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مدیر مسئول: علی عسگری

شـورا ی سـردبیری: سـید امیرحسـن دهقانـی، 
عـکاف محمـد  رحمانـی،  محمدسـجاد 

دبیرتحریریه:  صدیقه حسینی

مدیر هنری: محبوبه عزیزی               

بــا تشــکر از:  دبیــران اســتانی خبرگــزاری مهــر و 
سرپرســتان 31 اســتان خبرگــزاری مهــر

شماره تماس:  43051190
Township@mehrnews.com :پست الکترونیک

ــان اســتاد نجــات الهــي،  ــران، تهــران، خیاب آدرس: ای
ــاک 1۸ ــه، پ ــه بیم کوچ

عاقمنــدان مــی تواننــد مقــاالت و مطالــب خــود را برای 
مجلــه ایــران مهــر ارســال کنند.
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می گوینــد بخشــی از هویــت فرهنگــی هــر قــوم و کشــوری مربــوط بــه غذاهــا و آداب ورســوم خــاص پخت وپــز آن منطقــه 
می شــود به گونــه ای کــه بســیاری از کشــورهای کم تــر شناخته شــده از همیــن ظرفیــت بــرای شناســاندن خــود بــه جهــان 

اســتفاده کرده انــد تــا پــای گردشــگران و توریســت ها را بــه کشــور خــود بــاز کننــد.

ایــران کشــوری سرشــار از دیدنی هــا و جاذبه هــای طبیعــی، باســتانی، تاریخــی، زیارتــی و تفریحــی اســت ولــی شــاید یکــی 
از مهم تریــن خصوصیت هــای اقــوام مختلــف ســاکن در آن تنــوع غذایــی اســت کــه هماهنگــی بســیاری بــا نــوع منطقــه و 

ســبک زندگــی آن هــا دارد.

ــفره ای  ــوان س ــران می ت ــار ای ــه و کن ــرقی ترین آن در گوش ــا ش ــه ت ــن منطق ــوب و از غربی تری ــا جن ــه ت ــمال گرفت از ش
گســتراند و در از انــواع غذاهــای محلــی از باقالــی قاتــق و لونگــی گیــان گرفتــه تــا خورش خــال و دنــده کباب کرمانشــاه، 
غذاهــای جنوبــی بــا آن طعــم و مــزه بی نظیــر و آش هــا و شــیرینی ها متنــوع آذری زبان هــا بــا طعــم گیاهــان بهــاری چیــد 

کــه نشــان از ذوق و ســلیقه کدبانــوی ایرانــی را دارد.
آشــپزی ایرانــی بســیاری از غذاهــای کشــورهای حــوزه خاورمیانــه همچــون ترکیــه، ارمنســتان، گرجســتان، آذربایجــان و 

عــراق و... را تحــت تأثیرقــرار داده اســت.

ــا شــناختی  ــار  ب ــن دی ــان ای ــه به طــور ســنتی زن ــی نشــان می دهــد ک ــا و شــیرینی های ســفره های ایران ــا، آش ه خورش ه
دقیــق از مــواد غذایــی و خــواص مــواد ، آن هــا را باهــم ترکیــب می کننــد، بخشــی از هنرمنــدی کدبانوهــای ایرانــی را در 

ــم. ــرور می کنی ــه »ایران مهــر« م ــن شــماره مجل ــه ای ضمیم

نگاهی به سوغات و غذاهای محلی 
استان های مختلف ایران
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ــی،  ــدی، دوه دابان ــی، من ــوالغ اوت ــی، ب ــنگ، قازایاغ ــک، ش یلمی
کنگــر، جعفــری کوهی، ریــواس، اســفناج وحشــی، کهلیــک اوتی، 
گندلــه، ســوالن، نعنــای کوهــی، موســیر، قــارچ کوهــی، پونــه و... 
ــازار  ــاله وارد ب ــه س ــه هم ــتند ک ــی هس ــان خوراک ــه گیاه از جمل
می شــوند. مصــرف 
ــوص آش دوغ،  ــه خص ــواع آش ب ــه ان ــی از جمل ــای مختلف غذاه
ــه  ــان پخت ــط زن ــه توس ــن منطق ــی در ای ــان کوه ــه از گیاه دلم

می شــود
 

آش دوغ و کوفته پای ثابت سفره آذری ها
ایــن آش از معروف تریــن آش هــای آذربایجــان اســت و از نخــود، 
برنــج یــا بلغــور، تخــم مــرغ، آرد، دوغ و ســبزی های معطــر تهیــه 

می شــود.
از دیگــر آش هــای معــروف می تــوان بــه امــاج آش )کــه در موقــع 
ــاره  ــته اش ــور و آش رش ــد(، آش بلغ ــی آن را می پزن ــرما خوردگ س

کــرد.
ــرغ،  ــم م ــه، تخ ــه، ادوی ــرغ، لپ ــه م ــت فیل ــرغ: از گوش ــه م کوفت

ــود. ــه می ش ــاز داغ و آرد تهی ــردو، پی ــره، گ ــرزه و ت ــبزی م س
 

کالنه خوراکی لذیذ در مهاباد
نمــی شــود گفــت کانــه غــذا اســت یــا یــک جــور نــان، ولــی بــه 
هــر حــال بســیار لذیــذ و خوشــمزه اســت. ایــن غــذا بــا ایــن کــه 
بســیار ســاده اســت و از مــواد انــدک تهیــه مــی شــود بســیار لذیــذ 

و عصرانــه ای کامــل بــه حســاب مــی آیــد.
 مــزه آن چیــزی شــبیه کوکــوی تــره اســت و بــه همــراه ماســت 

طعمــی بــی نظیــر دارد و مــزه پیــاز و پیازچــه هــم نمــی دهــد.

 
طعم واقعی کباب  

ــت  ــوی اس ــاب خ ــاز کب ــوی از دیرب ــهر خ ــذای ش ــن غ اصلی تری
کــه بــرای چشــیدن طعــم اصــل کبــاب خــوی بایــد خــود را بــه 
بــازار قدیمــی خــوی رســاند تــا طعــم واقعــی کبــاب اصــل خــوی 

ــه کــرد. را تجرب
 

ــنا  ــتر آش ــا بیش ــی آذری ه ــای محل ــواع غذاه ــا ان ب
ــوید ش

کنگرخورشــه: کنگــر کوهــی را تمییــز کــرده، آن را تفــت می دهند 
ــه  ــه اضاف ــت و ادوی ــی، گوش ــه فرنگ ــو، رب گوج ــه آن آبلیم و ب

ــد. ــم می پزن ــا ه ــوده و ب نم
خورشــت آق مــاش: مــاش را بــا گوشــت، زعفــران، رب 
ــرخ  ــی س ــیب زمین ــه آن س ــد و ب ــه می پزن ــی و ادوی گوجه فرنگ

کــرده اضافــه می کننــد.
ــیر  ــرغ و س ــم م ــک، تخ ــاع خش ــده، نعن ــت چکی ــه: از ماس گزلم

تهیــه می شــود.
دلمــه بــرگ مــو: برنــج، لپــه، گوشــت، تــره و انــواع ســبزی معطــر 

را بــا ادویــه، رب گوجــه فرنگــی و کمــی ماســت می پزنــد و 
ــا  ــر دلمه ه ــد، از دیگ ــو می پیچن ــرگ م ــر را در ب ــوط حاض مخل

ــرد. ــاره ک ــز اش ــان نی ــم و بادمج ــه کل ــه دلم ــوان ب می ت
 

خوراک خوشمزه قفقازی
مــردم اســتان آذربایجــان غربــی معمــواًل غذاهــای گوشــتی را بــا 
ــه  ــوان ب ــن ترشــی ها می ت ــه ای ــد. از جمل ترشــی مصــرف می کنن
ترشــی مخلــوط، ترشــی لیتــه و ترشــی هفتــه بیجــار اشــاره کــرد.

گاتخ شورباســی )آبگوشــت ماســت( و قورت شورباســی )آبگوشــت 
کشــک( و چهمجــه )غــذای محلــی درشهرســتان نقــده )ســلدوز( 
کــه بــا برنــج گوشــت غــاز ویــک گیــاه صحرایــی بــه نــام اولیــک 
ــوربای  ــی )آش وش ــا شورباس ــی و یارم ــا آش ــود. یارم ــه می ش تهی

بلغــور( ازدیگــر غذاهــای مرســوم ومحلــی ایــن اســتان اســت.
ــاه  ــا گی همچنیــن در شهرســتان های خــوی و ماکــو کله جــوش ب
ــه  ــد ک ــام دارد می پزن ــز ن ــد واله گ ــار می روی ــه در به ــی ک محل
خیلــی خوشــمزه اســت البتــه آب ماهیچــه لپــه برنــج و بلغــور، پیاز 
و نعنــاع و ســیرداغ دیگــر مخلفــات ایــن غــذا اســت. یــک غــذای 
مجلســی هــم کــه دیگــر در مهمانی هــای ارومیــه جای خــودش را 

پیــدا کــرده خــوراک خوشــمزه قفقــازی اســت.

سفره آذری ها طعم گیاهان بهاری می گیرد/از آش دوغ تا دلمه

سکینه اسمی

آذربایجـان غربـی یکـی از مکان هـای 
مسـتعد از نظـر رویش گیاهان وحشـی 
اسـت بطـوری کـه در حال حاضـر بیش 
از صـد نـوع گیـاه خوراکـی، دارویـی و 
صنعتـی در اسـتان آذربایجـان غربی به 
صورت سـنتی برداشـت و مورد استفاده 

قـرار می گیـرد.

غذاهـای محلـی ایران
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ونوس بهنود

اردبیــل  شهرســتان   10 گســتره  در 
ــپزخانه های  ــی در آش ــای مختلف طعم ه
ــره  ــرد. ثم ــکل می گی ــی ش ــان اردبیل زن
آمیختگــی مطلــوب مــواد غذایی بــا طعم 
عشــق و محبــت غذاهایــی اســت کــه هر 
ــی را شــیفته کدبانوگــری  مهمــان اردبیل

ــوان اردبیلــی ســاخته اســت. بان

در بیـن تمامـی اقـوام ایرانـی بانـوان آذری به واسـطه دقـت نظر در 
طعـم دهی غـذا و ترکیب مناسـب مـواد غذایی لیسـت قابل توجهی 
از غذاهـای محلـی را در طـول دهه هـا بـه وجـود آورده اند. تـا جایی 
کـه می تـوان انـواع غذاهـا بـا طعم های تـرش و شـیرین و شـور و 

ملـس در غذاهـای محلـی اردبیل تجربـه کرد.

رسته شکالت 100 ساله اردبیل
یکــی از غذاهــای کمتــر شناخته شــده امــا قدیمــی اردبیــل 
ــام رســته اســت. رســته ترکیبــی از شــیر،  ــه ن ــی ب شــکات محل
شــکر، گلوکــز، کــره طبیعــی، خامــه مخصــوص سرشــیر، 
ــادر  ــزو ن ــت ج ــوان گف ــاید بت ــت. ش ــو اس ــردو و کاکائ ــز گ مغ
ــود. ــتفاده نمی ش ــد آن از آرد اس ــه در تولی ــت ک ــکات هایی اس ش
موســی خدایــی کــه بــه تنهایــی نســبت بــه احیــای ایــن غــذای 
ــن  ــه ای ــت و تهی ــد پخ ــت: فرآین ــت گف ــرده اس ــدام ک ــنتی اق س
ــد  ــاز دارد و بای ــان نی ــاعت زم ــه ۲4 س ــک ب ــه نزدی ــکات ک ش
ــه  ــی وگرن ــی و از کار نزن ــع باش ــت حواس جم ــه از پخ در هرلحظ

ــت. ــته نیس ــرد رس ــتت را می گی ــه دس ــزی ک چی
وی افــزود: در دیــگ مســی شــیر و شــکر و گلوکــز و خامــه 
جوشــانده می شــود و بــه حــدی کــه شــیرینی پــز تشــخیص بدهد 
ــا آب  قــوام آن در میانــه راه امتحــان خواهــد شــد. ایــن امتحــان ب
ــای  ــه فوت ه ــای خاصــی اســت ک ــاس تکنیک ه ــر اس ــرد و ب س
کوزه گــری ایــن صنعــت را تداعــی می کنــد. بعــد از جوشــیدن بــه 
حــد کفایــت و تغییــر رنــگ بــه قهــوه ای، مخلــوط از روی حــرارت 
برداشته شــده و ســرد می شــود. اینجــا مرحلــه اضافــه کــردن کــره 

طبیعــی، کاکائــو و گــردو اســت.
بــه گفتــه خدایــی درنهایــت بعدازاینکــه مخلــوط آمــاده در 
ــا دســتگاه بــرش کامــًا ســنتی  قالب هــای فلــزی ریختــه شــد ب

بــرش خــورده و آمــاده مصــرف می شــود.
ایـن شـکات در کوچـه عـارف اردبیـل بـه فـروش می رسـد و 
می تـوان گفـت تنهـا و اصلی ترین شـکات محلـی اردبیل اسـت.

قره حالوا سوغاتی به یادماندنی اردبیل

ــان  ــایر همتای ــش از س ــه بی ــل ک ــر در اردبی ــنتی دیگ ــذای س غ
خــود شناخته شــده اســت، قــره حالــوا اســت. بطوریکــه بــه لحــاظ 
پیدایــش و چــه بــه لحــاظ پخــت منحصــر بــه فــرد بــوده و در هیچ 
جــای کشــور پخــت آن مرســوم نبــوده و بــه عنــوان غــذای ســنتی 

اردبیــل آوازه جهانــی دارد.
ــن  ــد ای ــه و تولی ــه تهی ــبت ب ــود نس ــه خ ــزی ک ــماعیل عزی اس
ــذای  ــن غ ــه ای ــان اینک ــا بی ــد، ب ــدام می کن ــنتی اق ــذای س غ
محلــی نزدیــک بــه 90 ســال اســت در خانواده هــای اردبیلــی پخت 

ــه  ــوا شــامل آرد، جوان می شــود، تصریــح کــرد: ترکیبــات قــره حال
ــت. ــی اس ــل طبیع ــاره عس ــات و عص ــره، ادویه ج ــدم، آب، ک گن

وی افــزود: در گذشــته حلــوای ســیاه در کنــار خیابــان و صرفــاً در 
میــدان عالی قاپــو و در خــود اردبیــل فروختــه می شــد بــه طــوری 
ــیاه  ــوای س ــل حل ــتان اردبی ــر اس ــی شهرســتان های دیگ ــه حت ک
ــوای  ــهر حل ــگین ش ــا مش ــن ی ــوان در نمی ــًا نمی ت ــد و مث ندارن

ســیاه پیــدا کــرد.
ــوادی  ــه م ــد ب ــا تأکی ــز ب ــل نی ــه اردبی ــان تغذی ــی از کارشناس یک
کــه در ترکیــب حلــوای ســیاه بــه کار مــی رود ایــن غــذا را حــاوی 
ویژگی هــای درمانــی بی نظیــر بــه خصــوص بــرای منطقــه 

ــل دانســت. ــتان اردبی ــد اس ــه مانن ــتانی ب ــیر و کوهس سردس
ــا خاصیــت انــگل زدایــی،  اکبــر اصغــری تصریــح کــرد: عســل ب
کــره بــا خاصیــت انرژی زایــی، جوانــه گنــدم سرشــار از ویتامیــن و 
ــای  ــن گروه ه ــوان یکــی از مهم تری ــه عن ــف و آرد ب ــاح مختل ام
ــرم  ــیاه گ ــوای س ــع حل ــود طب ــث می ش ــوع باع ــی در مجم غذای
ــا آن  ــط ب ــای مرتب ــردی و بیماری ه ــان س ــرای درم ــد و ب باش

اســتفاده شــود.
ــوای ســیاه  ــات حل ــه انتخــاب هوشــمندانه ترکیب ــد ب ــا تأکی وی ب
ــر  ــه در اکث ــن منطق ــوای ای ــه آب وه ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ،گف
ماههــای ســال ســرد اســت اســتفاده از گروه هــای غذایــی 
بــا طبــع گــرم می توانــد در پیشــگیری از امــراض فصلــی و 

ــد. ــر باش ــا مؤث ــان آن ه ــی و درم آب وهوای
ــوای ســیاه را  ــور حل ــه وف ــوان ب ــو اردبیــل می ت ــدان عالی قاپ در می

تهیــه کــرده و ســوغات بــرد.

آش دوغ  و وصف طعم های اردبیل
دیگــر غــذای محلــی اردبیــل با طعمــی متفــاوت و بــه یــاد ماندنی 
آش دوغ اســت. غذایــی کــه بانــوان کدبانــوی ســایر شــهرها وقتی 
بــرای اولیــن بــار طعــم آن را تجربــه می کننــد بــه ســرعت دســتور 

پخــت آن را درخواســت می کننــد.
در خیابــان دانــش اردبیــل حســین صفیــری عیــد یکــی از 
آشــپزهای بــه نــام آش دوغ بــا رعایــت دقــت و مراقبــت در پخــت 
ــد. ــود می کن ــتریان خ ــکش مش ــل را پیش ــنتی اردبی ــذای س غ

وی در خصــوص ترکیــب ایــن غــذا گفــت: ترکیــب ســبزی تــازه، 
ــیر در  ــرغ و س ــج، تخم م ــی، برن ــود، کوفته قلقل ــی، نخ دوغ محل
ایــن آش اســتفاده می شــود و بنــده بــرای اینکــه غــذای مطلوبــی 
ــا  ــواد ب ــم و م ــر نمی کن ــواد کس ــذارم از م ــتری بگ ــل مش مقاب

ــم. ــتفاده می کن ــت اس کیفی

آش دوغ خــوب بــه عقیــده ایــن آشــپز بایــد ســفید باشــد و غلظــت 
ــف  ــت تعری ــین غلظ ــو حس ــد. آش دوغ عم ــته باش ــبی داش مناس
شــده دارد. نــه ســفت اســت نــه شــل. بــه حــدی متعــادل اســت 

ــا لــذت بــرای خــوردن آن بنشــینی. کــه ب
ــده آوازه آش  ــب ش ــا موج ــت در ظریف کاری ه ــن دق ــاید همی  ش
دوغ حســین بــه شــهرهای دیگــر و حتــی کشــورهای دیگر برســد. 

ــل  ــنتی اردبی ــای س ــاده ترین آش ه ــزو س ــه آش دوغ ج ــرا ک چ
اســت که بــه ســادگی در عــرض یــک ســاعت آمــاده شــده و روی 
ــد آش دوغ  ــا نمی توانن ــا خیلی ه ــد. ام ــوش می کن ــا خ ــفره ج س
ــری  ــای کوزه گ ــل فوت ه ــه دلی ــا ب ــد آن ه ــین را بپزن ــو حس عم

ــه می شــود. ــه اضاف ــواد اولی ــه م ــه در پخــت  آش ب ک

پیچاق قیمه و پذیرایی از مهمانان ویژه 
یکــی از غذاهــای ویــژه مهمــان در اردبیــل پیچــاق قیمــه اســت 
ــه می شــود.  ــو پخت ــوان کدبان ــا مهــارت خاصــی توســط بان کــه ب
پیچــاق قیمــه خورشــتی اســت کــه همــراه برنــج دم کــش شــده 
مصــرف می شــود و بــه دلیــل ترکیــب منحصــر بــه فــرد آن طعــم 

ــری دارد. ــر بی نظی و عط
یکــی از بانــوان اردبیلــی ترکیــب ایــن خورشــت را شــامل گوشــت 
ــادام خــال شــده، تخم مــرغ،  ــاز ســرخ شــده، ب ــی، پی ــدون چرب ب

آبغــوره و نمــک و فلفــل عنــوان کــرد.
ــاق  ــوب پیچ ــت مطل ــه پخ ــان اینک ــا بی ــدی ب ــت نورمحم ماح
قیمــه بســته بــه ترکیــب مناســب ایــن مــواد دارد، تصریــح کــرد: 
درعین حــال کــه پخــت ایــن خورشــت ســاده و در زمــان کوتاهــی 
ــبی  ــب مناس ــاب ترکی ــا انتخ ــت ب ــا الزم اس ــود ام ــام می ش انج

ــت شــود. اصــول پخــت آن رعای

طعم شیرین رسته تا عطر آش دوغ؛ اردبیل دیار طعم های شگفت انگیز 

غذاهـای محلـی ایران
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پیچـاق قیمـه از جملـه غذاهایی اسـت کـه در اغلب رسـتوران های 
اسـتان سـرو می شـود و بـه غـذای مهمـان در اردبیل شـهرت دارد 

بطوریکـه در اغلـب مـوارد بـرای مهمانان ویـژه پخت می شـود.

سوتی پلو و طعم ماهی دودی
ــه  ــو اســت ک ــل ســوتی پل یکــی دیگــر از غذاهــای ســنتی اردبی
ــبت های  ــام و مناس ــه در ای ــت ک ــی اس ــای محل ــه غذاه از جمل

ــود. ــه می ش ــد پخت ــب عی ــه ش ــی از جمل خاص
ــا شــیر و  ــج ب ــه برن ــی کت ــوی اردبیل ــر کدبان ــه تعبی ــو ب ســوتی پل
ــد. ــج می دهن ــه برن ــی ب ــران اســت کــه هــر دو طعــم مطلوب زعف
نورمحمــدی در ایــن خصــوص تصریــح کــرد: معمــواًل ســوتی پلــو 
بــا ماهــی دودی و ترکیــب ســرخ شــده کشــمش و خرمــا و قیصــی 

ــود. ــرف می ش مص
ــه شــکل گســترده در رســتوران ها ســرو نمی شــود  ــو ب ســوتی پل
ــه در  ــت ک ــل اس ــی اردبی ــای محل ــه غذاه ــود از جمل و بااین وج
ــود و  ــاد می ش ــرده و از آن ی ــوش ک ــا خ ــی ج ــای تاریخ کتاب ه
هنــوز کــه هنــوز اســت یکــی از غذاهــای اصلــی شــب عیــد اغلب 

خانواده هــای اردبیلــی محســوب می شــود.

تره ترکیب گیاهان وحشی و خودرو با خاصیت درمانی
ــا  ــودرو ب ــان خ ــب گیاه ــل ترکی ــنتی اردبی ــای س ــه غذاه از جمل

ــذای  ــه  غ ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــی اســت. ک ــت درمان خاصی
ــه ای در  ــل خــواص تغذی ــه دلی ــه ب ــرد ک ــره« اشــاره ک ــی »ت بوم

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــز مورداس ــوی نی ــک داروی مق ــام ی مق
ــد ترشــک )اولیــک(،  ــی مانن ــده شــده گیاهان ــازه چی برگ هــای ت
گاو زبــان بــدل )قــازان دولــدوران(، ســلین )شــیرین تــره(، گاوزبــان 
خــار دار )قــوزی قوالغــی(، اســفناج وحشــی )شــومو تره ســی(، گل 
گاو زبــان وحشــی )بــوزو بورنــی(،  شــمعدانی وحشــی )قیــر میــزی 
شــالوار یــا چوبــان اوخــی(، شــنگ )یملیــک(، ســلمک )یاغلیجــا(، 
ــگ  ــوزی( و بارهن ــه گئ ــوش )گویج ــوش خرگ ــی، گ ــاز ایاق غ
)بزوشــا( را پــس از شستشــو خــرد کــرده و در آب جوشــانده تــا آب 
آن بخــار شــود ســپس مقــدار کمــی برنــج و لپــه پختــه شــده بــه 

ــد. ــه می کنن آن اضاف
خــوردن ایــن غــذا در ابتــدای فصــل بهــار کــه ترکیبــی از چندیــن 
ــه  ــر ب ــر منحص ــم و عط ــر طع ــاوه ب ــت، ع ــی اس داروی گیاه
ــر  فــرد دارای خــواص درمانــی بســیاری اســت کــه فــرد را در براب
ــون  ــی مص ــای فصل ــژه بیماری ه ــه وی ــا ب ــیاری از بیماری ه بس

ــی دارد. م
عــاوه بــر ایــن کتــه در شــمال شــرق اســتان و ختــاب در شــمال 
ــاً در  ــام غــذای طبیعــی اســت کــه عمدت غــرب اســتان اردبیــل ن
شــمال آذربایجــان و در فصــل بهــار در ماه هــای اردیبهشــت 
ــه  ــه پخت ــی و بومــی منطق ــا اســتفاده از گیاهــان داروی و خــرداد ب

می شــود.
شــنبلیله )بــوی اوتــو(، شــنگ )یملیــک(، ترشــک )اولیــک(، غــاز 
ایاقــی، کیســه کشــیش )قــوش اپ بیــي(، ســلمک )ســلمه تــره، 
یاغلیجــا( و پونــه )یارپــوز( را شســته و می جوشــانند تــا آب آن بخــار 
شــود ســپس مقــداری برنــج و لپــه پختــه بــه آن اضافــه کــرده و با 
اســتفاده از آرد گنــدم خمیــر صافــی را تهیــه کــرده و بــا وردنــه بــه 

ــد. ــره درمی آورن ــکل دای ش
در مرحلــه بعــد ترکیبــات پختــه شــده را در داخــل خمیــر ریختــه و 
بــه شــکل نیم دایــره پــر می کننــد و بــر روی تنــور ســنگی )ســاج( 
می پزنــد. در حیــن مصــرف ایــن غــذا بــا توجــه بــه ذائقــه افــراد بــا 

ماســت و کــره میــل می شــود.

یارما آشی درمان طبیعی بیماری های گوارشی
ــا آش بلغــور یکــی از آش هــای ایرانــی ســنتی اســت کــه  ــه ی پتل
ــه  ــذ ب ــیار لذی ــن آش بس ــرار دارد. ای ــی ق ــای ترک ــته غذاه در دس
دلیــل اســتفاده از نوعــی گیــاه دارویــی بــه نــام یملیــک )شــنگ( 
کــه دارای خاصیــت درمانــی بیماری هایــی نظیــر کم خونــی، 
زخــم معــده، بیماری هــای کبــدی و ناراحتی هــای پوســتی اســت، 
در اواخــر فصــل بهــار و تابســتان یکــی از پرطرفدارتریــن غذاهــای 

ــود. ــوب می ش ــان محس ــه آذربایج ــی منطق طب
ابتــدا بلغــور و لوبیــا را چنــد ســاعت قبــل می خیســانیم، 
گوجه فرنگــی خردشــده، روغــن نباتــی و زردچوبــه را تفــت 
ــه  ــت اضاف ــه آب گوش ــز را ب ــای قرم ــور و لوبی ــا بلغ ــم و ب می دهی
ــک،  ــت ســبزی آش شــامل یملی ــا بجوشــد و در نهای ــم ت می کنی
اســفناج، تــره، جعفــری و گشــنیز را همــراه آبغــوره بــه آن اضافــه 
ــیر و  ــا س ــراه ب ــوان هم ــه آش را می ت ــاس ذائق ــر اس ــم. ب می کنی

ــود. ــل نم ــاع می ــودر نعن پ
آش اومــاج، آش شــیر، بزبــاش، تاس کبــاب، کتــه کبــاب، 
تــره، خورشــت کنگــر، کبــاب قــارچ، ترحلــوا، ترشــی قرمه، 
چیغیرتمــا، حلــوای زرد، حلــوای زنجبیــل، خشــیل، خــورش 
ــاوا،  ــاق، قیس ــبزی، قویم ــو، قرمه س ــاج ایچی، سوغان س ــق، س قات
ــاق، کوفتــه، لونگــی و هــرا از جملــه دیگــر غذاهــای بومــی  قیقان

ــت. ــل اس ــه اردبی منطق

ــارس  ــج ف ــار خلی ــن در کن ــرار گرفت ق
ــا اســتان بوشــهر  باعــث شــده اســت ت
بــه عنــوان قطــب ماهــی و میگــوی 
ــیاری از  ــود و بس ــوب ش ــور محس کش
غذاهــای ســنتی ایــن اســتان بــا همیــن 

ــود. ــه ش ــی تهی ــوالت دریای محص

ــوده  ــز ب ــبز نی ــتان های سرس ــرزمین نخلس ــهر س ــتان بوش اس
ــتان  ــن اس ــور در ای ــای کش ــی از خرم ــل توجه ــش قاب و بخ
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــوع باع ــن موض ــود و همی ــد می ش تولی
ــا  ــی از خرم ــرهای متنوع ــا و دس ــتان غذاه ــن اس ــردم ای م

ــد. ــه کنن تهی

رنگینک
ــه  ــا تهی ــا خرم ــه ب ــی ک ــواد غذای ــمزه ترین م ــی از خوش یک
می شــود، رنگینــک اســت کــه دارای گونه هــای مختلفــی 
ــن  ــه در عی ــت ک ــی اس ــیرینی های ــزو ش ــک ج ــت. رنگین اس
خوشــمزگی، بســیار ســاده تهیــه مــی شــود، بــه همیــن خاطــر 

طرفــداران زیــادی دارد.
بــرای تهیــه رنگینــک، پــس از اینکــه هســته خرمــا خــارج شــد، 
ــده  ــرف چی ــک ظ ــردو، در ی ــا گ ــده ب ــر ش ــای پ ــای خرم دانه ه
می شــود و آردی کــه در روغــن ســرخ شــده اســت، بــر روی خرمــا 

ــود. ــه می ش ریخت
ــتان  ــردم اس ــار م ــفره ناه ــت س ــای ثاب ــی از پایه ه ــک یک رنگین
ــمزگی، دارای  ــیرینی و خوش ــر ش ــاوه ب ــه ع ــت ک ــهر اس بوش
کالــری بســیار باالیــی اســت و بــه عنــوان یــک غــذای پرانــرژی 

محســوب می شــود.

