـند بـه عهـده بگیـرم تـا کشـور 

به واسـطه ایـن کار هزینـه کمتـری متحمـل شـود.

lاز مسئوالن انتظار دارم به کارم اهمیت دهند
وی گفت: از مسـئوالن شهرسـتان انتظار دارم که به اسـکناس های 

فرسـوده اهمیـت بیشـتری داده و بـه آن هـا رسـیدگی کننـد و از 
شـخصی کـه در این کار سررشـته دارد برای مرمت و درسـت کردن 

اسـکناس ها اسـتفاده کنند.
کار تعمیر اسـکناس در خانـواده »آزادی« تنها بـه »مهدی« محدود 
نمـی شـود، بقیـه خانـواده هـم بـه نوعـی یـا تشـویق کننـده ایـن 

حرکـت هسـتند و یـا در بخـش هایـی بـه وی کمک مـی کنند.
مـادر ایـن مغـازه دار روسـتایی پلدختـری گفت: 18 سـال اسـت که 
فرزنـدم ایـن کار را به صـورت رایـگان برای مـردم انجـام می دهد و 

اهـل خانـه همگـی او را در ایـن راه تشـویق می کنیم.
حامـد آزادی بـرادر مغازه دار روسـتایی نیـز می گویـد: در کار تعمیر و 
مرمـت اسـکناس های فرسـوده بـه بـرادرم کمـک می کنـم ، برای 
این کار اسـکناس های فرسـوده را از مردم جمـع آوری و برای ترمیم 

و بازیافـت آن هـا را به بـرادرم تحویـل می دهم.
وی افـزود: پول های فرسـوده رانندگان مسـافرکش که از روسـتای 
زیـودار بـه پلدختـر مسـافر حمـل می کننـد را بـرادرم بـدون هیـچ 
دسـتمزدی ترمیـم می کنـد و باوجـود عاقه شـدید خـودش به این 

کار اعضـای خانـواده نیـز وی را تشـویق می کنند.

ــات و  ــت امکان ــری: دول ــازه دار پلدخت ــرادر مغ lب
ــد ــرار ده ــرادرم ق ــار ب ــاز را در اختی ــایل موردنی وس

بــرادر ایــن مغــازه دار روســتایی گفــت: بــرادرم بــرای انجام ایــن کار 
بــا یکســری مشــکات روبــه رو اســت کــه انتظــار مــی رود دولــت 
ــد  ــا بتوان ــرار داده ت ــارش ق ــاز را در اختی ــات و وســایل موردنی امکان

ــد. ــن کار را در ســطح وســیع تر و گســترده ای انجــام ده ای
وی افــزود: ســاالنه اســکناس های زیــادی بــه دلیــل فرســودگی از 
چرخــه اقتصــاد کشــور خــارج می شــوند کــه اگــر دولــت زمینــه و 
بســتر مناســب را بــرای ایــن کار فراهــم کنــد هــم کارآفرینی شــده 

و هــم کمــک خوبــی بــه بانــک مرکــزی می شــود.
ترمیــم  می گویــد:  نیــز  آزادی  مهــدی  فرزنــد  آزادی  نیمــا 
ــای  ــم کاره ــه حج ــده ک ــث ش ــاره باع ــه و پ ــکناس های کهن اس
ــر  ــه خانه ب ــه ب ــه از مدرس ــن وقتی ک ــد و م ــش یاب ــدرم افزای پ
می گــردم حــدود دو تــا ســه ســاعت از وقتــم را صــرف کمــک بــه 
پــدرم بــرای ترمیــم اســکناس های فرســوده می کنــم و از ایــن کار 

ــتم. ــی هس راض

lسـال گذشـته بیـش از 85 میلیارد تومان اسـکناس 
فرسـوده در لرسـتان امحا شد

یـک کارشـناس اقتصـادی لرسـتانی در این زمینـه گفـت: خیلی از 
افـراد در نگهـداری اسـکناس به عنـوان سـرمایه ملی دقـت الزم را 
ندارنـد و وقتی پـول را به صورت مچاله شـده را داخـل جیب هایمان 
جـای می دهیـم شـاید دیگر به ایـن فکـر نمی کنیم که سـاالنه چه 
هزینـه گزاف و سـنگینی صـرف امحای اسـکناس های فرسـوده و 

چـاپ اسـکناس های جدید می شـود.
عینـی افـزود: در سـال 93 بیـش از 85 میلیـارد تومـان اسـکناس 
فرسـوده در لرسـتان جمـع آوری و بـرای امحـا از اسـتان خـارج و به 

بانـک مرکـزی تحویـل داده شـد.
ایــن کارشــناس اقتصــاد گفــت: طبــق اظهارنظــر یکــی از 
ــون قطعــه  ــا 700 میلی مقام هــای بانــک مرکــزی، ســاالنه 500 ت
اســکناس فرســوده امحــا می شــود کــه بــرای چــاپ هــر یــک از 
آن هــا حــدود 75 تومــان و در مجمــوع مبلغی حــدود 37.5 تــا 52.5 

ــود. ــه می ش ــن کار هزین ــرای ای ــال ب ــان در س ــارد توم میلی
ــرآورد  ــال ب ــج س ــران را پن ــکناس در ای ــر اس ــط عم ــی متوس عین
کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه کیفیــت اســکناس ها ایــن زمــان بایــد 

ــی 10 ســال باشــد . ــدت یعن ــن م ــر ای دســت کم دو براب

محسن مهرابی

مردروستایی که1۸سال به بانک مرکزی کمک کرد

ماجرای اسکناس های نونوار
ــتانی  ــتایی لرس ــرد روس ــدی آزادی م مه
اســت کــه 8۱ ســال بــدون هیچ گونــه 
هزینــه ای بــه بانــک مرکــزی کمــک 
پلدختــری  مغــازه دار  ایــن  کــرده، 
تحویــل  را  کهنــه  اســکناس های 
می گیــرد و نونــوار تحویــل می دهــد.
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ــی ســالیان ســال اســت  ــه رود در حال ــروژه حبل پ
کــه بــا موانــع مختلفــی روبــرو می شــود 
حبله رودبه عنــوان  حق آبــه  از  اســتفاده  کــه 
ــتان های  ــان شهرس ــی می ــه اختاف ــک نقط ی
می آیــد  به حســاب  گرمســار  و  فیروزکــوه 
ایــن  از  هرکــدام  مســئوالن  به طوری کــه 
ــهم الزم  ــه س ــتند ک ــی هس ــتان ها مدع شهرس

ــت. ــه اس ــق نگرفت ــان تعل ــه آن ب
حبلــه رود به عنــوان یکــی از منابــع آبــی از 
ــوه  ــد و فیروزک ــتان های دماون ــای شهرس کوه ه
تأمین کننــده منبــع آبــی در شهرســتان های 
فیروزکــوه و گرمســار و نیــاز آبــی دو اســتان 

تهــران و ســمنان به حســاب می آیــد.
اسـتفاده از آب سـد نمرود که از حبلـه رود وارد این 
سـد مخزنی می شـود باهدف تأمیـن آب موردنیاز 
مـردم شهرسـتان گرمسـار و تأمیـن آب موردنیاز 
صنایـع فیروزکـوه در قالـب فـاز یک پـروژه حبله 
رود در سـال 84 کلیـد خـورد امـا امـروز میـزان 
مورداسـتفاده از حق آبـه ایـن سـد مـورد اختاف 

مسـئوالن هر دو شهرسـتان اسـت.
مســئوالن شهرســتان گرمســار در مصاحبه هــای 
ــه  ــم حق آب ــه حج ــد ک ــام کرده ان ــدد اع متع
ایــن ســد بیــش از 110 میلیــون مترمکعــب 
اســت کــه بــر ایــن اســاس 10 میلیــون 
مترمکعــب حــق شهرســتان فیروزکــوه و مابقــی 

ــت. ــار اس ــتان گرمس ــق شهرس ح

ــرود 110  ــد نم ــه س ــم حق آب lحج
ــت ــب اس ــون مترمکع میلی

نماینــده مــردم شهرســتان های گرمســار و آرادان 
ــش  ــدی پی ــامی چن ــورای اس ــس ش در مجل
ــد  ــه 94 درص ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــع خبرن در جم
ــرود،  ــد نم ــاخت س ــی کار س ــرفت فیزیک پیش
گفــت: تکمیــل ایــن پــروژه نیــاز بــه عــزم ملی و 

ــادی دارد. ــت جه مدیری
ــد را  ــن س ــه ای ــم حق آب ــب حج ــا کات غامرض
ــه  ــرد و اضاف ــان ک ــب بی ــون مترمکع 110 میلی
کــرد: از ایــن رقــم 10 میلیــون مترمکعــب 
ــب  ــون مترمکع ــوه، 20 میلی ــه فیروزک ــه منطق ب
حق آبــه شــرب و صنعــت گرمســار و 80 میلیــون 
مترمکعــب برای کشــاورزی شهرســتان گرمســار 

ــت. اس
ــه  ــد توج ــا بای ــرد: ام ــح ک ــن تصری وی همچنی
ــه  ــهم حق آب ــه و س ــن زمین ــه در ای ــت ک داش
شهرســتان گرمســار هیــچ مصلحتــی نخواهیــم 
ــردم  ــق م ــهم و ح ــن آب، س ــه ای داشــت؛ چراک

ــت. ــار اس گرمس
نــژاد  حجت االســام ســید علــی مهــدی 
امام جمعــه گرمســار نیــز در مردادمــاه ســال 

گذشــته حیــات ایــن شهرســتان را بــه حبلــه رود 
وابســته دانســت و خواســتار جلوگیری از اســتفاده 
و  فیروزکــوه  غیراصولــی در شهرســتان های 

ــد. ــه ش ــن رودخان ــد از آب ای دماون
وی خطــاب بــه مســئوالن ارشــد کشــوری، بیان 
داشــت: اگــر جلــوی برخــی سوءاســتفاده ها 
ــئولیت  ــما مس ــه ش ــرای هم ــود ب ــه نش گرفت
شــرعی خواهــد داشــت چراکــه بــه مــردم 
ــت  ــده اس ــم ش ــه، ظل ــن رودخان ــت ای پائین دس
همچنیــن شــما آقایــان بگوییــد مــا بــرای 
ــوی  ــس جل ــم؟ پ ــا آب بیاوری ــار از کج گرمس
را  ناشایســت  بازی هــای  و  سوءبرداشــت ها 

ــد. بگیری

lتأکیــد مســئوالن فیروزکــوه بــر 
حبلــه رود حق آبــه  از  اســتفاده 

از طــرف دیگــر مســئوالن شهرســتان فیروزکــوه 
حق آبــه ســد نمــرود کــه آب حبلــه رود در آن وارد 
ــه  ــد به طوری ک ــود می دانن ــق خ ــود را ح می ش
ابوالقاســم مهــری چنــدی پیــش اظهــار داشــت: 
ــردم  ــق م ــرود ح ــد نم ــه س ــتفاده از حق آب اس

شهرســتان فیروزکــوه اســت.
ــزود:  ــوه اف ــتان فیروزک ــت شهرس ــدار وق فرمان
شهرســتان گرمســار بــا ممنوعیــت توســعه 
زمین هــا و اراضــی کشــاورزی خــود روبــرو 
اســت ایــن درحالی کــه اســت کــه فیروزکــوه در 
زمینــه باغــداری و زراعــی نیازمنــد بــه آب بــوده 
ــد  ــه س ــار حق آب ــئوالن گرمس ــی مس ــا برخ ام

ــد. ــوه نمی دانن ــردم فیروزک ــق م ــرود را ح نم
مهــری تأکیــد کــرد: ایــن مهــم کامــًا بدیهــی 
ــار  ــر ب ــوام زی ــی ع ــرا برخ ــم چ اســت و نمی دان

ــد. ــی نمی رون ــرف منطق ــن ح ای

lتذکــر کتبــی نماینــده فیروزکــوه بــه 
وزیــر نیــرو

حمیدرضــا مشــهدی عباســی نماینــده فیروزکوه 
ــاره  ــرو درب ــر نی ــه وزی ــال ب ــاه امس ــز در تیرم نی
تعییــن حق آبــه حبلــه رود تذکــر کتبــی داد 
و نوشــت فیروزکــوه و اســتان تهــران خــود 
مشــکات زیــادی دارد و چــرا ســطح زیــر 
ــته  ــه گذش ــد ده ــی چن ــار ط ــت در گرمس کش
ــه و  ــوه کاهش یافت ــی فیروزک ــده ول ــر ش دو براب
بی عدالتــی ایجادشــده اســت و چــرا آب رودخانــه 
حبلــه رود را بــا کانــال بــه گرمســار انتقــال 
ــار  ــوه دچ ــداران فیروزک ــه باغ ــد و حق آب داده ای
ــا در حــال  ــی شــده و باغــات آن ه بحــران بی آب
ــی  ــای اجتماع ــت، تنش ه ــدن اس ــک ش خش
ــات  ــی و اقدام ــی مدیریت ــی و ب ــن بی برنامگ ای

ــت. ــما اس ــده ش ــه عه ــویه ب یک س

مشــهدی عباســی در ادامــه بیــان داشــت: 
آب  ایــن  از  فیروزکوهــی  یک میلیــون 
بــرای  می تــوان  امــا  شــوند  بهره مند مــی 
چهارتــا پنــج هــزار گرمســاری از مــکان دیگــری 

آب تأمیــن کــرد.
ــب در  ــا کات ــر غامرض ــن اظهارنظ ــا در آخری ام
ــوه  ــی نح ــت بررس ــال در نشس ــاه امس مردادم
ــاک  ــت آب وخ ــی مدیری ــرح بین الملل ــرای ط اج
حبلــه رود در فرمانــداری گرمســار، یکــی از 
راه هــای میان مــدت رفــع مشــکل کم آبــی 
ــرود  ــد نم ــروژه س ــار را پ ــتان گرمس در شهرس
فیروزکــوه دانســت کــه امســال بــه اتمــام 

می رســد.
رســانه ها،  بــه  ملــت  خانــه  عضــو  ایــن 
ــری و  ــا آبگی ــد ب ــرود می توان ــد نم ــت: س گف
ــش  ــه بخ ــک ب ــت کم ــا اولوی ــازی ب ذخیره س
ــق  ــری در رون ــل مؤث ــار عام ــاورزی گرمس کش
ــتان  ــمالی اس ــق ش ــی مناط ــه و حت ــن منطق ای

تهــران و شهرســتان فیروزکــوه باشــد.

lمدیریـت حق آبه حبله رود سـاماندهی 
د شو

ــن  ــاره آخری ــوه درب ــزی فیروزک ــدار مرک بخش
وضعیــت حق آبــه حبلــه رود اظهــار داشــت: بایــد 
ــه رود ســاماندهی شــود و  ــه حبل ــت حق آب مدیری
توزیــع آب بــر مبنــای مدیریــت صحیــح صورت 

ــرد. پذی
ــذ  ــاره بــه اخ ــا اش ــژاد ب ــی ن ــل زمان ابوالفض
سیاســتی میانــه دراین بیــن، بیــان داشــت: بایــد 
به گونــه ای رفتــار شــود کــه حــق هــر دو طــرف 

ــود. ــده ش ــروژه دی ــن پ در ای
فیروزکــوه  منطقــه  کشــاورزان  افــزود:  وی 
ــه  ــن منطق ــه در ای ــی ک ــا از آب های ــد ت حق دارن
ــاش  ــام ت ــد و تم ــتفاده کنن ــت اس ــاری اس ج
مســئوالن منطقــه آن اســت کــه مدیریــت منابع 
ــتان  ــن شهرس ــور آب ای ــه ام ــوه ب ــی فیروزک آب

ــود. ــذار ش واگ

ــه  ــته ب ــوه وابس ــاورزی فیروزک lکش
ــت ــه رود اس ــن آب از حبل تأمی

حســین علــوی یکــی از کشــاورزان فیروزکوهــی 
بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه اقتصــاد کشــاورزی 
ــت  ــه رود اس ــه حبل ــته ب ــتان وابس ــن شهرس ای
مــردم  از  بســیاری  امــروز  داشــت:  اظهــار 
فیروزکــوه را بــا محصــوالت باغــی و کشــاورزی 

می شناســند. آن 
ــه  ــته ب ــوه وابس ــاورزی فیروزک ــزود: کش وی اف

تأمیــن آب از ســد نمــرود به عنــوان حق آبــه 
ــه  ــه رود اســت و اگــر مشــکلی در ایــن زمین حبل
ایجــاد شــود، قطعــاً کشــاورزی و باغــداری 

ــت. ــد رف ــی خواه ــه تعطیل ــوه رو ب فیروزک
داد: طی  ادامه  فیروزکوه  در  اقتصادی  فعال  این 
از  استفاده  برای  اختاف نظرها  اخیر  سال های 
حق آبه حبله رود میان شهرستان های فیروزکوه و 
گرمسار افزایش یافته است و باید مسئوالن در این 

زمینه هر چه زودتر راهکاری را بی اندیشند.