رنگینک پای ثابت سفره بوشهری ها/ طبخ 
غذاهای متنوع با ماهی و میگو
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گمنه یا للک
للــک یکــی از غذاهــای مــورد عاقــه مــردم اســتان بوشــهر اســت 
کــه از گنــدم تهیــه می شــود؛ گنــدم بــه جــای آنکــه آنقــدر آســیاب 
شــود کــه تبدیــل بــه آرد شــود، بــا یــک درجــه کمتر آســیاب شــده 

و للــک تولیــد می شــود.
ــا غــذا مصــرف می شــود؛  ــان همــراه ب ــج و ن ــه جــای برن للــک ب
ــا غذاهایــی همچــون ماهــی و  مــردم بوشــهر، للــک را معمــوال ب
میگــو و یــا قلیــه ماهــی و میگــو و یــا بادمجــان مصــرف می کننــد.
بــرای پختــن للــک، ابتــدا پیــاز داغ درســت کــرده، بعــد بــه آن آب 
می زننــد. بعــد از جــوش آمــدن آب، گنــدم را کــه قبــًا بــو داده انــد 

ــد. ــج دم می کنن ــد برن ــد و مانن ــه آن می افزاین ب

ته انداز ماهی
ــی  ــداز ماه ــهر، ته ان ــتان بوش ــرد در اس ــای پرکارب ــی از غذاه یک
اســت کــه مــردم ایــن اســتان نیــز عاقــه بســیار زیــادی بــه آن 

ــد. دارن
ــاز  ــا پی ــداز، ماهــی را ســرخ کــرده و همــراه ب ــه ان ــرای پختــن ت ب
ــج آن را  ــردن برن ــگام دم ک ــوید( هن ــنیز و ش ــبزیجات )گش و س
البــه الی برنــج مــی گذارنــد. ته انــداز میگــو نیــز بــه همیــن روش 
ــا ایــن اختــاف کــه بــه جــای ماهــی از میگــو  تهیــه می شــود. ب

ــد. ــتفاده می کنن اس

 
نان ها

ــان معمــول اســت؛ یکــی در  ــوع ن ــن دو ن در اســتان بوشــهر پخت
ــه  ــان تنــوری ضخیــم اســت کــه ب ــه . ن تنــور و دیگــری روی تاب
ــور  ــند و در تن ــد می پاش ــت و روی آن را کنج ــهور اس ــرده مش گ

می پزنــد.
نــان نــازک را بــا ابــزاری بــه نــام تیــر روی صفحــه  تختــه ای بــه 
نــام خــون پهــن می کننــد ســپس آن را روی تابــه می پزنــد. نــوع 

ایــن نــان نــازک و خشــک تــا ماه هــا قابــل نگهــداری اســت.
روی تابــه نــان نــرم و کوچکتــری بــه نــام مشــتک یــا بلبــل نیــز 

ــود.  ــرف می ش ــه ص ــرای صبحان ــتر ب ــه بیش ــود ک ــه می ش تهی
انــوان نان هــای دیگــری بــه نــام نــان شــیرین، قراپیــچ پــادرازک 

ــود.  ــه می ش ــز تهی نی

قلیه ماهی
قلیــه ماهــی از غذاهــای پــرآوازه و خوشــمزه بوشــهر اســت کــه بــا 

چاشــنی ترشــی بــه نــام تمرهنــدی تهیــه می شــود.
بـرای تهیـه قلیه ماهـی، ابتـدا پیـاز و سـیر را سـرخ کـرده سـبزی 
ماهـی یا گشـنیز بـه آن افـزوده و ماهـی را روی آن سـرخ می کنند. 
ادویه جـات فلفـل و نمـک و زردچوبـه نیز بـه آن می افزایند. سـپس 

آب تمرهنـدی و مقـداری آرد بـه آن مـی زنند.
 قلیه میگو

میگــو در اســتان بوشــهر بــه روش هــای مختلــف و متنوعــی طبــخ 
و مصــرف مــی شــود کــه یکــی از خوشــمزه ترین غذاهایــی کــه بــا 

میگــو تهیــه مــی شــود، قلیــه میگوی بوشــهری اســت.
روش تهیــه قلیــه میگــو شــبیه روش طبــخ قلیــه ماهی اســت ولی 

بــه جــای ماهــی از میگــو در ایــن غــذا اســتفاده می شــود.

قیمه بوشهری
ــای  ــر تفاوت ه ــهرهای دیگ ــای ش ــا قیمه ه ــهری ب ــه بوش قیم
زیــادی دارد؛ ایــن نــوع قیمــه هــم از نظــر ظاهــری و هــم از نظــر 

ــاوت اســت. ــا متف ــر قیمه ه ــا دیگ ــزه ب م
قیمــه بوشــهری را می کوبنــد و بایــد طــوری گوشــت آن لــه شــده 
باشــد کــه بــا زدن قاشــق کــش بیایــد. ایــن خــورش معمــواًل بــا 

ــو صــرف می شــود. شــکر پل
قیمــه بوشــهری و شــکر پلــو یکــی از غذاهــای رســمی 
ــوال  ــهر اســت و معم ــتان بوش ــر در اس مراســم های محــرم و صف
بــرای نــذری پختــه می شــود کــه تهیــه آن در حجــم زیــاد دارای 

ســختی های خــاص خــود اســت.

حلوای انگشت پیچ
حلــوای انگشــت پیــچ یکــی از غذاهــای مجلســی و لذیــذ اســت و 
بــرای تهیــه آن نیــاز بــه وقــت و حوصلــه و ســلیقه اســت. وقتــی 
خــوراک اصلــی قلیــه ماهــی باشــد به علــت اینکــه طبــع ماهــی 
ســرد اســت و آن را تنــد و تیــز هــم درســت مــی کننــد؛ اکثــرا حلوا 
خرمایــی یــا رنگینــک و یــا حلــوای انگشــت پیــچ را هــم کنــار آن 

ســرو مــی کننــد.

پخت ماهی به روش های مختلف
ماهــی یــک مــاده غذایــی بســیار مفیــد و الزم در برنامــه غذایــی 
اســت کــه از ارزش تغذیــه ای بســیار باالیــی برخــوردار اســت و بــه 

ــخ می شــود. ــی طب ــای مختلف روش ه
آب پزکــردن یکــی از روش هــای مناســب پخــت و پــز ماهی اســت 
ــرادی کــه  ــرای اف ــذا ب کــه در آن از روغــن اســتفاده نمی شــود و ل
ــدا  ــه وزن پی ــد اضاف ــا نمی خواهن ــد و ی ــش وزن دارن ــم کاه رژی

ــت. ــی اس ــد روش ایده آل کنن
ســرخ کــردن از جملــه روش هــای ســریع طبــخ غــذا اســت. ایــن 
روش بــه دلیــل اســتفاده از چربــی و روغــن زیــاد، خطــر چاقــی و 

ــد. ــش می ده ــش وزن را افزای افزای
ماهــی دودی بــا اســتفاده از شــور کــردن ماهــی بــه روش مخلــوط 
و ســپس دود ســرد تهیــه می شــود. دود دادن ماهــی نه تنها بــرای 
افزایش زمان ماندگاری بلکــه ســبب بهبــود طعــم و دلپذیــری 

ماهــی می شــود.

میگو سوخاری و میگو پلو
یکــی از غذاهــای مــورد عاقــه بوشــهری ها، میگــوی ســوخاری 

اســت کــه دارای ارزش غذایــی بســیار زیــادی اســت.
ــوش  ــوخاری، ج ــرغ، آرد س ــون تخم م ــوادی همچ ــه م ــو ب میگ
شــیرین، زعفــران و نمــک آغشــته مــی شــود و ســپس در روغــن 

ســرخ می شــود.
میگــو پلــو یکــی دیگــر از غذاهایــی ســنتی و محلــی بوشــهری ها 
ــاز  ــورد نی ــات م ــبزیجات و ادویه ج ــا س ــراه ب ــو هم ــت . میگ اس

ــرد. ــرار می گی ــج ق ــه الی برن ــود و الب ــرخ می ش س
 

مسقطی جنوبی
ــقطی  ــهر مس ــوص بوش ــه خص ــی ب ــیرینی های جنوب ــی از ش یک
اســت کــه بــا اســتفاده از گاب، هــل و زعفــران، شــکر، کــره و مغز 

ــود. ــه می ش پســته تهی

یتیمک بوشهری
ــی  ــه نوع ــاید ب ــه ش ــت ک ــهری اس ــذای بوش ــک غ ــک ی یتیم
معــادل یتیمچــه معروفــی باشــد کــه در تمــام نقــاط کشــور پختــه 

می شــود.
ایــن غــذا گوشــت نــدارد و ســرخ کــرده نیســت و بــه همیــن دلیــل 

می تــوان آن را در دســته غذاهــای ســالم و رژیمــی جــا داد.
ضمــن ایــن کــه یتیمــک بــه دلیــل داشــتن لوبیــا، پروتئیــن خوبی 
دارد و اســتفاده از بادمجــان در ترکیبــش، آن را لذیــذ و خــوش طعم 

کــرده اســت.

لگیمات
یکــی از مشــهورترین و پرطرفدارتریــن شــیرینی های ســنتی 
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ــوب  ــه در جن ــت ک ــهر اس ــتان بوش اس
اســتان بوشــهر عاقمنــدان بســیار 
زیــادی دارد و بــه وفــور تهیــه می شــود.
ــا  ــیره خرم ــون از ش ــیرینی چ ــن ش ای
ــوع  ــک ن ــع ی ــود در واق ــت می ش درس
ــرای  ــژه ب ــالم اســت و به وی ــیرینی س ش
بچه هــا مفیــد و پرکالــری، پــر انــرژی و 
ــن بســیار خوشــمزه  خون ســاز و همچنی

ــت. ــوراک اس ــوش خ و خ
ــدم، آب،  ــتفاده از آرد گن ــا اس ــات ب لگیم
ــر،  ــه خمی ــته، مای ــا، نشاس ــیره خرم ش
تخم مــرغ و روغــن تهیــه می شــود.

مجبوس
ــذای  ــک غ ــوس ی ــا مکب ــوس ی مجب
ــا  ــو ب ــوط پل ــه از مخل ــت ک ــی اس عرب
ــرغ  ــراه م ــه هم ــف ب ــای مختل ادویه ه

می شــود. درســت 
ــوب اســتان بوشــهر  ــادی درجن ــت بســیار زی ــذا از محبوبی ــن غ ای

ــت. ــوردار اس برخ
ــاز،  ــرغ، پی ــج، م ــوادی همچــون برن ــوس از م ــن مجب ــرای پخت ب

ــود. ــتفاده می ش ــف اس ــات مختل ــی و ادویه ح ــه فرنگ گوج

بریانی معروفترین 
غذای محلی اصفهان/
گوشت و لوبیا غذای 

سنتی مناسبتی

هــر شــهری در کشــور ایــران عــاوه مکان هــای تاریخــی 
نیــز  خاصــی  ســنت های  و  آداب  صنایع دســتی،  دارای 
ــا طــرز پوشــش و  هســت؛ از ســوغات وغذاهــای محلــی ت
ــت  ــی اس ــی و طبیع ــاص اجتماع ــنت های خ ــا و س رفتاره
ــاید در  ــه ش ــوارد ک ــن م ــدام از ای ــا هرک ــنایی ب ــه آش ک
ــژه و  ــرای هــر شــهر وی سرتاســر کشــورمان متفــاوت و ب
خــاص باشــد همچــون پژوهشــی در دل تاریــخ شــیرین و 

لذت بخــش اســت. 

ــن غــذای ایــن شــهر  ــی را مطبوع تری ــه اصفهــان بریان در ســفر ب
ــه  ــاب آن را تجرب خواهیــد یافــت کــه اغلــب گردشــگران طعــم ن
کرده انــد و امــا گوشــت و لوبیــا غــذای خــاص آرانی هــا در محــرم 

و صفــر نیــز طعــم مطبوعــی دارد.

بریانی معروف ترین غذای محلی اصفهان
بــا ســفر بــه شــهر اصفهــان می توانیــد بــه صــرف غذاهــای متنوع 
محلــی بپردازیــد کــه بســیاری از آنهــا خــاص اصفهــان بــوده و در 
ــز از اصفهــان  ــچ کجــای کشــور یافــت نمی شــود و برخــی نی هی

بــه دیگــر اســتانهای کشــور راه یافتــه اســت.
در ایــن میــان بریانــی از معروف تریــن غذاهــای اصفهــان 
ــی نیــز دارد؛ همچنیــن خورشــت  اســت کــه شــاید شــهرت جهان
ماســت، تــاس کبــاب، مــاش و قمــری، حلیــم بادمجــان، کشــک و 
بادمجــان، شــله بریانــی زیــره، قیمــه ریــزه، کوفتــه باقالــی، یخمــه 
)یخنــی( ُتــُرش، کلــه جــوش، گوشــت و لوبیــا، گوشــت و عــدس، 
ــان  ــهر اصفه ــاب  ش ــای ن ــن غذاه ــره از معروف تری ــکنه و غی اش

هســتند.
ــا غذاهــای ســنتی اصفهــان ایــن اســت  نکتــه مهــم در ارتبــاط ب
ــر و ســخت اســت  ــا بســیار وقت گی ــن غذاه ــب ای ــه اغل ــه تهی ک
ــن  ــی ای ــل اصل ــاید دلی ــه ش ــد؛ البت ــی را می طلب ــارت خاص و مه

ــا  ــن غذاه ــیار در ای ــه بس ــواد اولی ــتفاده از م ــودن اس ــر ب وقت گی
ــه کارشناســان  ــه گفت ــه ب ــه و خــاص آنهاســت ک ــخ جداگان و طب
بالطبــع هرکــدام از ایــن غذاهــا دارای ارزش غذایــی بســیار باالیــی 

نیــز هســتند.
ــی  ــای محل ــز غذاه ــان نی ــف اصفه ــتان های مختل ــا شهرس ام
ــم: ــا می پردازی ــی آنه ــه معرف ــک ب ــه تفکی ــه ب ــد ک ــاص دارن خ

گلپایــگان: گلپایــگان شــهری در اســتان اصفهــان اســت کــه در 
ــی  ــری شــمال غرب ــری تهــران و 15۶کیلومت ــه 35۲ کیلومت فاصل

اصفهــان قــرار دارد.
ــه آش  ــوان ب ــهر می ت ــن ش ــی ای ــای محل ــن غذاه از معروف تری
ــه،  ــم بادمجــان، آبگوشــت، کوفت ــه، آش رشــته گنــدی، حلی ترخی
ــتان  ــی شهرس ــی و محل ــای بوم ــه غذاه ــله زرد از جمل ــه، ش دلم
گلپایــگان  اشــاره کــرد؛ همچنیــن از میــان غذاهــای این شــهر نیز 

ــژه دارد. ــهرت وی ــنتی آن ش ــاب س کب
 

ــه در  ــت ک ــران اس ــزی ای ــی و مرک ــهرهای تاریخ ــز: از ش نطن
ــه  ــان در دامن ــه اصفه ــان ب ــه راه کاش ــان و در میان ــتان اصفه اس
ــرار دارد.آش  ــتان ق ــی اردس ــمال غرب ــس و در ش ــتان کرک کوهس
ــامی،  ــه، ش ــان، کوفت ــک بادمج ــی، کش ــه ماه ــو، قلی ــی ج محل
ــتان  ــن شهرس ــی ای ــای محل ــه غذاه ــی از جمل ــک با و کاچ کش

ــت. اس

کاشــان: شــهری تاریخــی اســت کــه در ۲00 کیلومتــری مرکــز 
اســتان  اصفهــان واقــع شــده اســت.

ــه،  ــت نخودآل ــفید، خورش ــا س ــت لوبی ــا، آبگوش ــت و لوبی گوش
ــماق،  ــفته س ــاب، ش ــاس کب ــی ت ــزی، جوجوی ــو دی ــه، چل یتیمچ
ــه معطــر از معروف تریــن  ــزه و کت خــورش کــدو تــرش، قیمــه ری

ــت. ــهر اس ــن ش ــی ای ــای محل غذاه
ــی،  ــه اســم حاجــی بادوم ــن نوعــی شــیرینی کوچــک ب  همچنی
ــم  ــمک ه ــان و پش ــاب کاش ــان، قط ــوص کاش ــوای مخص باقل
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ــود  ــه می ش ــان عرض ــی های کاش ــیرینی فروش ــر ش ــه در اکث ک
ــت. ــوغات اس ــد و س ــرای خری ــبی ب ــای مناس گزینه ه

ــی  ــوب غرب ــری جن ــتان در ۷0 کیلومت ــن شهرس ــهرضا: ای ش
ــرم و  ــبتاً گ ــوای آن نس ــت و  آب و ه ــده اس ــع ش ــان واق اصفه

ــت. ــک اس خش
پلوشــیره، کوفتــه چــی، آش جو، حلیــم، دلمــه، کشــک و بادمجان، 
ــن  ــی ای ــای محل ــن غذاه ــواع آش از مهم تری ــه و ان ــواع کوفت ان

شــهر اســت.

ــوع  ــل ن ــه دلی ــن شــهر ب ــای ای ــدگل: گوشــت و لوبی آران و بی
ــا اصفهــان و بــه ویــژه بــه علــت اینکــه غــذای  طبــخ متفــاوت ب
نــذری هیئت هــای در ایــام ســوگواری مــاه محــرم و صفــر  اســت 

در کشــور شــهرت خاصــی دارد.
گوشــت گوســفند مــاده، لوبیــا ســفید، آب، پیــاز، زردچوبــه و نمــک 

ترکیبــات اصلــی ایــن غــذا هســتند.
ــر  ــه نظ ــت؛ ب ــت آن اس ــه خاصی ــذا ب ــن غ ــر ای ــهرت دیگ ش
می رســد در قدیــم کــه آب آران و بیــدگل  بــه علــت امــاح 
ــردم  ــده و م ــی ش ــراد م ــه در اف ــنگ کلی ــه س ــر ب ــادش منج زی
ــخ  ــن غــذا را طب ــه ای ــرای پیشــگیری از ســنگ کلی ــن شــهر ب ای

می کرده انــد. مصــرف  و 

ناییــن: ایــن شــهر در منطقــه دشــت کویــر قــرار گرفتــه اســت و 
آب و هوایــی خشــک و کویــری دارد.

غذاهــای بومــی چــون آش جــو، آش گنــدم و نیــز تولیــدات محلی 
چــون نــان محلــی و ماســت چکیــده )ماســتینه( شــهرت خاصــی 

دارد.
نکتــه مهــم اینکــه در ایــن خطــه مــردم بــه طریقــی خــاص نــان 
را در تنــور خشــک می کننــد کــه ایــن نــان بــه مــدت طوالنــی 

قابــل اســتفاده و از طعــم دل انگیــز خاصــی برخــوردار اســت.

در مناطــق کوهســتانی اطــراف ناییــن بــا تخمیر شــیر گوســفند 
و بــز مــاده ای مغــذی بــه نــام »ُکمــه« در پوســت دباغــی شــده 
ــی از  ــبیه برخ ــاده ش ــن م ــم ای ــه طع ــود ک ــه می ش ــز تهی ب

پنیرهــای فرانســوی بــا تنــدی خــاص اســت.

ســمیرم: ایــن شــهر کــه در جنــوب اســتان اصفهــان واقــع 
اســت از قطب هــای توریســتی اســتان اســت و  قدمــت آن بــه 

ــر می گــردد. ــاد مســیح ب ــل از می ۷00 ســال قب
ــته، آش کارده، آش دوغ،  ــه آش رش ــی از جمل ــواع آش محل ان
ــای  ــی از غذاه ــه ترک ــان یوخ ــاالد و ن ــت و س ــواع خورش ان

ــت. ــه اس ــن خط ــی ای محل
 

خوانســار: ایــن شهرســتان در فاصلــه حــدود 150 کیلومتری 
شــمال غرب شــهر اصفهــان واقــع شــده  اســت.

از جملــه غذاهــای محلــی معــروف خوانســار، خــورش هویــج، 
ــال جــوش، شــله ســبز، آبگوشــت  ــدی، ُتفت ــه جــوش، ُگن کال
ــل پلــو و آش لعابــی اســت. ــو، قیمــه نســاء، پِتِ کشــک، آش آل

ــوغاتی های  ــن س ــز از معروف تری ــه گ ــی: اگرچ ــز و پولک گ
ــا از  ــد آن پ ــدون خری ــافری ب ــچ مس ــه هی ــت ک ــان اس اصفه
ــن  ــام ای ــوال ن ــا معم ــذارد ام ــرون نمی گ ــان بی ــهر اصفه ش
ســوغاتی را در کنــار پولکــی مشــهور اصفهــان ذکــر می کننــد.

ــه 450 ســال  ــز( ب ــن شــیرینی خــاص اصفهــان )گ قدمــت ای
ــاره   ــهد و عص ــه  آن، ش ــی تهی ــاده اصل ــد و م ــش می رس پی
ــه  ــاه کــه ب ــن گی ــه »انگبیــن« اســت؛ شــهد ای درختچــه ای ب
همیــن نــام خوانــده می شــود در اثــر تغذیــه  حشــره ای کوچــک 
کــه بــر روی بــرگ و ســاقه درخــت گــز انگبیــن ســکنی گزیده، 

ــد. ــت می آی ــه دس ــه ب ب
البتــه بــا توجــه بــه اینکــه تهیــه ایــن نــوع گز بســیار ســخت و 
حشــره تولیدکننــده انگبیــن رو بــه نابــودی اســت امــروزه برای 
تهیــه گــز  بیشــتر از گلوکــز، گاب، شــکر، ســفیده تخم مــرغ، 
انــواع مغزهــا ماننــد بــادام، فنــدق، خــال بیدمشــک اســتفاده و  
جــای خالــی شــهد انگبیــن بــا ترنجبیــن، شیرخشــت، عســل یا 

انگبیــن علفــی پــر می شــود.   
هنــوز در نقــاط معــدودی از اصفهــان ماننــد بُلداجــی می تــوان 

گــز تهیــه شــده از انگبیــن را البتــه بــا قیمــت بــاال پیــدا کــرد.
گــز اصفهــان در دو نــوع  بســته بندی آردی )ســنتی( و لقمــه ای 
ــی،  ــای کاکائوی ــواع طعم ه ــروزه ان ــت و ام ــه اس ــل تهی قاب
ــود  ــد می ش ــز تولی ــدرن آن نی ــکل های م ــر ش ــوه ای و دیگ می

امــا گــز ســنتی اصفهــان بیشــتر  مــورد اســتقبال بــوده اســت.

پولکــی: یکــی از شــیرینی های معــروف و مخصــوص 
شــهر اصفهــان اســت کــه ظاهــری پولــک ماننــد دارد و نــام 
آن متناســب بــا شــکل ظاهــری اش اســت کــه بــه صــورت 
قطعــات گــرد، کوچــک، نــازک و شــبیه ســکه  فلــزی 

ــتند. هس
مــاده اصلــی بــکار رفتــه در تهیــه پولکــی همــان شــیره  اضافی 
باقیمانــده از فراینــد درســت کــردن نبــات اســت و  روش تهیــه 
ایــن گونــه اســت کــه بعــد از متبلــور شــدن بلورهــای نبــات، به 
شــیره های باقــی مانــده مقــداری ســرکه می زننــد تــا شــکرک 
ــینی  ــاننده و روی س ــد. ســپس آن را جوش ــفاف بمان ــد و ش نزن
ــه  ــوص ب ــتگاه های مخص ــا دس ــد و ب ــن می کنن ــی په بزرگ

ــد. ــرش می زنن ــره ای ب صــورت دای
پولکی هــای  اصفهــان در طعم هــای مختلــف ماننــد زعفرانــی، 
ــی،  ــی، عســلی، نعنای ــی، پســته ای، نارگیل کنجــدی، لیموعمان
کاکائویــی و زنجبیلــی  تولیــد می شــود و بــه طــور معمــول بــا 

ــود. ــرف می ش ــی مص چای
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بژی برساق
ایــن شــیرینی در اســتان ایــام معــروف اســت 
ــا طــرز پخــت  ــان ایامــی کــم و بیــش ب و زن
ــوان  ــه عن ــتند و ب ــنا هس ــیرینی آش ــن ش ای
مهمتریــن ســوغات اســتان هــم اکنــون 
شــناخته مــی شــود، بــژی برســاق از شــیرینی 
هــای معــروف محلــی و ســنتی اســتان ایــام 
ــم  ــن دان، تخ ــکر، روغ ــا آرد، ش ــه ب ــت ک اس
مــرغ، شــیر، زیــره، رازیانــه و زرد جوبــه 
ــم  ــا ه ــواد را ب ــه م ــود و هم ــی ش ــت م درس
مخلــوط کــرده و در روغــن ســرخ مــی کننــد و 

ــد. ــی کنن ــن م ــکر تزیی ــا ش روی آن را ب

 
انواع نان محلی

ــج  ــام رای ــتان ای ــی در اس ــای محل ــواع نانه ان
ــا هــم  اســت کــه طــرز تهیــه هــای متفاوتــی ب
ــان  ــاجی، ن ــان س ــگ، ن ــای پپ ــان ه ــد. ن دارن
تنــوری، ســمون، نــان پنجــه کــش، نــان ذرت یا 

ــتند. ــا هس ــان ه ــن ن ــی از ای ــه برخ کزگ
از دیگــر ســوغاتی هــای اســتان ایــام مــی توان 
روغــن حیوانــی و کــره محلــی بــا طعــم بســیار 
ــورگه  ــق س ــاب مناط ــی و ن ــل کوه ــذ، عس لذی
ــه  ــه، ک ــردو، ترخین و شــلم، کشــک، کنجــدو گ
ــان  ــه در آن درم ــه کار رفت ــواد ب ــه م ــا توجــه ب ب

ــت،  ــی اس ــرما خوردگ ــرای س ــی ب ــیار خوب بس
ســقز محلــی )شــیره درخــت بنــه( کــه بــه وفــور 
در کــوه هــای اســتان وجــود دارد، شــیرینی 
ــوای  ــیرینی کاک حل ــه کنجــی، ش ــیرینی کل ش
بــگل )ترکیبــی از پــودر کشــک و خرمــاو روغــن 
ــد،  ــم، نم ــه، جاجی ــه کنجــی، گمک ــی(، کل محل

ــادر. ــیاه چ س
ــداری و زندگــی عشــایری در اســتان  وجــود دام
ایــام باعــث شــده ایــن اســتان یکــی از 

ــه،  ــد گوشــت، شــیر، پنب ــز تولی ــن مراک مهمتری
ــه  ــه البت ــد ک ــور باش ــتی و ...در کش ــع دس صنای
ــاال اســت. ــز بســیار ب ــدات نی ــن تولی کیفیــت ای

ــدات  ــن تولی ــی از مهمتری ــی یک ــن حیوان روغ
عشــایر اســتان ایــام اســت کــه از قدیــم 
تاکنــون جایــگاه بســیار باالیــی در وعــده هــای 
غذایــی مــردم اســتان داشــته و هــم اکنــون نیــز 
ــتان  ــافران اس ــگران و مس ــه گردش ــورد توج م

ــرد. ــی گی ــرار م ق

اســتان ایــام دارای ســوغات بومــی و محلــی جالــب توجهــی اســت کــه »بژی برساق«؛ سوغاتی از ایالم
شــیرینی خوشــمزه بــژی برســاق مهمتریــن آن اســت، از این ســوغات 
محلــی اســتان اســتفاده کننــد چراکــه از کیفیــت بــاال و مــزه بــی نظیری 

برخوردار هســتند.
اســتان ایــام دارای ســوغات بومــی و محلــی جالــب توجــه ای کــه در 
ســالهای اخیــر کمتــر بــه آنهــا و در عرضــه آنهــا توجــه شــده اســت. رمضان نوری
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مهم تریـن  از  یکـی 
و  چهارمحـال  سـوغات 
بختیاری گز اسـت کـه از 
ترکیـب چنـد مـاده مهم 
که مهم ترین آن انگبین، 
سـفیده تخم مـرغ، مغـز 
پسته و بادام است ساخته 

می شـود.
ایــن شــیرینی معــروف و ســنتی ایــران بــه 
علــت طعــم لذیــذ آن و همچنیــن خــواص 

آن عاقه منــدان بســیاری دارد.

 ایــن شــیرینی مهم تریــن شــیرینی بــرای 
پذیرایــی در دیدوبازدیدهــا در اســتان چهارمحال 
و بختیــاری و اســتان اصفهــان بــه شــمار 
ــه ای از  ــینی در خان ــت س ــفره هف ــی رود و س م
ایــن دو اســتان وجــود نــدارد کــه شــیرینی گــز 

ــد. ــته باش ــود نداش در آن وج
 در ســال های بســیاری دور گــز در ابتــدا در 
ــه  ــت ک ــده اس ــد می ش ــان تولی ــتان اصفه اس
کارگــران بســیاری از ایــن اســتان به ویــژه 
ــن  ــود کار در ای ــت نب ــه عل ــی ب ــهر بلداج ش
اســتان بــه اصفهــان ســفر می کرده انــد و 
ــه کار  ــغول ب ــازی مش ــز س ــای گ در کارگاه ه

می شــدند.
ایــن کارگــران بعــد مدتــی مهــارت گــز ســازی 
را فرامی گیرنــد و خــود اســتاد گــز ســازی 
می شــوند و بــه شــهر خــود بازمی گردنــد و 
ــز  ــد گ ــود تولی ــد در شــهر خ ــم می گیرن تصمی

ــد. ــام دهن را انج
ــز  ــی گ ــه گیاه ــاده اولی ــن م ــی انگبی از طرف
اســتان  ایــن  کوهســتان های  در  به وفــور 
وجــود داشــت و همچنیــن ایــن اســتان 

تولیدکننــده اول کشــور در تولیــد بــادام اســت و 
گــز ســازان بــا اســتفاده از گیــاه انگبیــن و بــادام 
باکیفیــت توانســتند گــز باکیفیتــی تولیــد کننــد 
کــه شــهرت گزشــان از شــهرت گــز اصفهــان 

ــرد. ــی بگی پیش
ــه  ــد ک ــب ش ــی موج ــز بلداج ــتقبال از گ   اس
کارگاه هــای گــز ســازی روزبــه روز در ایــن 
شــهر توســعه یابنــد و هم اکنــون ۸0 کارگاه 
گــز ســازی مشــغول تولیــد گــز در ایــن شــهر 

ــتند. هس
ــروش گــز کارگاه هــای گــز  فروشــگاه های ف
ســازی تمام وقــت فعالیــت می کننــد و در 
هــر فروشــگاهی صاحــب فروشــگاه بهتریــن 
ــرار داده و در  ــا ق ــی زیب ــود را در ظرف ــز خ گ
بــدو ورود مســافر بــه فروشــگاه از او پذیرایــی 

می کنــد.
تولیــد نقــل، پولکــی، نبــات، گــز ســوهان و... و 
نیــز از دیگــر ســوغات چهارمحــال و بختیــاری 
اســت در نقــاط مختلــف اســتان ازجملــه شــهر 

ــد می شــود. ــرخ شــهر تولی ف
ــا شــکر  پولکــی نوعــی شــیرینی اســت کــه ب
تولیــد می شــود و در طعم هــای مختلــف 
نارگیلــی، لیمویــی، پســته ای، کنجــدی و... 

تولیــد می شــود.
ــز  ــن مراک ــی از مهم تری ــهر یک ــرخ ش ــهر ف ش
تولیــد پولــک و نبــات در ســطح اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه کارگاه های 
ــود دارد. ــهر وج ــن ش ــیاری در ای ــی بس کوچک
پولکــی تولیــدی کارگاه هــای ایــن شــهر 
ــوغات های  ــن س ــهدانه از مهم تری ــه ش ازجمل
چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار مــی رود کــه 

ســاالنه مســافران بســیاری را راهــی این شــهر 
ــد. ــات می کن ــی و نب ــد پولک ــرای خری ب

چهارمحــال و بختیــاری ســوغات های دیگــری 
نیــز دارد کــه در بخــش محصــوالت طبیعــی و 

ــوند. ــدی می ش ــی طبقه بن دام
انــواع مختلــف محصــوالت دامــی ماننــد 
قــره و غوروت)غــارا(، شــکر پنیــر، کشــک 
و... مهم تریــن ســوغات های چهارمحــال و 
بختیــاری در بخــش دامــی هســتند از کیفیــت 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی بس
گیاهــان دارویــی، عرقــی جــات و زعفــران 
محصــوالت جدیــد هســتند کــه به عنــوان 
ــف  ــاط مختل ــه نق ــتان ب ــن اس ــوغات از ای س
کشــور و جهــان به عنــوان ســوغات بــرده 

. می شــود
ــان  ــی اذع ــازان بلداج ــز س ــه گ ــس اتحادی رئی
داشــت: اســتفاده از انگبیــن گیاهــی و اســتفاده 
از بــادام باکیفیــت تولیــدی اســتان از مهم تریــن 

ویژگــی گــز تولیــد بلداجــی اســت.
فریــدون رفیعــی تأکیــد کــرد: کارگاه هــای گــز 
ســازی بیــش از یــک هــزار و 500 نفــر اشــتغال 

ــد. ــن شــهر ایجــاد کرده ان در ای
ــار  ــهر اظه ــرخ ش ــامی ف ــورای اس ــو ش عض
داشــت: شــهر فــرخ شــهر یکــی از مهم تریــن 
شــهرهای اســتان در حــوزه تولیــد ســوغات بــه 

شــمار مــی رود.
حســین کاوه تأکیــد کــرد: کارگاه هــای کوچــک 
و بزرگــی در ایــن شــهر وجــود دارد کــه پولــک 
ــذب  ــیر ج ــد و در مس ــد می کنن ــات تولی و نب
مســافر و ایجــاد اشــتغال گام هــای بلنــدی 

برداشــته اند.

سید محمدرضا 
موسوی

آشنایی با سوغات چهارمحال و بختیاری/ از پولکی تا گز بلداجی
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از جالب تریـن جاذبه هـای گردشـگری 
آن  غذاهـای  انـواع  منطقـه ای  هـر  در 
اسـت.  آن  طبـخ  نحـوه  و  سـرزمین 
غذاهای سـنتی خراسـان جنوبی از مواد 
در دسـترس و متناسـب با شرایط آب و 

هوایـی تهیـه می شـود.

 غذاهــای محلــی مــورد اســتفاده در ایــن منطقــه بــه فراخــور فصل 
و همچنیــن طبــع افراد)ســرد مزاجــی یــا گــرم مزاجــی( و ایــن کــه 
بعضــی از غذاهــای محلــی جنبــه درمانــی یــا پیشــگیری از بیماری 

داشــته مــورد اســتفاده مــردم قــرار می گرفتــه اســت.
ــا  ــروت ی ــه ق ــن منطق ــردم ای ــی م ــای محل ــن غذاه ــی از ای یک
کشــک اســت کــه بــا حجــم کــم خــود، یــک مــاده غذایــی معجزه 
آساســت کــه در بردارنــده تمامــی خــواص شــیر و حــاوی کلســیم 

و پروتئیــن اســت.

قورت یا »کشک دیگ چدنی« 
قــورت یــا »کشــک دیــگ چدنــی« یکــی از فرآورده هــای فرعــی 
شــیر اســت کــه بــه روش ســنتی از جوشــاندن، تغلیــظ و یا خشــک 
ــا از  ــد و ی ــی می مان ــری باق ــره گی ــس از ک ــه پ ــی ک ــردن دوغ ک

ــه می شــود. ــی تهی ــدون چرب ماســت ب
ــی مــورد  ــا خاکســتری در خراســان جنوب ــی ی کشــک دیــگ چدن
ــز مشــهور  ــورت« نی ــام »ق ــه ن ــه ب ــرار دارد ک ــادی ق اســتقبال زی
ــایر  ــه س ــبت ب ــتری نس ــواص بیش ــک خ ــوع کش ــن ن ــت ای اس

دارد. کشــک ها 
بــرای تهیــه کشــک دیــگ چدنــی پــس از ســاییدن، مایع کشــک 
ســاییده را بــه روغــن پیــازی کــه بــه نعنــای خشــک معطــر شــده 
می افزاییــم و پــس از قــدری جــوش آمــدن روی حــرارت، اشــکنه 

بســیار خوشــمزه و مطبوعــی بــه دســت می آیــد.
ــفت  ــده و س ــم آورن ــاخ و ه ــذای نف ــک غ ــوان ی ــه عن ــک ب کش
ــرای هضــم  ــه همیــن علــت ب ــده روده محســوب می شــود؛ ب کنن
ــر آن،  ــاوه ب ــود. ع ــتفاده می ش ــک اس ــای خش ــت آن از نعن راح
کلســیم بــاال و فســفر موجــود در کشــک می توانــد در پیشــگیری از 

پوکــی اســتخوان موثــر باشــد.
ــه  ــت و ب ــک خراسانی هاس ــری از کش ــوع دیگ ــک زرد« ن »کش

صــورت پــودر زردرنــگ خشــک اســت کــه از روزگاران کهــن بــر 
ــده اســت. جــای مان

بــرای تهیــه کشــک زرد تلفیقــی از آرد و ماســت یــا مقداری شــیر و 
خمیــر تــرش خمیــر تهیــه و مقــداری زردچوبــه یــا زعفــران نیــز به 
ــرش شــود ســپس  ــا خــوب ت ــد ت ــد و می گذارن ــه می کنن آن اضاف
ــرا بــه صــورت چانه هایــی بــر روی یــک پارچــه تمیــز خشــک  آن
ــه  ــا ب ــرده ت ــیاب ک ــتاس آس ــا دس ــاون ی ــک ه ــا ی ــد و ب می کنن

ــد. ــک صــاف می کنن ــا ال صــورت آرد شــود و ب
بــه هنــگام تهیــه غــذا مقــداری را بــا آب مخلــوط کــرده و در پیــاز 

ــد. ــان می خورن ــا ن ــزد ب ــا بپ ــد ت ــا ســیر داغ می ریزن داغ ی
گاهــی در تهیــه آن از گوشــت داغ، گوجــه خشــک و یــا گــردو نیــز 
اســتفاده می کننــد. بــا توجــه بــه گــرم بــودن غــذا بیشــتر در فصــل 

زمســتان بــرای نهــار یــا شــام مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
کاچــی نوعــی غــذای ســنتی اســت کــه بــرای تهیــه آن آرد گنــدم 
یــا گاورس را بــا آب مخلــوط کــرده و روی آتــش می جوشــانند تــا 
غلیــظ شــود ســپس بــا مقــداری شــیره انگــور یــا گوشــت داغ یــا 

ــد. ــل می کنن ــلغم می ش

نوجوش ناهاری خوشمزه
نوعــی دیگــر از غذاهــای ســنتی خراســان جنوبــی نــان جــوش که 

در اصطــاح محلــی بــه آن» نوجــوش« نیــز گفتــه می شــود.

ابتــدا مقــداری ســیر داغ تهیــه کــرده کمــی آب بــه آن می افزاینــد 
ــده  ــورد ش ــرگ خ ــداری ب ــد مق ــه جــوش آی ــه آب ب ــل از اینک قب
پیازچــه، زردچوبــه یــا زعفــران، نمــک و گاهــی چنــد تخــم مــرغ 
ــنی از  ــوان چاش ــه عن ــی ب ــد و گاه ــه می کنن ــه آن اضاف ــم ب ه
ــی کــه آب  ــد وقت ــروت اســتفاده می کنن ــره ق ــا ق طــرب گوجــه ی
بــه جــوش آمــد متناســب بــا مقــدار آب اشــکنه نــان خشــکه بــه 
ــا آب جــذب نان هــا شــود  ــد ت ــد و خــوب هــم می زنن آن می افزاین
ایــن غــذا بــر حســب تمایــل بیشــتر بــرای نهــار تهیــه می شــود.

»چکمــال« از ریــز کــردن پتیــر یــا کمــاچ داغ بــه دســت می آیــد 
کــه بایــد بــا مقــداری روغــن یــا مســکه )کــره محلــی( آب شــده 
خــوب چنــگ زده شــود تــا چربــی بــه خــورد کمــاچ و پتیــر بــرود و 

بیشــتر در زمــان پختــن نــان تــازه تهیــه می شــود.
»کمــا« یــک گیاهــی خــودرو و بیابانــی از دیگــر غذاهــای ســنتی 
خراســان جنوبــی اســت و بیشــتر در فصــل بهــار و اواخــر زمســتان 
درســت می کننــد بــرای تهیــه آن کماهــا را خــرد می کننــد و پــس 

از شســتن، در آب می جوشــانند تــا پختــه شــود.
ســپس آب آن را گرفتــه مقــداری ســیر داغ تهیــه می کننــد و 
کماهــای لــه شــده را بــا مغز گــردوی کوبیــده و تخــم مــرغ، نمک، 
ــا قــروت یــا  زعفــران و گاهــی ســیب زمینــی تفــت می دهنــد و ب

ــد. ــل می کنن ــی می ــه تنهای ــا ب ســیر ماســت و ی

اشکنه بنه یا قاتق
اشــکنه بنــه کــه بــه آن "قاتــق" نیــز می گوینــد و بــرای تهیــه 
آن ابتــدا بنــه یــا پســته بنه هــا را در هــاون کوبیــده تــا بــه روغــن 
بیایــد ســپس بــه همــراه مقــداری گــردوی نــرم شــده در تقــار یــا 
تقارچه هــای ســفالی می ســایند و در ضمــن مالیــدن انــدک انــدک 
ــه  ــا ب ــد ت ــه می دهن ــل را ادام ــن عم ــد و ای ــه آن می افزاین آب ب
روغــن بیایــد ســپس بــا دســت می فشــارند تــا روغــن آن بیــرون 
بیایــد و روغــن را در ظــرف دیگــر نگــه می دارنــد آنــگاه کــم کــم 
ــود و آن  ــدا ش ــته ج ــت های شکس ــا پوس ــد ت ــه آن آب می افزاین ب
را پــر آب کــرده و صــاف می کننــد روغــن بدســت آمــده را بــه آن 
اضافــه می کننــد مقــداری ســیر بــا نمــک نیــز مخلــوط کــرده بــه 
ــتان  ــرم در تابس ــرد و گ ــورت س ــه ص ــذا ب ــن غ ــد. ای آن می افزاین
ــن غــذا در  ــت ای ــرد خاصی ــرار می گی ــورد اســتفاده ق و زمســتان م

گــرم بــودن آن اســت.
ــو از  ــکنه زردآل ــنیز و اش ــکنه گش ــیر، اش ــور ش ــه، قل ــکنه گوج اش
دیگــر غذاهــای ســنتی در خراســان جنوبــی اســت کــه بــا طبخــی 

ــد. ــا می کن ــان مهی ــا را برایم ــفره ای زیب ــان س آس
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ــت و  ــوع قومی ــت تن ــه عل ــتان ب خوزس
همجــواری بــا برخــی کشــورها همــواره 
ــواع  ــرای خریــد ســوغات و صــرف ان ب
ــی  ــیار خوب ــای بس ــت ه ــذا، از ظرفی غ

ــت.  ــوردار اس برخ
ــادی  ــاظ اقتص ــتان از لح ــتان خوزس اس
و صنعتــی اهمیــت ویــژه ای دارد و 
ــی  ــوب م ــور محس ــدی کش ــم تولی ــای مه ــی از قطب ه یک
ــت و  ــر نف ــودن ذخای ــاظ دارا ب ــه لح ــتان ب ــن اس ــود. ای ش
گاز، برخــورداری از آب فــراوان و خــاک مناســب، وجــود 
شــبکه ارتباطــی هوایــی، زمینــی و دریایــی و دسترســی بــه 
ــذاری  ــرمایه گ ــردی و س ــت جهانگ ــای آزاد، از اهمی آبه

ــت. ــوردار اس ــی برخ باالی

ــه دارای  ــتان اســت ک ــتان خوزس ــوغاتیهای اس ــی از س ــا یک خرم
ــه  ــوان ب ــه آنهــا مــی ت ــواع مختلفــی اســت و از جمل خــواص و ان
ــوای  ــم و زاهــدی اشــاره کــرد، حل ســعمران، برحــی، گنطــار، بری
خرمــا، رولــت خرمــا، رنگینــک، انــواع شــیرینی و خرمــای 
ــا،  ــا خرم ــو ب ــدس پل ــی، ع ــای خرمای ــه و نان ه ــکاتی، کلوچ ش
خرمــا ارده و کوکــوی شــیره خرمــا نیــز برخــی غذاهایــی اســت که 
بــا خرما درســت مــی شــود. بریمــی، کبــکاب، حــاوی، حمــراوی، 
ــی،  ــدی، قصب ــی، زاه ــروی، فرس ــویدانی، ع ــرخ، س ــری، س دی
گنطــار، لیلــو، مجــول و مکتــوم نیــز از دیگــر انــواع خرمــای ایــن 

مناطــق هســتند.
یکــی از ســوغاتی هــای رایــج و مشــهور خوزســتان، ماهــی هــای 
ــای  ــی ه ــواع ماه ــه از ان ــت ک ــارس اس ــج ف ــم خلی ــوش طع خ
رایــج در ایــن شــهر مــی تــوان بــه حلــوا ســفید )زبیــدی(، راشــگو، 
ــور، کفشــک،  ــش، هام ــان، ســنگ ســر، می شــوریده، شــانگ، زب

ــاد و شــیر اشــاره کــرد. صبــور، قب
در میــان ســوغات خوزســتان شــاید ادویــه بیشــتر از ســایر 
ارمغانهــای ایــن شــهر توجهــات را بــه خــود جلــب کــرده اســت. 
ــی  ــی و دریای ــع جنوب ــه طب ــه ب ــا توج ــتان ب ــردم خوزس اصــوال م
ــه  ــن مناطــق اســت عاق ــاص ای ــه خ ــی ک ــوع غذاهای ــود و ن خ
ــد  ــات تن ــه ج ــژه ادوی ــه وی ــات ب ــه ج ــه مصــرف ادوی ــی ب فراوان
ــه،  ــد شــامل:ادویه کاری هنــدی، زردچوب هنــدی و پاکســتانی دارن
ادویــه کاری خورشــتی، ادویــه کاری مــرغ و ماهــی، ادویــه ترشــی 
و ... البتــه یــک نــوع فلفــل خــاص بــه نــام پاپریــکا نیــز از دیگــر 

ــتان اســت. ــن اس ــای ای ــه ه ادوی
در شــهرهای مختلــف خوزســتان غذاهــای مخصوصــی طبــخ می 
شــود کــه در کشــور بــا نــام غذاهــای آبــادان شــناخته شــده انــد. 
قلیــه ماهــی غــذای خورشــتی اســت کــه از ماهــی، ســبزی، ســیر، 
پیــاز و ادویــه جــات مخصــوص تهیــه مــی شــود و آن را بــه شــیوه 
ای شــبیه قرمــه ســبزی طبــخ مــی کننــد. دال عــدس هــم غذایی 
اســت کــه در آن عــاوه بــر عــدس قرمــز از ســیر، ســیب زمینــی و 
ادویــه جــات اســتفاده مــی شــود، ایــن غــذا بــه همــراه پلــو صــرف 

مــی شــود.
ــران از  ــه در ای ــدی اســت ک ــای هن ــز یکــی از غذاه ــه نی سمبوس
ــه  ــواد اولی ــت. م ــیده اس ــهرت رس ــه ش ــادان ب ــردم آب ــق م طری
سمبوســه شــامل ســیب زمینــی، جعفــری و تــره اســت کــه ایــن 
ســه مــاده را بــه همــراه ادویــه هــای مخصــوص بــا هــم مخلــوط 
ــان مــی پیچنــد و ســرخ مــی کننــد. مــی کننــد و در غافــی از ن
ــه  ــوط ب ــه مرب ــت ک ــک اس ــذای خش ــی غ ــم نوع ــل ه فاف
کشــور لبنــان بــوده امــا در ایــران بــه نــام آبــادان شــناخته شــده 
اســت. عمــده مــاده اولیــه ایــن خــوراک از نخــود پختــه چــرخ 
ــات  ــه ج ــاز و ادوی ــت، پی ــان باگ ــر ن ــا خمی ــه ب ــرده اســت ک ک
مخلــوط و ســرخ شــده و در بــازار بــه صــورت ســاندویچ عرضــه 

مــی شــود.
پاکــوره غــذای کشــور هنــد اســت کــه از قدیــم االیــام در آبــادان 
درســت مــی شــده، مــواد اولیــه و اصلــی خــوراک پاکــوره شــامل 
ســیب زمینــی، پیــاز، جعفــری و ادویــه جــات اســت. ایــن غــذا بــه 
دلیــل اســتفاده از ادویــه هــای مختلــف مثــل ادویــه مــرغ و ادویــه 

خورشــتی دارای طعــم هــای متفاوتــی اســت.
ــگ  ــه در فرهن ــت ک ــی اس ــذای عرب ــک غ ــه ی ــت بامی خورش
غذایــی خوزســتان جایــگاه خاصــی دارد، بــرای تهیــه آن، 
دمبالــه بامیــه را طــوری قطــع مــی کننــد کــه مایــع لــزج بامیــه 
ــه غیــر از بامیــه مابقــی مــواد تشــکیل دهنــده  خــارج نشــود، ب
ــود،  ــا ش ــتی مهی ــه بایس ــت ک ــان اس ــت بادمج ــبیه خورش ش
ــا  ــده، ب ــرخ ش ــه س ــی تاب ــتر در ماه ــه پیش ــه را ک ــپس بامی س
ــا آتــش  ــه خورشــت اضافــه کــرده و ب مقــداری ســیر درســته ب

ــد. ــی پزن ــم م مای
ــب  ــا رط ــه آن را ب ــت ک ــی اس ــیرینی خانگ ــک ش ــک ی رنگین
مرغــوب و خرمــا تهیــه مــی کننــد و معمــوال در هیــچ فروشــگاه 
و قنــادی عرضــه نمــی شــود. آرد ســفید تفــت داده شــده در روغن، 
دارچیــن، خــاک قنــد و رطــب مــواد تشــکیل دهنــده ایــن خوراکی 

هســتند.
ماهــی صبــور از جملــه ماهــی هــای بســیار چــرب و دارای تیــغ ریز 
فــراوان اســت کــه بایــد آن را حتمــا در تنــور و یــا فــر پخــت. بــرای 
تهیــه مــواد درون شــکم ماهــی از کمی ســبزی گشــنیز و شــنبلیله، 
ســیر، پیــاز، تمرهنــدی و فلفــل قرمــز کــه پیشــتر بــا هــم مخلــوط 
شــده، اســتفاده مــی شــود، پــس از پــاک کــردن درون شــکم ماهی 
صبــور و نمــک ســود کــردن آن، مــوادی کــه از قبــل آمــاده شــده 
را درون شــکم ماهــی گذاشــته و بــه مــدت 30 دقیقــه آن را در تنور 

و یــا فــر مــی پزنــد.
 

مرکز فالفل ایران
ــان  ــع در خیاب ــل واق ــروش فاف ــز ف ــی از مراک ــل یک ــازار فاف ب
انوشــه، لشــکرآباد اهــواز اســت. ایــن بــازار بــا وجــود صدهــا مغــازه 

ــت. ــواز اس ــتی اه ــای توریس ــی از جاذبه ه ــی، یک فافل فروش
ویژگــی دیگــر کــه اخیــراً بــه آن مشــهور شــده، فافــل فروشــی 
ــی  ــل فروش ــکرآباد فاف ــی لش ــدان اصل ــا دور می ــت. دور ت هاس
ــه  مســتقر اســت. اگــر هــوس فافــل کــرده ایــد حتمــاً ســری ب

ــد. ــدان لشــکرآباد بزنی می
ــا حضــور در لشــکر  تاکنــون افــراد شــناخته شــده بــی شــماری ب
ــفیر  ــد. س ــرده ان ــرف ک ــمزه آن مص ــای خوش ــل ه ــاد از فاف آب

ــت. ــراد اس ــن اف ــه ای ــوئیس از جمل س

طعم غذاهای هندی و لبنانی را در خوزستان بچشید

علی نواصر
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غذاهـای بومـی محلـی یـار جدانشـدنی آئین هـا در سـمنان 
هسـتند که در جای جای خـود آداب، رسـوم و غذاهای محلی 
ویـژه ای دارنـد که می تواننـد خاطراتی زیبا، فراموش نشـدنی 

و مانـدگار را رقـم بزنند.

غذاهــای محلــی اســتان ســمنان رنــگ و بویــی 
متفــاوت دارنــد

ــی  ــبک زندگ ــگ و س ــه در فرهن ــار ریش ــر دی ــی ه ــای محل غذاه
ــوع  ــاد تن ــث ایج ــن باع ــای ایران زمی ــم زیب ــه دارد و اقلی آن منطق
ــن  ــر ای ــت ب ــده اس ــم ش ــق و طع ــگ، عش ــای رن ــن ملغمه ه در ای
اســاس ساحل نشــینان ایــران اســامی غذاهایــی ســرد، خوشــمزه و 
بارنــگ و بــوی دریادارنــد و ســاکنان نقــاط مرکــزی ایــران نیــز رنگ 
ــه  ــند ک ــود می بخش ــای خ ــه غذاه ــر ب ــرم و معط ــد، گ ــی تن و بوی
دراین بیــن مردمــان کویرنشــین اســتان ســمنان نیــز از ایــن قاعــده 

مســتثنا نیســتند.
ــه در  ــاری ک ــت دی ــخت کوش اس ــان س ــار مردم ــس دی ــار قوم دی
ــی  ــه نظــر می رســد و آب نقشــی حیات ــی کمــی دشــوار ب آن زندگ
ــس  ــد پ ــازی می کن ــات ب ــاب حی ــیر کمی ــه اکس را در آن به مثاب
طبیعــی اســت کــه غذاهــای محلــی ایــن دیار نیــز تابعــی از شــرایط 
ــه  ــی ک ــای محل ــد آش ه ــر آب مانن ــی پ ــد غذاهای ــی باش جغرافیای
بتوانــد آب موردنیــاز بــدن کشــاورزان و دامــداران در روزهــای گــرم 
ــت  ــد و گوش ــای تن ــد و ادویه ه ــن کن ــر را تأمی ــخت کوی و کار س
ــان را  ــاز ســخت کوش ترین مردم ــرژی موردنی ــد ان ــه بتوان ــز ک قرم

ــا ســازد. مهی
ــی  ــی محل ــای بوم ــوان غذاه ــه می ت ــت ک ــاس اس ــن اس ــر ای ب
ــی و  ــای محل ــا، آش ه ــته نان ه ــه دس ــه س ــمنان را ب ــتان س اس

ــرد. ــیم ک ــی تقس ــا برنج ــتی ی ــای گوش غذاه
در اســتان ســمنان بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی و کمبــود منابــع 
آبــی، تولیــدات زراعــی و کشــاورزی رنــگ و بویــی متفــاوت از دیگــر 
ــر  ــاری کمت ــه دلیــل آبی ــد در اینجــا ســیرها و فلفل هــا ب نقــاط دارن
تندتــر از نقــاط شــمالی هســتند و به تبــع آن، عطروطعــم غذاهــا نیــز 
تندتــر و گرم تــر از مناطــق شــمالی ایــران اســت همچنین در اســتان 
ســمنان طعم هــا قوی تــر هســتند و ســبزی ها باوجــود کمــی 
کمیــت، از کیفیــت باالیــی برخوردارنــد کــه اســتفاده از آن می توانــد 

غذاهــای محلــی دیــار قومــس را در ســطح کشــور مطــرح ســازد.

 نان های استان سمنان
ــان ســنتی اســت بیشــتر در نواحــی  ــی ن ــو: پیچــو نوع ــان پیچ ن

ــان ماننــد همــه  محلــی شهرســتان میامــی طبــخ می شــود ایــن ن
ــدم، آب، نمــک  ــب آرد گن ــری از ترکی ــا خمی ــی، ب ــای نان فرآورده ه
ــایر  ــا س ــده آن ب ــاوت عم ــا تف ــد ام ــه دســت می آی ــرش ب و خمیرت
ــه  ــد ب ــن و کنج ــه، روغ ــی زردچوب ــر فراوان ــزودن مقادی ــا اف نان ه

ــه اســت. ــر اولی خمی
محلی هــای میامــی دربــاره پخــت ایــن نــان می گوینــد زمانــی کــه 
خمیــر اصطاحــاً ورآمــد، آن را به صــورت چانه هــای بــزرگ یــا بــه 
ــه  ــن و زردچوب ــب روغ ــد و ترکی ــه« درمی آورن ــی »زوال ــان محل زب

کــه از قبــل بــا یکدیگــر مخلــوط کــرده و بــه آن دمــا داده انــد را بــه 
ــای  ــرده و آن را در تنوره ــر را بازک ــپس خمی ــد س ــر می افزاین خمی

ــد. ــی پخــت می کنن خانگ
توصیــف بــوی کنجــد برشــته روی نــان پیچــو و عطــر خــوش نــان 
ــد  ــی نمی گنج ــچ قلم ــت در هی ــه اس ــی پخت ــور خانگ ــه در تن ک
همچنیــن دربــاره ایــن نــان بایــد گفــت، محلی هــا معتقدند پیچــو از 

ــت. ــی اس ــتان میام ــی شهرس ــای محل ــمزه ترین نان ه خوش

ــی شهرســتان  ــای محل ــه نان ه ــر ازجمل ــان فطی ــر: ن ــان فطی ن
شــاهرود و میامــی اســت کــه خمیــر آن از مخلــوط آرد، روغــن، شــیر 
و شــکر درســت می شــود پــس از چنــد ســاعت خمیــر را به صــورت 
ــی  ــور خانگ ــر را در تن ــان دوار فطی ــزرگ درآورده و ن ــای ب چانه ه

می پزنــد.
نکتـه قابل توجـه دربـاره فطیر آن اسـت کـه قدیمی ها بـرای تخمیر 
خمیـر نـان فطیـری، آن را زیـر لحاف کرسـی می گذاشـتند و بـرای 
پخـت نـان فطیـر آداب ورسـوم مختلفـی را اجـرا می کردند کـه برای 
مثـال می تـوان به الک کردن آرد توسـط بانـوان محلـه و خواندن دعا 

در هنـگام ایـن کار اشـاره کرد.