بــا  نیــز  گرمســار  lکشــاورزی 
ــه رو اســت مشــکالت عدیــده ای رو ب

امــا وضعیــت در گرمســار نیــز همین گونــه 
بخــش  فعــاالن  از  یکــی  اعرابــی  اســت، 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی در اســتان 
ــته  ــز وابس ــا نی ــاد م ــد: اقتص ــمنان، می گوی س
ــار  ــاورزی در گرمس ــاورزی اســت و کش ــه کش ب
ــرو اســت متأســفانه  ــا مشــکل آب روب ــروزه ب ام
موضــع  به گونــه ای  فیروزکوهــی  طــرف 
می گیــرد کــه گویــی تنهــا ایــن عزیزان هســتند 

ــد. ــود آب دارن ــکل کمب ــه مش ک
وی که بیسـت ودو سـال از عمر خویـش را صرف 
کشـاورزی و صادرات محصوالت آن کرده اسـت، 
بیـان می کنـد: مسـئوالن در این  بین بایـد حق را 
به  حـق دار برسـاند لذا با شـانتاژ و سیاسـی کردن 

موضـوع کار به جایی نمی رسـد.
ایــن فعــال بخــش کشــاورزی می افزایــد: مگــر 
کشــاورزی گرمســار متکــی بــه آب نیســت کــه 
ــی  ــدات زراع ــد تولی ــتان می گوین ــی دوس برخ

ــت؟ ــرو اس ــی روب ــکل کم آب ــا مش ــوه ب فیروزک

lطرح حبله رود چیست؟
ــوده اســت کــه  ــدا چــه ب ــروژه در ابت ــن پ ــا ای ام
امــروز این طــور مــورد مناقشــه قرارگرفتــه 
از  یکــی  می تــوان  را  حبلــه رود  اســت. 
آبخیــزداری  پروژه هــای  بزرگ تریــن 
اســتان های ســمنان و تهــران دانســت کــه 
اجــرای بندهــای آبخیــزداری، نصــب بادشــکن، 
ــه  ــر روی رودخان ــد ب ــداث س ــی، اح بیابان زدای
نمــرود، احــداث کانــال و لولــه انتقــال آب، 
ــتند  ــزای آن هس ــی از اج ــای بیابان زدای طرح ه
ــتان های  ــن اس ــاز و بی ــت در دو ف ــرار اس ــه ق ک

ســمنان و تهــران احــداث و افتتــاح شــود.
در فــاز اول طــرح، کانون هــای بحــران شناســایی 
و در ایــن راســتا بادشــکن ها و طــاق زارهایــی در 
ایــن مناطــق ایجــاد شــد کــه بایــد گفــت ایــن 
طــرح بــا مدیریــت مناســب آب وخــاک و بــدون 

ــران اقتصاد ایـ

طرح حبله رود را می توان از بزرگ ترین 
استان های  آبخیزداری  پروژه های 
سمنان و تهران دانست پروژه ای ملی که 
با موانعی نیز روبه رو است که یکی از آنها 
برخی اختافات بر سر استفاده از حق آبه 

این رود است.
داوود عبدیمحمدرضا حیدری محمد حسین 

عابدی

یک بام و دو هوای طرح حبله رود

پروژه ای با منافع ملی
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ــران اقتصاد ایـ

بهره بــرداری غیراصولــی از منابــع، معیشــت 
ــد. ــود می ده ــردم را بهب م

همچنیــن هشــت روســتا در اســتان تهــران 
در  نمــرود  و  دلی هایــی  حــوزه  زیــر  دو  در 
شهرســتان های دماونــد و فیروزکــوه شــامل 
روســتاهای حصــار بــن، آرو، هویــر، دهنــار، لزور، 
ــتاهای  ــوان روس ــان به عن ــا و زرم ــدر، وزن نجف
پیشــاهنگ انتخــاب شــدند، همچنیــن 9 روســتا 
و ســه مرتــع در اســتان ســمنان در دو زیــر حــوزه 
رامــه و ایــچ شــامل روســتاهای چهارطــاق، رامه، 
قالیبــاف، ایــچ، عبــدل آبــاد، ده نمــک، امامــزاده 
ــوته زار،  ــع س ــجرد و مرات ــن، الس ــه، جوی عبدال
لــزوره، خنــار و روســتای بهــورد به عنــوان 
روســتاهای پیشــاهنگ انتخــاب شــدند کــه ایــن 
طــرح شــامل چهــار پــروژه بیابان زدایــی، پــروژه 
آبیــاری و کشــاورزی، پــروژه چتــر و پــروژه 

ــود. ــزداری ب آبخی

lکانون های بحران شناسایی شدند
مدیــر اجرایــی طرح حبلــه رود در اســتان ســمنان 
بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه در فــاز اول طرح، 
ــن راســتا  کانون هــای بحــران شناســایی و در ای
ــق  ــن مناط ــی در ای ــاق زارهای ــکن ها و ط بادش
ــت  ــا مدیری ــرح ب ــن ط ــت: ای ــد گف ــاد ش ایج
بهره بــرداری  بــدون  و  آب وخــاک  مناســب 
ــود  ــردم را بهب ــع، معیشــت م ــی از مناب غیراصول

می دهــد.
محمدهــادی نوچــه بابیــان اینکــه فــاز اول 
ــر  ــاک ب ــع آب وخ ــدار مناب ــت پای ــرح مدیری ط
اســاس برنامــه مشــترک میــان دولــت جمهوری 
ــل  ــر عمــران ســازمان مل ــران و دفت اســامی ای
متحــد، آغــاز شــد، بیــان داشــت: ایــن مشــارکت 
از ســال76 در حــوزه آبخیزحبلــه رود بــا مســاحت 
ــوت  ــه پایل ــوان منطق ــار به عن ــون هکت 1.2 میلی
ــر  ــرح ب ــاز اول ط ــام ف ــس از اتم ــد و پ ــاز ش آغ
نماینــدگان  بــا حضــور  اســاس جلســه ای 
وزارت جهــاد کشــاورزی، ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی وقــت، وزارت امــور خارجــه و 
ــا  ــکیل و ب ــل تش ــازمان مل ــران س ــه عم برنام
ــه رود  ــت و ضــرورت طــرح حبل ــه اهمی توجــه ب
مقــرر شــد ایــن طــرح بــه دلیــل اولویت داشــتن 
ــود. ــود ش ــاز دوم خ ــی وارد ف ــای مل در برنامه ه

وی افــزود: اجــرای طــرح ملــی مدیریــت پایــدار 
ــبی  ــوی مناس ــه رود الگ ــاک حبل ــع آب وخ مناب
بــرای مدیریــت جامــع حــوزه آبخیــز اســت کــه 
ــی  ــی از طرح های ــروژه یک ــن پ ــد ای ــدون تردی ب
ــه توانســته راهکارهــای مناســبی را در  اســت ک

ــای جوامــع محلــی قــرار دهــد. پیــش پ

ــود  ــردم را بهب ــت م ــه رود معیش lحبل
می بخشــد

ــا  ــه رود در اســتان ســمنان، ب مجــری طــرح حبل
ــاز اول طــرح همان طــور  ــر اینکــه در ف ــد ب تأکی
ــایی  ــران شناس ــای بح ــد کانون ه ــر ش ــه ذک ک
ــی  ــاق زارهای ــکن ها و ط ــتا بادش ــن راس و در ای
ــدف از  ــزود: ه ــد، اف ــاد ش ــق ایج ــن مناط در ای
اجــرای طــرح حبلــه رود در مســیر تحــوالت 
ــتیابی  ــون، دس ــش تاکن ــه پی ــه ده ــی س عمران
بــه الگوهــای مناســب برنامه ریــزی، اجــرا، 
منابــع  ارزشــیابی  و  پایــش  و  بهره بــرداری 
آب وخــاک در حوضــه آبخیــز حبلــه رود و تعمیم و 

توســعه نتایــج حاصلــه از پــروژه بــه برنامــه ملــی 
ــارکت  ــق مش ــی از طری ــع طبیع ــت مناب حفاظ
روســتاییان در مدیریــت حوزه هــای آبخیــز 

ــت. ــور اس کش

ــه  lمشــارکت تهــران و ســمنان الزم
ــه رود اجــرای حبل

ــزداری  ــی و آبخی ــع طبیع ــاون اداره کل مناب مع
ــه  ــه برنام ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــمنان ب ــتان س اس
پایــش و ارزیابــی حــوزه آبخیــز حبلــه رود حاصل 
تــاش و برنامه ریــزی همــه ذینفعــان در دو 
اســتان تهــران و ســمنان اســت، اظهــار داشــت: 
بدیــن منظــور موضــوع تدویــن چارچــوب 
پایــش و ارزیابــی حبلــه رود در کمیته هــای 
فنــی و کارگروه هــای تخصصــی، مطــرح و 
ــرای  ــد اج ــه فرآین ــای اولی ــس از هماهنگی ه پ
کارشناســی  نشســت های  مجــرای  از  آن 
کارگروه هــای تخصصــی ســه گانه حبلــه رود 
شــامل اقتصــادی، اجتماعــی، آب و ســرزمین در 

ــد. ــاز ش ــال 92 آغ ــهریورماه س ش
ــاخص های  ــن ش ــرد: تعیی ــان ک ــه خاطرنش نوچ
اثرگــذار و پایــش شــونده در قالــب نشســت های 
تکمیــل  و  تهیــه  ســه گانه،  کارگروه هــای 
دســتورالعمل های پایــش در قالــب نشســت های 
تجزیه وتحلیــل  ســه گانه،  کارگروه هــای 
دســتگاهی هریــک از شــاخص های پایــش 
شــونده در قالــب نشســت های کارگروه هــای 
ــی  ــات مدیریت ــه اقدام ــه برنام ــه گانه و تهی س
بــرای ارتقــای شــاخص های پایــش شــونده 
اقــدام  اثرگذارتریــن  و تعییــن مهم تریــن و 
ــت های  ــب نشس ــا در قال ــای آن ه ــرای ارتق ب
کارگروه هــای ســه گانه از گام هــای عملیاتــی 
بــرای تهیــه و تدویــن برنامــه پایــش و ارزیابــی 

ــت. ــز اس ــوزه آبخی ح
وی بابیــان اینکــه طــرح و برنامه هایــی کــه 
بــدون توجــه بــه دانــش بومــی و سیســتم 
اطاعــات محلــی تهیــه و اجــرا می شــوند، 
افــزود:  نمی رســند،  موردنظــر  اهــداف  بــه 
بــر ایــن اســاس در اجــرای فــاز اول ایــن 
ــا و  ــا نیازه ــد ت ــته ش ــتاییان خواس ــرح از روس ط
پروژه هــای موردنیــاز خــود را اعــام کننــد.

lاختصــاص 17 میلیــارد ریــال اعتبــار 
بــرای فــاز اول حبلــه رود

از ســوی دیگــر توســعه اجتماعــی بــا محوریــت 
ــی واداری و  ــکل های مال ــت تش ــاد و تقوی ایج
افزایــش اشــتغال در روســتاها، توســعه اقتصــادی 

بــا محوریــت منابــع آب وخــاک و افزایــش تولیــد 
و درآمــد زیــر حوزه هــا و روش شناســی شــناخت 
مشــارکت مــدار بــرای آماده ســازی برنامــه 
ــر  ــاک از دیگ ــع آب وخ ــت مناب ــه مدیری یکپارچ

ــن طــرح اســت. اهــداف ای
همچنیــن اســاس ســند و اعتباراتــی کــه 
ــرای  ــاص ب ــای خ ــق مکانیزم ه ــت از طری دول
طــرح در نظــر گرفتــه، تقســیم شــد و اعتبــارات 
پیش بینی شــده بــرای فــاز دوم شــامل 6.1 
میلیــون دالر ســهم دولــت جمهــوری اســامی 
ایــران و 1.01 میلیــون دالر ســهم ســازمان 
ملــل متحــد اســت کــه درمجمــوع بالغ بــر 7.11 

ــود. ــد ب ــون دالر خواه میلی
فــاز اول طــرح مدیریــت پایــدار منابــع آب وخاک 
ــان  ــترک می ــه مش ــاس برنام ــر اس smlwr ب
دولــت جمهــوری اســامی ایــران و برنامــه 
ــل متحــد از ســال 1376در  عمــران ســازمان مل
ــا مســاحت 1.2 میلیــون  ــه رود ب حــوزه آبخیزحبل
ــد. ــاز ش ــوت آغ ــه پایل ــوان منطق ــار به عن هکت

ــه رود الگوی  lمدیریــت پایــدار در حبل
ــی ــای مل ــایر طرح ه س

پــس از اتمــام فــاز اول طــرح بــر اســاس 
ــاد  ــدگان وزارت جه ــور نماین ــا حض ــه ای ب جلس
ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــاورزی، س کش
ــران  ــه عم ــه و برنام ــور خارج ــت، وزارت ام وق
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــکیل ش ــل تش ــازمان مل س
اهمیــت و ضــرورت طــرح حبلــه رود، مقــرر 
ــت داشــتن در  ــل اولوی ــه دلی ــن طــرح ب ــد ای ش
برنامه هــای ملــی وارد فــاز دوم خــود شــود.

ــع آب وخــاک  ــدار مناب ــت پای ــی مدیری طــرح مل
ــده  ــا پدی ــر مواجهــه رودررو ب ــه رود عــاوه ب حبل
ــی  ــع طبیع ــای مناب ــظ و احی ــی و حف بیابان زای
ــد  ــش تولی ــاورزی، افزای ــعه کش ــع، توس و مرات
ــت و  ــته اس ــی داش ــز در پ ــتغال زایی را نی و اش
بــدون هیــچ جانــب داری بایــد گفــت این پــروژه 
نیازمنــد تعامــل دوســویه دو اســتان در حــل 

ــت. ــه اس مناقش

طــرح  در  بحــران  lکانون هــای 
شــدند شناســایی  حبلــه رود 

ــات موجــود  ــا تمــام اختاف ــه نظــر می رســد ب ب
در ســطح کان مدیریتــی بیــن اســتان های 
ــان درصــدد  ــه رود همچن ســمنان و تهــران، حبل

ــاز نخســت خــود اســت. ــل ف تکمی
ــه  ــد ک ــه بودن ــروژه گفت ــران پ ــن مدی پیش ازای
حبلــه رود در فــاز اول طــرح، کانون هــای بحــران 

ــاق  ــتا بادشــکن ها و ط ــن راس ــایی و در ای شناس
زارهایــی در ایــن مناطــق ایجادشــده اســت لــذا 
ــاک  ــب آب وخ ــت مناس ــا مدیری ــرح ب ــن ط ای
و بــدون بهره بــرداری غیراصولــی از منابــع، 

ــد. ــود می ده ــردم را بهب ــت م معیش
همچنیــن فــاز اول طــرح مدیریــت پایــدار 
ــه مشــترک  ــر اســاس برنام ــع آب وخــاک ب مناب
میــان دولــت جمهــوری اســامی ایــران و دفتــر 
عمــران ســازمان ملــل متحــد، آغــاز شــد و ایــن 
ــه رود  ــز حبل مشــارکت از ســال76در حــوزه آبخی
بــا مســاحت 1.2 میلیــون هکتــار به عنــوان 
منطقــه پایلــوت آغــاز شــد و پــس از اتمــام فــاز 
ــور  ــا حض ــه ای ب ــاس جلس ــر اس ــرح ب اول ط
ــازمان  ــاورزی، س ــاد کش ــدگان وزارت جه نماین
مدیریــت و برنامه ریــزی وقــت، وزارت امــور 
خارجــه و برنامــه عمران ســازمان ملل تشــکیل و 
بــا توجه بــه اهمیــت و ضــرورت طــرح حبلــه رود 
مقــرر شــد ایــن طــرح بــه دلیــل اولویت داشــتن 
ــود. ــود ش ــاز دوم خ ــی وارد ف ــای مل در برنامه ه

ــع  ــدار مناب ــت پای ــی مدیری ــرح مل ــرای ط اج
ــرای  ــبی ب ــوی مناس ــه رود الگ ــاک حبل آب وخ
مدیریــت جامــع حــوزه آبخیــز اســت کــه بــدون 
ــت  ــی اس ــی از طرح های ــروژه یک ــن پ ــد ای تردی
کــه توانســته راهکارهــای مناســبی را در پیــش 

ــد. ــرار ده ــی ق ــع محل ــای جوام پ

ــر  ــرای اشــتغال زایی مؤث ــه رود ب lحبل
اســت

ــر  ــاره تأثی ــز درب ــادی نی ــناس اقتص ــک کارش ی
اجــرای ایــن طــرح ملــی و منافــع آن بــرای هــر 
ــدار  دو اســتان، گفــت: طــرح ملــی مدیریــت پای
منابــع آب وخــاک حبلــه رود عــاوه بــر مواجهــه 
ــای  ــظ و احی ــی و حف ــده بیابان زای ــا پدی رودررو ب
ــاورزی،  ــعه کش ــع، توس ــی و مرات ــع طبیع مناب
ــی  ــز در پ ــتغال زایی را نی ــد و اش ــش تولی افزای

ــت. ــته اس داش
محمدرضــا حیدریــان بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب 
کــه اجــرای ایــن طــرح کــه بــا کمــک ســازمان 
ــه در  ــان داد ک ــت نش ــرا اس ــال اج ــل در ح مل
صــورت داشــتن طرحــی جامــع و یــک آمایــش 
ــه در  ــا ازآنچ ــش از این ه ــوان بی ــب می ت مناس
ــان داشــت:  ــت، بی ــره گرف ــا اســت به ــار م اختی
ــک  ــن خش ــر زمی ــی ب ــت جمع ــوان باهم می ت
نیــز فائــق آمــد و از بیابــان، نیــز بهره هــا گرفــت.

وی بابیــان اینکــه تــا قبــل از اجــرای اصاحــات 
ــون شــدن ســاختار  ارضــی در ســال 42 و دگرگ
ــاک  ــع آب وخ ــت مناب ــتایی، مدیری ــه روس جامع
ــت،  ــورت می گرف ــی ص ــل محل ــط عوام توس
ــا اصاحــات ارضــی، عناصــری جدیــد  افــزود: ب
وارد حیــات اجتماعــی و اقتصادی روســتاها شــد، 
ــای  ــت و نهاده ــور دول ــن آن حض ــه مهم تری ک
دولتــی بــود، البتــه تضعیــف تدریجــی نظام هــای 
بــروز  باعــث  ســنتی در ســطح روســتاها، 

ــد. ــادی ش ــکات زی مش
ــا در  ــی ب ــی مل ــد نگاه ــروز نیازمن ــه رود ام حبل
ــه  ــت ک ــی اس ــح هم وطنان ــن مصال ــر گرفت نظ
روزی وزندگی شــان مرتبــط بــا ایــن پــروژه 
ــتای  ــد در راس ــی می توان ــرح مل ــن ط ــت، ای اس
فعالیت هــای  بســط  توســعه،  اشــتغال زایی، 
خانواده هــای  معــاش  تأمیــن  و  کشــاورزی 

ــد. ــر باش ــران مؤث ــمنان و ته ــتان س اس
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ــران اقتصاد ایـ

دســتی بــه کمــر گرفــت و آهســته کنــار 
ــاق  ــی از اعم ــت. نفس ــاغ نشس ــای ب پرچین ه

ریــه هایــش بیــرون فرســتاد.
ــد  ــرای خری ــه ب ــود ک ــری ب ــن نف ــن آخری ای
محصــول باغــش آمــده بــود. قبــل از ایــن چنــد 
خریــدار دیگــر هــم آمــده بودنــد و چــوب حــراج 
بــر آن زدنــد و بــه همیــن خاطــر مشــهدی ظفــر 
ــوز منتظــر اســت  ــه نشــد. هن ــه معامل حاضــر ب
ــدا شــود و محصــول  ــداری منصــف پی کــه خری
درختــان ســیبش را بــه قیمتــی عادالنــه بخــرد.

ــد.  ــر کن ــد صب ــم نمی توان ــن ه ــش از ای ــا بی ام
ــرما درراه  ــوز و س ــته و س ــز گذش ــی از پایی نیم
اســت. بــاران پاییــزی هــم خیلــی زود عزم ســفر 
بــه بویراحمــد و دنــا می کنــد. همیــن روزهاســت 
کــه بیایــد و بــر کوهپایه هــای دنــا ببــارد. دیگــر 
روی  را  ســیب ها  نمی تــوان  ایــن  از  بیــش 

ــت. ــل گذاش ــت معط درخ
مــش ظفــر انبــاری مناســب هــم بــرای 
نگهــداری نــدارد و در ایــن هــوای پاییــزی 
خیلــی زود ســیب های ســرخ و خوش رویــش 

می زننــد. گنــد  و  می شــوند  چروکیــده 
او بـا خـود می گویـد: شـاید بهتر باشـد بـه همان 
قیمـت ناچیـزی کـه دالل پیشـنهاد داد آن هـا را 
بفروشـم و خاص. اما یـادش آمد کـه چه عرقی 
ریختـه تـا این بـاغ، باغ شـده و چه رنجی بـرده تا 
آن را از گزنـد سـرما و تگـرگ، آفـت و بی آبـی به 

اینجا رسـانده اسـت.
با این قیمتی کـه دالالن گفته انـد دخل وخرجش 
جـور نمی شـود. تازه یـک دختر دم بخـت دارد که 
بایـد راهـی خانه شـوهرش کنـد و یک پسـر که 
شـهریه دانشـگاهش مانـده و اگـر تـا میان تـرم 

واریـز نکنـد، از امتحانـات محروم می شـود.
ــان  ــه شــاخه هــای درخت مــش ظفــر نگاهــی ب
ســیب مــی انــدازد. موبایلــش را از جیبــش 
ــرد. ــن دالل را می گی ــماره تلف ــی آورد و ش درم

الو...........

lعرق شرم به جای عرق جبین
هــزاران باغــدار ســیب در بویراحمــد و دنــا 
همچــون مــش ظفــر دســت بــر دســت 
رفتــن  یغمــا  بــه  شــاهد  و  گذاشــته اند 
ــاه  ــش م ــه ش ــا ک ــتند. آن ه ــان هس دسترنجش
گذشــته را عــرق جبیــن ریختنــد تــا خنــده 
ســیب های زرد و سرخشــان را ببیننــد، حــاال 
ــی  ــه رنجشــان حاصل ــد ک ــرق شــرم می ریزن ع
نداشــته تــا بــر روی ســفره نیــاز خانــواده ببرنــد.

ــاغ ســیب در  باغــداران در هفــت هــزار هکتــار ب
کهگیلویــه بویراحمــد نزدیــک بــه 80 هــزار تــن 
ــد روی  ــا بای ــاال ی ــد و ح ــد کرده ان ــیب تولی س

ــک  ــترنج ی ــا دالالن دس ــد و ی ــان بمان دستش
ــد. ــا ببرن ــه یغم ــبه ب ــان را یک ش سالش

کمبــود ســردخانه و صنایــع تبدیلــی در کهگیلویه 
و بویراحمــد سال هاســت کمــر باغــداران و 
صنعــت باغــداری را شکســته و ایــن تنهــا 
کشــاورزان نیســتند کــه در نبــود ســردخانه، 
ــرر  ــار ض ــوه و تره ب ــازار می ــی و ب ــع تبدیل صنای
ــن  ــم از ای ــدگان ه ــه مصرف کنن ــد بلک می کنن

نمی ماننــد. بی نصیــب  زیــان 
ــه  ــدی کهگیلوی ــیب تولی ــد س ــر از 20درص کمت
ــه  ــرف و بقی ــتان مص ــل اس ــد در داخ و بویراحم
ــد  ــا چن ــود، ام ــادر می ش ــتان ص ــارج اس ــه خ ب
مــاه بعــد همیــن ســیب از دیگــر اســتان ها 
بــه کهگیلویــه بویراحمــد می آیــد و باغــدار 
بویراحمــدی بایــد ســیب خــودش را بــه قیمــت 

ــرد. ــتر بخ بیش
حتــی در ســال های اخیــر ســیب موردنیــاز شــب 
ــد و  ــن ش ــتان ها تأمی ــر اس ــتان از دیگ ــد اس عی
ــر روی  ــان را ب ــیب اصفه ــتان س ــداران اس باغ
ــه  ــد و غبط ــود دیدن ــین خ ــفره های هفت س س

ــد کــه چــرا مــرغ همســایه غــاز اســت. خوردن

ــر  ــه و بوی ــیب از کهگیلوی ــروج س lخ
ــود ســردخانه ــه خاطــر نب احمــد ب

مدیرکل جهاد کشـاورزی کهگیلویـه و بویراحمد 
هـم از ایـن وضعیـت نگـران اسـت امـا تـاش 
می کنـد چـاره ای بـرای ایـن مشـکل باغـداران 
بجویـد. او امسـال تـاش کرده که سـیب  شـب 
اسـتان  از محصـوالت همیـن  را  اسـتان  عیـد 
تأمیـن کند تـا حداقل این خیـر به خانه روا شـود. 
بااین حـال مشـکات عرصـه کشـاورزی اسـتان 
زیرسـاختی اسـت و رفـع آن هـا در کوتاه مـدت 

نیسـت.  ممکن 
ــد:  ــن خصــوص می گوی ــی در ای جعفــر گوهرگان
ــا  ــب ب ــتان متناس ــردخانه های اس ــت س ظرفی
تولیــدات نیســت و بــرای نگهــداری محصــوالت 

باغــی بــا کمبــود ســردخانه مواجــه هســتیم.
وی می افزایــد: بــا امکانــات ناچیــز موجــود، تنهــا 
ــازاد  ــوالت م ــد محص ــا 15 درص ــوان 10 ت می ت

در اســتان را ذخیــره کــرد.
ــوه  ــه می ــرای اینک ــدار ب ــد: باغ ــان می کن وی بی
ــه  ــت آن را ب ــور اس ــد مجب ــتش نمان روی دس

ــد. ــه دالالن بفروش ــدک ب ــای ان به
ــت  ــردن دس ــاه ک ــد: کوت ــی افزای ــی م گوهرگان
ــازمان  ــن س ــای ای ــی از اولویت ه ــطه ها یک واس
ــاد  ــر جه ــا دســتور وزی ــن راســتا ب اســت و در ای
ــه  کشــاورزی، تعــاون روســتایی اســتان اقــدام ب
ــداران  ــد بخشــی از محصــوالت ســیب باغ خری

ــد کــرده اســت. ــرای شــب عی ب

lخریــد ســیب باغــداران توســط 
تعــاون روســتایی

خریــد ســیب باغــداران ایــن اســتان بــرای اولین 
بــار توســط تعــاون روســتایی انجام شــده و 
می توانــد آغــاز حرکتــی مســتمر بــرای حمایــت 
از صنعــت باغــداری کهگیلویــه و بویراحمــد 

ــد. باش
و  کهگیلویــه  روســتایی  تعــاون  مدیــرکل 
بویراحمــد کوتــاه کــردن دســت دالالن را 
یکــی از اهــداف خریــد ســیب باغــداران عنــوان 
ــی  ــع داخل ــل مناب ــد: از مح ــد و می گوی می کن
تشــکل های وابســته بــه تعــاون روســتایی 
ــب  ــاز ش ــیب موردنی ــد س ــه و بویراحم کهگیلوی
ــداری و  ــن فصــل خری ــد مــردم اســتان در ای عی

می شــود. ذخیره ســازی 
هوشــنگ جهانبخــش می افزایــد: 700 تــن 
ــن آن  ــه 300 ت ــود ک ــداری می ش ــیب خری س

ــد. ــد ش ــداری خواه ــد نگه ــب عی ــرای ش ب
وی تأکیــد می کنــد: بــا ایــن اقــدام هــم مشــکل 
کنونــی باغــداران ســیب را حــل می کنیــم و 
هــم شــب عیــد در زمینــه تأمیــن میــوه مشــکلی 

نخواهیــم داشــت.
ــداران  ــیب باغ ــاله س ــد: همه س ــان می کن وی بی
اســتان بــا کمتریــن قیمــت توســط دالالن 
امــا هم اکنــون ســیب  خریــداری می شــد 
ــد  ــازار خری ــی ب ــت فعل ــر از قیم ــداران باالت باغ

می شــود.
ــازمان  ــا ورود س ــد: ب ــوان می کن ــش عن جهانبخ
تعــاون روســتایی بــرای خریــد ســیب باغــداران،  
ــی  ــده و حت ــادل ش ــدار متع ــع باغ ــه نف ــازار ب ب
قــدرت چانه زنــی  را بــرای افزایــش قیمــت 

ــت. ــرده اس باالب
ــر  ــتان خب ــتایی اس ــاون روس ــرکل تع ــا مدی ام
ــق آن  ــه تحق ــد ک ــم می ده خــوش دیگــری ه

ــن اســتان  ــروش ســیب ای ــده ف ــد در آین می توان
ــد. ــن کن را تضمی

ــتان،  ــان، خوزس ــتان های کرم ــد: اس او می گوی
ــزد و بوشــهر مشــتری ســیب های  هرمــزگان، ی
ایــن اســتان شــده اند و هم اکنــون برخــی از 
ــتان  ــیب اس ــد س ــال خری ــتان ها در ح ــن اس ای
هســتند و بــه زودی برخــی دیگــر نیــز ورود پیــدا 

می کننــد.