ــا در  ــان تنه ــن ن ــت ای ــی(: پخ ــفناج کوه ــان سلم)اس ن
ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد ممکــن اســت چراکــه گیــاه 
ــن  ــر ای ــد خمی ــان می روی ــا در آن زم ــی( تنه ــفناج کوه سلم)اس
نــان از ترکیــب آرد، آب، نمــک، روغــن دنبــه گوســفند، مایه خمیــر، 
ــوان یــک  ــراوان و اســفناج کوهــی درســت می شــود و به عن ــاز ف پی
نــان مقــوی و خوشــمزه در روســتاهای بخــش کالپــوش شهرســتان 

ــیاری دارد. ــداران بس ــک، طرف ــام نی ــتای ن ــد روس ــی مانن میام
بـرای طبخ ایـن نان ابتدا بایـد خمیر را بـا آب، آرد، نمـک و مایه خمیر 
ورز داد سـپس پیـاز و اسـفناج کوهـی کـه از قبل با حـرارت زیـاد و با 
ادویـه فـراوان اصطاحـاً سرخ شـده باشـد، را بـه آن می افزاییـم و آن 
را در تنـور قـرار می دهنـد طبـخ ایـن نـان کمی دشـوار اسـت چراکه 
چسـباندن خمیـری سـنگین متشـکل از اسـفناج کوهـی و پیـاز، بـه 
دسـتانی هنرمند و چـاالک نیازمند اسـت و در غیر ایـن صورت خمیر 

از تنـور جداشـده و اصطاحـاً می ریزد.

ــی گوســفند( بیشــتر در  ــا جزغاله)چرب ــی ی ــی: نان روغن نان روغن
شــاهرود و شــهمیرزاد تهیــه می شــود و مــواد موردنیــاز بــرای تهیــه 
آن، چربــی پختــه دنبــه گوســفند، ادویــه، آرد گنــدم، نمــک، ماســت 

ــت. ــر اس و مایه خمی
ایــن نــان در نواحی اســتان ســمنان طرفــداران بســیاری دارد جزغاله 

درگذشــته بیشــتر از امــروز طبــخ می شــد و شــاید دلیــل آن نیــز عدم 
تمایــل زندگــی شــهری به مصــرف روغــن دنبــه گوســفند در روزگار 
ــاج  ــرای مایحت ــمنان ب ــتان س ــردم اس ــه م ــی ک ــد زمان ــی باش فعل
ــن  ــه روغ ــرای تهی ــفند را ب ــی گوس ــود چرب ــتان خ ــن زمس روغ
ــه  ــان جزغال ــخ ن ــرای طب ــی را ب ــی حیوان ــده چرب ــد، ته مان می پختن
ــه دو  ــه را ب ــه جزغال ــروف ب ــی مع ــد و نان روغن جمــع آوری می کردن

ــد. ــخ می پختن ــف طب ــوع مختل ن
ــا گاب، شــکر  برخــی نواحــی اســتان ســمنان چربــی حیوانــی را ب
و هــل می جوشــاندند و پــس از تصفیــه روغــن مــازاد، از مابقــی آن 
نــان می پزنــد امــا برخــی دیگــر از نواحــی چربــی گوســفندی را تنها 

ــد. ــان اســتفاده می کنن بانمــک در ن
نکتـه قابل توجـه در نان روغنـی نیـز ماننـد نان سـلم، سـنگینی آن و 
مهـارت کافـی بـرای طبـخ در تنور اسـت کـه دسـتان چـاالک زنان 
روسـتاهای اسـتان سـمنان به خوبـی ایـن امـر را انجـام می دهنـد 
همچنین ایـن نان به دلیـل وجود روغن گوسـفندی فـراوان می تواند 
به تنهایـی غذایـی کامـل لقب گیـرد که معمـواًل در ماه هـای رمضان 
و همچنیـن پذیرایـی از بانوانـی کـه به تازگـی دارای فرزنـد شـده اند، 

کاربرد بیشـتری دارد.

نــان ســرقلیفی: ایــن نــان نســبت بــه ســایر نان هــای محلــی 
ــرای تهیــه نیازمنــد  اســتان ســمنان زحمــت و زمــان بیشــتری را ب
ــش  ــف در گوی ــد گفــت قلی ــان بای ــن ن ــاره ای ــن درب اســت همچنی
ــذاری  ــل نام گ ــود و دلی ــه می ش ــی گفت ــگ مس ــه دی ــاهرودی ب ش
ــی  ــگ مس ــن در درب دی ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــم ب ــان ه ــن ن ای

بیان شــده اســت.
ــا قلیــف را  مردمــان روســتاهای شــاهرود درب دیــگ مســی ی
ــف آن  ــد و در ک ــش می گذارن ــر روی آت ــه ب ــورت وارون به ص

ــد. ــرقلیفی را می پزن ــر س ــان معط ــرده و ن ــن ک ــر را په خمی
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ســرقلیفی نیازمنــد مقادیــر زیــادی آرد و آب اســت چراکــه نانی قطور 
و بــزرگ محســوب می شــود کــه یــک چانــه یــک کیلوگرمــی از آن، 
ــان معمــواًل در  ــغ کافــی اســت پخــت ایــن ن بــرای چهــار مــرد بال
مــزارع گنــدم و یــا چغندرقنــد کــه زحمــت فراوانــی بــرای کارگــران 
دارد، صــورت می گیــرد و انــرژی فــراوان آن می توانــد تــاب 
روزمرگــی مردمــان ســخت کوش دیــار شــاهرود را برایشــان میســر 

ــازد. س
محلی هــا می گوینــد بــرای طبــخ ایــن نــان بایــد خمیر)مخلــوط آرد، 
آب، نمــک و مایه خمیــر( را بــه حــال خــود رهــا کــرد تــا اصطاحــًا 
کمی تــرش شــود ســپس خمیــر را پهــن می کننــد و بــه آن سرشــیر، 
ــدوی  ــق ک ــی مناط ــن و در برخ ــه، روغ ــد، ادوی ــرغ، کنج تخم م
ــر  ــر را در س ــپس خمی ــد س ــد و آن را ورز می دهن ــی می افزاین حلوای
ــرای  ــی گوســفند ب دیــگ مســی چــرب شــده توســط روغــن چرب

ــد. ــرار می دهن ــت ق پخ

دادچــه: دادچــه نانــی ســمنانی و بســیار خوشــمزه اســت همچنین 
ایــن نــان بســیار ســریع و راحــت آمــاده می شــود و طعمــی 
ــند،  ــار آن را می چش ــتین ب ــه نخس ــرادی ک ــرای اف ــز ب خاطره انگی

ــادگار دارد. ــه ی ب
ــر و  ــن، مایه خمی ــان متشــکل از آرد، آب، شــکر، روغ ــن ن ــر ای خمی
در برخــی نواحــی کنجــد اســت کــه بــا اســتفاده از وردنــه بازشــده، 
قالب هــای دوار کوچکــی بــر آن نقــش می بنــدد و ســپس 
ــا مانــع از حجیــم شــدن  ســوراخ هایی بــر روی آن قــرار می گیــرد ت
ــره ای شــکل در  بیش ازحــد ســطح آن شــود ســپس خمیرهــای دای

ــد. ــرار می گیرن ــور ق تن

نــان ماســتی: نــان ماســتی همان طــور کــه از نامــش پیداســت 
بــا مخلــوط آرد و ماســتی تهیــه می شــود کــه بــه آن روغــن و شــکر 

ــز افزوده شــده باشــد. نی
ایــن نان نیــز ماننــد دادچه قالبــی دایــره ای و کوچــک دارد که شــبیه 
ــد  ــاد می کن ــوراخی ایج ــه آن س ــر در میان ــی کوچک ت ــات قالب دون
ــه دســت تنــور ســپرده می شــود  ســپس در دمــای نســبتاً مایــم ب
ــان طعــم شــیرین و بومــی بســیار  ــن ن ــاره ای ــه قابل توجــه درب نکت

مطبــوع آن اســت.

ــمنان  ــوص س ــای مخص ــن نان ه ــی از بهتری ــمات: یک بخس
ــد  ــا آرد ســفید کــم ســبوس و آب نخــود، در شــب عی اســت کــه ب

درســت می شــود.
ــک  ــس از ی ــد و پ ــرار می دهن ــام را در داخــل آب ق ــدا نخــود خ  ابت
ــد  ــوط می کنن ــک مخل ــه و نم ــا آرد، خمیرمای ــا را ب روز آب نخوده
ــرای پخــت ســاعتی اســتراحت می دهنــد در پختــن  ســپس آن را ب
بخســمات از کاســه های کوچــک مخصوصــی کــه درگذشــته 

ــود. ــتفاده می ش ــد اس ــی بودن مس
ــور  ــیره انگ ــا ش ــه و ب ــا قرارگرفت ــمات روی قالب ه ــر بخس خمی
ــرد  ــور جــای می گی ــا تن ــخ در کــوره ی ــرای طب ــن می شــود و ب تزئی

ــمزه اســت. ــوی و خوش ــیار مق بخســمات بس
 

آش های محلی استان سمنان
ــه آن را در  ــت ک ــطام اس ــی بس ــای محل ــی از غذاه ــی: یک یخن
ــذا  ــن غ ــرد ای ــدی ک ــوان طبقه بن ــز می ت ــت ها نی ــته آبگوش دس
ــزودن  ــف و اف ــان قلی ــا هم ــی ی ــگ مس ــازداغ، در دی ــخ پی ــا طب ب
ــفند  ــرب گوس ــت چ ــبزی آش و گوش ــا، س ــود، لوبی ــه، نخ آب، ادوی
آغــاز می شــود و در ادامــه، زردآلــوی نــارس کــه در شــاهرود بــه آن 

ــزوده  ــی اف ــوط یخن ــه مخل ــد، ب ــز می گوین ــه نی ــا چاقال زنگاچــو ی
می شــود.

پــس از جوشــاندن مــواد و پخــت تدریجــی گوشــت و بنشــن، کمــی 
برنــج بــه یخنــی اضافــه می شــود تــا لعــاب خوبــی را در پایــان بــه 
ــل  ــه دلی ــرش اســت و ب ــی کمی ت ــذای محل ــن غ ــذا ببخشــد ای غ

وجــود ادویــه فــراوان در آن، طعمــی بســیاری قــوی دارد.
ــژه در  ــت و به وی ــدار داش ــروز طرف ــش از ام ــته بی ــی درگذش یخن
ــه  ــرای صــرف ناهــار ب ــی کــه مــردم ب شــب های تابســتانی و زمان
حومــه شــهر رهســپار می شــدند، به وفــور تهیــه می شــد امــا امــروز 
ــژه در بیــن نســل جــوان  ــال عمومــی به وی ــا اقب ــر ب متأســفانه کمت
روبــرو اســت نکتــه قابل توجــه در ایــن غــذا آن اســت کــه بــه دلیــل 
ــم  ــخ آن در قدی ــل طب ــذا، فص ــن غ ــارس در ای ــوی ن ــود زردآل وج
ــوده اســت. ــاه ب ــا انتهــای مردادم ــن ماه هــای خــرداد ت معمــواًل بی
یعنــی بــه دلیــل وجــود روغــن کــره گوســفندی و مقادیــر زیــادی از 
گوشــت گوســفند کــه معمــواًل از قســمت ســینه، دنــده و یــا گــردن 

آن تهیــه می شــود، بســیار مقــوی اســت.

ــای  ــمزه ترین غذاه ــی از خوش ــره یک ــوش ب ــره: ج ــوش ب ج
ــوارترین  ــی از دش ــه یک ــه البت ــت ک ــمنان اس ــتان س ــی اس محل
ــه  ــز ب ــار را نی ــن دی ــای ای ــن آش ه ــت در بی ــتورالعمل های پخ دس

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
ــد پشــت ســر  ــه را بای ــن غــذای خوشــمزه دو مرحل ــخ ای ــرای طب ب
گذاشــت نخســت بایــد خمیــری متشــکل از آرد گنــدم، آب، نمــک و 
خمیرمایــه درســت کــرد ســپس بــه آن ســاعتی اســتراحت داد خمیر 
ــات  ــه قطع ــده و ب ــه پهن ش ــیله وردن ــد به وس ــی بای ــس از مدت پ
ــن پایان بخــش نخســت  ــه ای ــرش می خــورد ک ــی ب کوچــک مربع

تهیــه جــوش بــره اســت.
ــا،  ــکل از لوبی ــوادی متش ــت م ــره پخ ــوش ب ــخ ج ــه دوم طب مرحل
ــس از  ــه پ ــل و ... اســت ک ــره ســیاه، فلف نخــود، ســبزی آشــی، زی
ــه خمیرهــای مربعــی افزوده شــده ســپس  ــه میان ــوط شــدن ب مخل
ــه  ــده و ب ــکل دوار پیچی ــه ش ــده، ب ــوارد پرش ــن م ــه از ای ــر ک خمی

ــود. ــزوده می ش ــه و آش اف ــان آب و ادوی ــگ جوش دی
طبــخ ایــن غــذا بیــش از یــک ســاعت در مرحلــه پایانــی بــه طــول 
می انجامــد و پــس از اتمــام آن، جــوش بره هــا در کاســه های 
ســفالین ریختــه و روی آن بــا کشــک، پیــازداغ، نعنــاع داغ و فلفــل 

ــود. ــن می ش ــز تزئی قرم

کله جــوش: یــا کال جــوش یــا ماســت جــوش از غذاهــای 
ــار خراســان و قومــس اســت ایــن غــذا را  مشــترک بیــن مــردم دی
نیــز می تــوان در زمــره آش هــا طبقه بنــدی کــرد کــه طعمــی بســیار 

ــدار دارد. ــب و پرطرف دل چس
ــده  ــازه سرخ ش ــیر ت ــراوان و س ــازداغ ف ــا پی ــی ب ــذای محل ــن غ ای
ــه،  ــه آن زردچوب ــه ب ــود و در ادام ــاز می ش ــفندی آغ ــن گوس در روغ
ــگ،  ــی درن ــس از کم ــود پ ــزوده می ش ــل اف ــرزه و فلف ــنیز، م گش
محلــول آب و ماســت چکیــده بــه پیــاز، ســیر و ســبزی ها 

افزوده شــده و بــرای مــدت 15دقیقــه می جوشــد.
ــی  ــان خشــک محل ــا گــردو و خیســاندن ن کله جــوش را معمــواًل ب
میــل می کننــد کــه طعمــی بســیار مطبــوع و دل چســب به ویــژه در 
ــن و ســریع ترین  ــن غــذا یکــی از راحت تری فصــل زمســتان دارد ای

غذاهــای محلــی اســتان ســمنان اســت.
 

پلوها و غذاهای اصلی استان سمنان
مانــی پلــو: مانــی پلــو غــذای ســمنانی اســت کــه در دامغــان نیــز 
ــه و  ــه دو قابلم ــذا ب ــن غ ــخ ای ــرای طب ــی پخــت می شــود ب به خوب
یــک ماهیتابــه نیــاز اســت چراکــه در آن گوشــت گوســفند نگینــی 
شــده و لپــه می بایســت به صــورت جداگانــه پختــه شــوند و ســپس 
ــزا  ــورت مج ــه به ص ــه ک ــمش و ادوی ــک، کش ــوط زرش ــا مخل ب
در ماهیتابــه ای طبــخ می شــوند افــزوده می شــود و درنهایــت 
البــه الی برنــج آبکــش شــده بــه همــراه پیــازداغ پختــه می شــود.

ایــن برنــج بســیار خوشــمزه اســت چراکــه مخلــوط گوشــت، لپــه، 
ادویــه، پیــاز، زرشــک و کشــمش البــه الی دانه هــای برنــج بــرای دم 
کشــیدن افــزوده می شــوند و بــا طعــم زعفــران فــراوان، مجموعــه ای از 

زیبایــی، طعــم، بــو و لــذت چشــایی را همــراه خواهــد داشــت.

رشــته پلو با ســبزی ســمنانی: ایــن غــذا مخصــوص روز اول 
ــا ســبزی های صحرایــی و گوشــت  فروردیــن در ســمنان اســت و ب
چــرب گوســفند طبــخ می شــود ایــن پلــو ماننــد غذاهــای مشــابه بــا 
ترکیــب ســبزی، برنــج و گوشــت درســت می شــود بــا ایــن تفــاوت 
کــه گوشــت نیــم پختــه گوســفند کــه معمــواًل از بخش هــای چرب 
ــا بخــار  ــا ب ــج نهــاده شــده ت ــه الی برن ــز تهیــه می شــود، الب آن نی

آن بپــزد.
همچنیــن دیگــر ویژگــی ایــن غــذا کــه آن را از نمونه هــای 
مشــابه تمیــز می دهــد، وجــود مقادیــر زیــادی رشــته در آن اســت، 
ســبزی پلوی ســمنانی مقــدار بســیار کمــی برنــج را در خــود 

می بینــد و بخــش عمــده آن بــا رشــته درســت می شــود.

ته چیــن اســفناج: ته چیــن اســفناج را شــاهرودی ها بــه 
ــه  ــت ماهیچ ــا گوش ــذا ب ــن غ ــد ای ــت می کنن ــاء درس ــد اع ح
ــفناج  ــفندی و اس ــره گوس ــن ک ــران، روغ ــج، زعف ــفند، برن گوس
تــازه درســت می شــود و ماننــد ســایر ته چین هــا مخلــوط 
گوشــت و برنــج به صــورت الیــه ای در ظــرف غــذا طبــخ 

ند. می شــو
ــه آن  ــز دارد ک ــی نی ــاهرودی ویژگی های ــفناج ش ــن اس ــا ته چی ام
ــن اســت  ــد و آن هــم ای را از ســایر غذاهــای مشــابه متمایزمــی کن
کــه گوشــت مخلــوط گوشــت و اســفناج پخته شــده بــا گــرد غــوره 
کمی تــرش شــده و در انتهــای دیــگ بــا زعفــران فــراوان جــای داده 
ــه  ــه ب ــی جداگان ــج، در ظرف ــدن برن ــاده ش ــان آم ــود و زم می ش
نحــوی قــرار داده می شــود کــه ته دیــگ، کــه حــال شــبیه کیکــی 
ــای ســفید، زرد و ســبز شــده،  ــای زیب ــه ای متشــکل از رنگ ه طبق
ــادام و پســته  ــا زرشــک و خــال ب ــرد و روی آن ب ــرار می گی ــاال ق ب

ــود. ــن می ش تزئی

تلخــون: تلخــون نوعــی دســر در فرهنــگ مردمــان شــرق اســتان 
ــی در  ــاهرود و حت ــی و ش ــردم میام ــود م ــوب می ش ــمنان محس س
ــه نحــوی مشــترک و یکســان  ــان تلخــون را ب ــاط دامغ برخــی نق
درســت می کننــد و بهتریــن زمــان بــرای تهیــه آن، زمــان برداشــت 

گنــدم اســت.
بــرای درســت کــردن تلخــون ابتــدا بایــد گنــدم را شستشــو داد تــا 
ذره ای آلودگــی و یــا تفالــه مــازاد در آن وجــود نداشــته باشــد ســپس 
ــد کمــی  ــرار می دهن ــش ق ــر روی آت ــرده و ب ــا را خشــک ک گندم ه
ــرد،  ــود را آزاد ک ــل خ ــوز داخ ــاً الکت ــد و اصطاح ــته ش ــه برش ک
ــا شــیره انگــور به صــورت خمیــری گــوی ماننــد  آســیاب شــده و ب

ــود. ــت می ش درس
تلخــون نیــازی بــه طبــخ نــدارد چراکــه گندم هــا پیــش از آســیاب 
ــزرگ  ــک و ب ــای کوچ ــذا گوی ه ــد ل ــعله قرارگرفته ان ــر روی ش ب

تلخــون پــس از خشــک شــدن آمــاده مصــرف هســتند.
غذاهــای محلــی هــر نقطــه از ایران زمیــن رنــگ و بویــی 
از اقلیــم، فرهنــگ و ســبک زندگــی آن منطقــه را در خــود 
جــای داده اســت نگاهــی بــه ســبک زندگــی مردمــان کویــری و 
ترکیــب غذاهــای پرانــرژی، چــرب و پــر ادویــه نشــان می دهــد 
ــی  ــای محل ــی و غذاه ــن روش زندگ ــی بی ــاط تنگاتنگ ــه ارتب ک

وجــود دارد .

غذاهـای محلـی ایران
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ــه  ــی بســیاری از ذائق ــا کنون ــه ت ــار ک ــن دی ــی ای ــای محل غذاه
ایرانــی هــا را بــه خــود جــذب کــرده اســت، بــر اســاس منطقــه 
زندگانــی فــرق مــی کنــد، ســاحل نشــینان عمــان یــک غذائــی 

ــد و مردمــان سیســتان غذائــی دیگــر. دارن
ــد بســیاری از باورهــا و  ــی مــی توان ــه خوب ــی ب ــوع غذائ ایــن تن
عاقــه منــدان بــه غــذای محلــی را در بــر بگیــرد و بــرای هــر 

ــرای گفتــن داشــته باشــد. ــی حرفــی ب ــه ایران ذائق

نان
ــن داشــته هــای سیســتان و بوچســتان  ــان یکــی از مهــم تری ن
ــاوت  ــای متف ــه ه ــه گون ــوب ب ــمال و جن ــه ش ــه در دو منطق ک
پخــت مــی شــود، طــرز پختــن ایــن نــان بــه ایــن شــکل اســت 
کــه آرد را پــس از ورز دادن بســیار، بــه صــورت یــک نــوار پهــن 
درمی آورنــد و آن را شــبیه رولــت می پیچنــد تــا بــه حالــت مــدور 
در آیــد، آنهــا را درون یــک دیــگ مســی کامــًا چــرب می گذارنــد 
ــا  ــد ت ــور می گذارن ــه تن ــای گداخت ــر ذغال ه ــس از آن در زی و پ

کامــًا بپــزد.
ــمزه  ــیار خوش ــد و بس ــوه ای در می آی ــگ قه ــه رن ــان ب ــن ن ای
اســت، در سیســتان ایــن نــان را خالــی و بــدون غــذا می خورنــد، 
نــان در بلوچســتان، نیــز انــواع مختلفــی دارد. بــه عنــوان مثــال، 
ــان  ــه هم ــکاری ) halekary( ک ــام هل ــه ن ــان ب ــی ن نوع
ــر  ــود دارد، جهــت پخــت آن خمی چلبــک سیســتانی اســت، وج
ــن  ــی، در روغ ــای کوچک ــورت قرص ه ــه ص ــده را ب ــت ش درس

ــه اســت. ــه مخصــوص صبحان ــد ک ســرخ می کنن
 ،)gerdeh( ــرده ــواش، گ ــل ل ــا مث ــری از نان ه ــواع دیگ ان
ــه  ــی ک ــاری )ponary( و نان های ــرک )syserk(، پن سیس
روی تابــه پختــه می شــود، نیــز در بلوچســتان مصــرف می شــود، 
ــد  ــرف می کنن ــز مص ــی نی ــان خورش  های ــا ن ــراه ب ــا هم بلوچ ه

ــود. ــه می ش ــاً واداپ )vadap( گفت ــه آن عموم ــه ب ک
ــای  ــتان، ادویه ه ــده در بلوچس ــخ ش ــای طب ــواع خورش ه در ان
تنــد و پیــاز فــراوان اســتفاده خاصــی دارد و گوشــت بــز بیشــتر از 

گوشــت ســایر دام هــا مصــرف می شــود.
تنــوری یــا تنورچــه یکــی از غذاهایــی اســت کــه عمدتــاً جهــت 
مجالــس مجلــل طبــخ می شــود و آن عبــارت اســت از بــه ســیخ 
کشــیدن یــک الشــه کامــل گوشــت قرمــز اســت. ســپس آن را 

در تنــور می گذارنــد.

غذاهای سیستانی
از جملــه خورش هــای سیســتانی کشــک زابلــی، اوجیــزک 
)owjyzak( و آبگوشــت اســت، کشــک زابلــی مــاده ای اســت 
زردرنــگ از ترکیــب ادویــه، زردچوبــه، گنــدم بلغــور شــده و دوغ؛ 
ــی ده روز در کیســة  ــه ال ــه مــدت یــک هفت ــن مجموعــه را ب ای
ــد، ســپس آن را درآورده و پــس از ورزدادن، پــودر  نخــی می گذارن
می کننــد و بــه عنــوان یــک غــذای مقــوی مصــرف مــی کننــد.

اوجیــزک: شــبیه اشــکنه های امــروزی اســت، منتهــی در 
ســاخت آن تنهــا آب و پیــاز و روغــن و ادویــه مخصــوص محلــی 
ــرده می شــود، در تهیــه آبگوشــت محلــی نوعــی ادویــه  بــه کار ب
ــود؛  ــرده می ش ــه کار ب ــد، ب ــار  ačar( (می گوین ــه آن آچ ــه ب ک
آچــار ترکیبــی اســت از خمیــر: پیــاز، آرد گنــدم جوشــیده و 
ــه  ــای کوچــک، خشــک و ب ــه شــکل دایره ه ــار ب ــه. آچ زردچوب
نــخ کشــیده می شــود و بــه انــواع خورش هــا از جملــه آبگوشــت، 

ــد. ــاب می ده ــم و لع طع
ــرایط  ــود ش ــا و بهب ــاط فرهنگ ه ــه ارتب ــه ب ــا توج ــروزه ب ام
اقتصــادی، تغذیــه هیچ یــک از اقــوام منحصــر بــه تهیــه غذاهــای 
ســنتی نیســت، در سیســتان و بلوچســتان نیــز بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــواع خورش هــا و پلوهــا و ســایر طعام هــای ایران ــون ان هم اکن

و حتــی خارجــی در لیســت غذاهــای رایــج مــردم قــرار دارنــد.

لنــدو: ترکیبــی از خرمــا و گنــدم اســت کــه بــه صــورت گلولــه 
هــای مخلــوط تهیــه مــی شــود همچنیــن الگــوی پخــت قلیفــی 
نــان هــای پیچــی هرمــی کــه آن را در درون تــاوه ای ســرخ مــی 

کننــد نیــز بــه همیــن گونــه مــی باشــد.

ــتان  ــا در سیس ــه تنه ــه ن ــی ک ــن محصول ــم تری ــه: مه کلوچ
بلکــه در بســیاری از دیــار دیگــر ایــران زمیــن از جایــگاه واالئــی 
برخــوردار اســت، کلوچــه در ایــن دیــار بــه دو نمونــه خرمائــی و 
ــوع پخــت و  ــه ســبب ن ــی پخــت مــی شــود کــه ب ــر خرمائ غی
ــران  ــداران بســیاری در ای ــه طرف ــکار رفت ــی ب ــه هــای محل ادوی

دارد.
 