80درصــد  نامعلــوم  lسرنوشــت 
ســیب تولیــدی اســتان

ــتان  ــاورزان اس ــی کش ــوالت باغ ــد محص خری
توســط تعــاون روســتایی تنهــا مرهمــی کوچک 
ــل زخم هــای بی شــمار باغــداران اســت.  در مقاب
زیــرا در ایــن ســال های بی پولــی، دولــت 
توانایــی خریــد محصــوالت زیــادی نــدارد و ســر 

ــد. ــی کاه می مان ــاورزان ب ــیاری از کش بس
ــش  ــتان بی ــیب اس ــدی س ــول تولی کل محص
ــن آن  ــا 700 ت ــه تنه ــت ک ــن اس ــزار ت از 80 ه
ــی  ــود و از طرف ــداری می ش ــت خری ــط دول توس
ــن آن در  ــزار ت ــازی دو ه ــکان ذخیره س ــا ام تنه
ســردخانه های اســتان وجــود دارد و بالغ بــر 
ــوم  ــتی نامعل ــول سرنوش ــن محص ــد ای 80درص

دارد.
ــیب  ــده س ــن تولیدکنن ــاس پنجمی ــن اس ــر ای ب
ــرای  ــر ب ــی دیگ ــال راه ــه دنب ــد ب ــور بای کش
ــن ظرفیــت کشــاورزی اش  ــه از ای اســتفاده بهین

ــد. باش

lتــوان تأمیــن ســیب جنــوب کشــور 
ــم راداری

نبــود  اســتان  روســتایی  تعــاون  مدیــرکل 
ــی را یکــی از مشــکات عرصــه  ســردخانه کاف
ــر  ــد: اگ ــد و می گوی ــتان می دان ــداری در اس باغ
ــن اســتان وجــود داشــت  ســردخانه کافــی در ای
می توانســتیم تأمین کننــده ســیب موردنیــاز 

اســتان های جنوبــی باشــیم.
ســرمایه گذاران  می افزایــد:  جهانبخــش 
بخــش خصوصــی رغبتــی بــه ایجــاد ســردخانه 
ندارنــد و ایــن در حالــی اســت کــه دولــت 
از ســرمایه گذاری در ایــن بخــش حمایــت 

. می کنــد
نبــود صنایــع ســورتینگ و  وی همچنیــن 
بســته بندی را از دیگــر کمبودهــا در عرصــه 
ــد:  ــد و می گوی ــوان می کن کشــاورزی اســتان عن
هنــوز نتوانســته ایم به خوبــی از ظرفیت هــای 
ــی در  ــوع باغ ــوالت متن ــد محص ــر تولی کم نظی

ــم. ــتفاده کنی ــتان اس اس
ــداران  ــر و باغ ــش ظف ــترنج م ــه دس ــرای آنک ب
ــرود  ــاد ن ــر ب ــبه ب ــتان یک ش ــن اس ــر ای دیگ
و اقتصــاد کهگیلویــه و بویراحمــد هــم از آن 
ــی دراز  ــتان راه ــاورزی اس ــود، کش ــد ش بهره من

در پیــش دارد.
ــف  ــاخت های مختل ــاد زیرس ــه از ایج ــی ک راه
ازجملــه صنایــع تبدیلــی و بســته بندی می گــذرد 
ــود.  ــی ش ــی منته ــای صادرات ــه بازاره ــد ب و بای
ایــن راه یک شــبه طــی نمی شــود و نیازمنــد 

ــی دارد. ــزم همگان ــزی و ع برنامه ری

کهگیلویه و بویراحمد/ شریف اسامی

سـیب  باغـداران 
بویراحمـد و دنـا در نبـود 
زیرسـاخت هایی همچون 
صنایـع  و  سـردخانه 
تبدیلـی، بهـره ای از رنـج 
یـک سـاله خـود نبردنـد 
آنهـا  زحمـات  حاصـل  و 

شـد. هـا  دالل  نصیـب 

 شریف اسالمی

حاصل دسترنج سیب کاران بویراحمدی به جیب دالالن می رود
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ــران اقتصاد ایـ

خشک ســالی های 17 ســاله در اســتان کرمــان گریبــان کشــاورزی 
ایــن اســتان را گرفتــه اســت، بطوریکــه از خشک ســالی به عنــوان 
ــاد می شــود  مهم تریــن چالــش دهــه جــاری در اســتان کرمــان ی
ــر اســاس  ــه ب ــد اقتصــاد اســتانی را ک ــه می توان ــن روی ــه ای و ادام
ســند چشــم انداز، کشــاورزی مهم تریــن محــور اقتصــادش اســت 

را بــا خطــر جــدی مواجــه کنــد.
کم آبــی در کرمــان بــه حــدی رســیده اســت کــه نزدیــک بــه هزار 
ــا تانکــر آب رســانی  ــد و ب روســتای کرمــان آب خــوردن نیــز ندارن
می شــوند، خشــک شــدن قنــوات و رودخانه هــای فصلــی و 
ــرروز  ــان ه ــتان کرم ــی در اس ــای زیرزمین ــطح آب ه ــش س کاه
تبعــات جدیــدی بــرای اســتان بــه بــار مــی آورد و کشــاورزان خطر 

ــد. ــس می کنن ــته ح ــش از گذش را بی
کم آبــی در کرمــان بــه حــدی رســیده اســت کــه نزدیــک 
ــا تانکــر  ــد و ب ــز ندارن ــان آب خــوردن نی ــزار روســتای کرم ــه ه ب
آب رســانی می شــوند، خشــک شــدن قنــوات و رودخانه هــای 
ــی در اســتان کرمــان  ــی و کاهــش ســطح آب هــای زیرزمین فصل

ــی آورد ــار م ــه ب ــتان ب ــرای اس ــدی ب ــات جدی ــرروز تبع ه
ــان  ــتان کرم ــاورزی در اس ــی کش ــی و کیف ــطح کم ــش س کاه
هــرروز بیشــتر گلــوی کشــاورزان را فشــار می دهــد و بســیاری از 
روســتاییان به جــای کشــاورزی بــه ســمت کارگــری در شــهرهای 

ــد. ــوق پیداکرده ان ــزرگ س ب
وجــود شــرایط ســخت کم آبــی، دور نمایــی نامطلــوب را در 
وضعیــت کنونــی در مقابــل چشــمان ناظــران اقتصــادی قــرار داده 
ــه  ــی ازجمل ــرای طرح های ــکل اج ــن مش ــع ای ــرای رف ــت و ب اس

ــت. ــه اس ــتور کار قرارگرفت ــتان در دس ــار آب در اس همی
نســب کنتــور بــر روی چاه هــای آب، پلمــپ چاه هــای آب 
ــر  ــاورزی، تغیی ــار کش ــدن در کن ــت و مع ــعه صنع ــاز، توس غیرمج
الگــوی کشــت و توســعه آبیــاری مکانیــزه در دســتور کار قرارگرفته 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــاورزان اس ــیاری از کش ــود بس ــت بااین وج اس
دلیــل مهاجــرت، حاشیه نشــینان شــهرهای بزرگ شــده اند و 
تولیدکننــدگان دیــروز، امــروز نقــش، معضــل اجتماعــی و فرهنگی 

ــد. ــاء می کنن ــزرگ را ایف ــهرهای ب ش

ــتراتژیک  ــت اس ــران سیاس ــزارع زعف ــعه م lتوس
ــان ــاورزی کرم کش

ــوان یکــی  ــر الگــوی کشــت به عن ــان طرح هــای تغیی ــن می در ای
ــتان  ــاورزی در اس ــکات کش ــع مش ــای رف ــن گزینه ه از مهم تری
ــر  ــه تغیی ــن گزین ــت و مهم تری ــه اس ــر قرارگرفت ــان مدنظ کرم
ــم آب  ــت های ک ــران در دش ــت زعف ــعه کش ــز توس ــت نی کش

ــت. ــان اس ــتان کرم اس
ــاالی اقتصــادی  ــه ب ــه آب و صرف ــاز کــم ب ــل نی ــه دلی ــران ب زعف

می توانــد شــاه کلید رفــع مشــکات کشــاورزان در اســتان کرمــان 
ــر  ــن محصــول در اکث ــم کشــت ای ــل ه ــن دلی ــه همی ــد و ب باش
ــمالی  ــان به خصــوص در مناطــق ش ــتان کرم ــتان های اس شهرس

ــه اســت. ــتور کار قرارگرفت ــتان در دس اس
محمــد قائــم پنــاه، کارشــناس کشــاورزی اســتان کرمــان در ایــن 
ــر  ــت های آب ب ــتفاده از کش ــفانه اس ــد: متأس ــوص می گوی خص
ــتایی  ــای روس ــن خانواره ــوص در بی ــان به خص ــتان کرم در اس
ــع  ــی مواق ــود در برخ ــه آب موج ــت بطوریک ــوم اس ــیار مرس بس
ــو  صــرف کشــت بادمجــان و کــدو می شــود و درنهایــت هــر کیل
از ایــن محصــول قیمتــی معــادل 500 تومــان در بــازار دارد و بــرای 
تولیــد هــر کیلــو چهــار لیتــر آب اســتفاده می شــود کــه هــر لیتــر 
آن قیمتــی بســیار بیشــتر از 500 تومــان دارد و ایــن یعنــی از بیــن 

ــت. ــاورزی اس ــی کش ــروت اصل ــوان ث ــردن آب به عن ب
هــر کیلــو ایــن بادمجــان قیمتــی معــادل 500 تومــان در بــازار دارد 
ــه  ــر آب اســتفاده می شــود ک ــار لیت ــو چه ــد هــر کیل ــرای تولی و ب
هــر لیتــر آن قیمتــی بســیار بیشــتر از 500 تومــان دارد و ایــن یعنی 

از بیــن بــردن آب به عنــوان ثــروت اصلــی کشــاورزی اســت
وی تأکیــد کــرد: کشــاورزان اگــر بــه تــداوم رونــد زندگی روســتایی 
ــزی  ــن مشــکل برنامه ری ــع ای ــرای رف ــد ب ــد بای ــه دارن خــود عاق
ــر در  ــوالت آب ب ــی از محص ــت برخ ــاز نیس ــت نی ــد در حقیق کنن
ــه ســود  ــم ک ــد کنی ــی تولی ــد محصول ــتان کشــت شــود و بای اس

افــزوده باالیــی بــرای اســتان بــه همــراه داشــته باشــد.

این کارشـناس کشـاورزی گفـت: ما در برخی از دشـت های اسـتان 
شـاهد افت سـطح آب در طول سال هسـتیم بطوریکه چندین متر از 
سـطح آب کم شـده و چاه ها کف شـکنی شـده اند و به بسـتر زمین 

رسـیده ایم اما هنـوز در این شـرایط هندوانـه می کاریم.
ــر الگــوی  ــه اصــاح دارد و تغیی ــاز ب ــد نی ــن رون ــه داد: ای وی ادام
کشــت نیــز در همیــن راســتا مطــرح می شــود در حقیقــت جهــاد 
کشــاورزی بایــد بــا توجــه بــه میــزان آب در دســترس، نــوع خــاک 
و شــرایط اقلیمــی بهتریــن محصولــی کــه در هــر منطقــه تولیــد 

ــد. ــنهاد ده ــاورز پیش ــه کش ــود را ب می ش
قائــم پنــاه افــزود: یکــی از دالیلــی کــه مــا شــاهد از بیــن رفتــن 
70 درصــد از آب در آبیــاری مــزارع در اســتان هســتیم ایــن اســت 
کــه آب مجانــی در اختیــار کشــاورز قرارگرفتــه اســت و بایــد ایــن 
ــرف آب در  ــرای مص ــد ب ــاورز بدان ــم و کش ــر دهی ــبک را تغیی س

ــد پــول بدهــد. بخــش کشــاورزی بای
وی گفــت: در چنیــن شــرایطی شــاهد کشــت زعفــران در اســتان 
ــان و راور در  ــد و کرم ــوص در زرن ــه به خص ــتیم ک ــان هس کرم
ــوب در  ــیار مرغ ــی بس ــبختانه زعفران ــت و خوش ــام اس ــال انج ح
ــود و  ــت می ش ــاک« کش ــت خ ــوص »دش ــق به خص ــن مناط ای

ــود. ــل ش ــه تبدی ــدی قابل توج ــه برن ــد ب می توان
ایــن کارشــناس کشــاورزی افــزود: ایــن محصــول در طول کشــت 
ــارش  ــا ب ــاز ب ــن نی ــراً ای ــه اکث ــاز دارد ک ــی نی ــه آب بســیار اندک ب
یــک بــاران نیــز رفــع می شــود و در مقابــل ســود زیــادی را عایــد 
ــت  ــان در حقیق ــت در کرم ــن کش ــعه ای ــد و توس ــاورز می کن کش

رمــز توســعه کشــاورزی و تــداوم روستانشــینی اســت.

lبه کشاورزان تسهیالت پرداخت می شود
ــان در خصــوص  ــتان کرم ــاد کشــاورزی اس ــازمان جه ــس س رئی
کشــت زعفــران می گویــد: خوشــبختانه شــاهد اقبــال کشــاورزان 
کرمانــی بــه ســمت تولیــد زعفــران بوده ایــم و نهایــت همــکاری 

ــن خصــوص انجام شــده اســت. ــا کشــاورزان در ای ــز ب نی
عبـاس سـعیدی افـزود: در سـال جـاری دو هـزار و 900 کیلوگـرم 
زعفـران در مـزارع محـدود زعفرانـی کـه در اسـتان وجـود دارد 
برداشت شـده اسـت که رقـم قابل توجهی اسـت و باید توسـعه یابد.

وی تصریـح کرد: در راسـتای سیاسـت های جدید آبی که در اسـتان 
کرمـان در حـال انجـام اسـت تغییـر الگـوی کشـت در دسـتور کار 

اسما محمودی

کرمـان  اسـتان  در  خشک سـالی  تـداوم 
از  بسـیاری  کشـت  الگـوی  اصـاح  و 
کشـاورزان کرمانـی را بـه سـمت توسـعه 
تولید زعفران در مزارع سـوق داده اسـت 
و بـذر طـای سـرخ به تدریـج در مـزارع 

می شـود. پاشـیده 

لبخند زعفرانی بر لب کرمانی ها

 طالی سرخ جای طالی سبز را می گیرد
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ــران اقتصاد ایـ

جـدی قرارگرفته و از تولیـد محصوالتی آب بر و کم بـازده جلوگیری 
می شـود و در مقابل، کشـاورزانی که به سـمت تولید محصوالت کم 

آب و پربـازده می رونـد کمـک و حمایت می شـوند.
وی ادامـه داد: در سـال جـاری شـاهد افزایش بیـش از 242 هکتاری 
مـزارع زعفـران در اسـتان کرمـان هسـتیم و ایـن رونـد مطابـق 
برنامه ریـزی آتـی کـه صـورت گرفتـه اسـت ادامـه خواهـد یافـت.

ــن محصــول را در اســتان  ــی ای ــر کشــت کنون ســعیدی ســطح زی
822 هکتــار دانســت و گفــت: ایــن رونــد به ســرعت در حــال 
ــت  ــز از کیفی ــدی نی ــش اســت و خوشــبختانه محصــول تولی افزای

ــز دارد. ــی نی ــوان صادرات ــت و ت ــوردار اس ــاال برخ ــیار ب بس
ــش  ــتان های پی ــوان شهرس ــت به عن ــان و باف ــد، کوهبن وی از زرن
ــزود: کشــت در ســایر  ــاد کــرد و اف ــران ی ــه کشــت زعف رو، درزمین
شهرســتان ها نیــز در حــال انجــام اســت و برای تشــویق کشــاورزان 
تســهیات مناســبی نیــز بــه کشــت زعفــران اختصاص یافته اســت 
ــه ســمت  ــم کشــاورزان را ب ــی ســعی داری و باسیاســت های حمایت

تولیــد ایــن محصــول پرســود ســوق دهیــم.
ــان  ــتان کرم ــران در اس ــت زعف ــاری کش ــال ج ــبختانه در س خوش
توســعه یافته اســت و هرســال شــاهد اقبــال بیشــتر کشــاورزان بــه 

ایــن محصــول هســتیم
ــر  ــطح زی ــه س ــان درزمین ــتان کرم ــم اس ــه هفت ــه رتب ــعیدی ب س
کشــت زعفــران در کشــور اشــاره کــرد و افــزود: کشــت محصــول 
ــی  ــد فعل ــه رون ــا ادام ــت و ب ــا اس ــیار نوپ ــتان بس ــران در اس زعف
ــران  ــد زعف ــی تولی ــای اصل ــه یکــی از قطب ه ــد ب ــان می توان کرم

ــود. ــل ش ــور تبدی در کش
ــون کار برداشــت زعفــران در اســتان کرمــان در  وی گفــت: هم اکن

حــال انجــام اســت و تــا آخــر آذرمــاه ادامــه خواهــد یافــت.
ــار 20 نفــر  وی ادامــه داد در هــر دوره کشــت زعفــران در هــر هکت

ــت. ــه اس ــزان قابل توج ــن می ــوند و ای ــه کار می ش ــغول ب مش
ــز در  ــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان نی ــر باغبان مدی
ایــن خصــوص اظهــار داشــت: خوشــبختانه در ســال جــاری کشــت 
ــاهد  ــال ش ــعه یافته اســت و هرس ــان توس ــتان کرم ــران در اس زعف

اقبــال بیشــتر کشــاورزان بــه ایــن محصــول هســتیم.
ــتان  ــتان اس ــن شهرس ــه داد: مهم تری ــی زاده ادام ــدی لطفعل مه
درزمینــه تولیــد ایــن محصــول زرنــد اســت و 210 هکتــار از اراضــی 
ایــن شهرســتان زیــر کشــت قرارگرفتــه اســت کــه 160 هکتــاران 

ــارور اســت. ب
ــه  ــا توج ــران ب ــاز زعف ــن پی ــم بهتری ــعی می کنی ــه داد: س وی ادام
ــه  ــرد و در مرحل ــرار گی ــار کشــاورزان ق ــه شــرایط اســتان در اختی ب
ــوی  ــان رض ــت از خراس ــد و درنهای ــران از زرن ــاز زعف ــت پی نخس

تأمیــن می شــود.

lزعفران میتواند کاهش تولید پسته را جبران کند
وی گفــت: توســعه ایــن محصــول می توانــد در کنــار افزایــش تــوان 

اقتصــادی روســتاییان کشــاورزی اســتان را نیــاز نجــات دهد.
وی اصــاح الگــوی کشــت و مکانیــزه کــردن آبیــاری را از اهــداف 
ــت و  ــان دانس ــتان کرم ــاورزی در اس ــش کش ــدی بخ ــیار ج بس

ــد. ــن سیاســت از ســوی کشــاورزان ش ــری ای ــتار پیگی خواس
ــهیات  ــا تس ــزود: م ــان اف ــتان کرم ــاورزی اس ــاد کش ــاون جه مع
ــاورزان  ــن کش ــم و ای ــام می دهی ــز انج ــای الزم را نی و حمایت ه

ــد. ــد همــت کنن هســتند کــه بای
وی متوســط برداشــت زعفــران در اســتان را از هــر هکتــار پنــج کیلو 
و در بهتریــن شــرایط ممکــن تــا هفــت کیلــو اعــام کــرد و گفــت: 
بیمــاری و آفــت ایــن گیــاه در اســتان بســیار نــادر اســت بــه همیــن 
دلیــل بهتریــن فرصــت مقابــل کشــاورزی اســتان قرارگرفته اســت.

در حالـی هرسـال میلیون هـا لیتـر آب درمـزارع اسـتان هـدر می رود 
کـه زعفـران می توانـد زمینـه الزم را بـرای توسـعه و رونـق دوبـاره 
روستانشـینی در اسـتان مهیـا کنـد ایـن در حالـی اسـت کـه پسـته 
به عنـوان مهم تریـن کشـت ارزآور در اسـتان کرمـان هم اکنـون در 
وضعیت نامطلوبی قرارگرفته و هرسـال از میـزان تولید این محصول 
بـه دلیل خشک سـالی کاسـته می شـود و زعفـران این فرصـت را به 
اسـتان می دهد کـه همچنـان بتوانـد در این عرصـه پیش رو باشـد.

خراســان جنوبــی هــم اکنــون 29 هــزار نفــر شــتر را در بیابــان 
هــای خشــک و بــی آب و علفــش جــای داده و دومیــن اســتان 

برخــوردار از ایــن ســرمایه طبیعــی اســت.
در حالــی کــه شــرایط اقلیمــی ایــن اســتان زیســتگاه مناســبی 
بــرای شــترها بــه وجــود آورده اســت  امــا متاســفانه علــی رغــم 
پتانســیل هــای موجــود صنعــت شــترداری در خراســان جنوبــی 
مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و ایــن صنعــت جــذاب و پرکاربــرد از 
رونــق افتــاده و بــا تــدوام چنیــن شــرایطی رو بــه زوال خواهــد 

رفــت.
ــتر  ــره وری از ش ــیر و به ــرک، ش ــتر، ک ــت ش ــتفاده از گوش اس
ــته  ــه توانس ــت ک ــائلی اس ــه مس ــی از جمل ــری یک ــرای بارب ب
اســت ایــن حیــوان را بــه یکــی از محبوب تریــن چهارپایــان در 
مناطــق بیابانــی خراســان جنوبــی تبدیــل کنــد، ضمــن آنکــه 
بــر خــاف ســایر حیوانــات، شــتر کمتــر گرفتــار بیمــاری هــای 

ــت. ــر اس ــان ت ــداری آن آس ــود و نگه ــری می ش مس

lتولید 367 تن گوشت شتر در استان
ــت:  ــی گف ــان جنوب ــاورزی خراس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــی  ــی در پ ــای پ ــالی ه ــم خشک س ــی به رغ ــان جنوب خراس

ــتر را دارد. ــرورش ش ــرای پ ــای الزم ب ــتعداد ه ــوز اس هن
ــاری  ــال ج ــدای س ــه داد: از ابت ــق ادام ــور مطل ــی پ ــم ول هاش
تاکنــون 367 تــن گوشــت شــتر بــه ارزش بالــغ بــر 80 میلیــارد 

ــال در اســتان تولیــد شــده اســت. ری
وی بــا بیــان اینکــه 70 تــن از گوشــت تولیــدی شــتر در ســال 
جــاری بــه اســتان های تهــران، کرمــان، یــزد، خراســان 
ــال  ــرد: س ــان ک ــت، بی ــده اس ــتاده ش ــمنان فرس ــوی و س رض
گذشــته میــزان هــزار و 100 تــن بــه ارزش 242 میلیــارد ریــال 

ــد شــده اســت. ــتان تولی گوشــت شــتر در اس
ــان  ــاورزی خراس ــاد کش ــازمان جه ــس س ــه رئی ــه گفت ــا ب بن
جنوبــی، خراســان جنوبــی رتبــه دوم کشــوری تولیــد و پــرورش 

ــرده اســت. ــود ک ــتر را از آن خ ش

lکشتارگاه ویژه شتر در سطح استان وجود ندارد
ــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر کشــتارگاه  ــور مطلــق ب ــی پ ول
ویــژه شــتر در ســطح اســتان وجــود نــدارد، اظهــار کــرد: ایــن 
ــی و  ــداد 37 واحــد صنعت ــون تع ــم اکن ــه ه ــی اســت ک در حال
ــزار  ــر ه ــغ ب ــرداری و بال ــه بهره ب ــه دارای پروان ــتایی ک روس
ــال  ــتان فع ــرداری در اس ــه بهره ب ــد پروان ــنتی فاق ــد س واح

ــتند. هس
ــتر  ــر ش ــزار و 411 نف ــون 29 ه ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
در اســتان وجــود دارد، تصریــح کــرد: پــرورش شــتر بــرای 300 

نفــر اشــتغال ایجــاد کــرده اســت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی از پرداخــت 
تســهیات ســرمایه در گــردش به شــترداران اســتان خبــر داد و 
گفــت: تهیــه علوفــه رایانــه از دیگــر تســهیاتی اســت کــه در 

ــرد. ــرار می گی ــار شــترداران ق اختی
ــتان  ــن اس ــتر دومی ــرورش ش ــد و پ ــی در تولی ــان جنوب خراس
ــت  ــن صنع ــدات ای ــرآوری تولی ــه ف ــا در زمین کشــور اســت ام

ــدارد. ــهمی ن س

ــتان در  ــترداری اس ــت ش ــرمایه گذاری صنع lس
نقطــه کــور اســت

ــا  ــو ب ــز در گفت و گ ــی نی ــان جنوب ــرکل دامپزشــکی خراس مدی
ــان اینکــه ســرمایه گذاری صنعــت شــترداری  ــا بی ــز ب مهــر نی
اســتان در نقطــه کــور اســت، بیــان داشــت: خراســان جنوبــی 
ــا  ــت ام ــتر اس ــرورش ش ــد و پ ــور در تولی ــتان کش ــن اس دومی
همچنــان ایــن صنعــت بــا روش هــای ســنتی پیــش مــی رود.

ــر  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ ــا رفیع علیرض
ــاله  ــای 17 س ــالی ه ــه خشک س ــت ک ــه ای اس ــرایط به گون ش
ــت،  ــرده اس ــکل ک ــار مش ــا را دچ ــی م ــع دام ــیار از صنای بس
گفــت: در ایــن شــرایط و بــا توجــه بــه ســازگاری کــه شــتر در 
منطقــه کویر و خشــک دارد بــا ایجــاد کشــتارگاه صنعتی مجهز 
می تــوان از گوشــت، شــیر، کوهــان، کــرک و...ایــن حیــوان چند 

شترداری صنعتی مغفول مانده

دومین قطب پرورش شتر کشور کشتارگاه ندارد

فاطمه زیراچی

ــه از  ــرورش شــتر کشــور مطــرح اســت ک ــن قطــب پ ــوان دومی ــی به عن ــی خراســان جنوب در حال
ــی استفاده نشــده و ســرمایه گذاری صنعــت شــترداری  ــن صنعــت در اســتان به خوب ظرفیت هــا ای

اســتان در نقطــه کــور اســت.
ــرورش شــتر کشــور  ــرای پ ــی همیشــه بســتر مناســبی را ب ــم گــرم و خشــک خراســان جنوب اقلی
فراهــم کــرده اســت کــه نبایــد فرامــوش کــرد خشک ســالی هــای متوالــی و فقر مراتــع، شــترداران 

اســتان را بــا مشــکاتی مواجــه کــرده اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

ــر شــرایط موجــود درآمــد کســب کــرد. براب
ــارت  ــا نظ ــتان ب ــتر در اس ــنتی ش ــح س ــه ذب ــان اینک ــا بی وی ب
ــام  ــرعی انج ــتی و ش ــول بهداش ــت اص ــا رعای ــکی و ب دامپزش
ــتان  ــاد اس ــه اقتص ــی ب ــیوه کمک ــن ش ــا ای ــت: ام ــود، گف می ش

. نمی کنــد
ــرورش  ــه پ ــاره ب ــا اش ــی ب ــان جنوب ــکی خراس ــرکل دامپزش مدی
ــان داشــت: شــترداری  ــر شــتر در اســتان بی ــزار نف ــش از 29 ه بی
به عنــوان یــک صنعــت مغفــول مانــده و مــا بایــد کاری کنیــم کــه 

ــرای توســعه اســتان اســتفاده شــود. از ایــن ظرفیــت ب
ــز در اســتان  ــان اینکــه حلقه هــای بعدازایــن صنعــت نی ــا بی وی ب
وجــود نــدارد، بیــان کــرد: بــرای ایجــاد کشــتارگاه و شــرکت هــای 
ــری هــای الزم  ــات، گوشــت و ... پیگی ــه  لبنی بســته بندی در زمین

دنبــال شــود.
رفیعــی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه شــیر شــتر نیــز کیفیــت باالیــی 
ــه در اســتان  ــه احــداث کارخان ــاز ب ــرای فــرآوری آن  نی دارد کــه ب
ــد،  ــای کب ــان بیماری ه ــرای درم ــتر ب ــیر ش ــه داد: ش ــم، ادام داری

ــر اســت. کــم خونــی، ســل مؤث
ــا بیــان اینکــه پــرورش  مدیــرکل دامپزشــکی خراســان جنوبــی ب
ــت و  ــر اس ــم هزینه ت ــیار ک ــفند بس ــه گاو و گوس ــبت ب ــتر نس ش
ضریــب مقاومــت شــتر نســبت بــه شــرایط محیطــی و بیماری هــا 
ــه 500  ــر اســت ، تصریــح کــرد: هــر شــتر نزدیــک ب بســیار باالت

ــد. ــد می کن ــز تولی ــن گوشــت قرم ــک ت ــر ی ــرم و حداکث کیلوگ
ــه و  ــا موردتوج ــه اروپ ــتر در اتحادی ــت ش ــرد: گوش ــوان ک وی عن
تأییــد قرارگرفتــه و در حــال حاضــر از کشــورهای عربــی بــه اروپــا 
صــادر می شــود و مــا بــا ورود در زمینــه صــادرات می توانیــم 

ــم. ــت آوری ــتان به دس ــرای اس ــادی را ب ــادی زی ــد اقتص عوای

lاجرای طرح شتر موهبت الهی در استان
رفیعــی پــور از اجــرای طرحــی بــا عنــوان »شــتر موهبــت الهــی« 
توســط دامپزشــکی اســتان خبــر داد و بیــان کــرد: در اجــرای ایــن 
طــرح پروســه  پــرورش، تکثیــر، کشــتارگاه، بســته بندی و... بــرای 

اســتفاده از ظرفیــت ایــن صنعــت برنامــه ارائه شــده اســت.

ــری و  ــرای تصمیم گی ــرح ب ــن ط ــرای ای ــه  اج ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــوان ک ــم اقتصــادی اســتان ارائه شــده اســت، عن ــه تی ــرا ب اج
اجــرای ایــن طــرح اقتصــاد اســتان و صنعــت شــترداری را متحــول 

خواهــد کــرد.
ــا اجــرای  ــا بیــا اینکــه ب مدیــرکل دامپزشــکی خراســان جنوبــی ب
ــترداری  ــب ش ــه قط ــی  ب ــان جنوب ــن خراس ــرح همچنی ــن ط ای
کشــور تبدیــل خواهــد شــد، ادامــه داد: اجــرای ایــن طــرح منتظــر 

ــتانداری اســت. ــر اقتصــادی اس ــب در دفت تصوی
خراســان جنوبــی همــواره به عنــوان اســتانی محــروم مطرح شــده، 
درحالی کــه توانمنــدی هــای طبیعــی بســیار باالیــی در زمینه هــای 
مختلــف از جملــه صنعــت شــترداری کــه ســازگار بــا اقلیــم ایــن 
ــه طــرح هــای علمــی  ــا ارائ اســتان اســت دارد کــه امیــد اســت ب
ــع  ــن بخــش صنای ــت مســئوالن از ســرمایه گــذاری در ای و حمای
تبدیلــی مرتبــط بــا صنعــت شــترداری در ایــن اســتان ایجاد شــود و 
اســتفاده از ایــن محصــوالت صنعــت پــرورش شــتر را بــه صنعتــی 

ســودآور  در ایــن اســتان مبــدل کنــد.