غذاهای بلوچی
ــی و  ــر اصل ــه عنص ــروری در منطق ــه دامپ ــه غلب ــه ب ــا توج ب
محــوری غذاهــای منطقــه بلوچســتان را  گوشــت تشــکیل مــی 
ــرای مــردم نقــش  دهــد. بعــد از گوشــت ایــن خرماســت کــه ب

ــد. ــی کن ــا م ــی ایف ــد خوراک ــوری در تولی مح
جالــب اینجاســت کــه برخــاف تصــور عمومــی در دوره کنونــی 
ــت و در  ــج اس ــت برن ــرای کش ــبی ب ــل مناس ــه مح ــن منطق ای
مُکــران برنــج نیــز بــه خوبــی کاشــته مــی شــود. نکتــه ای کــه 
ــردم  ــی م ــار غذای ــه در رفت ــی منطق برخــاف موقعیــت جغرافیای
بلوچســتان مــی تــوان دیــد ایــن اســت کــه ایــن مــردم خیلــی 
کمتــر از چاشــنی هــای تند بهــره مــی برنــد. بلوچســتان همجوار 
بــا کشــور پاکســتان اســت و رفــت و آمدهــای بســیاری بــه ایــن 
کشــور و همیــن طــور کشــور هندوســتان وجــود دارد امــا رنــگ و 
بــوی غذاهــای پاکســتانی یــا هنــدی خیلی در بلوچســتان شــدت 

ــدارد. ن

 چنــگال: در واقــع پذیرایــی عشــایر بلــوچ از میهمانان بــا همین 
شــیرینی صــورت  مــی گیــرد. آنهــا از میهمانــان خــود بــا چنگال 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــژه در م ــه وی ــد ب ــی کنن ــی م و دوغ پذیرای
ــازه  ــگ و روی ت ــز رن ــار را نی ــفره افط ــذای س ــیرینی، غ ــن ش ای

ای مــی بخشــد.
شــاید وجــه تســمیه آن از ایــن رو باشــد کــه در تهیــه ایــن غــذا 
از چنــگ زدن توســط انگشــتان دســت بهــره گرفتــه مــی شــود.
مــواد اولیــه بــرای تهیه چنــگال، آرد، خرمــا و روغن حیوانی اســت. 
ــرایطی  ــد و در ش ــی کنن ــوط م ــدا آرد و آب را مخل ــا ابت ــوچ ه بل
کــه ایــن مخلــوط  هنــوز بــه خمیــر تبدیــل نشــده اســت آن را 
بــه ضخامــت حــدود 1ســانتی متــر روی تابــه مــی اندازنــد و مــی 

گذارنــد تــا اندکــی خــود را بگیــرد و بپــزد.
اگــر ایــن مخلــوط آب و آرد نازکتــر شــود نانــی از آن بــه دســت 
ــری  ــانتی مت ــت یکس ــگال ضخام ــرای چن ــی ب ــد. ول ــی آی م
ــز شــد آن را  ــم پ ــر نی ــن خمی ــه ای ــس از آنک مناســب اســت. پ
بــر مــی دارنــد و بــه تناســب حجمــی کــه مــی خواهنــد چنــگال 
ــد  ــد. بع ــی کنن ــز درســت م ــم پ ــان نی ــن ن ــد از ای درســت کنن
ــز را  ــم پ ــان نی ــد. ن ــی ریزن ــاد م ــن گش ــی ده ــا را در ظرف خرم
درون همیــن ظــرف خــرد مــی کننــد یــا بــه عبــارت دیگــر تکــه 

تکــه مــی کننــد.
ایــن دو را بــا هــم ورز مــی دهنــد و چنــگ مــی زننــد بــه گونــه 

غذاهای سنتی سیستان و بلوچستان ریشه در باور و طبیعت دارد 

غذاهــای محلــی معــرف بســیاری از ویژگــی هــای و آداب 
ــیاری از  ــن رو بس ــتند و از همی ــه هس ــر منطق ــوم ه و رس
غذاهــای طبــخ شــده در سیســتان و بلوچســتان ایــران 

ــت.  ــان اس ــگ آن ــر از فرهن متاث
سیســتان و بلوچســتان، ایــن دیــار چهارفصــل جــدای 
ــدن،  ــخ، تم ــه تاری ــمارش در زمین ــی ش ــای ب ــته ه از داش
طبیعــت و جاذبــه هــا، در زمینــه مــردم شناســی و فرهنــگ 
ــادی  ــای زی ــرف ه ــی ح ــای محل ــژه غذاه ــه وی ــی ب بوم

ــن دارد. ــرای گفت ب

غذاهـای محلـی ایران
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ای کــه هســته هــای خرمــا از درون آن بیــرون مــی آیــد و  مــی 
تــوان هســته هــا را جــدا کــرد و هــم نــان و خرمــا را خــوب بــه 

خــورد هــم داد.
 ایــن کار تــا جایــی پیــش مــی رود کــه دیگــر نتــوان تشــخیص 
ــت.  ــن اس ــزودن روغ ــت اف ــال نوب ــا ح ــا خرم ــت ی ــان اس داد ن
ــاز خــرد شــده  ــراه کمــی پی ــا هم ــزودن روغــن آن را ب ــرای اف ب
داغ مــی کننــد و قبــل از آنکــه روغــن چنــان داغ شــود کــه پیازها 
بســوزند آن را از روی شــعله برداشــته و بــه مخلــوط نــان و خرمــا 
ــا ایــن مخلــوط نــرم شــود و نــه بیشــتر. امــروزه  مــی افزاینــد ت
چنــگال را بــا خــال بــادام و پســته تزئیــن مــی کننــد و ســپس 

صــرف مــی کننــد.

 تنورچــه: »تنورچــه« نیــز نــام خــود را از روش پخــت در تنــور 
ــیخ زدن  ــورت س ــه دو ص ــوال ب ــه را معم ــت. تنورچ ــه اس گرفت
ــاب شــده در  ــه شــکل کامــل کب گوشــت گوســفند و دیگــری ب

تنــور طبــخ مــی کننــد.
در روش ســیخ زدن، گوشــت گوســفندی را ذبــح و آن را بــه 
قطعــات درشــت خــرد مــی کننــد. ســپس هــر قطعــه بــزرگ را 
بــه ســیخی از چــوب نخــل مــی کشــند. ســیخ هــا را زمانــی در 
ــور گداختــه و  ــرار مــی دهنــد کــه ذغــال هــای دورن تن ــور ق تن
قرمــز شــده باشــند در ایــن مرحلــه اگــر بخواهنــد کبــاب مــورد 
ــور  ــا درون تن ــال ه ــی از آب را روی ذغ ــود ظرف ــدار ش ــر آب نظ

ــد. ــرار مــی دهن ق
ســیخ هــا را دور تــا دور ظــرف آب بــه دیــواره تنــور ایســتاده قــرار 
ــه اصطــاح  ــن کار باعــث مــی شــود گوشــت ب ــد. ای مــی دهن
ــا ســینی  ــور را ب ــه در تن ــن مرحل ــد از ای ــز هــم بشــود. بع بخارپ
یــا هــر وســیله دیگــری کــه مقــاوم در برابــر حــرارت باشــد مــی 
پوشــانند و روی آن را بــا کاهــگل مــی پوشــانند. البتــه تنــور مثــل 
ــن 45  ــت را بی ــن حال ــوا داردو ای ــر ورودی ه ــا از زی ــه تنوره هم
دقیقــه تــا 1ســاعت نــگاه مــی دارنــد البتــه زمــان پخــت بــاز هــم 
ــای ســیخ کشــیده شــده  بســتگی دارد. ســپس  ــه گوشــت ه ب
نوبــت بــه صــرف آن کبــاب مخصــوص بلوچــی مــی رســد. ایــن 

کبــاب را بــه تنهایــی یــا بــا پلــو ســفید ســرو مــی کننــد.
 در روش دیگــر طبــخ، یــک گوســفند را متناســب بــا انــدازه تنــور 
ــی  ــا نخ ــپس ب ــد س ــی کنن ــی م ــرده و دورن آن را خال ــح ک ذب
مناســب کــه در برابــر حــرارت از بیــن نــرود شــکم او را مــی دوزند 
آنوقــت آن را درون تنــوری کــه ذغالهایــش گداختــه اســت قــرار 
مــی دهنــد و بــا پوشــاندن دِر تنــور  بــا کاهــگل  بــه انتظــار پخته 

شــدن کامــل مــی نشــینند.

 تباهــگ: ایــن کار روشــی بــرای نگهداری گوشــت اســت هنوز 
هــم در بلوچســتان متــداول اســت. ماحصــل ایــن نــوع نگهــداری 
هــم بــه تنهایــی قابــل خــوردن اســت و هــم بــه عنــوان گوشــت 

ــتانبلی بلوچی. اس
معمــوال اواســط پاییــز و بــا رو بــه ســرما گذاشــتن هوا گوســفندان 
ــی و از  ــن حیوان ــن روغ ــرای گرفت ــو ب ــرده و از یکس ــروار ک را پ
ــد.  ــه گوشــت از آن اســتفاده مــی کردن ــرای تهی ســوی دیگــر ب
ــده از  ــای خنــک کنن ــتگاه ه ــرق و دس ــروی ب ــه اینــک نی گرچ
قبیــل یخچــال بــه زندگــی همــه وارد شــده اســت امــا همچنــان 

ایــن کار در بلوچســتان  انجــام مــی شــود.
ــه  ــرای تهی ــا ب ــوچ ه ــز هســت کــه بل ــان دیگــری نی ــه زم  البت
تباهــگ دســت بــه کار مــی شــوند و آن زمــان »عیــد قربــان« 
ــن روش  ــود. در ای ــی ش ــراوان م ــی ف ــت قربان ــه گوش ــت ک اس
پــودر انــار و نمــک را بــه گوشــت اضافــه مــی کردنــد و ماحصــل 
ــد درون  ــی تابی ــرآن م ــاب ب ــور آفت ــه ن ــی ک ــد از اندک آن را بع

ــد. ــه و مــی بندن مشــک ریخت
 ایــن گوشــت بعــد از مدتــی قابــل خــوردن بــود. عــاوه بــر ایــن 
ــرای تهیــه اســتانبلی بلوچــی اســتفاده مــی  همیــن گوشــت را ب

کننــد.
 

دوغ پــا: »دوغ پــا« خورشــتی بــا گوشــت اســت کــه بــه جــای 

آب بــرای جاانداختــن و طبــخ آن از دوغ اســتفاده مــی شــود. ایــن 
ــوچ هاســت. دوغ یکــی از  ــودن بل ــرور ب ــر از دامپ ــز متاث روش نی
فــراورده هــای متــداول دامپــروران اســت و در بلوچســتان وقتــی 
ــد از  ــد در نخســتین گام بع ــروران بروی ــایر و دامپ ــان عش ــه می ب
ــیدنی  ــوان نوش ــه عن ــا دوغ ب ــتر ی ــا شیرش ــما ب ــارف آب از ش تع

پذیرایــی مــی کننــد.

ماش وســایرحبوبات  بــه  برنــج،  از  اســت  بت:مخلوطــی 
همراه روغــن و ادویــه کــه غــذای عمــده مــردم بلوچســتان اســت
ــت و  ــراوان اس ــردم س ــب م ــوراک اغل ــز خ ــنیز نی ــکنه گش اش
خــوراک خرمــا کــه ترکیبــی از خرما، نــان، برنــج و حبوبات اســت 

ــادی دارد. ــرف زی ــار مص در چابه
آب گوشــت و بزقرمــه نیــز از جملــه غذاهایــی اســت کــه گوشــت 
را بــه همــراه فلفــل قرمــز، دارچیــن و زردچوبــه  در ظروف ســفالی 
و بــه ســبک غذاهــای هنــدی مــی پزنــد و در بیــن بلــوچ هــای 

میرجــاوه طرفــداران زیــادی دارد.
آب گوشــت ماهــی وماهــی نمــک ســود نیــز غــذای مخصــوص 
نیــک شــهری هــا اســت و در ایــن بیــن »کنــک« )نوعــی حلــوا 
و ترکیبــی از خرمــا، بــادام، پســته، و شــیرخرما شــبیه مســقطی( از 
ــادی  ــداران زی ــی اســت کــه در چابهــار طرف ــه شــیرنی های جمل

دارد.
»شــوده« نیــز ترکیبــی از خرمــا، کنجــد، بــادام و پونــه اســت کــه 

در چابهــار بــه عنــوان غذاهــای کانــی دار مطــرح اســت.

برنــج یــا بــت: برنــج را معمــواًل بصــورت دمــی درســت می 
 کننــد و آنــرا بــا آبگوشــت یــا ماهی یــا حبوبــات مــی  خورند.

 تنواع خورشـت یا »واداپ« یا »نارشـت« که معمـواًل از عدس - 
لوبیـا - مـاش - باقـا و ... تهیـه می  شـوند. همچنین نـان را در 

داخـل شـیر ترید کـرده مـی  خورنـد ...

انواع خوراک خرما

ــرگ  ــات« از ب ــام »پ ــی بن ــدا یــک ظرف ــی: ابت ــای پات خرم
ــه  ــه ل ــی را ک ــگاه خرمای ــد و آن ــت می کنن ــْرک درس ــت ُپ درخ
ــوع  ــن ن ــد. ای ــی  دهن ــرار م ــل آن ق ــار در داخ ــا فش ــد، ب کرده ان
خرمــا چنــدان مرغــوب نیســت زیــرا گــرد و خــاک و حشــرات از 

داخــل درز و شــکافهای پــات بــه داخــل نفــوذ مــی  کننــد.

خرمــای ُخنبــی: ُخنــب در واقــع همــان خمــره اســت خرمــا را 

بــه دو صــورت در داخــل ُخنــب قــرار مــی  دهند،یــا خرمــا را ســاده 
و بــدون پیرایــه، بــا فشــار در داخــل ُخنــب قــرار مــی  دهنــد و یــا 
اینکــه آن را بــا شــیره ای کــه قبــًا از میــوه خرمــا گرفتــه  انــد و 
َکنجــد و پوچینــک، در داخــل ُخنــب قــرار مــی  دهنــد. ایــن نــوع 
خرمــا بســیار مرغــوب اســت و معمــواًل خرمــای مضافتــی را بدین 

صــورت نگاهــداری مــی  کنند.

ــز اســت کــه  ــی: هینــزک همــان پوســت ب ــای هینزک خرم
چربــی آن را کنــار میزننــد و آن را نمــک ســود و دبّاغــی کــرده و 
خشــک مــی  کننــد و معمــواًل خرمــای مضافتــی را کــه قبــًا بــا 
پــا لــه کــرده  انــد، در داخــل آن قــرار مــی  دهنــد ایــن نــوع خرمــا 

نیــز مرغوب اســت.

ــواع  ــا ان ــی ی ــای مضافت ــن روش خرم ــی: در ای ــای َحلَب خرم
دیگــر را بــدون اینکــه لــه کننــد، در داخــل حلــب مــی  چیننــد.

ــد، از  ــل برس ــه بطورکام ــل از آنک ــی را قب ــه مضافت ــده: خوش لَ
درخــت می برنــد، هــر دانــه را نصــف کــرده و هســته آن را بیــرون 
مــی  آورنــد. آنــگاه ریســمانی را از داخــل ســوراخ میــوه  هــا عبــور 
داده و آنهــا را بــه بــرج خانــه هــا آویــزان مــی  کننــد تــا خشــک 

شــوند و بعــداً آنهــا را مصــرف می کننــد.

َکتُّــک: مثــل لــده اســت بــا ایــن تفــاوت کــه میــوه مضافتــی را 
بصــورت طولــی مــی  برنــد و هســته  اش را بیــرون نمــی  آورنــد 
و آنهــا را روی حصیــری، در معــرض تابــش خورشــید قــرار مــی 

 دهنــد. و بعــد از خشــک شــدن مــی  خورنــد.

هــارگ: خوشــه مضافتــی را قبــل از رســیدن کامــل، از درخــت 
ــگ  ــل دی ــرده و در داخ ــدا ک ــه ج ــوه را از خوش ــد، می ــی  برن م
ــه شــدن آنهــا را در معــرض  بزرگــی مــی  جوشــانند بعــد از پخت
خورشــید می گذارنــد تــا کامــًا خشــک شــوند. معمــواًل هارگهــا 

ــد. ــی  خورن ــتان م را در زمس

چانــگال: ابتــدا نــان ضخیــم و قطــوری را بصــورت نیمــه پخته 
درســت مــی  کننــد کــه بی  نمــک اســت ســپس خرمــا را آنقــدر با 
دســت مــی  مالنــد تــا خــوب نــرم شــود. آنــگاه نــان گــرم را روی 
خرمــای نــرم شــده مــی  گذارنــد و بــا دســت نــان و خرمــا را بطور 
کامــل بــا هــم مخلــوط مــی  کننــد و مقــداری روغــن را بــا ازگنــد 
ســرخ کــرده و بــا خرمــا مخلــوط مــی  کننــد کــه غــذای بســیار 

لذیــدی درســت می شــود.

غذاهـای محلـی ایران
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شــیرگ: کــه از جوشــاندن طوالنــی مــدت خرمای 
ــی  ــوای محل ــد واز آن حل ــی آی ــت م ــیده بدس رس
نیــز درســت مــی کننــد و بــه جــای مربــا از آن هــم 

اســتفاده مــی کننــد.

 انواع نان

ــه  ــور پخت ــه درتن ــت ک ــی اس ــان نازک ــواش: ن ل
ــد. ــی  گوین ــرون( م ــور )ت ــه تن ــا ب ــود. بلوچه می ش

خمیــر: مثــل نــان لــواش اســت بــا ایــن تفــاوت کــه 
اندکــی ضخیــم تــر بــوده و در تنــور پختــه می  شــود 

و معمــواًل ترش اســت.

ِسیِسـرک: نانـی اسـت کـه روی تابه آهنـی پخته 
می شـود و چانـگال را بـا آن درسـت مـی  کنند.

پُرانــی: ایــن نــان معمــواًل اختصــاص بــه کســانی 
ــتند و دارای  ــاکن نیس ــی س ــه معّین ــه در نقط دارد ک
ــق  ــن طری ــت آن بدی ــرز پخ ــند ط ــی  باش ــور نم تن
ــش  ــنی، آت ــن ش ــک زمی ــدا روی ی ــه ابت ــت ک اس
ــا داغ  ــن ه ــه ش ــد از اینک ــدو بع ــن می کنن را روش
ــر را روی  ــاده و خمی ــاری نه ــا را کن ــدند، اخگره ش
ــی  ــنهای داغ م ــا ش ــرا ب ــرار داده و روی آن ــنها ق ش
ــر را  ــاعت، خمی ــم س ــد از نی ــاً بع ــانند و تقریب  پوش

بیــرون می آورنــد.

َهلَـکاری: خمیـر را بـه چانه  هـای کوچک تقسـیم 
کـرده و آن را بـا غلطـک مخصوصـی بنـام» بِیلَـد 
«نـازک مـی  کننـد، آنـگاه روغـن را در داخـل یـک 
دیگ کوچک سـرخ کـرده و چانـه هـا را در داخل آن 

قـرار می دهند.معمـواًل نـان خوشـمزه  ای اسـت.

دوتینـّـی: طــرز پخــت آن بدیــن صــورت اســت که 
ــه پهــن کــرده و روی هــر  ــه را بطــور جداگان دو چان
کــدام را روغــن مــی  مالنــد. آنــگاه هــر دو را روی هم 
نهــاده، پهــن مــی  کننــد و روی تابــه ای که مقــداری 
ــا  ــد، ت ــی  دهن ــرار م ــد، ق ــده  ان ــن روی آن مالی روغ

پختــه شــود.

تیّمــوش: خمیــر را معمــواًل بــه صــورت آبکــی در 
مــی  آورنــد. آنــگاه مقــداری از ایــن خمیر را با دســت 
روی تابــه آهنــی پهــن مــی  کننــد و نــان خشــک و 

نازکــی درســت می شــود.

ترشیجات:
 ترشــی لیمــو کــه در لهجــه محلــی بــه آن 
ــه  ــه در لهج ــه ک ــی اَنب ــد و ترش »حّرام«می گوین
ــه  ــد از جمل ــی  گوین ــی« م ــه آن »چتن ــی ب محل
ــا  ــوچ ه ــان بل ــتفاده در می ــورد اس ــای م ــنی ه چاش

است.
 جوشــانده ســبزیجات نیــز بــه عنــوان یکــی دیگــر 
از چاشــنی هــا در بلوچســتان طرفــداران زیــادی دارد.
ــبتًا  ــوا نس ــه ه ــن ک ــفند و فروردی ــای اس در ماهه
معتــدل و در اثــر بارندگــی  هــای فصلــی زمین ســبز 
شــده اســت، انــواع ســبزیجات خــودرو زیــاد اســت، 
ــا  ــا را ب ــه آورده، آنه ــه خان ــبزیجات را ب ــن س ــذا ای ل
داس یــا چاقــو خــرد مــی  کننــد و پــس از شستشــو، 
ــانند  ــی  جوش ــداری آب م ــا مق ــگ ب ــا را در دی آنه
آنــگاه آب آنهــا را گرفتــه، بــا روغــن و انــار و ادویــه 

ســرخ کــرده و بــا نــان مــی  خورنــد.

اســتان قزویــن نیــز ماننــد ســایر مناطــق کشــور دارای انــواع غذاهای 
ســنتی و محلــی اســت کــه برخــی از آن هــا در مناســبت های ویــژه 
ــه می شــود. ــادی در طــول ســال تهی ــه شــکل ع ــز ب ــدادی نی و تع

ــواع غذاهــای ســنتی قزویــن می تــوان از قیمــه نثــار، یتیمچــه،  از ان
دیمــاج و ... نــام بــرد.

برخــی از غذاهــا ماننــد »قیمــه نثــار« کــه در میهمانی هــای رســمی 
ــای آن  ــیرین پلو ج ــم ش ــی ه ــود و گاه ــه می ش ــی ها تهی و عروس

را می گیــرد.
«قیمــه« در مجالــس عــزا، »دم کبــاب« یــا »قیمــه آب دار« در 

هنگامی کــه زوار از زیــارت بازمی گردنــد، »دیمــاج« بــرای روز پنجــاه 
ــی،  ــح روز پاتخت ــاد در صب ــروس و دام ــرای ع ــه« ب ــه در، »خاگین ب
ــبزی پلو و  ــوروز، »س ــد ن ــب عی ــرای ش ــی« ب ــا ماه ــته پلو ب »رش
ــه در،  ــیزده ب ــوری و روز س ــب چهارشنبه س ــرای ش ــی دودی« ب ماه
ــان )روز  ــاه رمض ــم م ــت و هفت ــار روز بیس ــرای افط ــه« ب »کله پاچ
قتــل ابــن ملجــم( و »آش شــعله قلمــکار« که معمــواًل در روز بیســت 
ــه  ــی)ع( پخت ــام حســن مجتب ــذری ام ــر به صــورت ن و هشــتم صف

می شــود.
ــوان  ــه انگیز می ت ــمزه و وسوس ــیرینی های خوش ــن ش ــه  ای ازجمل
بــه باقلــوای لــوزی، باقلــوای پیــچ یــا گل رز، شــیرینی پــادرازی، 
ــان  ــان چرخــی، ن ــن »شــیرینی نخــودی«، ن ــان نخــودی قزوی ن
برنجــی، نــان بادامــی قزویــن، شــیرینی اتابکــی »شــیرینی 

ــاره  ــاق اش ــته ای و ق ــازک پس ــان ن ــدی، ن ــان قن ــدی«، ن ولیعه
ــرد. ک

 
باقلوا

باقلــوا از شــیرینی های خوشــمزه قزویــن اســت کــه در انــواع مختلف 
تهیــه و طبــخ می شــود و درواقــع گل سرســبد تمامــی شــیرینی های 
ــواع باقلــوای  ســنتی ایــن اســتان را از آن خودکــرده اســت کــه در ان
ســه رنــگ یــا لــوزی و باقلــوای گل یــا پیــچ تهیــه و طبــخ می شــود.

ــی باشــد کــه توســط  ــن خوراکی های ــوا یکــی از گران تری شــاید باقل
مــردم اســتان قزویــن تهیــه می شــود چراکــه در تــدارک آن از پســته، 
ــران،  ــده، زعف ــوام آم ــل، آرد، شــربت ق ــودر ه ــد، پ ــاک قن ــادام، خ ب

ــود. ــتفاده می ش ــیر اس ــرغ و ش گاب، زرده  تخم م
ــی  ــرای پذیرای ــوب را ب ــمزه و محب ــیرینی خوش ــن ش ــواًل ای معم
ــه  ــان تهی ــم ازدواج جوان ــد و مراس ــام دیدوبازدی ــان، در ای از میهمان

. می کننــد

پادرازی
ــودر قنــد، روغــن صــاف قنــادی،  ــرای تهیــه  ایــن شــیرینی از پ ب
تخم مــرغ، آرد گنــدم، آرد برنــج، آرد نخودچــی، شــیر، پــودر 
ــتفاده می شــود. شــیرینی  ــران و کنجــد اس ــل، زعف ــل، وانی زنجبی
ــیدنی های  ــای و نوش ــا چ ــراه ب ــه هم ــذی ک ــم و لذی خوش طع

داغ، میــل می شــود.

شیرینی های سنتی قزوین لذت بخش محفل ایرانی ها

زینب کلهر

ــا انــواع خوراکی هــای لذیــذ و منحصربه فــرد بــه همــراه کدبانوهــای هنرمنــدی  قزویــن خطــه ای اســت ب
کــه بــا طبــخ و تهیــه ایــن خوردنی هــای خوشــمزه، عــاوه بــر حفــظ آداب و ســنن ایران زمیــن، هنرمنــدی 
ــات  ــن، نش ــتان قزوی ــنتی در اس ــای س ــیرینی و خوراکی ه ــوع ش ــش می گذارند.تن ــه نمای ــز ب ــود را نی خ
گرفتــه از آداب و فرهنــگ غذایــی مــردم ایــن ســرزمین است.انســان هایی خــوش ذوق و هنرمنــد کــه بــا 

ــد. ــه هــم زده ان ــران و جهــان، شــهرتی ب ــای خــود در سراســر ای ــواع خوردنی هــای بی همت ان

غذاهـای محلـی ایران
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نان نخودی قزوین 
نــان نخــودی از شــیرینی های ســنتی اســتان قزویــن بــه شــمار 
ــرم و لطیــف، خوشــمزه و بســیار  می آیــد. شــیرینی کوچــک، ن
دوست داشــتنی کــه بــا روشــی آســان و بــدون پیچیدگی هــای 

ــود. ــه می ش ــیرینی پزی تهی ــای ش دنی
ــوب و  ــن خوراکــی محب ــخ ای ــرای طب ــن ب مــردم اســتان قزوی
ــد، آرد ســفید،  ــودر قن ــد، پ ــدار از آرد نخــود، روغــن جام پرطرف
پــودر هــل، زرده  تخم مــرغ و خــال پســته اســتفاده می کننــد، 
ــه در  ــت ک ــیرینی هایی اس ــی از ش ــی یک ــان نخودچ ــه ن البت
ــان  ــا ن ــود ام ــخ می ش ــه و طب ــور تهی ــتان های کش ــر اس دیگ
ــًا  ــی کام ــن، از اصالت ــودی قزوی ــیرینی نخ ــا ش ــودی ی نخ
قزوینــی برخــوردار بــوده و از شــیرینی های ســنتی ایــن اســتان 

محســوب می شــود.
 

نان چرخی
شـاید اسـم نان چرخی کمـی جالب به نظر برسـد. مردم اسـتان 
قزویـن به ایـن دلیل این شـیرینی لذیـذ را نان چرخـی می نامند 
کـه پـس از ترکیب تمامـی مـواد اولیه، آن هـا را با چرخ گوشـت، 
چـرخ می کننـد و در تهیـه  این خوردنـی سـنتی از آرد برنـج، آرد 
سـفید، روغن جامد، پـودر قند، تخم مرغ، ماسـت، بکینـگ  پودر، 
پـودر هل و پودر پسـته اسـتفاده می شـود کـه از ویژگی های این 

شـیرینی، ماندگاری زیـاد آن پس از طبخ اسـت.
 

نان برنجی قزوین
شــاید ایــن شــیرینی شــما را بــه یــاد شــیرینی برنجــی اســتان 
کرمانشــاه بینــدازد امــا اســتان قزویــن نیــز از شــیرینی برنجــی 
مخصــوص و ســنتی خــود برخــوردار اســت کــه بســیار 
ــز برخــوردار  ــت قابل توجهــی نی ــوده و از محبوبی ــم ب خوش طع

ــت. اس
مــردم ایــن اســتان بــرای تهیــه نــان برنجــی از آرد برنــج، پــودر 
ــتفاده  ــل و گاب اس ــودر ه ــرغ، پ ــد، تخم م ــن جام ــد، روغ قن
ــه تفــاوت طعمــی کــه  ــد و در صــورت اســتفاده از آن ب می کنن

بــا نــان برنجــی اســتان کرمانشــاه دارد، پــی خواهیــد بــرد.

نان بادامی قزوین
ــاد و  ــیار زی ــن بس ــتان قزوی ــنتی در اس ــیرینی های س ــوع ش تن
قابل توجــه اســت. شــیرینی هایی تهیه شــده از مغــز انــواع 
آجیــل، میــوه، خشــکبار کــه عــاوه بــر عطروطعــم فوق العــاده، 
بیانگــر تاریــخ و هنــر مــردم ایــن ســرزمین نیــز خواهــد بــود.