ــیر  ــد در مس ــه ای می توان ــت جامع ــح اس پرواض
رشــد و توســعه اقتصــادی به درســتی گام بــردارد 
ــرمایه گذاری  ــع س ــی از مناب ــنایی کاف ــه آش ک
داشــته و بــا شناســایی درســت منابــع و هدایــت 
کارآمــد آن بــه ســمت ســرمایه گذاری بــه 
تســریع در رشــد اقتصــادی دیگــر بخش هــا 

ــد. ــک کن کم
و  منابــع  به رغــم  گلســتان  اســتان 
داراســت  کــه  بالقــوه ای  ظرفیت هــای 
رشــد  در  واقعــی  جایــگاه  بــه  نتوانســته 
جــذب  همچنیــن  و  اقتصــادی  توســعه  و 
ــوع در  ــن موض ــد. ای ــت یاب ــرمایه گذار دس س
ــتان  ــران اس ــو مدی ــه از یک س ــی اســت ک حال
ــیر  ــردن مس ــوار ک ــرای هم ــاش ب ــی ت مدع
ســرمایه گذاری هســتند و از ســوی دیگــر 
ســرمایه گذاران ناهماهنگــی بین دســتگاهی 
و مدیــران اجرایــی، بروکراســی های اداری 
ــرمایه گذاری  ــث س ــه بح ــی ب ــه ناکاف و توج
را مانــع اصلــی فعالیــت خــود در گلســتان 

. ننــد ا می د
یــک ســرمایه گذار باســابقه گفــت: ضعــف 
توقــف  اصلــی  عوامــل  از  حمایــت،  در 
ــل از  ــا قب ــذاری طرح ه ــا واگ ــرمایه گذاری و ی س
ــت. ــده اس ــرمایه گذاری ش ــای س ــام پروژه ه اتم

lجــذب ســرمایه گذار دغدغــه جــدی 
ــت ــتان نیس مدیران گلس

حســین قاســمی افــزود: نه تنهــا جــذب ســرمایه 
و ســرمایه گذار یــک دغدغــه جــدی در گلســتان 
نیســت بلکــه سیاســت های نادرســت مدیریتــی 
ــده  ــرمایه گذاران ش ــت از س ــع حمای ــتان، مان اس

اســت.
وی متذکــر شــد: اگــر قــرار اســت رویــای 
رونــق اقتصــادی در گلســتان محقــق شــود بایــد 

ــده و  ــود اصاح ش ــت موج ــت های نادرس سیاس
مدیریــت درســت بــرای جــذب ســرمایه اعمــال 

ــود. ش
ــه برخــی سیاســت های نادرســت اشــاره و  وی ب
تصریــح کــرد: هم اکنــون بــا اعمــال شــیوه های 
ــا  ــه کارفرم ــون کار، ب ــرای قان ــت در اج نادرس
به عنــوان متخلــف و فــراری نــگاه می کننــد 
و ایــن امــر انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری در 

ــرد. ــن می ب ــتان را از بی اس
ــی  ــت مدیریت ــیوه های نادرس ــرمایه گذاران ش س
ــزرگ  ــع ب ــن دســتگاهی را مان و ناهماهنگــی بی
رونــق  آن  به واســطه  و  ســرمایه گذاری 
اقتصــادی می داننــد. موضوعــی کــه باعث شــده 
ــای  ــتانی از پروژه ه ــا گلس ــتان م ــون اس هم اکن
نیمــه کاره و طرح هــای شکســت خورده ای باشــد 
ــه امیــد رونــق اقتصــادی،  کــه ســرمایه گذاران ب
ــرده  ــاب ک ــا انتخ ــرا آن ه ــرای اج ــتان را ب گلس

ــد. بودن
ایــن مســئله هــم در ســطح کان اســتان 
اســت.  مشــهود  در ســطح شهرســتان ها  و 
ــای  ــده گاه طرح ه ــه وع ــرگان ک ــوص گ به خص
بزرگــی همچــون شــهربازی مــدرن، تله کابیــن، 
مجموعــه تفریحــی اســت که در ســخن شــیرین 
ــی در عمــل جــز تلخــی دســتاوردی  هســتند ول

ــته اند. ــتان نداش ــن شهرس ــردم ای ــرای م ب
در همیــن رابطــه، رئیس شــورای اســامی مرکز 
اســتان بروکراســی اداری و قوانیــن دســت و پاگیر 
را مانــع اصلــی دانســته و معتقــد اســت حمایــت 
از ســرمایه گذاری در گلســتان فقــط یــک شــعار 
ــن امــر محقــق نمی شــود. اســت و در عمــل ای

حوصلــه  در  اداری  lبروکراســی 
نیســت گــذاران  ســرمایه  

ــهر  ــامی ش ــورای اس ــس ش ــورا، رئی ــرا ن زه
گــرگان گفــت: تأمــل، حمایــت و تســریع در امــر 
ــه یــک  ــر ب ســرمایه گذاری طــی ســال های اخی
شــعار تبدیل شــده و مــا حتــی نمی توانیــم یــک 
ــی از ایــن شــعار در مرکــز اســتان  مصــداق عمل

بیابیــم.
وی ادامــه داد: هرچنــد در ســال های اخیــر 
ســرمایه گذاری های بســیاری بــر روی کاغــذ 
قابلیت هــای  و  ظرفیت هــا  و  نوشته شــده 
ــن حــوزه دارد  طبیعــی نشــان از توانمنــدی در ای
ــا  ــوق ها و معافیت ه ــود مش ــل نب ــه دلی ــا ب ام
از  کافــی  حمایت هــای  نبــود  همچنیــن  و 
ســرمایه گذاری های گذشــته و حــال، رغبتــی 
اســتان  در  جدیــد  ســرمایه گذاری  بــرای 
وجــود نــدارد و در ســال های اخیــر هیــچ 

ــتان  ــز اس ــی در مرک ــرمایه گذاری قابل توجه س
ــت. ــده اس ــام نش انج

ناموفــق  تجربه هــای  کــرد:  اضافــه  وی 
نشــان  اســتان  مرکــز  در  ســرمایه گذاری 
می دهــد بروکراســی های اداری، انگیــزه را از 

اســت. کــرده  ســلب  ســرمایه گذاری 
وی بــا یــادآوری اینکــه در ابتــدای فعالیــت دوره 
چهارم شــورای شــهر، کمیســیون جدیــدی برای 
تقویــت ســرمایه گذاری فعــال شــد، تصریــح کرد: 
بررســی منابــع و توانمندی های شــهر گــرگان در 
ــرمایه گذاری  ــی و س ــش خصوص ــارکت بخ مش
در اولویــت ایــن کمیســیون قــرار داشــت و امیــد 
می رفــت بــا تصویــب شــیوه نامه ســرمایه گذاری 
در شــورای گــرگان در فاصلــه کوتاهــی، گام های 

بلنــدی در مرکــز اســتان برداشــته شــود.
ــیوه نامه  ــب ش ــد تصوی ــد: هرچن ــادآور ش وی ی
به تنهایــی نمی توانــد عاملــی بــرای جــذب 
ــل  ــی رود تعام ــد م ــا امی ــد ام ــرمایه گذار باش س
ــرای جــذب  ــد زمینــه ای ب بیــن دســتگاهی بتوان
بیش ازپیــش مشــارکت و رونــق اقتصــادی 

ــد. ــتان باش اس
جــذب  در  گام هایــی  شــد:  متذکــر  نــورا 
ــم  ــد بپذیری ــا بای ــده ام ــرمایه گذار برداشته ش س
ــی  ــع بزرگ ــی های اداری مان ــان بروکراس همچن

 زهرا بهرامی

در  گلســتانی  مدیــران 
ــت از  ــده حمای ــی وع حال
ــد  ــذار می دهن ــرمایه گ س
کــه بخشــی از یــک هــزار 
ــتان  ــام اس ــروژه نیمه تم پ
کــه  اســت  طرح هایــی 
ــد  ــه امی ســرمایه گذاران ب
ــال اجــرای آن در  ــه دنب ــق ب توســعه و رون

ــد. ــتان بودن گلس

تلخکامی گلستان از طرح های شیریِن ناتمام

داستان فرارسرمایه گذاران
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ــران اقتصاد ایـ

ــت. ــرمایه گذار نیس ــه س ــه در حوصل ــت ک اس

lنبودزیرســاخت ها، ســرمایه گذاران 
ــد ــراری می ده را ف

ــی اداری  ــد پیچیدگ ــد ش ــه تأکی ــور ک همان ط
اســتان در حمایــت از ســرمایه گذاران مانعــی 
بــزرگ بــر ســر راه ســرمایه گذاران اســت. 
موانــع  اقتصــادی  کارشناســان  درعین حــال 
و مشــکات فــراروی ایــن حــوزه را در ســه 
ــد  ــرده و معتقدن ــدی ک ــف طبقه بن بخــش مختل
ــن  ــف در تأمی ــاخت های الزم و ضع ــود زیرس نب
ــتان  ــرمایه گذاران را از اس ــاخت ها س ــن زیرس ای

فــراری می دهــد.
یــک کارشــناس ارشــد اقتصــاد دراین بــاره گفت: 
ــذب  ــرای ج ــی ب ــیل های فراوان ــتان پتانس گلس
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی دارد امــا میزان 
جــذب ســرمایه گذار تــا کنــون متناســب بــا ایــن 

ــوده اســت. پتانســیل ها نب
تــورج یوســفی افــزود: موانــع و مشــکات 
ــه ســه دســته  ــوان ب پیــش رو در اســتان را می ت
مشــکات مربــوط بــه قوانیــن و مقــررات، 
مشــکات  ســایر  و  اعتبــاری  مشــکات 

کــرد. تقســیم بندی 
وی ادامــه داد: در حیطــه قانونــی مشــکاتی 
ماننــد نبــود تحقــق کامــل پنجــره واحــد 
اخــذ  بــودن  زمان بــر  ســرمایه گذاری، 
اســتعام ها، مشــکات ناشــی از قوانیــن و 
مقــررات کار، بیمــه و تأمیــن اجتماعــی و... بــرای 
کارفرمایــان و ســرمایه گذاران در بخش هــای 

دارد. وجــود  اقتصــادی 
و  مدیریــت  ســازمان  احیــای  گفــت:  وی 
برنامه ریــزی و تعییــن دفتــری مربــوط بــه 
آن،  ســازمانی  جــدول  در  ســرمایه گذاری 
ــه  ــتان ب ــرمایه گذاری اس ــتاد س ــور س ــه ام احال
اســتانداری ها، بخشــنامه وزیــر  کشــور در 
ــت از  ــذب و حمای ــز ج ــکیل مرک ــوص تش خص
ســرمایه گذاری در اســتانداری ها و همچنیــن 
بــه  مربــوط  قوانیــن  در  متعــدد  تغییــرات 
ــت های  ــون سیاس ــه قان ــرمایه گذاری ازجمل س
ــع  ــع موان ــون رف ــب قان ــی اصــل 44 و تصوی کل

ــی در  ــکات قانون ــل مش ــتای ح ــد در راس تولی
ــت. ــورده اس ــم خ ــته رق ــال گذش ــه دوم س نیم

وی بــا تأکیــد براینکــه یکــی از بحث هــای 
ــئله  ــرمایه گذاری، مس ــوع س ــر ن ــی در ه اساس
تأمیــن مالــی پــروژه اســت، اضافــه کــرد: 
شــده  باعــث  داخلــی  منابــع  محدودیــت 
ســرمایه گذاران تمایــل کمتــری بــه آغــاز 

باشــند. داشــته  طرح هــای جدیــد 
وی تصریــح کــرد: مشــکاتی همچــون کمبــود 
ــه  ــهیات ب ــه تس ــرای ارائ ــتانی ب ــارات اس اعتب
ــد،  ــام و جدی ــرمایه گذاری نیمه تم ــای س پروژه ه
ــال جهــت  ــی مناســب و فع ــای مال ــود بازاره نب
ــتگاه های  ــنایی دس ــی و ناآش ــع مال ــن مناب تأمی
اجرایــی و بخــش خصوصــی بــا شــیوه های 
مختلــف تأمیــن منابــع مالــی داخلــی و خارجــی 
از دیگــر موانــع و چالش هــای موجــود بــر 
ــر  ــون کمت ــا کن ــه ت ــت ک ــرمایه گذاری اس س

ــت. ــده اس ــه ش ــدان توج ب
وی متذکــر شــد: فراهــم کــردن زیرســاخت های 
ســرمایه گذاری ازجملــه آب، بــرق، گاز، راه، ریــل، 
اســکله، بندرها و تجهیــزات فرودگاهــی می تواند 
بخــش عمــده ای از مشــکات در ایــن حــوزه را 
حــل کــرده و طبیعتــاً ضعــف در هرکــدام از ایــن 
ــرای ســرمایه گذاران  ــد مشــکلی ب مــوارد می توان

تلقــی شــود.

lرونـد رو به بهبـود سـرمایه گذاری در 
ن گلستا

درحالی که کارشناسـان اقتصادی ضعف در تأمین 
زیرسـاخت ها را مانـع سـرمایه گذاری در اسـتان 
می داننـد امـا معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی 
و توسـعه منطقـه ای اسـتانداری گلسـتان معتقـد 
اسـت رونـد جـذب سـرمایه گذار در اسـتان رو بـه 
بهبود اسـت، راهکارهای تحقق توسـعه اقتصادی 
در اسـناد اسـتان دیده شـده و زمینه و بستر تأمین 
زیرسـاخت های جـاده ای، ریلی، دریایـی و هوایی 
بـرای توسـعه صادرات اسـتان آماده شـده اسـت.

ــت:  ــب گف ــن مطل ــان ای ــدری بابی ــی مرگ عل
ــرون کــه الیحــه  منطقــه آزاد تجــاری اینچــه ب
آن در دولــت بــه تصویب رســیده و از شــهریورماه 

ــده و  ــامی ارسال ش ــورای اس ــس ش ــه مجل ب
همچنیــن راه ســبز )راه آهــن شــمال بــه جنــوب( 
و اتصــال بــه کشــورهای ســی آی اس و توســعه 
و تحکیــم و همچنیــن اســتفاده از ظرفیت هــای 
متقابــل اقتصــادی کشــورهای همســایه و 
تکمیــل راه آهــن گــرگان - اینچــه بــرون و 
تکمیــل پایانــه صفــر مــرزی از اقدامــات صــورت 
ــد  ــرمایه گذاری و رش ــعه س ــرای توس ــه ب گرفت

ــوده اســت. ــتان گلســتان ب اقتصــادی اس
ــی  ــار از اراض ــه زودی 200 هکت ــه داد: ب وی ادام
ــاد  ــرمایه گذاری و ایج ــرای س ــتان ب ــمال اس ش
ــرمایه گذاری  ــرکت س ــه 11 ش ــات ب ــه غ پایان

واگــذار می شــود.
وی همچنیــن از در اختیــار قــرار دادن یــک هــزار 
ــه  ــرای کارخان ــرون ب ــار از اراضــی اینچــه ب هکت
فــوالد، شــرکت پتروپاالیــش و شــهرک متالوژی 
خبــر داد و افــزود: ســاماندهی بنــدر خواجــه نفس 
ــوط  ــل خط ــی، تکمی ــدور دریای ــل کری و تکمی
ــوب  ــه جن ــمال ب ــن ش ــال راه آه ــی و اتص ریل
بــا راه آهــن  گــرگان - ســمنان و همچنیــن 
ــر  ــاده ای از دیگ ــل ج ــاخت های حمل ونق زیرس
تأمیــن زیرســاخت های  اقدامــات در حــوزه 

ــت. ــوده اس ــتان ب ــرمایه گذاری در اس س
بــه گفتــه وی تمــام راهکارهــا و طرح هــای 
توســعه  بــرای  زیرســاختی  و  زیربنایــی 
ســرمایه گذاری و رشــد اقتصــادی در اســتان 
پیش بینــی و وارد فــاز اجرایــی شــده اســت 

ــم  ــن مه ــک ای ــده ای نزدی ــم در آین و امیدواری
ــد. ــق یاب تحق

ــعه  ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
داد:  ادامــه  اســتانداری گلســتان  منطقــه ای 
ــه آزاد  ــاد منطق ــب ایج ــا تصوی ــبختانه ب خوش
ــدی از  ــاب جدی ــتان، ب ــتان گلس ــمال اس در ش
فعالیت هــای اقتصــادی و البتــه صنعتــی در 