ــوده و  ــم ب ــن، بســیار خوش طع ــتان قزوی ــی اس ــیرینی بادام ش
از عطــر مطبوعــی نیــز برخــوردار اســت کــه بــرای تهیــه  نــان 
بادامــی از پــودر قنــد، آرد، پــودر بــادام، پــودر پســته، پــودر هل و 

ــتفاده می شــود. ــد اس ــن جام روغ

شیرینی اتابکی »شیرینی ولیعهدی« 
شــیرینی اتابکــی یــا ولیعهــدی، از دیگــر خوراکی هایــی اســت 
ــده  ــن شناخته ش ــتان قزوی ــنتی اس ــیرینی س ــوان ش ــه به عن ک

اســت.
ــه  ــوه ای تهی ــرم و قه ــگ ک ــیرینی در دو رن ــن ش ــب ای اغل
ــن خوراکــی  ــخ ای ــرای طب ــن ب ــردم اســتان قزوی می شــود و م
لذیــذ از ترکیــب آرد نــول و آرد برنــج، پــودر قنــد، روغــن جامــد، 

ــد. ــتفاده می کنن ــرغ اس ــل و تخم م ــودر ه پ
ــده در  ــیرینی های تهیه ش ــب ش ــد اغل ــز مانن ــیرینی نی ــن ش ای
اســتان قزویــن، از شــیرینی کمــی برخــوردار اســت کــه یکــی 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــا در مقایس ــوع خوراکی ه ــن ن ــای ای از مزیت ه

شــیرینی های تهیه شــده محســوب می شــود.

نان قندی
نــان قنــدی را همــه مــردم ایــران می شناســند، بســیار 
خوشــمزه و دوست داشــتنی کــه اغلــب در کنــار چــای داغ میــل 

می شــود.
نــان قنــدی اســتان قزویــن، از دیگــر شــیرینی های ســنتی این 
ــیرینی های  ــر ش ــا دیگ ــراه ب ــه هم ــمار می آیدک ــه ش ــتان ب اس
ــوی  ــای کدبان ــط خانم ه ــفندماه، توس ــر اس ــی، در اواخ محل
ــتفاده از آرد  ــا اس ــیرینی ب ــن ش ــود. ای ــه می ش ــی تهی قزوین
صرفــه، پــودر شــکر، روغــن جامــد، پــودر هــل، بکینگ پــودر و 

ــود. ــخ می ش ــخاش طب خش
ــه مــردم  ــان از عطــری فوق العــاده برخــوردار اســت البت ایــن ن
اســتان قزویــن بــه نــوع خشک شــده  ایــن نــان خوشــمزه، قــاق 

ــد. ــک( می گوین )خش
 

نان چایی
ــیرینی هایی  ــن ش ــوا، از پرطرفدارتری ــد از باقل ــی بع ــان چای ن
اســت کــه در اســتان قزویــن تهیــه و مورداســتفاده قــرار 

. می گیــرد
ــوده و در دو نــوع  ــرم و لطیــف ب خمیــر ایــن شــیرینی بســیار ن

کــره ای و معمولــی تهیــه می شــود کــه نــوع کــره ای آنــرا بایــد 
پــس از تهیــه، مصــرف کــرد تــا بیــات یــا خشــک نشــود.

مــردم اســتان قزویــن بــرای تهیــه ی ایــن خوراکــی محبــوب 
از آرد، کــره، تخم مــرغ، خــاک قنــد، کنجــد، زعفــران، روغــن، 
ــه  ــد ک ــتفاده می کنن ــیرین اس ــت و جوش ش ــل، ماس ــودر ه پ
توصیــه می کنیــم اگــر بــه اســتان قزویــن ســفر کردیــد حتمــًا 

ایــن شــیرینی خوشــمزه را تهیــه و میــل کنیــد.
 

»نازک پسته ای« 
نــان نــازک از دیگــر شــیرینی هایی اســت کــه توســط 
ــرش  ــم بی نظی ــا طع ــه و ب ــن تهی ــتان قزوی ــای اس کدبانوه
خاطراتــی شــیرین را در ذهــن افــراد خانــواده باقــی می گــذارد.

ــاده از آرد  ــی فوق الع ــن خوراک ــه ای ــرای تهی ــی ب ــوان قزوین بان
ــل، ماســت،  ــد، تخم مــرغ، روغــن جامــد، وانی ــودر قن ســفید، پ
کــره  ذوب شــده، نمــک، بکینــگ  پــودر، پــودر خمیرتــرش، پودر 

ــد. ــران و کنجــد اســتفاده می کنن ــودر پســته، زعف ــردو، پ گ
البتــه نــان نــازک گردویــی و کنجــدی نیــز از انــواع دیگــر نــان 
ــرای  ــود و ب ــخ می ش ــن طب ــتان قزوی ــه در اس ــازک اســت ک ن

ــردو و کنجــد اســتفاده می شــود. ــه  آن  از گ تهی
 

نان اَِگرَدک
ایــن نــان خوش طعــم و پرطرفــدار از نان هــای محلــی و 
ســنتی اســتان قزویــن بــه شــمار می آیــد کــه بــه دلیــل طعــم 
فوق العــاده اش در بیــن ســایر اســتان ها و شــهرهای کشــور نیــز 

ــوردار اســت. ــژه ای برخ ــت وی از محبوبی
ــن  ــرغ، شــیر، شــکر، روغ ــردک از تخم م ــان اگ ــخ ن ــرای طب ب
ــران  ــه و زعف ــرش، نمــک، زردچوب ــن، خمیرت ــع، آرد، دارچی مای

ــود. ــتفاده می ش اس

کیک شربتی
ــن  ــه از خوش طعم تری ــمزه ک ــیار خوش ــی و بس ــی زعفران کیک
شــیرینی های اســتان قزویــن اســت و درنهایــت ســلیقه و 
ــفنجی  ــک اس ــس از پخــت کی ــی، پ ــادان قزوین ــتی قن زبردس
فوق العــاده نــرم، شــربت شــکر و زعفــران بســیار خوش طعمــی 
ــربتی، از  ــک ش ــل آن کی ــه ماحص ــد ک ــک می ریزن را روی کی

ــت. ــن اس ــیرینی های قزوی ــن ش بهتری

غذاهـای محلـی ایران
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ــی  ــران یک ــدت زائ ــاه م ــدگاری کوت ــه مان گرچ
از دغدغه هایــی اســت کــه مســئوالن امــر 
ــداد  ــا تع ــا قطع ــتند ام ــع آن هس ــال رف ــه دنب ب
ــد  ــفر می کنن ــم س ــه ق ــه ب ــرادی ک ــاالی اف ب
ــه عنــوان  ــا مدیریــت صحیــح ب ــد ب نیــز می توان
ســرمایه ای بــرای این اســتان باشــد؛ ســرمایه ای 
کــه قطعــا می توانــد بــا توجــه بــه آن بخشــی از 
ــه  ــم را ب ــتی و ســوغات ق ــع دس ــدات صنای تولی

ــد. ــهر عرضــه کن ــن ش ــافران ای ــران و مس زائ
ــم  ــوش طع ــیرینی خ ــوان ش ــه عن ــوهان ب س
ــار  ــا در کن ــم اســت ام ــن ســوغاتی ق معروف تری
آن صنایــع دســتی همچــون خرمهــره و انگشــتر 
ــد در  ــه می توان ــوغاتی اســت ک ــر س ــز از دیگ نی
کنــار ســوهان بــرای قــم آب و نان داشــته باشــد، 
ــیدن  ــر چش ــاوه ب ــافران ع ــران و مس ــا زائ ت

ــز ره  ــره را نی ــتر و خرمه ــیرین، انگش ــی ش طعم
آورد ســفر خــود بــه قــم را همــراه داشــته باشــند.

سوهان فرد اعالء
ســوهان یکــی از شــیرینی ها و ســوغاتهای 
ــم  ــام ق ــا ن ــم اســت. شــیرینی کــه ب معــروف ق
ــن  ــافران ای ــران و مس ــا کام زائ ــده ت ــن ش عجی
دیــار کویــری را بــا حــاوت خــود شــیرین کنــد 
ســوغاتی کــه زائــران و مســافران در عبــور خــود 
ــراه  ــه هم ــود ب ــا خ ــم آن را ب ــا طع ــم حتم از ق

می برنــد.
بــه گفتــه یکــی از تولیــد کننــدگان این ســوغات 
در برخــی از تعطیــات ســال کــه عبــور و مــرور 
ــدگان  ــد تولیدکنن ــدا می کن ــش پی ــم افزای در ق
بــه نــام ایــن ســوغات شــیرین نمی توانــد 

ــند. ــدگان باش ــه کنن ــاز مراجع ــخگوی نی پاس
 امیرحسـین سـرور کـه یکـی از تولیـد کننـدگان 
سـوهان اسـت،آرد، کـره، زرده تخـم مـرغ، هـل، 
زعفـران و جوانـه گنـدم را از جملـه مواد تشـکیل 
دهنـده سـوهان معرفـی می کنـد و آن را تنهـا 
شـیرینی می دانـد کـه نمی تـوان در خانـه پخت.
وی می گویــد: بعــد از مخلــوط کــردن ایــن 
مــواد بــا یکدیگــر نزدیــک بــه 1۲ ســاعت بایــد 
ــا آب آن  ــه هــم زد ت ــواد را ب ــداوم م ــه طــور م ب
کامــا تبخیــر شــود و بــه همیــن دلیل تولیــد آن 

ــر ممکــن اســت. ــزل غی در من
ــده ســوهان، ســوهان تخــت و  ــد کنن ــن تولی ای

ــد  ــینه می دان ــدات دارای پیش ــه ای را از تولی لقم
کــه بــه مــرور زمــان و بــا توجــه بــه نیــاز بــازار 
ســوهان از نــوع ســکه ای، گــزی، حبــه ای و 
ــک  ــون نزدی ــم اکن ــه ه ــری ک ــای دیگ مدل ه
ــه شــده اســت  ــدان اضاف ــورد اســت ب ــه 10 م ب

ــت. ــد اس ــال تولی ــر در ح ــال حاض و در ح
ــا ســوهان  ــم را ب ــه اینکــه ق ــا اشــاره ب ســرور ب
ــه  ــد دارد ک ــه تأکی ــن نکت ــر ای ــند ب می شناس
گرچــه برخــی از اســتان ها ســعی کرده انــد 
ــوهان  ــت س ــا کیفی ــد ام ــد کنن ــوهان را تولی س
ــط  ــد توس ــل تولی ــت و قاب ــر اس ــوب بی نظی خ

ــت. ــایرین نیس س

سوهان هایی که ره آورد 
سفر به قم است

اسـتان کرمان به دلیـل دارا بودن تمدن 
و  دارای آب  فرهنگـی  غنـای  و  کهـن 
رسـومی خاص در همه مناسبت هاسـت  
از آن هـا  برخـی  .آداب  ورسـومی کـه 
و  رنگ باختـه  زمـان  گـذر  اثـر  در 
برخـی دیگـر همچنـان پابرجـا بـوده و 
موردتوجـه سـاکنین ایـن دیـار اسـت. 

 
طعــم خــوش غذاهــای اصیــل کرمانــی زیــر دنــدان 

ــگران گردش
ــن جاذبه هــای گردشــگری هــر خطــه  بی شــک یکــی از مهم تری
در کنــار آثــار باســتانی و جاذبه هــای طبیعــی؛ غذاهــای محلــی هــر 
دیــار اســت کــه کرمــان در ایــن زمینــه نیــز یــدی طوالنــی داشــته 
ــپزخانه  ــی از آش ــل کرمان ــای اصی ــوش غذاه ــوی خ ــواره ب و هم
ــوق  ــه مشــام می رســد. قات ــن ســرزمین ب ــد ای کدبانوهــای هنرمن
عــدس، آب روغنــو، آبگرمــو، قاتــوق ریحــان، قاتــوق بابونــه، آش 

گنــدم شــیر و اوماچــو ازجملــه ایــن غذاهــا هســتند.
ــه  ــت ک ــان اس ــتان کرم ــذ اس ــای لذی ــی از غذاه ــه یک بزقرم

ــاً آن را در  ــار حتم ــن دی ــگران ای گردش
ــرار  ــود ق ــی خ ــای انتخاب ــت غذاه لیس
داده و از طعــم دلپذیــر آن لــذت می برند. 
ــی  ــای محل ــی از غذاه ــذا یک ــن غ ای
کرمــان اســت کــه بــه دلیــل دارا بــودن 
نخــود، کشــک و گوشــت سرشــار از 

ــت. ــن اس پروتئی
کشــک کــدو از دیگــر غذاهــای اصیــل 
اســتان کرمــان و منبــع پروتئیــن، آهــن، 
کلســیم و روی اســت. بــرای تهیــه ایــن 
ــد  ــا را خــرد و ســرخ می کنن ــذا کدوه غ

ــه کــرده  ــازداغ، ســیرداغ و گوجه فرنگــی خردشــده را آن به اضاف پی
و روی حــرارت مایــم قــرار داده و بــه آن کشــک اضافــه می کننــد 
و کدوهــای خردشــده و گوجه فرنگــی را کامــًا مخلــوط می کننــد 
و روی آن را بــا پیــازداغ، ســیرداغ، پــودر گــردو، نعنــاع داغ و کشــک 

ــد. ــن می کنن تزیی
آش شـولی یـا اوماچوی کرمانـی از دیگر غذاهایی اسـت که توصیه 
می شـود طعـم آن را گردشـگرانی کـه در ایـن خطـه حضـور پیـدا 
می کننـد امتحـان کننـد. کرمانی هـا ایـن آش را بـا عـدس، چغندر، 
اسـفناج، طبخ کـرده و بـه آن آرد اضافه می کنند و درنهایـت با پیاز و 

نعنـاع داغ تزئیـن می کنند.
 

شــیرینی های ســنتی و ســوغاتی های رنگارنــگ 
ــان ــار کریم دی

عـاوه بـر این هـا کرمـان شـیرینی های سـنتی بسـیار لذیـذی 
ازجملـه کمـاچ و کلمپـه دارد کـه در کنـار طعـم بسـیار مطلـوب 
ازنظـر سـامت نیز بسـیار مفیـد بـوده و از سـوغاتی های ایـن دیار 
محسـوب می شـوند. کلمپـه بـا خرمـا، آرد و کمـی روغن و گـردو و 
گیاهـان معطر و کماچ سـهن نیـز از جوانه گنـدم، خرما، مغـز گردو، 

ادویه هـای مخصـوص و کمـی روغـن تهیـه می شـود.
 زیــره کرمــان شــهرتی فراگیــر دارد و همــگان با آن آشــنا هســتند. 
ــیار  ــه بس ــت ک ــار اس ــن دی ــوغاتی های ای ــه س ــز ازجمل ــو نی قوت
مقــوی بــوده و از آســیاب گیاهــان مفیــدی مثــل شــاهدانه، خرفــه، 
ــتان  ــردم اس ــود و م ــه می ش ــه تهی ــان و موردان ــذر کت ــف، ب کن
کرمــان در مناســبت های مختلــف از ایــن خوراکــی لذیــذ اســتفاده 
ــه  ــو گفت ــه آن قوت ــی ب ــاح محل ــه در اصط ــاووت ک ــد. ق می کنن
ــته،  ــوی مغزپس ــه قوت ــت ک ــی اس ــواع مختلف ــود دارای ان می ش
ــوه از آن  ــوی قه ــی و قوت ــدی، خشخاش ــی، کنج ــوی نارگیل قوت

جملــه هســتند.
ایــن معجــون کرمانــی سرشــار از اســید چــرب امــگا ســه و شــش، 
آنتی اکســیدان های طبیعــی، ویتامین هــای B،D،E و امــاح 
ــرم  ــت آن گ ــوده و طبیع ــفر و روی ب ــیم، فس ــن، کلس ــی آه معدن

ــت. ــش اس و آرام بخ
همچنیــن پســته، خرمــا و مرکبــات از دیگر ســوغاتی های مشــهور 
ایــن دیــار بــه شــمار مــی رود و 1۲ درصــد نخلســتان های خرمــای 
ــه ســایر  ــت ب ــل مرغوبی ــه دلی ــرار دارد کــه ب ــان ق کشــور در کرم

کشــورهای جهــان صــادر می شــود.

فصل سفره های رنگین کریمان

اسما محمودی: 

اسما محمودی

شـاهراه مواصاتـی 17 اسـتان، واژه ای تکراری که همواره در دنباله شـهر 
قـم روان اسـت، در کنار ایـن همراهی وجود بـارگاه ملکوتی حرم حضرت 
معصومـه)س( و مسـجد مقـدس جمکـران در ایـن شـهر موجب شـده تا 
خیـل عظیمـی از زائـران در این شـهر میهمـان قمی ها باشـند، بـه گونه ای 
کـه هر سـاله رقم عبور و مـرور 20 میلیـون زائر از این شـهر در رسـانه ها 

می شـود. اعام  مرضیه قادری
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انــواع نوشــیدنی، غذاهــای بومــی، خوراکی هــای 
ــای  ــل الق ــتر حاص ــه بیش ــب ک ــب و غری عجی
اندیشــه های غربــی اســت مجالــی بــرای جــذب 
ــتان،  ــژه در هندوس ــه وی ــت و ب ــگران اس گردش

ــن دارد. ــرای گفت ــی ب ــل، حرف ــن و برزی چی
کشــورهای اســامی نیــز بــا چنیــن مضمونــی از 
قافلــه عقــب نمانــده و  بــه ویــژه لبنــان، مالــزی 
بــه ســمت توریســم غــذا روی آوردنــد. در ایــران 
ــراوان در  ــیار ف ــیل های بس ــود پتانس ــا وج ــا ب ام
تمــام ابعــاد از جملــه آثــار تاریخــی و باســتانی و 
جاذبه هــای طبیعــی و نیــز تنــوع بســیار فــراوان 
غــذا و انــواع خوراکی هــا چنــدان رونــق صنعــت 
ــم  ــه چش ــده آل ب ــای ای ــه معن ــگری ب گردش
نمی آیــد و شــاید دلیــل آن تبلیغــات متوســط بــا 

ــدک باشــد. اثرگــذاری ان
از ایــن قضایــا بگذریــم در اســتان کرمانشــاه کــه 
ــاهد  ــت ش ــروف اس ــران مع ــتان ای ــه هندوس ب
ــگر  ــذب گردش ــای ج ــن ظرفیت ه بی نظیرتری
ــر  ــزار اث ــئوالن ۲ ه ــه مس ــه گفت ــتیم و ب هس
ــود دارد  ــتان وج ــده در اس ــت ش ــگری ثب گردش
ــر  ــر از 50 اث ــه کمت ــا ب ــه تنه ــون توج ــه کان ک

ــت. ــده اس ــوف ش معط
آش کشــک و بادمجــان، کوکــوی پاغــازه، 
شــلمین، ترخینه، آش دوغ، خورشــت خال، آش 
ســورانه، خورشــت کنگــر، آش عباســعلی، کانه، 
ــی  ــا و خوراک ــن غذاه ــن و ناب تری ــل تری از اصی

ــت. ــاه اس ــتان کرمانش ــای منحصــر اس ه
لذیذتریـن غـذای  دنـده کبـاب کرمانشـاه  امـا 
بـاب طبع گردشـگران اسـت و انگشـت شـمارند 
گردشـگرانی که با سـفر به اسـتان کرمانشاه طعم 

دنده کبـاب کرمانشـاهی را نچشـیده باشـند.
ــاده اســت  ــذ و فوق الع ــی لذی ــاب غذای ــده کب دن
ــه  ــخ می شــود و ادوی ــده گوســفند طب ــه از  دن ک
ــری و روغــن  ــرش و جعف ــاز و ســیر و لیموت و پی
زیتــون چاشــنی اش می شــود تــا گــوارای وجــود 

مهمانــان باشــد.
  

ــاهی 28  ــاب کرمانش ــده کب ــت دن قیم
ــت ــان اس ــزار توم ه

بــا هــر هتلــدار و رســتوران داری کــه در 
از  طاقبســتان صحبــت می کنیــم ســخن  
اســتقبال گردشــگران بــرای صــرف دنــده کباب 

اســت و خوشــرنگی و طعــم خــاص دنــده کبــاب 
ــادگار  ــه ی ــرای رهگــذران ب خاطــره ای خــوش ب

می گــذارد.
طاقبســتان  رســتوران های  از  یکــی  مدیــر 
ــار داشــت: در حــال حاضــر  ــز اظه کرمانشــاه نی
ــت  ــه قیم ــذاری اتحادی ــت گ ــاس قیم ــر اس ب

ــت . ــان اس ــزار توم ــاب ۲۸ ه ــده کب دن
اســدی گلدســته بــا اشــاره بــه ســابقه چندســاله 
خــود در رســتوران داری گفــت: خوشــبختانه 

اســتقبال مهمانــان و گردشــگران از دنــده کبــاب 
بســیار عالــی اســت و مــا نیــز بــه بهترین شــکل 
ــرای  ــذ و گــوارا ب و در نهایــت دقــت غذایــی لذی

ــان آمــاده مــی کنیــم. مهمان
وی بیــان کــرد: معمــوال ۲0 تــا 30 دقیقــه بــرای 
ــا در  ــت و ام ــان الزم اس ــاب زم ــده کب ــه دن تهی
ــت بســیار  ــه جمعی ــه ب ــا توج ــات ب ــام تعطی ای
فــراوان ســعی می کنیــم در مــدت زمــان 

ــم. ــاده کنی ــاب را آم ــده کب ــریعتری دن س

»دنده کباب« کرمانشاه لذیذترین غذای مورد عالقه گردشگران

گردشــگری یــا توریســم غــذا پدیــده ای نــو در جهــان اســت و صنعــت گردشــگری رفتــه 
رفتــه از انحصــار آثــار باســتانی و طبیعــی بــه ســوی توجــه بــه غــذا و بــه اصطــاح توریســم 
ــوان  ــه عن ــذا ب ــم غ ــر توریس ــال های اخی ــه در س ــه طوریک ــت ب ــر اس ــال تغیی ــذا در ح غ

بخشــی بســیار درآمــدزا و جــذاب مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

هـر  سـنتی  و  محلـی  غذاهـای 
و  تاریـخ  در  ریشـه  سـرزمینی 
و  دارد  سـرزمین  آن  سـنتهای 
اینکـه مردمانـی کـه در گذشـته آن 
سـرزمین طلوع و غروب کـرده اند، 

زیسـتند. مـی  چگونـه 

غذاهــای ســنتی کهگیلویــه و بویراحمــد نیــز بــا گذشــته 
مردمانــش عجیــن اســت و بــه دلیــل عشــایری بــودن منطقــه 
در گذشــته، غذاهــای محلــی معمــوال از محصــوالت و فــرآورده 

ــی شــد. ــه م ــردم تهی ــود م ــد شــده توســط خ ــای تولی ه
طبیعــت در تهیــه ایــن غذاهــا نقــش پررنگــی ایفــا مــی کنــد و 
هنــوز نیــز ایــن غذاهــا در بیشــتر منــازل در شــهرها و روســتاها 
ــوی خاطــره انگیزشــان  ــا رنــگ و ب ــه شــده و ســفره هــا ب پخت

عجیــن هســتند.
مــواد خوراکــی مردمــان ایــن ســرزمین در فصــول مختلــف و بــا 
توجــه بــه گرمــی و ســردی غذاهــا تغییــر کــرده و میــوه درختان 
جنگلــی، گیاهــان خــودروی خوراکــی، گوشــت جانــوران حــال 
گوشــت وحشــی و ... عمــده مــواد غذایــی آنهــا را تشــکیل مــی 

دهــد.
ــاش و  ــت از کار و ت ــه حکای ــه هم ــی ک ــای محل ــواع نانه ان
ــه غذاهایــی اســت  ــی مردمــان ایــن ســرزمین دارد از جمل یکدل

ــه  ــواده عشــایری را ب کــه گاهــی یــک وعــده غــذای یــک خان
ــد. ــی ش ــامل م ــره ش ــا دوغ و ک ــراه ماســت ی هم

یکــی از ایــن نانهــا، نانــی اســت کــه از میــوه درخــت بلــوط تهیه 
ــد و  ــی گوین ــان کلگــی« م ــه آن »ن ــی ب ــان محل شــده و در زب

هنــوز هــم طرفــداران بســیاری دارد.
ــد  ــه و بویراحم ــی کهگیلوی ــان محل ــن ن ــان قدیمی تری ــن ن ای

ــه  ــده و ب ــوط را چی ــوه درخــت بل ــه آن می ــرای تهی اســت کــه ب
ــد. ــی کنن ــرآوری م طــور ســنتی ف

ــا »کلــگ« را درون  ــوط ی ــان بلوطــی عصــاره  بل ــه  ن ــرای تهی ب
ــده و   ــر درآم ــورت خمی ــا به ص ــانند، ت ــه می خیس ــک هفت آب ی
ــاخه های  ــه از ش ــی ک ــبدهای مخصوص ــپس آن را درون س س

ــد. ــش می کنن ــازند، پاالی ــی می س ــادام کوه ب

غذاهای محلی کهگیلویه وبویراحمدبرآمده ازدل طبیعت

صدیقه امیدی
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ــه  ــزاری ب ــیله ی اب ــد و به وس ــت ورز می دهن ــا دس ــد آن را ب بع
نــام حســوم روی ســاج پهــن کــرده و به وســیله  حســوم وارونــه 
ــگ  ــه رن ــان ب ــن ن ــا دو طــرف آن برشــته شــود. ای ــد، ت می کنن

قهــوه ای تیــره اســت.
یکــی دیگــر از نانهــای ســنتی ایــن اســتان نــان »برکــو« اســت 
ــدم  ــور گن ــا بلغ ــوط ب ــدم مخل ــه آن از آرد گن ــرای تهی ــه ب ک

ــد. ــی کنن ــتفاده م اس
ــا  ــه ب ــی« یکــی دیگــر از نانهــای ســنتی اســت ک ــرده ذرت »گ
ــدا آرد ذرت را  ــان ابت ــرای پخــت ن ــه مــی شــود و ب آرد ذرت تهی
خیســانده تــا کمــی تــرش شــود و ســپس تابــه ســنتی کــه قطــر 
آن معمــوال 90 ســانت اســت را روی آتــش قــرار داده و خمیــر را 

روی آن پهــن مــی کننــد.
ــه روی  ــته و وارون ــش برداش ــه را از روی آت ــد تاب ــه بع در مرحل
زغالهــا قــرار مــی دهنــد تــا پختــه شــود و ســپس بــا روغــن یــا 

ــد. ــی چــرب کــرده و مــی خورن کــره حیوان
ــدم  ــا آرد گن ــه ب ــتان اســت ک ــای اس ــر نانه ــلی« از دیگ »ُشلُش
ــیار  ــده و بس ــه ش ــدم تهی ــا آرد گن ــان ب ــود.این ن ــی ش ــه م تهی

ــت. ــمزه اس خوش
بــرای تهیــه ایــن آرد خمیــر رقیقــی تهیــه کــرده بــه طــوری کــه 
از دســت چکــه کنــد و ســپس تابــه را روی اجــاق گذاشــته و ایــن 
ــد، ســپس  ــی کنن ــه و پهــن م ــه ریخت ــق را روی تاب ــر رقی خمی
تابــه را روی زغــال قــرار مــی دهنــد تــا طــرف دیگــر نــان نیــز 
پختــه شــود.این نــان را بــا روغــن محلــی و عســل چــرب کــرده 

ــد. و مــی خورن
ــای  ــه نانه ــوال نســبت ب ــه شــده و معم ــو« از آرد ذرت تهی »تک

ــر اســت. ــم ت دیگــر اســتان حجی
ــرای  ــه ب ــای ســنتی اســتان اســت ک ــر نانه »مشــتک« از دیگ
ــان  ــرار داده و ن ــم ق ــدم را روی ه ــر گن ــه خمی پخــت آن دو چان

ــه آن مشــتک مــی گوینــد. کلفتــی تهیــه مــی کننــد کــه ب
ــه، و گاهــی  ــدم، رازیان ــا آرد گن ــان ب ــه« ایــن ن ــر چال »گــرده زی

شــکر یــا شــیره خرمــا تهیــه مــی شــود.
بــرای پخــت ایــن نــان بــه خمیــر آرد گنــدم زیــره، شــکر و یــا 
شــیره خرمــا اضافــه کــرده و خمیــر ســفتی را کــه بــه دســت می 

آیــد بــا کــف دســت پهــن مــی کننــد.
ســپس ایــن نــان بیضــی را بــا نــوک انگشــتان شــکل داده یــا با 
وســیله ای طراحــی کــرده و زیــر خاکســتر گــرم قــرار داده و روی 

آن زغالهــای افروختــه مــی ریزنــد تــا پخته شــود.
ــان نارنجــی« از دیگــر نانهــای ســنتی اســتان اســت کــه از  »ن
مخلــوط آرد بلــوط و آرد گنــدم تهیــه شــده و بســیارلذیذ اســت، 
ایــن نــان بــه دلیــل خاصیتهــای فراوانــی کــه دارد، در ســالهای 

اخیــر طرفــداران بســیاری پیــدا کــرده اســت.
نــان ســنتی گنــدم یکــی از پرطرفدارتریــن نانهــا در ایــن اســتان 
اســت کــه هنــوز هــم در روســتاها، مناطــق عشــایری و شــهر ها 

در خانــه هــا پخــت مــی شــود.
ایــن نــان از آرد گنــدم بــه دســت مــی آیــد و بــرای پخــت آن از 
تابــه فلــزی، وســیله پهــن کــردن نــان کــه بــه آن »ِخَنــک« می 
گوینــد و وردنــه ای بلنــد و باریــک کــه حــدود یــک متــر طــول 