ــد. ــد ش ــتان بازخواه اس
مرگــدری اضافــه کــرد: یکــی از مهم تریــن 
مزایــای آن تســهیل دسترســی بــه بــازار 
کشــورهای آســیا میانــه اســت و از ســوی 
ــه  ــورمان ب ــی کش ــبکه ریل ــال ش ــر، اتص دیگ
راه آهــن ترکمنســتان و قزاقســتان در مــرز اینچه 
ــی  ــوالت صنعت ــادرات محص ــکان ص ــرون، ام ب
ــه همســایگان شــمالی و  و کشــاورزی اســتان ب

ــرد. ــد ک ــم خواه ــن را فراه ــی چی حت
ــا مزایــای  ــادآور شــد: ایجــاد منطقــه آزاد ب وی ی
ــا خــود بــه همــراه دارد می توانــد  ویــژه ای کــه ب
ســرمایه گذاری  جــذب  میــزان  در  تحولــی 
داخلــی و خارجــی در اســتان باشــد، ایــن منطقــه 
از معافیت هــای مالیاتــی و  بــا برخــورداری 
گمرکــی و دوری از برخــی قوانیــن بازدارنــده 
داخلــی، برخــورداری از امکانــات زیربنایــی 
ــد  ــد می توان ــی کارآم ــت اجرای ــب و مدیری مناس
دلیــل  بــه  را  خارجــی  ســرمایه گذاری های 
بهره گیــری از مزیت هــای نســبی همچــون 
ارزانــی نیــروی کار و مــواد اولیــه و نزدیکــی بــه 

ــد. ــذب کن ــرف ج ــای مص بازاره
از  آزاد می توانــد  وی متذکــر شــد: منطقــه 
بــرای  را  خارجــی  ســرمایه های  یک ســو 
گســترش صنایــع صــادرات محــور جــذب 
ــاوری و  ــال فّن ــا انتق ــر ب ــوی دیگ ــد و از س نمای
ــاد  ــب، اقتص ــغلی مناس ــای ش ــاد فرصت ه ایج
ــه اقتصــاد بین المللــی  نســبتاً بســته اســتانی را ب
ــن  ــد، بنابرای ــق کن ــایه ملح ــورهای همس و کش
ایجــاد منطقــه آزاد می توانــد به عنــوان یــک 
خط مشــی ســریع و راهــی میانبــر بــرای تحقــق 
اهدافــی همچــون جــذب ســرمایه های داخلــی و 
خارجــی و توســعه صــادرات غیرنفتــی در اســتان 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق مورداس
ــادی  ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ ــد مع هرچن
گلســتان  اســتانداری  منطقــه ای  توســعه  و 
ــرمایه گذاری  ــتر س ــه و بس ــت زمین ــد اس معتق
و رشــد اقتصــادی بــا تأمیــن زیرســاخت ها 
فراهم شــده امــا شــواهد و قرائــن موجــود 
ــع  ــه مان ــع و مشــکاتی اســت ک حاکــی از موان
ــرمایه گذاری در  ــه س ــرمایه گذاران ب ــت س از رغب

پروژه هــای اقتصــادی در گلســتان اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

ماهیــان  صیــد  ممنوعیــت  طــرح  اجــرای 
ــال 2011  ــه از س ــزر ک ــای خ ــاری از دری خاوی
ــای  ــرای احی ــدی ب ــه امی ــد، روزن ــی ش اجرای
ســلطان دریــای خــزر ایجــاد کــرد تــا بــار دیگــر، 
خاویــار مازنــدران در ســبد صــادرات قــرار گیــرد 
ــاری،  ــان خاوی ــد ماهی ــار ممنوعیــت صی و در کن
ــی  ــاری در برخ ــان خاوی ــرورش ماهی ــرح پ ط
اســتان ها ازجملــه مازنــدران کلیــد خــورد 
و ســرانجام، مرواریــد ســیاه پرورشــی درراه 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــای جهان بازاره
حســن حبیب نــژاد مدیــرکل شــیات مازنــدران 
ــن اســتان در ســال  ــد: ای ــه می گوی ــن زمین در ای
ــاری  ــان خاوی ــاری 70 درصــد صــادرات ماهی ج
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــی کش پرورش
ــرم  ــه 780 کیلوگ ــتان ب ــادرات اس ــزان ص و می

ــیده اســت. رس
وی گفــت: از مزیــت ماهیــان خاویاری پرورشــی 
اســتان ایــن اســت کــه ازنظــر پــرورش و تغذیــه 
نزدیــک بــه طبیعــت دریــای خــزر اســت و ارزش 

باالیــی دارد.
حبیــب نــژاد ادامــه داد: خاویــار پرورشــی اســتان 
ــت  ــتان هایی نیس ــار اس ــا خاوی ــاس ب ــل قی قاب
ــرورش  ــای خــزر پ ــر از دری ــی غی کــه در آب های

می شــود. داده 
ــه  ــن مزرع ــدازی بزرگ تری ــا راه ان ــدران ب مازن
پــرورش ماهیــان خاویــاری قــره بــرون در 
چپکــرود جویبار،عزمــش را جــزم کرده تــا نامش 
را به عنــوان صادرکننــده برتــر خاویــار در جهــان 

ــد. ــت کنن ثب
ــه  ــن مزرع ــدازی بزرگ تری ــا راه ان ــدران ب مازن
پــرورش ماهیــان خاویــاری قــره بــرون در 
ســاحل چپکــرود جویبــار، عزمــش را جــزم کرده 
تــا نامــش را به عنــوان صادرکننــده برتــر خاویــار 
ــج  ــه پن ــه ک ــن مزرع ــد. ای ــت کنن ــان ثب در جه
ــی  ــرورش ماه ــتخر پ ــعت و 96 اس ــار وس هکت
ــار و دو  ــن خاوی ــاالنه 30 ت ــت س ــرار اس دارد، ق
هــزار تــن گوشــت ماهــی تولیــد کنــد و بــه گفته 
ــان  ــرورش ماهی ــی پ ــرکت تعاون ــل ش مدیرعام
خاویــاری قــره بــرون، ایــن مزرعــه بــه فنــاوری 
نویــن برگشــت آب، دســتگاه تزریــق ازون و 
اکســیژن خالــص مجهــز اســت و آب مــورد نیــاز 
ــر مکعــب در  ــی پنج مت ــا دب ــای خــزر ب آن از دری

ــود. ــن می ش ــه تأمی ثانی
اســحاق اســامی بــه ظرفیت بــاالی شهرســتان 
درزمینــه تولیــد خاویــار اشــاره و اظهار امیــدواری 
ــه  ــدان دور ب ــده نه چن ــه در آین ــن منطق ــرد ای ک

پایتخــت خاویــار ایــران و جهــان تبدیــل شــود.
وی بـا اشـاره به دردسـت سـاخت بـودن کارخانه 
خـوراک آبزیـان به ظرفیـت 11 هزار تن در سـال 
به صـورت زنجیـره ای یـادآور شـد: برنـد خاویـار 

مازنـدران دوبـاره جهانـی خواهد شـد.

خاویــار  کدصادراتــی  lدریافــت 
مازنــدران

مازنــدران کــه تولیــد گوشــت ماهیــان خاویــاری 
ــد  ــروری و تولی ــزارع آبزی پ ــدازی م ــا راه ان را ب
ماهیــان خاویــاری بــا افتتــاح بزرگ تریــن مرکــز 
پــرورش ماهــی خاویــاری خاورمیانــه در دســتور 
ــد  ــت ک ــه دریاف ــق ب ــت، موف ــرار داده اس کار ق
ــا  ــه اروپ ــی ب ــار پرورش ــادرات خاوی ــوز ص و مج
شــد و ایــن امــر ارزآوری خوبــی نصیــب کشــور 

ــرد. و اســتان خواهــد ک
در حـال حاضـر هـر کیلوگـرم خاویـار 870 دالر 
ارزش گـذاری شـده اسـت که نویـد خوبـی برای 
توسـعه صـادرات مرواریـد سـیاه خواهـد بـود و 
کشـورهای اروپایـی، آلمـان، بلژیـک و انگلیـس 
مقصد خاویـار مازنـدران خواهد بـود. اکنون بیش 

از 40 مزرعـه درزمینه پـرورش ماهیـان خاویاری 
و  مازنـدران  گیـان،  سـاحلی  اسـتان های  در 
گلسـتان به عـاوه اسـتان های قـم، لرسـتان و 

فـارس فعالیـت می کنـد.

lلــزوم تدویــن برنامــه توســعه 
فعالیــت هــای شــیالتی

و  خاویــاری  ماهیــان  پــرورش  توســعه 
آبزی پــروری می توانــد ارزآوری خوبــی بــرای 
ــه  ــن رو ب ــد ازای ــته باش ــدران داش ــاد مازن اقتص
بایــد  کارشناســان  و  صاحب نظــران  تأکیــد 
ــای شــیاتی  ــرای فعالیت ه ــدون ب ــه ای م برنام
ــد  ــنتی تولی ــیوه های س ــی و ش ــتان طراح در اس

ــود. ــته ش ــار گذاش کن
ــق  ــه اف ــیدن ب ــا رس ــدران ت ــر روی، مازن ــه ه ب
توســعه ای مطلــوب درزمینه پــرورش و صــادرات 
ــش دارد و  ــادی در پی ــاری راه زی ــان خاوی ماهی
ــار خــزر  ــر مشــتریان خاوی ــه هــرروز ب درحالی ک
افــزوده مــی شــود، امــا شــبه خاویارهــا و قاچــاق 
ــد  ــی مرواری ــد صادرات ــاری، برن ــان خاوی ماهی

ــد. ــد مــی کن ســیاه را تهدی

علیرضا نوری 
کجوریان

ــود  ــرده ب ــوچ ک ــزر ک ــای خ ــال از دری ــال های س ــه س ــیاه ک ــد س مرواری
ــوغات  ــوگلی س ــوان س ــه عن ــردد و ب ــر می گ ــش ب ــه زادگاه ــاره ب دوب

ــود. ــی می ش ــای جهان ــی بازاره ــدران راه مازن
سال هاســت کــه ماهــی خاویــار از دریــای خــزر رخــت بســته و ذخایــرش 
بــه صفــر رســیده اســت چراکــه شــبه خاویارهــا، قاچــاق و برداشــت های 

بی رویــه، تیشــه بــه ریشــه مرواریــد ســیاه زده اســت.

معــاون  کــه  روزه ای   ۱80 فرصــت 
بــه  هرمــزگان  اســتاندار  سیاســی 
ــره  ــن جزی ــول در ای ــرای تح ــز ب ــره هرم ــئوالن جزی مس
داد، پایــان یافــت امــا هنــوز اتفــاق خاصــی در ایــن منطقــه 
رخ نــداده و جوانــان در حــال تــرک هرمــز هســتند.

هرمـز به عنـوان قلـب خلیج فارس بـا جمعیت هفت هـزار و 500 
نفـری متشـکل از هـزار و 350 خانوار جزیـره ای بسـیار تأثیرگذار 
در طـول تاریـخ بـوده اسـت. ایـن جزیـره بـا توجـه بـا دارا بودن 
بیـش از 70 نـوع طیـف رنگـی خـاک و معـادن غنـی خاک های 
سـرخ و جذابیت هـای زمین شناسـی به اعتقـاد زمین شناسـان در 

دنیـا به بهشـت زمین شناسـی معروف شـده اسـت.
جزیـره ای کـه روزگاری نه چنـدان دور محـل ارتبـاط تجار شـرقی، 
اروپایـی و آفریقایـی بـوده اسـت، جزیره هرمـز، نگیـن خلیج فارس 
و کلیـد طایـی تجـارت منطقـه جزیـره ای کـه رونـق اقتصـادی، 
اشـتغال زایی معـادن خـاک سـرخ و نمـک، رفت وآمـد لنـج هـای 
تجـاری و باربـری برای بارگیری خاک سـرخ و نمک ایـن جزیره به 
کشـورهای حوزه خلیج فارس و سـایر کشـورهای اروپایی، آفریقایی 
و آسـیایی زبـان زد خـاص و عـام بود امروزه سـایه شـوم بیـکاری و 

رکـود اقتصـادی آن؛ مـردم ایـن جزیـره را از پا درآورده اسـت.

lوعده هـای 180روزه مسـئوالن بـه جزیره نشـینان 
هرمـز در حـد حـرف ماند

در اردیبهشــت ماه ســال جــاری بــود کــه معــاون سیاســی اســتاندار 

ــه ایــن جزیــره آمــد و در جلســه  ــرای معارفــه بخشــدار جدیــد ب ب
شــورای اداری ایــن جزیــره بیــان کــرد:  مســئوالن باید تــا 180روز 
در ایــن شــهر تحــول ایجــاد کننــد. اکرمــی در آن جلســه عنــوان 
کــرد: چنــد ســال پیــش کــه بــه ایــن جزیــره ســفر کــردم همیــن 
وضعیــت داشــت اکنــون هــم دارد و از مســئوالن خواســت کــه در 
خصــوص توســعه اقتصــادی و اشــتغال در ایــن جزیــره اقــدام کنند.

امـا در این مـدت هیچ اتفـاق خاصی برای بهبود شـرایط اشـتغال و 

اقتصاد مـردم جزیـره رخ نداد.
یکـی از شـهروندان هرمـزی در خصوص معضل بیـکاری آن هم در 
میان قشـر جوان تحصیل کـرده گفت: معضـل بیکاری قشـر جوان 
تحصیل کـرده و مهاجـرت آن ها به شـهرهای دیگر امـروز دامن گیر 

جوانان این جزیره شـده اسـت.
ایـن شـهروند اظهارداشـت: جوانـان تحصیل کـرده مـا کـه به عنـوان 
پتانسیل های بالقوه شهرمان هسـتند پس از متحمل شدن هزینه های 

احمد رنجبری

مروارید سیاه به خزر بر می گردد

 خاویار سوگلی صادرات مازندران
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سرسـام آور تحصیل و فراغت از تحصیل با نبود شغل و مسکن مناسب 
، مهاجـرت را بـر مانـدن در شـهر و دیار خود ترجیـح می دهند.

وی افـزود: دولـت می تواند با یـک برنامه ریزی مدون و کارشناسـی 
شـده بخشـی از این معضل را برطرف سازد.