دارد و بــه آن »تیــر« مــی گوینــد و هیــزم اســتفاده مــی کننــد.
ــوده وقتــی کــه پختــه شــد، خشــک  ــازک ب ــان بســیار ن ایــن ن
مــی شــود کــه در هنــگام اســتفاده بایــد آب زده و کمــی 

ــد. ــی کنن ــتفاده م ــپس اس ــده و س ــرم ش ــا ن ــد ت نگهدارن
ــه از  ــذ ســنتی اســتان اســت ک ــای لذی ــه« یکــی از غذاه »گون
ترکیــب بلغــور گنــدم، پیــاز، ناردانــه، ادویــه و نمــک تهیــه مــی 
شــود و بــرای پخــت آن بلغــور گنــدم را بــا آب و پیــاز و نمــک و 
ادویــه و ناردانــه مخلــوط کــرده و مــی پزنــد تــا زمانی کــه آب آن 

تبخیــر شــود و ســپس مثــل دمپخــت دم مــی کننــد.
»آش ِدنگــو« از غذاهــای محلــی کهگیلویــه و بویراحمــد اســت 
ــتان  ــل زمس ــت آن در فص ــوده و پخ ــات ب ــار از حبوب ــه سرش ک
بیشــتر رواج دارد و ایــن آش برای ســرماخوردگی بســیار مناســب 

اســت.مواد بــه کار رفتــه در تهیــه ایــن آش عــدس، لوبیــا چشــم 
ــک و آب  ــه، نم ــه، زردچوب ــدم، ادوی ــود، گن ــاش، نخ ــی، م بلبل

اســت.
بــرای تهیــه ایــن آش ابتــدا آب مــورد نیــاز بایــد روی اجــاق قــرار 
ــم  ــه مــی کنی ــه آن اضاف ــدم را ب ــد و گن ــا جــوش بیای ــه ت گرفت
و گنــدم بایــد بــه نســبت مــواد دیگــر زیادتــر بپــزد. بعــد از چنــد 
دقیقــه کــه گنــدم پخــت، نخــود را اضافــه کــرده و در ظــرف را 
ــا کامــا پختــه شــود. بعــد از پخــت کامــل گنــدم و  گذاشــته ت
نخــود بقیــه مــواد را اضافــه کــرده  و اجــازه مــی دهنــد تــا مــواد 

کامــا بــا هــم پختــه شــوند.
در آخــر بــن ســرخ را کــه در زبــان محلــی بــه آن "لیــزک" می 
گوینــد بــه مــواد اضافــه کــرده و وقتــی آش کامــل پخــت ادویــه 

هــا را اضافــه مــی کننــد.
»شــله ماشــکی« یکــی دیگــر از غذاهــای محلــی اســتان اســت 

کــه در فصــل زمســتان در هــر خانــه ای پخــت مــی شــود.
ــرای تهیــه  مــواد اولیــه ایــن خــوراک مــاش و برنــج اســت، و ب
ــا  ــه  آن  اضافه کــرده  ت ابتــدا آب  را در قابلمــه  ریختــه  و مــاش  را ب
ــه هــم  پختــه  شــود، بعــد برنــج  را در قابلمــه ریختــه و خــوب  ب

ــد. مــی زنن
ســپس کنجدهــا را کوبیــده  و بــه  مــواد اضافــه  می کنیــم ناردانــه  
را اضافــه کــرده و ســپس  پیــاز داغ  را درســت  کــرده  و زردچوبــه را بــه  
ــال   ــه  در ح ــی  ک ــواد را روی محتویات ــن  م ــم  و ای ــه  می کنی آن  اضاف
ــه   ــم  ب ــرارت  ک ــا ح ــم  ب ــم  و می گذاری ــت  می ریزی ــت  اس پخ

ــزد. مــدت  10 دقیقــه  بپ
ــا کلــک ســوز«، نوعــی غــذای ســاده اســت  ــه  جوشــک ی »کل
ــن  ــه را در روغ ــاز و پون ــدا پی ــود. ابت ــت می ش ــه از دوغ درس ک
ــگ شــد، دوغ  ــز رن ــاز قرم ــه پی ــس از این ک ــد و پ تفــت می دهن
ــک  ــر ی ــر نف ــداد ه ــه تع ــوال ب ــد. معم ــه می کنن ــه آن اضاف را ب
لیتــر دوغ اســتفاده می شــود. ســپس کمــی ادویــه بــه آن اضافــه 
ــگ  ــبز رن ــظ و س ــه غلی ــی ک ــانند و زمان ــد و می جوش می کنن

ــد. ــی آن را می خورن ــان محل ــا ن ــد، ب ش
ــاه  ــه از گی ــت ک ــتان اس ــن آش اس ــروف تری »آش کارده« مع

ــود. ــی ش ــه م ــی »کارده« تهی محل
ایــن گیــاه در فصــل بهــار در کوههــا رشــد کــرده و بــه صــورت 
ــورد  ــن آش م ــد در ای ــا بای ــت و حتم ــوردن نیس ــل خ ــازه قاب ت

ــرد. ــرار بگی اســتفاده ق
ــه ایــن آش »کارده« را خــرد کــرده و در آبلیمــو مــی  ــرای تهی ب
خواباننــد تــا تــرش شــود و بعــد مــی جوشــانند و گنــدم و برنــج 

نیــم کــوب بــه آن اضافــه مــی کننــد.
ــه رملــک، ادویــه،  ــرای تهیــه ایــن غــذا از دان »تلــی َرَملــک« ب

نمــک، پیــاز  و روغــن اســتفاده مــی کننــد.
رملــک درختچــه ای اســت بــا برگ هــای خاکســتری کــه دارای 

ــت و در  ــار اس ــبیه کن ــوده و ش ــیرین ب ــرش و ش ــای ت ــه ه دان
ــد. کوههــای زاگــرس مــی روی

بــرای تهیــه ایــن غــذا رملــک را پختــه تــا پوســت و هســته آن از 
هــم جــدا شــود ســپس هســته و پوســت آن را دور ریختــه و آب 
ــد و  ــاز داغ ســرخ مــی کنن ــا افــزودن نمــک در پی تــرش آن را ب

ماننــد آب گوشــت بــا نــان تریــت مــی کننــد.
»شــله لیزکــی«: بــرای تهیــه ایــن غــذا از شــیر گیــاه لیــزک 
ــج  ــه آن شــبیه شــیر برن ــج اســتفاده مــی شــود. طــرز تهی و برن

اســت بــا ایــن تفــاوت کــه بــه ان لیــزک مــی افزاینــد.
»تیِــِور« از دوغ تهیــه شــده و بــرای طبــخ آن مقــدار زیــادی دوغ 
ــد همینکــه گــرم شــد دوغ خالــص  را در یــک دیــگ مــی ریزن
ماننــد پنیــر روی ســطح جمــع شــده کــه آن را جــدا کــرده و بــه 

مصــرف مــی رســانند و بســیار لذیــذ و خوشــمزه اســت.
 

»بَرکوشــیری« : از گنــدم، شــیر و گیــاه لیــزک تهیــه مــی شــود 
ــه و ســپس  ــیر پخت ــا ش ــدم را ب ــور گن ــه آن بلغ ــرای تهی ــه ب ک
لیــزک را بــه آن اضافــه مــی کننــد و ماننــد پلــو دم کــرده و بــه 

مصــرف مــی رســانند.
ــی  ــه م ــن تهی ــاز و روغ ــک، پی ــه، نم ــه«: از ناردان ــی ناردون »تَل
شــود کــه ابتــدا دانــه انــار را مــی کوبنــد و آب را از دانــه جــدا مــی 
کننــد، ســپس پیــاز را در روغــن ســرخ کــرده و آب انــار و نمک را 
بــه آن مــی افزاینــد و آب بدســت آمــده را ماننــد گوشــت بــا نــان 

تریــت مــی کننــد و مــی خورنــد.

غذاهـای محلـی ایران
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ــتان  ــای اس ــی از جذابیت ه ــش مهم بخ
گیــان بــرای گردشــگران در تعــدد 
غذاهــای ایــن اســتان تعریف می شــود. 
غذاهایــی کــه عــاوه بــر عطــر و طعــم 
بی نظیــر، بــه دلیــل بهــره بــردن از 
ــا  ــاً ب ــه ســالم، مقــوی و عموم مــواد اولی
ــالم و  ــی س ــی، خوراک ــاء گیاه سرمنش
ــن گردشــگران  ــن اســتان و همچنی ــی ای ــرای اهال ــذ ب لذی
اســتان  در  غذا هــا  ایــن  تنــوع  می شــود.  محســوب 
گیــان بــه حــدی اســت کــه بیــش از 0۶ نــوع غــذا صرفــا 
ــا در  ــذا تنه ــوع غ ــش از 071 ن ــتان و بی ــوص زمس مخص
ــن  ــده و ای ــایی ش ــتان شناس ــن اس ــز ای ــت مرک ــهر رش ش
شــهر بــه تازگــی بــه عنــوان شــهر خــاق خوراک شناســی 

ــت. ــده اس ــی ش ــکو معرف ــرف یونس از ط

ــان،  ــاط گی ــه در بســیاری از دیگــر نق ــا در رشــت ک ــه تنه ــه ن البت
عــاوه بــر بهــره گیــری از انــواع گیاهــان رایــج در کشــور و همچنین 
گیاهــان محلــی، تنــوع منابــع پروتئینــی نیــز مجموعــه ای بی نظیر از 

ــود آورده اســت. ــه وج ــف را ب ــای مختل طعم ه
ــکا،  ــر، خوت ــامل اردک، چنگ ــتی ش ــع گوش ــواع مناب ــتفاده از ان اس
ــه  ــمگیری ب ــوع چش ــا، تن ــخ غذا ه ــی در طب ــواع ماه ــگ و ان ترن
ــوان یکــی  ــه عن ــود ب ــر خ ــن ام ــه ای ــا بخشــیده ک ــواع خوراک ه ان
ــود.  ــوب می ش ــتان محس ــن اس ــتنی ای ــت داش ــای دوس از جاذبه ه
همچنیــن تعــدد شــیرینی های محلــی و ســوغات ایــن اســتان باعث 

ــردد. ــی برنگ ــان خال ــچ گردشــگری از گی ــبد هی ــا س ــده ت ش
از معروف تریـن غذاهـای گیـان می تـوان بـه میرزاقاسـمی، کبـاب 
تـرش، مـرغ تـرش، باقاقاتـوق، اناربیج، فسـنجان گیانـی، لونگی، 
خورشـت آلو )شـیرین قاتـوق(، ترش شـامی، شـیش انداز، واویشـکا، 

ماهـی شـکم پـر، ترش تـره و سـیر قلیـه اشـاره کرد.
همچنیــن زیتــون، زیتــون پــرورده، بورانــی بادمجــان، ســیر ترشــی و 
ــن  ــردو متداول تری ــی و گ ــاب و اشــپل و باقال ــواع ترشــی، کال کب ان
ــوند. کاکا،  ــوب می ش ــذا محس ــار غ ــا در کن ــا و مزه ه ــش غذا ه پی
ــن  ــز از معروف تری ــه و... نی ــوای گزن ــوا، حل ــکار، تر حل ــته خش رش

ــی اســت. دســرهای گیان
عــاوه بــر ایــن، چــای الهیجــان و برنــج شــهر بــه شــهر و روســتا 
ــان  ــن ســوغات های خوراکــی گی ــان از مهم تری ــه روســتای گی ب
محســوب می شــوند. اگرچــه انــواع ماهــی نیــز در گیــان بــه عنــوان 
ســوغات اســتان بــه گردشــگران معرفــی می شــود امــا بــادام زمینــی 
آســتانه اشــرفیه، پنیــر ســیاهمزگی، کلوچــه ســنتی فومــن، کلوچــه 
ــار، از مهم تریــن  صنعتــی لنگــرود و الهیجــان، روغــن زیتــون رودب

ــز محســوب می شــوند. ــان نی ســوغات گی

 باقالی قاتوق:
ایــن غــذا ترکیبــی از نوعــی باقالــی مخصوص محلــی کــه در گویش 
گیلکــی بــه آن »پــاچ باقــاال« می گوینــد بــه همــراه ســیر، شــوید و 
ــا   همــان »کتــه« معــروف  ــا پلــو ی تخــم مــرغ اســت کــه همــراه ب
گیانــی، زیتــون، ماهــی دودی و ســیر ترشــی ســرو می شــود. ایــن 

غــذا معروف تریــن غــذای گیانــی در بیــن گردشــگران اســت.
 

مرغ ترش:
ــری،  ــاع، گشــنیز، جعف ــامل )نعن ــبزیجات معطــر ش ــه و س ــرغ، لپ م
ــراه  ــه هم ــی اســت( ب ــبزی محل ــی س ــه نوع ــی واش ک ــره و خال ت
ــی از  ــرش یک ــرغ ت ــده م ــکیل دهن ــواد تش ــج، م ــداری آب نارن مق
ــک  ــر گیل ــردم غی ــه م ــا ذائق ــه ب ــا ک ــن غذاهــای گیانی ه لذیذ تری
هــم همخوانــی دارد را تشــکیل می دهــد. عطــر ســبزیجات محلــی از 

ــاد ماندنــی ســاخته اســت. ــه ی ایــن خورشــت یــک طعــم ب

 
لََونگی:

ــه  ــی منطق ــذای محل ــان و غ ــرب گی ــه غ ــوط ب ــه مرب ــی ک لََونگ
ویلکیــج تالــش و آســتارا اســت، ماهــی یــا مرغــی اســت کــه شــکم 
آن بــا مــواد طعــم دهنــده زیتــون پــرورده )ســیر، ســبزیجات محلــی 
ــای  ــار و دانه ه ــردو، رب ان ــاق، گ ــی واش و چوچ ــامل خال ــر ش معط
ــد،  ــه آســتارا ســفر می کنن ــه ب ــر شــده اســت. گردشــگرانی ک انار(پ

ــد. ــردن از طعــم ایــن غــذا را از دســت ندهن ــذت ب ل
 

شیرین قاتوق یا خورشت قیسی:
شــیرین قاتــق یــا شــیرین خــورش یکــی از غذاهــای محلــی گیان 
ــوعا  ــای تاس ــوال در روزه ــتان معم ــن اس ــرق ای ــه در ش ــت ک اس
ــرات  ــج خی ــا برن ــده و ب ــه ش ــذری تهی ــوررت ن ــه ص ــورا ب و عاش
ــو  ــتی، آل ــو خورش ــی، آل ــو قیس ــت را آل ــن خورش ــواد ای ــود. م می ش

ــد. ــکیل می ده ــرغ تش ــمش و م ــیاه، کش س

انواع دسر و شیرینی
یکـی از اجزای جدایـی ناپذیر سـفره های گیانی، انواع دسـر ها، پیش 
غذا هـا و مزه هـا بوده کـه طرفـداران زیـادی دارد. البته در میـان آن ها 

برخـی مزه هـا نیز به مـذاق خیلی هـا خـوش نمی آید.
 

اشپل، باقالی، گردو
ــزو  ــردو ج ــز گ ــام و مغ ــی خ ــی(، باقال ــار ماه ــی خاوی ــپِل )نوع اَش
ــا  ــه صــورت مــزه غــذا ب الینفــک ســفره های گیــان اســت کــه ب
ــذاق  ــه م ــپِل ب ــد اَش ــم تن ــاب ســرو می شــود. اگرچــه طع ــواع کب ان
خیلی هــا خــوش نمی آیــد امــا، ایــن ترکیــب در ســرویس های 
ــه ســایر مخلفــات  ــی نســبت ب رســتوران های گیــان قیمــت باالی

ــی دارد. غذای

 بورانی بادمجان:
بیــن  از محبوب تریــن طعم هــا در  پیــش غــذا یکــی  ایــن 
ــه گیــان آمــده و مــی خواهنــد خاطــره ای  مســافرانی اســت کــه ب
از عطــر و طعــم بســازند. بورانــی بادمجــان از ســیر، بادمجــان کبابی، 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــده تش ــت چکی ــی و ماس ــبزیجات محل س
 

زیتون پرورده:
ترکیــب زیتــون بی هســته بــه همــراه گــردوی ســاییده شــده، ســیر، 
ســبزیجات محلی معطــر شــامل )خالــی واش و چوچــاق( دانــه یا آب 
ــرورده را درســت  ــون پ ــر زیت ــار، طعــم بی نظی ــداری رب ان ــار و مق ان
ــان  ــتان گی ــوغاتی های اس ــن س ــی از پرطرفدار تری ــه یک ــرده ک ک

ــود. ــوب می ش محس
 

کاکا:
ایــن شــیرینی مقــوی محلــی از کــدو حلوایــی پختــه شــده، شــیر، 
تخــم مــرغ و مقــداری آرد تهیــه شــده کــه عــاوه بــر طعــم خــوب، 
بــه دلیــل وجــود کــدو حلوایــی در ترکیــب آن شــیرینی بســیار مقوی 

ــود. ــوب می ش محس
 

رشته خوشکار:
رشــته خوشــکار کــه شــیرینی مخصــوص منطقــه طاهــر گــوراب در 
اطــراف صومعــه ســرا اســت، از الیــه مشــبک شــکلی بــه نــام رشــته 
کــه مخلوطــی از آرد برنــج و شــیر اســت تشــکیل شــده کــه داخــل 
ایــن الیــه مشــبک را بــا مخلوطی از گــردو، شــکر، انــواع ادویــه مانند 
)جوزهنــدی، می خــک، دارچیــن و...( پــر می کننــد و ســپس در روفــن 

ــد. ســرخ کــرده و مقــداری شــهد روی آن می ریزن
این شیرینی در ایام ماه مبارک رمضان مشتریان زیادی دارد.

میهمانی بر سفره گیالنی ها با طعم »باقالی قاتوق« و »لََونگی«

مریم قاضی زاده

غذاهـای محلـی ایران
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سفری خوشمزه به 
دیار »فلک االفالک«/ 

گردشگری به صرف 
آش و نان محلی

تلفیقــی  لرســتان  ســنتی  غذاهــای 
و  بــودن  هزینــه  کــم  ســادگی،  از 
خوشــمزگی را در کنــار هــم دارنــد 
تــا همچنــان ایــن غذاهــا در لیســت 
غذاهــای خانــواده هــای لرســتانی جــای 
ــه  ــد ک ــر چن ــند ه ــته باش ــود را داش خ
ــرص و  ــته ق ــدازه گذش ــه ان ــا ب ــن ج ای

نیســت. محکــم 

ــای  ــا ج ــردم از فســت فوده ــتفاده م ــش اس ــا افزای ــا ب ــن روزه ای
خالــی غذاهــای ســنتی و محلــی در ســفره هــای مــردم احســاس 
مــی شــود، موضوعــی کــه بــا تغییــر ســبک زندگــی مــردم شــاهد 

کمرنــگ تــر شــدن آن هســتیم.
این در حالیسـت کـه غذاهای بومی و محلی هر اسـتانی با اسـتفاده 
از مـواد غذایـی طبیعـی و خـاص آن منطقه طبـخ می شـوند که در 

عین خوشـمزگی بـا کمترین هزینـه قابل تهیه هسـتند.
 از ســوی دیگــر کــم توجهــی و عــدم اســتقبال هتــل ها، رســتوران 
هــا و اغذیــه فروشــی هــای ســطح شــهرهای اســتان لرســتان بــه 
طبــخ و عرضــه ایــن غذاهــای مقــوی موجــب کــم رونــق شــدن 
ــنتی  ــی در س ــه حت ــه طوریک ــت ب ــده اس ــا ش ــن غذاه ــاط ای بس
تریــن رســتوران هــای شــهر در منوهــای غــذا اثــری از آش هــای 

خوشــمزه بومــی لرســتان نمــی تــوان پیــدا کــرد.
ــای گردشــگران و  ــه در بازدیده ــه ای اســت ک ــه گون ــر ب ــن ام ای
مســافرانی کــه عــازم لرســتان مــی شــوند بــه ایــن خــاء بارهــا 
اشــاره شــده بــه طوریکــه بســیاری از مــردم کشــورمان بــا غذاهای 

ســنتی مــردم لرســتان آشــنایی چندانــی ندارنــد.
ــای  ــتفاده از غذاه ــج پخــت و اس ــور تروی ــه منظ ــتا ب ــن راس در ای
محلــی در اســتان لرســتان جشــنواره های غذاهــای بومــی اســتان 
ــا و  ــی ه ــه خوردن ــتان در زمین ــود. لرس ــی ش ــزار م ــاله برگ هرس
ــی  ــته های ــی دارد، داش ــل توجه ــت قاب ــی ظرفی ــای محل غذاه
ــا و  ــوپ ه ــا س ــی ت ــای محل ــان ه ــات و ن ــیرینی ج ــواع ش از ان
غذاهــای منحصــر بــه ایــن اســتان انتظــار مــی رود مراکــز عرضــه 

ــد. ــا بپردازن ــن غذاه ــه ســرو ای ــذا بیشــتر ب غ
در کنــار ایــن قابلیتهــا بخــش کشــاورزی، دامپــروری، زنبــورداری 
ــه  ــرای عرض ــی ب ــت خوب ــز دارای ظرفی ــتان نی ــیات لرس و ش
ــوالت  ــی محص ــه برخ ــه طوریک ــت ب ــت اس ــوالت باکیفی محص
تولیــدی در اســتان از جملــه عســل و روغــن حیوانــی لرســتان بــه 

ــد. ــرار دارن ــه نخســت کشــور ق ــت در رتب لحــاظ کیفی
ــنتی  ــای س ــد: غذاه ــی گوی ــه م ــگ عام ــگر فرهن ــک پژوهش ی
ــه طوریکــه  ــه ای هســتند ب و بومــی لرســتان دارای ســابقه دیرین
ــون  ــی چ ــه غذاهای ــار ب ــن دی ــردم ای ــای م ــفره ه ــت س سالهاس

ــوند. ــی ش ــته م ــت بس ــار و ... زین ــله، آش ان ــه، ش ترخین
ــا خاقیــت و  ــن غذاهــا ب ــور معتقــد اســت کــه ای عطــا حســن پ
ــد و ادامــه مــی دهــد:  ــان لرســتانی طبــخ مــی شــده ان ابتــکار زن
غذاهای ســنتی کشــورمان مولــود خاقیــت بانــوان ایرانی اســت و 
ایــن غذاهــا پیــش از چــاپ هــر گونــه کتــاب آشــپزی کــه بــه طور 

عمــده شــامل غذاهــای وارداتــی هســتند طبــخ مــی شــده انــد.
وی بـا یـادآوری اینکـه فسـت فودهـا و غذاهـای وارداتـی موجـب 
کمرنـگ تر شـدن اسـتفاده از غذاهـای بومـی و محلی هـر منطقه 
شـده اسـت، می گویـد: تغییر سـبک زندگی مـردم در نـوع غذاهای 
مـورد اسـتفاده آنهـا نیـز تاثیـر گـذار بـوده بـه طوریکه مـردم کمتر 

بـرای طبـخ غذاهای سـنتی وقـت مـی گذارند.
حســن پــور البتــه معتقــد اســت کــه غذاهای ســنتی نیــاز بــه زمان 
زیــادی بــرای تهیــه مــواد اولیــه و طبــخ ندارنــد و ادامــه مــی دهــد: 
ــا  ــودن ب ــه رغــم مقــوی و خوشــمزه ب غذاهــای بومــی لرســتان ب

کمتریــن هزینــه و بســیار ســاده و راحــت پخــت مــی شــوند.
ــادآوری  ــا ی ــوام ب ــگ اق ــناس و پژوهشــگر فرهن ــتان ش ــن باس ای
اینکــه در روایــت هــای تاریخــی رد پــای غذاهــای بومــی و 
محلــی را مــی تــوان پیــدا کــرد، عنــوان مــی کنــد: نکتــه دیگــر در 
غذاهــای محلــی لرســتان ایــن اســت کــه مــواد اولیــه آنهــا از مواد 
لبنــی، حبوبــات و میــوه هــای موجــود در اســتان تامیــن می شــود.

حســن پــور بــا اشــاره بــه ترکیبــات غذاهایــی ماننــد آش ترخینــه 
و آش انــار، مــی گویــد: همــه مــواد مــورد نیــاز بــرای پخــت ایــن 

غذاهــا بومــی، طبیعــی و در دســترس مــردم اســت.
ــاص  ــا را خ ــی غذاه ــت برخ ــوع پخ ــوه و ن ــن نح وی همچنی
لرســتان و ایــن امــر را نیــز ناشــی از خاقیــت زنــان لــر در طبــخ 
غــذا مــی دانــد و مــی گویــد: مــا در پخــت برخــی غذاهــا کــه بــه 
طــور عمومــی در اســتانهای دیگــر هــم پختــه مــی شــوند شــاهد 
تغییراتــی در نحــوه پخــت و مــواد آن در اســتان لرســتان هســتیم 

کــه ایــن امــر نیــز ناشــی از ویژگیهــای ســنتی منطقــه اســت.
ایــن پژوهشــگر فرهنــگ اقــوام مــی گویــد: »آش انــار« یکــی از 

قدیمــی تریــن غذاهــای لرســتان محســوب مــی شــود.
ــذای  ــای غ ــزاری جشــنواره ه ــتمرار برگ ــی رســد اس ــه نظــر م ب
ــش  ــن پوش ــر و همچنی ــترده ت ــانی گس ــاع رس ــا اط ــی ب محل
تصویــری آن در رســانه ملــی مــی توانــد اســتفاده و اســتقبال مردم 
ــد،  ــش ده ــش افزای ــش از پی ــی را بی ــنتی و بوم ــای س ــه غذاه ب
موضوعــی کــه بــرای احیــای ایــن غذاهــای مقــوی باید در دســتور 

ــرد. ــرار گی ــان ق کار متولی

فاطمه حسینی
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هــر نقطــه از مازنــدران غذاهــای محلــی 
ــرد و خــاص خــود  و ســنتی منحصربه ف
ــگری  ــای گردش ــه از جاذبه ه را دارد ک
و ســفر بــه ایــن اســتان پرجاذبــه و زیبــا 

بــه شــمار مــی رود. 

ــو از  ــی پل ــفناج، ماه ــر، آلواس ــکم پ ــرغ ش ــاب، م ــان کب بادنج
ــدان  ــواره عاقه من ــه هم ــت ک ــدران اس ــنتی مازن ــای س غذاه
ــه  ــی کــه  خان ــاب غذای خــاص خــودش رادار اســت. بادنجــان کب
اربــاب و فقیــر نمی شــناخت، مهمانــی و عروســی نبــود کــه 
برگــزار شــود و در ســفره اش بادنجــان کبــاب نباشــد و همچنــان  از 
ــاکنان  ــت و س ــر اس ــتان رامس ــه شهرس ــت های موردعاق خورش
ــرب  ــورهای ع ــا کش ــزر و ی ــای خ ــو و دری ــو اک ــورهای عض کش
ــه  ــی ازجمل ــای محل ــم غذاه ــدران، طع ــه مازن ــفر ب ــین در س نش
ــیده اند.  ــره را چش ــرش آش و غی ــی آش، ت ــاب، هل ــان کب بادنج
بادنجــان کبــاب خورشــتی اســت کــه بــا گــردو، رب انــار و 
ــر  ــار از فیب ــود و سرش ــت می ش ــان پخ ــر و بادنج ــبزی ها معط س
بــوده و دارای طعــم و مــزه ای شــگفت انگیز و بــه همیــن واســطه 

ــت.  ــز اس ــتها برانگی ــدار و اش ــیار پرطرف بس
ایــن خورشــت یــک غــذای اصیــل و بومــی رامســر اســت و مدیــر 
کل ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــه در  ــی ک ــی از مؤلفه های ــروزه یک ــت: ام ــار داش ــدران اظه مازن
حــوزه محصــوالت گردشــگری اهمیــت و جذابیــت خاصــی دارد، 

ــت.  غذاس
دالور بــزرگ نیــا افــزود: غــذا به عنــوان یــک جاذبــه گردشــگری 
در جهــان تعریف شــده و بــا توجــه بــه تنــوع طعــم و مــزه و رنــگ 
ــای  ــی و بخصــوص غذاه ــای ایران ــژه غذاه ــا به وی ــاب غذاه و لع
ــد در ایــن  ــدران نیــز می توان ــدران و گیــان، مازن اســتان های مازن
بخــش بســیار موفــق بــوده و گردشــگران زیــادی را جــذب کنــد. 

وی اضافــه کــرد: اعتــراف می کنــم کــه اســتان گیــان در حــوزه 
غــذا و معرفــی جذابیت هــای آن موفق تــر عمــل کــرده و مازنــدران 
در ایــن زمینــه زیــاد کارنکــرده اســت و البتــه مهم تریــن کاری کــه 
بایــد انجــام دهیــم، برگرفتــن تجربــه از موفقیت هــای دســت یافته 

در ایــن حــوزه و عمــل کــردن بــه آن اســت. 
بــزرگ نیــا بــا تأکیــد  برایــن کــه غــذا خــود یکــی از شــاخصه های 
ــر  ــاب و دیگ ــان کب ــرد: بادنج ــان ک ــت، بی ــگر اس ــذب گردش ج
ــه یــک  ــل ب ــر جوجــه تبدی ــد اکب ــد مانن غذاهــای ســنتی می توان
برنــد ملــی و بین المللــی شــود اگــر کــه بتــوان بــه آن تنــوع ویــژه 

بخشــید. 