رنجبر یکـی از جوانـان تحصیل کرده کـه دارای مدرک کارشناسـی 
ارشـد اسـت، گفـت: بیـکاری امـروز در بیـن جوانـان رواج زیـادی 
پیداکـرده، به طوری کـه بـاال رفتـن سـن ازدواج، افزایـش طـاق و 

اعتیـاد از ردپـای بیـکاری در معضـات اجتماعـی جامعه اسـت.
ایـن جـوان هرمـزی  عنـوان کـرد: بنـده حـدود 7 سـال اسـت 
فارغ التحصیـل شـده ام کـه بـرای یافتـن شـغل آبرومندانه 6 سـالی 

اسـت پیگیـر هسـتم کـه موفـق نشـده ام.
یکـی دیگـر از تحصیل کـرده ای هرمـز اظهـار کـرد: متأسـفانه در 
جزیـره طرح هـای زیربنایـی ریشـه ای و مانـدگاری اجرانشـده و 
بـا تصویـب کلیـات طـرح الحـاق هرمز بـه منطقـه آزاد قشـم موج 
امیـدواری در بیـن جوانـان و تحصیل کرده هـای ایـن جزیـره زده 
شـد ولـی متأسـفانه ایـن امر هـم هنـوز محقق نشـده اسـت و  این 
قضیـه باعث افزایش بیـکاری بخصوص در قشـر تحصیل کرده این 

جزیره  شـده اسـت.
حسـن سـامتی تأکیـد کـرد: بیـکاری و نبـود مسـکن مناسـب 
بزرگ تریـن مشـکل جوانان این جزیره  اسـت و نبود شـغل در هرمز 
نیـز منجـر بـه مهاجـرت بی رویه جوانـان به شـهرهای دیگـر مانند 

بندرعبـاس ، قشـم ، مینـاب  و ... شـده اسـت.
سـامتی  اظهار کرد: به طور متوسـط در هـر خانـواده هرمزی، یک 
تـا دو نفر بیکار وجود دارد و بی تفاوتی مسـئولین سـبب شـده تا آمار 

بیکاری و مهاجرت در هرمـز باال رود..
وی بیـان کـرد: ایجـاد اشـتغال پایـدار و حمایـت از سـرمایه گذاران 
از راه هـای مبـارزه بـا پدیـده شـوم بیـکاری جلوگیـری از مهاجرت 
جوانـان به شـهرهای اطـراف اسـت و امیدواریم مسـئوالن اسـتان 
و شهرسـتان برای کاهش بیـکاری و جلوگیری از مهاجـرت جوانان 

ایـن جزیره  چـاره ای بیندیشـند.
وی جزیره نشـینان  را مرزبانـان اسـتان مـرزی هرمزگان  دانسـت و 
گفت: باید اقدام اساسـی بـرای جلوگیری از مهاجرت جزیره نشـینان  
بـه سـرزمین اصلـی  انجـام شـود چراکه بـرای امنیـت این اسـتان 

مـرزی بایـد در آینـده هزینه هـای سـنگین تری پرداخت شـود.
بااین حـال جوانـان جزایـر محرومـی همچـون هرمـز بـا مشـکل 
نـرم می کننـد.  بیـکاری و توسـعه نیافتگی منطقـه دسـت وپنجه 
جزیـره هفـت هـزار و 500 نفـری هرمز نیـز از ایـن قاعده مسـتثنا 
نیسـت و باوجـود نیـروی تحصیل کـرده جویـای کار، به دلیـل نبود 
زیرسـاخت ها و سـرمایه، مسـکن و خدمـات رفاهـی جوانـان ایـن 
دیـار بـه شـهرهای بـزرگ و مناطـق صنعتـی شـهرهای هم جـوار 

بندرعبـاس و مینـاب ورودان و قشـم مهاجـرت می کننـد.
جوانانـی کـه با شـوق و اشـتیاق تمام مشـقت و سـختی های دوران 
تحصیـل را بـه جـان خریده انـد تـا بتواننـد بـا اندوخته دانـش خود 
برای شـهر خـود مفیـد فایـده واقع شـوند امـا بعـد از گـذر از دوران 
تحصیـل و دیـدن چنین وضعیت نابسـامانی در منطقـه، مهاجرت را 

بهتریـن عامـل فـرار از بیـکاری می دانند.
غول  دو  میان  و  معیشتی  و  اقتصادی  بن بست  در  هرمز  جزیره 
توسعه یافته بندرعباس و قشم قرارگرفته است، بی توجهی به ظرفیت ها 
و پتانسیل های طبیعی این جزیره موجب شده تا زیرساخت های توسعه 

آن ، هم آن گونه که انتظار می رود شکل نگیرد.
هرچنـد گـذران زندگـی ایـن دیـار بـا صیـادی رقـم می خـورد امـا 
خشک سـالی و فقدان صیـد در چند سـال اخیر در ایـن جزیره باعث 
روی آوردن مـردم ایـن سـامان بـه شهرنشـینی و فاصلـه گرفتن از 

بخـش صیادی شـده اسـت.
به اعتقاد بسـیاری از شـهروندان و کارشناسان مسـائل اجتماعی عمده 
مشـکات و ناهنجاری هایـی کـه بعضـاً شـاهد آن هسـتیم معضـل 
بیکاری اسـت که امروزه دامن گیر بسـیاری از جوانان هرمز شـده است.

lپدیده مهاجرت دامنگیر جزیره هرمز
عضو شـورای شـهر هرمز با اشـاره به نبود منابع پایدار در جزیـره از بروز 

پدیده خطرناک »مهاجـرت« در میان مردم این جزیـره خبر داد.

قنبـر زرنـگاری بـا اشـاره بـه مشـکات جزیـره هرمـز افـزود: 
اصلی تریـن چیزی کـه در وهلـه اول نـگاه همه را به خـودش جلب 
می کنـد سـونامی خاموشـی به نـام »مهاجرت« اسـت کـه دارد این 

جزیـره را فرامی گیـرد.
وی بیـان کـرد: طبـق بررسـی و واکاوی هایـی کـه صـورت گرفته، 
نبـود اشـتغال و مسـکن مناسـب بـرای جوانـان مهم تریـن عامـل 
مهاجـرت مـردم ایـن جزیـره بـه شهرسـتان های هم جـوار اسـت.

رئیـس شـورای شـهر هرمز بابیـان اینکه متأسـفانه هنوز با گذشـته 
تصویـب جزئیـات طـرح الحـاق ایـن جزیـره به منطقـه آزاد قشـم، 
الحـاق محقـق نشـده، عنـوان کـرد: نبـود منابـع و راهـکاری برای 
خـروج جزیـره هرمـز از بن بسـت و همچنیـن نبـود کارخانه هـا و 
صنایـع کـه اشـتغال و دلگرمی بـرای جوانـان ایجـاد کند بـر تعداد 

مهاجـرت هـای سـاکنان جزیـره افزوده اسـت.
عضـو شـورای شـهر هرمز بـا اعتقـاد بـر اینکـه مشـکات جزیره 
هرمـز بسـیار زیـاد اسـت، خواسـتار همـکاری و تعامـل مسـئوالن 
کشـوری و اسـتانی جهت رفع و پیگیری مشـکات شـد و ادامه داد: 
مـا مسـئوالن به عنـوان نماینده هـای مـردم نباید منتظر اشـخاص 

خاصـی باشـیم کـه بیایند مشـکات جزیـره را حـل کند.
رئیـس شـورای  شـهر هرمـز گفـت: ایجـاد اشـتغال مولـد یکـی از 
مباحـث جـدی کارآفرینی اسـت و بـا سـرمایه گذاری و ایجاد شـغل 
مسـتقیم می تـوان به رشـد اشـتغال دسـت یافت. بـا ایجاد اشـتغال 
مولـد و در اختیـار گذاشـتن زمیـن جهـت تأمیـن مسـکن موجـب 

کاهـش آمـار مهاجـرت خواهد شـد.
وی همچنیـن بـه راه هـای پیشـگیری و جلوگیـری از مهاجـرت 
افـراد از جزیـره هرمـز بـه شـهرهای اسـتان دیگـر اشـاره کـرد و 
افـزود: در نخسـتین گام بایـد زمیـن جهـت احـداث سـرپناه بـرای 
جوانان و تشـویق کارفرمایـان و سـرمایه گذاران در اختیار قـرار داد و 

به این ترتیـب مانـع مهاجـرت افـراد بـه دیگـر شـهرها شـد.
زرنـگاری ادامـه داد: جزیـره هرمـز به عنوان یک شـهر گردشـگری 
شـناخته می شـود، متأسـفانه مهم تریـن ویژگـی ایـن جزیـره  کـه 
زمینه سـاز اشـتغال و کسـب وکار بسـیاری از مـردم منطقه اسـت در 

حـال تخریـب شـدن و از بیـن رفتن اسـت.

lاشتغال بزرگترین دغدغه جوانان هرمزی
وی تأکیـد کـرد: اشـتغال به یقیـن یکـی از بزرگ تریـن دغدغه های 
جوانـان جزیره هرمز اسـت کـه اگر زمینـه این مهـم به طور صحیح 
فراهـم نباشـد همـگان شـاهد مهاجـرت روزافـزون هرمزی هـا به 

شـهرهای دیگر اسـتان خواهنـد بود.
رئیس شـورای اسـامی شـهر هرمـز، با اشـاره به وضعیـت عمرانی 
و آبادانـی و توسـعه نیافتگی ایـن جزیـره گفـت: درآمـد شـهرداری 
هرمـز را ناچیـز بـوده و کمک هـای دولتـی جوابگـوی اقدامـات 
عمرانـی در ایـن جزیره نیسـت و اعتبـارات در نظر گرفته شـده برای 

شـهرداری ها صرفـاً صـرف هزینـه حقـوق کارکنـان می شـود.
وی بـا اشـاره به بازدید سـال گذشـته رئیـس و اعضای کمیسـیون 
عمـران مجلـس شـورای اسـامی از جزیـره هرمـز گفـت: ایـن 
کمیسـیون  ضمـن بازدیـد از بخش هـای مختلـف جزیـره، راه های 
توسـعه ایـن جزیـره را موردبررسـی قراردادنـد. از طـرح رینـگ دور 
جزیـره و همین طـور ایجـاد دیـواره سـاحلی ایـن جزیـره بازدیـد و 
در نشسـتی بـا مسـئوالن محلـی راه هـای توسـعه جزیـره را بعد از 
تصویـب نهایـی الحاق ایـن جزیره بـه منطقـه آزاد قشـم را ارزیابی 

کردنـد.
رئیس شـورای شـهر هرمز اظهارداشـت: بازدید اعضای کمیسـیون 
عمـران از جزیره هرمز سـبب شـد تا آن هـا دید بازتـر و مطلوب تری 
نسـبت بـه توسـعه ایـن جزیـره و صیانـت از بهشـت کانی شناسـی 

ایران داشـته باشند.

lالحـاق هرمز بـه منطقـه آزاد راهـکاری بـرای برون 
رفت از مشـکالت

زرنـگاری ادامـه داد: ایجاد و بهبود زیرسـاخت های موردنیاز توسـعه 
همچـون الحـاق هرمـز بـه منطقـه آزاد می توانـد عامـل برون رفت 
هرمـز از بن بسـت اقتصـادی و طبیعـی و تبدیل شـدن بـه یـک 
منطقه تجـاری و گردشـگری شـود که ایـن زیرسـاخت ها می تواند 

سـرمایه گذار بخـش خصوصـی را بـه جزیـره هرمز بکشـاند.
قنبـر زرنـگاری گفت: کوتاه سـازی مسـیر دریایـی جزیـره هرمز در 
دولت هـای قبلـی اسـتارت آن زده شـد، ولـی متأسـفانه ایـن پـروژه 

بزرگ بـه حـال خود رهاشـده اسـت.
رئیس شـورای شـهر هرمز در خصـوص اقدامات و زیرسـاخت ها در 
خصـوص الحـاق جزیـره هرمز بـه منطقـه آزاد بیان داشـت: مرحله 
اول کـه کلیات طـرح الحاق به منطقـه آزاد بود با تـاش نمایندگان 
اسـتان و دیگـر نماینـدگان در خانـه ملت بـه تصویب رسـید که به 
دلیـل وارد شـدن ایراداتـی مبنـی بـر اینکـه کل یـا بخشـی از ایـن 
جزیـره بـه منطقه آزاد تبدیل شـود سـبب شـد تـا بر ایـن مصوبات 

اصاحیـه بزننـد و بـه کمیسـیون اقتصـادی مجلـس ارائه شـد که 
اکنـون منتظـر به تصویب رسـیدن ایـن اصاحیه در آن کمیسـیون 
هسـتیم بـه همیـن دلیـل هیچ گونـه اقدامـات بـرای آغـاز یـا اتمام 

زیرسـاخت هایی ایـن جزیـره صـورت نگرفته اسـت.
زرنـگاری افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه در بهمن مـاه سـال گذشـته 
رئیس مجلس شـورای اسـامی بـه همـراه فرمانده نیـروی دریایی 
سـپاه از ایـن جزیـره بازدیـد و از نزدیـک با مـردم این  جزیـره دیدار 
کردنـد یکـی از اصلی ترین خواسـته مـردم ایـن جزیره در این سـفر 
مصوب شـدن جزئیـات الحاق ایـن جزیره بـه منطقه آزاد قشـم بود 
کـه رئیـس مجلس وعـده دادنـد پـس از تصویـب بودجه سـال 94 
ایـن موضـوع در دسـتور کار مجلس قـرار بگیرد که متأسـفانه بعد از 
تصویب بودجه سـال 94 هنـوز در این خصوص هیـچ اقدامی عملی 
صورت نگرفته اسـت، امیدواریـم که نمایندگان اسـتان هرمزگان در 
خانـه ملت در ایـن خصوص تصمیم عاجلـی بگیرنـد و جزیره هرمز 

را از بن بسـت رهایـی دهد.
رئیـس شـورای شـهر هرمـز بـا اشـاره بـه واگـذار نکـردن زمین به 
جوانـان ایـن جزیره گفـت: دغدغـه اصلـی جوانان بعـد از اشـتغال، 
مسـکن اسـت و عـده زیـادی از جوانـان ایـن جزیـره فاقـد زمین و 
مسـکن هسـتند. در حـال حاضـر 250خانـوار کـه قریـب به اتفـاق 

جوانـان ایـن جزیره هسـتند.
وی گفـت: جوانـان این جزیـره با وضعیت فعلی که همان نبود اشـتغال 
و مسـکن اسـت و به یک دغدغه  تبدیل شـده اسـت، مجبور به اشتغال 
در خارج از هرمز هسـتند. تنهـا دلیل مانـدن در جزیره هرمـز امیدواری 
بـه داشـتن زمین برای تهیه مسـکن اسـت. اگر این هـم از آن هـا دریغ 
شـود در صورت فراهم شـدن کمترین امکانات و شـرایط جزیره را ترک 
خواهنـد کرد کـه قطعاً بـه صاح نظام نیسـت. رئیس شـورای شـهر 
هرمز عنـوان کرد: بـرای جلوگیری از مهاجـرت جوانـان این جزیره 

مشـکل اقتصادی و مسـکن اهالی جزیـره هرمز حل بشـود.
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شکار مرغابی

نارنجی پــوش  بانــوی  تنهاتریــن 
بانــوی  خالــه صغــری،  / حکایــت 
قلعــه  پیــش   شــهر  نارنجی پــوش 
اســت.  تنهایــی  خراســان شــمالی، 
حکایــت زندگــی او روزگار خســته 

اســت فراموشــی 

گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول یــک  مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرنــگاران خبرگــزاری 
منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده هســت کــه دســت بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار باشــد امــا نــگاه مــا در ایــن 
ــه بــوده و اینکــه در  ــه نگاهــی هنرمندان آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل ب

همیــن فرصــت کوتــاه چنــد صفحــه نــگاه شــما بــه اقلیــم ایــران بچرخــد.

 تشییع پیکر شهید مدافع حرم محمدرضا فخیمی

هفته چهاردهم کورس پائیزه گنبد کاووس

تصویـر ایران
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خاکســتری  هــوای   
ن صفهــا ا

دیوار مهربانی

دیوار مهربانی

تصویـر ایران
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برداشت زرشک

مرتفع ترین مدرسه ییاقی تالش

تصویـر ایران

دومین جشنواره سراسری سیاه بازی 
در سالن سلمان هراتی ساری استان 

مازندران برگزار شد
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زائران حرم مطهر رضوی

و  درمــان  بهداشــت  وزیــر  ســفر 
آمــوزش پزشــکی بــه شــاهرود و میامــی

مه گرفتگی در اندیمشک

تصویـر ایران

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYMEHR NEWSAGENCYصفحه 75 | شماره 8 | 12 دی 94

تســنن  اهــل  شــهدای  نکوداشــت 
کشــور شــمال 

 اسب اصیل ترکمن

طبیعت پاییزی

تصویـر ایران
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