ایرانی ها حکمت دارو و غذا را گره زده اند
ــوان  ــاً  به عن ــذا را صرف ــان غ ــچ زم ــا در هی ــت: ایرانی ه وی گف

ــواره  ــه هم ــد بلک ــوب نمی کردن ــکم پرکن محس ــل ش ــک عام ی
حکمتــی را بــرای پخــت غذاهــای خــود داشــته و می دانســتند کــه 
ــه  ــز و ب ــتان نی ــد و در زمس ــد بخورن ــتان بای ــی در تابس ــه غذای چ
همیــن ســبب می تــوان گفــت کــه ایرانی هــا حکمــت دارو و غــذا 

را بــه هــم گــره زدنــد. 
وی در خصــوص ثبــت ملــی  ایــن غــذای ســنتی و بومــی رامســر 
نیــز بیــان داشــت: درخواســت مــردم رامســر ایــن اســت تا ایــن غذا 
بــه ثبــت ملــی برســد ولــی تاکنــون برنامــه ای دراین بــاره نداشــتیم 
ــت  ــوس درخواس ــراث ناملم ــت می ــود در ثب ــکاران خ ــی از هم ول
می کنــم تــا کارشناســی های مربــوط بــه ایــن درخواســت را 
ــرای ســرعت  ــی ب ــچ دلیل ــی نباشــد هی ــر مانع ــد و اگ انجــام دهن
ــردم  ــته م ــن خواس ــه ای ــیدن ب بخش

ــدارم.  رامســر ن
کمــاج، تتــک، پنجــی کــش ازجملــه 
ــف  ــق مختل ــی مناط ــای محل نان ه
مازنــدران اســت کــه پخــت آن در 
روســتاهای ییاقــی و کوهســتان 
همچنــان ادامــه دارد و همــواره در ایام 
ــا  ــدران ب ــان روســتایی مازن ــوروز، زن ن

ــد  ــد را می آراین ــی، ســفره های عی ــنتی و محل ــای س پخــت نان ه
و از مهمانــان نــوروزی پذیرایــی می کننــد و یــا به عنــوان ســوغات 

ــد.  ــه می دهن ــافران هدی ــه مس ب
نان های محلی سوغات گردشگران بهاره مازندران

ــور  ــش کج ــه بخ ــتانی ازجمل ــتایی کوهس ــه روس ــفری ب ــر س اگ
ــت  ــه پخ ــه ب ــد ک ــاهده می کنی ــی را مش ــید، بانوان ــته باش داش
ــوی  ــزه ای بان ــه حم ــتند. فاطم ــغول هس ــنتی مش ــای س نان ه
روشــندل نوشــهری می گویــد: در روز عیــد، بــا پختــن نــان محلــی 
ــت  ــفره ها را زین ــم، س ــک« می گویی ــه آن »تت ــه ب ــک ک کوچ
می دهیــم و همچنیــن آن را به عنــوان ســوغات بــه مســافرانی کــه 

مراجعــه می کننــد، می دهیــم. 
وی ادامــه داد: تنورهــای ســنتی شــبیه بــه گــودال هســتند کــه بــا 
هیــزم اقــدام بــه روشــن کــردن آن می کننــد و پس ازآنکــه هیــزم 
تبدیــل بــه زغــال شــد، کار پخــت نــان شــروع می شــود و معمــواًل 

پخــت هــر قــرص نــان بیــش از 10 دقیقــه طــول می کشــد. 
ــی،  ــو، دوپت ــی ترش ــما، ترش ــی، آغوزمس ــان محل ــر ن ــاوه ب ع
اسپناســاک، آش کــد، دو آش تــرش آش، نازخاتــون، اســفناج 
مرجــی، کهــن انــار، قلیــه، خورشــت آلــو ازجملــه غذاهــای ســنتی 

مازندرانی هاســت. 

طعم غذاهای سنتی مازندران زیر زبان خلیج نشین ها/ ثبت ملی غذاها

علیرضا نوری
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ــزی  ــتان مرک ــنتی اس ــای س ــه در غذاه ــه کار رفت ــواد ب م
ــه  ــت ک ــانگر آن اس ــا نش ــایر غذاه ــا و س ــون آش ه همچ
ــود  ــی خ ــامت غذای ــه س ــاز ب ــار از دیرب ــن دی ــردم ای م
ــالم و  ــای س ــه غذاه ــر تهی ــعی ب ــد و س ــت می داده ان اهمی

داشــته اند. مقــوی 

ــز و  ــخ همچــون آب پ ــی ضــرر طب ــری از روش هــای ب ــره گی به
حضــور کمتــر غذاهــای نمــک ســود، دودی و کبابــی در غذاهــای 

ــا اســت. ــن غذاه ــزی از شــاخصه های ای ــتان مرک ــنتی اس س
در کنــار روش هــای طبــخ ســالم، لذیــذ بــودن، اســتفاده از 
ــات،  ــر غ ــوع نظی ــای متن ــب گروه ه ــی در قال ــای غذای ارزش ه
از  غذاهــا  جــذاب  تزئیــن  و  ســبزی ها  لبنیــات،  حبوبــات، 

شــاخصه های غذاهــای ســنتی اســتان مرکــزی اســت.
ــا  ــا ب شهرســتان های اســتان مرکــزی فرصــت مناســبی اســت ت
آشــنایی بــا غذاهایــی کــه بخشــی از فرهنــگ و ســنت این اســتان 
اســت هــم طعم هــای جدیــد و غذاهــای ســالم را تجربــه کننــد و 

هــم بــا رســومات مــردم ایــن دیــار بیشــتر آشــنا شــوند.
 

آش ترخینه دوغ و ترخینه شیر
ترخینــه خشــک مــاده اصلــی ایــن آش اســت کــه آمــاده کــردن 
آن مراحلــی دارد. بــرای درســت کــردن ترخینــه خشــک، گنــدم را 
ــه  ــر ب ــپس خمی ــد و س ــی می پزن ــرده و در دوغ محل ــوب ک نیمک
ــد  ــی درآورده و می گذارن ــکل های مختلف ــه ش ــده را ب ــت آم دس

خشــک بشــود. ترخینــه خشــک معمــواًل در فصــل تابســتان آماده 
می شــود و خشــک شــده آن در تمامــی فصــول بــرای پخــت آش 
ــه،  ــردن آش ترخین ــت ک ــرای درس ــود. ب ــتفاده می ش ــه اس ترخین
ترخینــه خشــک را در آبــی کــه در حــال جوشــیدن اســت ریختــه 
ــره،  ــفناج، ت ــه اس ــبزی هایی از جمل ــه آن س ــد و ب ــل می کنن و ح
ــد.  ــه می کنن ــز اضاف ــود( نی ــات )نخ ــنیز و حبوب ــری و گش جعف
ــه در بیشــتر مناطــق اســتان مرکــزی در ایــن آش از ســیرابی  البت
گوســفند بــرای مغذی تــر و لذیذتــر شــدن غــذا اســتفاده می کننــد 

و چاشــنی ایــن غــذا نعنــا، پیــاز و ســیر اســت.
ــه  ــه در شــیر پخت ــم کــوب ک ــدم نی ــز از گن ــه شــیر نی آش ترخین
شــده و بعــد خشــک شــده اســت تهیــه می شــود. مــواد دیگــر آن، 
ــه اســت. ایــن خــوراک  ســیب زمینــی، پیــاز داغ، نمــک و زردچوب
ــان خــورده  ــا ن ــه مصــرف می شــود و ب ــه عنــوان صبحان بیشــتر ب

می شــود.
 

پَتله پلو و رشته پلو
ــدم پوســت  ــه همــان گن ــه اســت، پتل ــن غــذا پتل ــی ای مــاده اصل
ــود و در  ــور نمی ش ــر بلغ ــه دیگ ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت ب ــده اس کن
ــن  ــه ای ــه تهی ــواد اولی ــود. م ــک ش ــد خش ــه و می گذارن آب پخت
غــذا شــامل پتلــه، گــردو، لوبیــا چیتــی و در برخــی نقــاط اســتان 
عــدس، برنــج و ســیب زمینــی اســت کــه بــه صــورت دمــی پخته 

می شــود.
ــا  ــز از دیگــر غذاهــای ســنتی اســتان اســت کــه ب ــو نی رشــته پل
رشــته های پلویــی بــه همــراه برنــج و پیــاز داغ و گاه گوشــت چــرخ 
شــده و یــا ترکیــب برنــج، رشــته  پلویــی، خرمــا، گوشــت، روغــن، 

ــل می شــود. ــه و می ــران تهی کشــمش و زعف

آش جو دوغ و آش خیار
آش جــو دوغ از جملــه غذاهــای ســنتی ایرانــی اســت که در اســتان 
ــت  ــو پوس ــامل ج ــه آش ش ــواد اولی ــود. م ــه می ش ــزی تهی مرک
ــه و گل  ــاداغ، ادوی ــا، ســبزی آش، کشــک، نعن ــده، نخــود، لوبی کن
زرد اســت.این آش نیــز دســتوری چــون آش ترخینــه دارد بــا ایــن 
تفــاوت کــه در آن بــه جــای ترخینــه خشــک از جــو نیمکــوب یــا 
پرکنــده اســتفاده می شــود. ایــن غــذا هــم بــاب طبــع ذائقــه خیلــی 

از ایرانیــان اســت.
ــتان  ــمزه در اس ــی خوش ــای محل ــی از آش ه ــز یک ــار نی آش خی
مرکــزی اســت و مــواد اولیــه ایــن آش خیــار چنبــر اســت، خیــار 
چنبــر در شــهریورماه برداشــت می شــود ولــی خیلی هــا ایــن خیــار 
ــای  ــرده و در فصل ه ــز ک ــک فری ــات کوچ ــورت قطع ــه ص را ب

ــد. ــز آن را می پزن ــر نی دیگ
مــواد ایــن آش شــامل بلغــور، نخــود، لوبیــا و خیــار چنبــر اســت که 
ــد.  ــده می ریزن ــه ش ــات پخت ــل حبوب ــد و داخ ــرد می کنن آن را خ

ــد. ــاز داغ می خورن ــا کشــک، نعنــاع، ســیر و پی ایــن آش را ب
 

خورش فسنجان و کشک
خورشــت فســنجان بــا کشــک، یکــی از غذاهــای محلــی تفــرش 
ــان  ــی هم ــنجان( تفرش ــک )فس ــوجن کش ــورش فس ــت. خ اس
خــورش فســنجان اســت کــه بــه گونه هــای مختلــف در تفــرش 
درســت می شــود. در واقــع بــه جــای رب انــار از ماســت یــا کشــک 
اســتفاده می شــود. گاهــی بــه جــای گوشــت مــرغ یــا گوســفند از 

ــد. ــز اســتفاده می کنن ــک نی ــا کب ــاز ی گوشــت اردک، غ

آش حلیم و آش انار
ایــن غــذا بــا حلیــم متفــاوت اســت و خــاص شهرســتان دلیجــان 
ــه آش  ــی ک ــور و گوشــت اســت، در حال ــم شــامل بلغ اســت. حلی
حلیــم، حبوبــات نیــز دارد، یعنــی از بلغــور، حبوبــات )نخــود، لوبیــا 
ــد  ــد و بع ــوب می پزن ــه خ ــود ک ــه می ش ــدس( و گوشــت تهی و ع
آن را می کوبنــد. وقتــی آش، حالتــی بــه هــم آمیختــه و ســفت بــه 

ــد. ــد و می خورن ــان می ریزن ــت، آن را روی ن ــود گرف خ
ــک روز در آب  ــه ی ــود ک ــه می ش ــوری تهی ــز از بلغ ــار نی آش ان
ــات  ــار خیســانده شــده و بعــد در آن جوشــانده می شــود. حبوب ان
ــرده و  ــه ک ــه آن اضاف ــبزی آش را ب ــد س ــد و بع ــدا می پزن را ج
در آخــر بلغــور بــا آب انــار پختــه شــده را داخــل آش می ریزنــد.

نــوع دیگــر آش انــار کــه در تفــت پختــه می شــود، همــان آش 
ــک  ــای کش ــه ج ــق آن ب ــه قات ــت ک ــو اس ــا آش ج ــته ی رش
ــا  ــده ی ــک ش ــار خش ــه ان ــورت دان ــه ص ــار ب ــده، ان ــاییده ش س

ــار اســت. رب ان
 

آبگوشت دوغ دار
ــردم در شــهر اراک آبگوشــت دوغ دار  یکــی از غذاهــای ســنتی م
اســت. طــرز پخــت ایــن آبگوشــت ماننــد آبگوشــت معمولی اســت 
ــا ایــن تفــاوت کــه در آن از  ســیب زمینــی، لیمــو عمانــی و رب  ب
اســتفاده نمی شــود و بــه ایــن دلیــل بــه دوغ دار معــروف اســت کــه 
ــه در برخــی مناطــق اســتان  ــه می شــود، البت در آن کشــک ریخت
چــون اراک بــه آن چغنــدر ســفید هــم اضافــه می شــود. نــام ایــن 
ــد،  ــه می ش ــه پخت ــام دوگول ــی بن ــه در ظرف ــل اینک ــه دلی ــذا ب غ

دوگولــه دوغ دار نــام گرفتــه اســت.

سفره رنگین غذاهای سنتی استان مرکزی/
طعم خوشایند و روش طبخ سالم
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کباب ته تالی
ایــن کبــاب بــه طــور خــاص در اراک بــه ایــن نــام شــناخته شــده 
ــذا  ــن غ ــه در آن ای ــت ک ــی اس ــه از ظرف ــش برگرفت ــت و نام اس
ــه  ــی گفت ــرف مس ــی ظ ــه نوع ــال ب ــت. ت ــده اس ــه می ش پخت
می شــده کــه گــرد، کوتــاه و پهــن و در واقــع شــبیه تابــه ای مســی 
ــن و روی  ــال په ــرف ت ــه ظ ــت را ت ــه گوش ــوده ک ــرد ب ــه گ و ت
ــدار  ــورت آب ــه دو ص ــذا ب ــن غ ــد. ای ــرخ می کردن ــش س ــعله آت ش
ــی  ــواد اصل ــود، م ــه می ش ــاب( تهی ــدون آب )کب ــت ( و ب ) آبگوش
ــه  ــواع ادوی ــده شــده و ان ــاز رن ــن غــذا گوشــت چــرخ کــرده، پی ای
اســت. روی ایــن نــوع کبــاب ســیب زمینــی و گوجــه فرنگــی نیــز 
گذاشــته می شــود، کبــاب تــه تالــی هــم بــا نــان و هــم بــا برنــج 

خــورده می شــود.

 کله جوش یا کال جوش
فرآورده هـای لبنـی، از پرمصرف تریـن مـواد اولیـه در تهیـه و طبـخ 
غذاهـای سـنتی اسـتان مرکزی بـه شـمار می آید کـه در ایـن بین 
می تـوان شـیر و کشـک را از مهم تریـن آن هـا معرفـی کـرد. کلـه 
جـوش که بـه دوغ گرمه نیز شـهرت یافته اسـت، از جملـه غذاهای 
سـنتی و بومـی اسـتان مرکـزی و برخـی دیگـر از مناطق کشـور از 
جمله اسـتان یـزد و خراسـان بـه شـمار می آید کـه مـاده  اصلی آن 
را کشـک تشـکیل می دهد. بانوان و مادران خوش سـلیقه ی اسـتان 
مرکـزی بـا ترکیب مـوادی همچـون کشـک، نعنـاع، روغـن، مغز 
گـردو، پیـاز، زردچوبـه، نمـک و فلفـل بـه طبخ ایـن غـذای مفید و 
مغـذی می پردازنـد. ایـن غـذا در زمـره ی خوراکی هـای آبکـی قرار 
گرفتـه و در فصـول سـرد سـال، یکـی از گزینه های مناسـب برای 

وعده هـای اصلـی غذایی اسـت.

آش اشکنه
ــدت  ــه در م ــت ک ــی اس ــل ایران ــای اصی ــی از غذاه ــکنه یک اش
ــی از  ــوع جالب ــرد. تن ــخ ک ــه و طب ــوان آن را تهی ــم می ت ــی ک زمان
اشــکنه در رژیــم غذایــی مناطــق مختلــف ایــران وجــود دارد کــه 
ــک  ــکنه  کش ــرغ، اش ــیب زمینی، تخم م ــکنه  س ــه اش ــوان ب می ت
و اشــکنه  ســبزی اشــاره کــرد کــه هــر کــدام بــا توجــه بــه مــواد 
ــد.  ــاوت برخوردارن ــری متف ــم و عط ــخ، از طع ــبک طب ــه و س اولی
ــی  ــای بوم ــی از غذاه ــرغ، یک ــکنه  تخم م ــزی اش ــتان مرک در اس
ــی و  ــواص غذای ــل خ ــه دلی ــه ب ــد ک ــمار می آی ــه ش ــنتی ب و س
ــتان از  ــن اس ــای ای ــن خانواده ه ــخ، در بی ــاه طب ــان کوت ــدت زم م

ــت. ــوردار اس ــت برخ محبوبی

گوشتابه اراک
گوشــتابه غــذای ســنتی، لذیــذ و بســیار پرطرفــدار اســتان مرکزی، 

شهرســتان اراک بــه شــمار می آیــد کــه بــا صــرف مــدت  زمانــی 
نســبتاً کــم، می تــوان آن را تهیــه و ســرو کــرد. ایــن غــذا بــه دلیــل 
وجــود تخم مــرغ و گوشــت گوســفند، منبــع مناســبی از پروتئیــن 
ــا  ــار مصــرف ب ــه در کن ــی محســوب می شــود ک گیاهــی و حیوان
نــان، ارزش غذایــی آن دو چنــدان خواهــد شــد. آشــپزها و بانــوان 
کدبانــوی اســتان مرکــزی، بــا ترکیــب مــوادی همچــون تخم مرغ، 
ــه، رب گوجه فرنگــی،  ــل، زردچوب ــرده، نمــک، فلف گوشــت چرخ ک
ــد.  ــه و طبــخ می کنن ــاز و آرد، ایــن غــذای اصیــل بومــی را تهی پی
هرچنــد ممکــن اســت در بســیاری از نواحــی کشــور، ایــن غــذا بــا 

ــل شــود. ــه و می نام هــای دیگــری تهی
 

کوفته تفرشی
تنــوع منحصــر بــه فــرد و قابــل توجهــی از انــواع کوفتــه در رژیــم 
ــا توجــه بــه اقلیــم  غذایــی مــردم کشــور ایــران وجــود دارد کــه ب
ــخ و  ــف، از ســبک طب ــه ی در دســترس نواحــی مختل ــواد اولی و م
ــتان  ــوان شهرس ــتند. بان ــوردار هس ــز برخ ــری متمای ــم و عط طع
تفــرش، کوفتــه  مخصــوص دیــار خــود را که بــه کوفته ی تفرشــی 
معــروف اســت، بــا ترکیــب مــوادی همچــون گوشــت، پتلــه، آب، 
ــاز،  ــه  ســرخ شــده، پی ــز گــردو، دنب ــه، مغ ســبزی، نمــک، زردچوب
ــبزی  ــا س ــراه ب ــرده و هم ــخ ک ــو  طب ــه ی زردآل ــمش و برگ کش
ــرای اعضــای  خــوردن، ماســت و برخــی از چاشــنی های بومــی، ب

ــد. ــرو می کنن ــود س ــواده  خ خان

آش گندینه
ــتان  ــی اس ــنتی و بوم ــای س ــر از آش ه ــی دیگ ــه، یک آش گندین
مرکــزی اســت کــه بــا اســتفاده از نوعــی ســبزی محلــی و خــودرو 
در صحــرا تهیــه مــی شــود. ایــن آش ســنتی بــا اســتفاده از انــواع 
حبوبــات از جملــه لوبیــا، نخــود، عــدس و مــواد دیگــری همچــون 
ــری  ــه از خمی ــک ک ــای کوچ ــک )گلوله ه ــه، پرش ــت، پتل گوش
ــه، نمــک،  ــه می شــود(، ســبزی گندین ــا اســتفاده از آرد و آب تهی ب
فلفــل، پیــازداغ و زردچوبــه تهیــه و طبــخ می شــود. حضــور حبوبات 
و غــات بــه همــراه گوشــت، از ویژگی هــای غذایــی ایــن خــوراک 
ــوان  ــد کــه می ت ــه شــمار می آی ــذ و بومــی اســتان مرکــزی ب لذی
از آن هــا بــه عنــوان منبــع عظیمــی از پروتئیــن گیاهــی و حیوانــی 

نــام بــرد.

 شفته اراکی
ــنتی  ــی و س ــای بوم ــی از خوراکی ه ــوص اراک، یک ــفته  مخص ش
ــل شــکل و  ــه دلی ــد کــه ب ــه شــمار می آی ــن خطــه از کشــور ب ای

ــت.  ــتهاآور اس ــده و اش ــیار جذب کنن ــاده ی آن، بس ــگ فوق الع رن
غذایــی لذیــذ و خوش عطــر و رنــگ کــه آشــپزها و مــادران اراکــی 
ــا ترکیــب مــوادی همچــون گوشــت چرخ کــرده، آرد نخودچــی،  ب
ــه  ــه و رب گوجه فرنگــی، ب ــاز، جعفــری، نمــک، فلفــل، زردچوب پی
ــان،  ــراه ن ــاده شــدن، هم ــس از آم ــه و پ ــه  آن پرداخت ــخ و تهی طب

ــد. ــرو می کنن ــوردن س ــبزی خ ــت و س ماس
ــم  ــوش طع ــنتی و خ ــای س ــام غذاه ــار تم ــت در کن ــی اس گفتن
ــدام  ــر ک ــتان ه ــن اس ــهرهای ای ــزی، ش ــتان مرک ــگ اس و رن

خوراکی هایــی خــاص دارنــد .

فتیر، سوغات خوش عطر و طعم شهر اراک
ــه فتیــر در اراک و ســایر شــهرهای اســتان  ــان موســوم ب پخــت ن
ــال  ــت و در ح ــته اس ــتان رواج داش ــن اس ــاز در ای ــزی از دیرب مرک
حاضــر فتیــر بــه عنــوان ســوغات شــهر اراک شــناخته مــی شــود.

نــان فتیــر طعــم و عطــر دلنشــینی دارد کــه همــواره مــورد توجــه 
مــردم و مســافران ایــن شــهر قــرار مــی گیــرد. ایــن نــان در روزگار 
گذشــته بــا فرارســیدن عیــد نــوروز بــه عنــوان یــک شــیرینی برای 
پذیرایــی پخــت مــی شــد و بــا توجــه بــه عاقــه مــردم بــه ایــن 

نــان ســنتی، پخــت آن تــا امــروز ادامــه یافتــه اســت.
نــان شــیرینی فتیــر از آرد، شــکر، تخم مــرغ و مــواد دیگر تشــکیل 
ــر  ــد. فطی ــور پخــت می کنن ــان آن را در تن ــد ن شــده اســت و مانن
انــواع مختلفــی از جملــه کســمه و شــیرمال دارد و انــواع مختلفــی 
ــه  ــران پخت ــف ای ــاط مختل ــی در نق ــیرینی محل ــان ش ــن ن از ای

ــت. ــر اراک اس ــا فتی ــن آن ه ــه از معروف تری ــود ک می ش
ــتان  ــهرهای اس ــیرینی را در ش ــان ش ــن ن ــابهی از ای ــواع مش ان
مرکــزی می تــوان بــا نام هــای گوناگــون یافــت. ایــن نــان یکــی 
ــیرینی  ــم آن دارای ش ــت، طع ــنتی اس ــوری و س ــای تن از نان ه
ــا،  ــر، مرب ــره، پنی ــد ک ــون مانن ــواد گوناگ ــا م ــت و ب ــی اس مایم

ــت. ــوردن اس ــل خ ــه و ... قاب ــل، خام عس

جوزقند نراق، مقوی ترین شیرینی محلی
ــراق دلیجــان،  ــام هــای شــهر ن ــا شــروع فصــل پائیــز  پشــت ب ب
شــاهد ســبد هایــی اســت کــه زنــان بــرای عمــل آوری جوزقنــد 
در معــرض آفتــاب از آن اســتفاده مــی کننــد. ایــن ســوغات نوعــی 
شــیرینی اســت کــه بــه طــرز خاصــی بــا دســتان هنرمنــد زنــان و 

دختــران نــراق بــرای پذیرایــی از میهمانــان آمــاده مــی شــود.
طــرز ســاخت ایــن محصــول بدیــن گونه اســت کــه نوعــی هلوی 
ــا  محلــی را پوســت کنــده در معــرض آفتــاب  قــرار مــی دهنــد ت
ــاب خــوردن هســته آن  ــد روز آفت نیمــه خشــک شــود. بعــد از چن

غذاهـای محلـی ایران
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را خــارج کــرده و بــه جــای آن مخلوطــی از آرد، مغــز بــادام، گــردو، 
ــی  ــرار داده و درب آن را م ــی ق ــا آرد نخودچ ــل و بعض ــکر، ه ش
ــوردن و خشــک شــدن   ــاب خ ــر آفت ــد روز دیگ ــد از چن ــد. بع بندن
ــه  ــه شــکل دان ــخ ب ــا یــک  رشــته ن ــه وســیله ســوزن ب آنهــا را ب
ــه هــم متصــل کــرده و آن را در محــل خشــک  هــای تســبیح  ب
و خنــک بــرای مصــرف آجیــل شــب عیــد و ایــام زمســتان ذخیــره 

مــی کننــد.
ایــن محصــول مقــوی و دارای ارزش غذایــی بســیار باالیــی اســت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــرایط ســخت از آن ب ــه بعضــا در ش ــی ک ــا جای ت

وعــده غذایــی اســتفاده مــی کننــد.

حلوا ارده محالت
حلــوای ســنتی محــات بــا نــام حلــوا ارده یکــی از ســوغات هــای 
معــروف ایــن شــهر اســت کــه مســافران و گردشــگران مــی توانند 

ایــن ره توشــه مقــوی را بــرای اقــوام خــود بــه ســوغات ببرنــد. این 
حلــوا کــه تولیــد صنعتــی نیــز دارد از کنجد آســیاب شــده یــا همان 
ــا ترکیــب یــک عصــاره گیاهــی  ــه عــاوه شــکر، هــل و ب ارده ب
تولیــد مــی شــود و بیشــتر در وعــده غــذای صبحانــه جــای مــی 

گیــرد.
ــه  ــده ای گفت ــوداده و آسیاب ش ــت، ب ــدون پوس ــد ب ــه کنج ارده ب
می شــود کــه روغن گیــری نشــده باشــد. کنجــد حــاوی پروتئیــن، 
ــده  ــرب اشباع ش ــیدهای پرچ ــامل اس ــن B، D و E و ش ویتامی
ــاده  ــک م ــی ی ــه تنهای ــود ب ــت. ارده خ ــک اس ــید اولئی ــل اس مث

ــی اســت. ــرای هــر وعــده غذای ــی کامــل ب غذای
ابــداع و نحــوه دســتیابی بــه تولیــد حلــوا ارده را بــه شــیخ بهایــی 
ــاه  ــت ش ــده اس ــخ آم ــه در تاری ــوری ک ــه ط ــد. ب ــبت می دهن نس
عبــاس بــه دنبــال جیــره غذایــی مناســبی بــرای ســربازانش بــود 
کــه مقــوی بــوده، حمــل و نقــل آن آســان و بــرای مصــرف نیــاز 
بــه گــرم کــردن نداشــته باشــد و بــه دنبــال ایــن قضیــه بــود کــه 
مرحــوم شــیخ بهایــی، ایــن مــاده غذایــی پرخاصیــت را تولیــد کرد.

 
کف لمه سوغات خوش طعم  و پرخاصیت تفرش

کــف لمــه یکــی از خوراکی هــای بومــی و بســیار مقــوی اســتان 
مرکــزی و بــه ویــژه شهرســتان تفــرش اســت.

ــتان  ــه اس ــور از جمل ــق کش ــیاری از مناط ــه در بس ــه کف لم البت
ــوان  ــه عن ــاووت ب ــا ق ــو ی ــام قوت ــا ن ــز ب ــان نی ــان و کرم خراس
معجونــی ســنتی و بومــی، تهیــه و مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ایــن خوراکــی بومــی، بســیار مقــوی، مغــذی و سرشــار از انــرژی 

ــدن،  ــاز ب ــورد نی ــواد م ــیاری از م ــرف آن، بس ــا مص ــه ب ــت ک اس
ــد. ــد ش ــن خواه تامی

بانــوان و مــادران اســتان مرکــزی بــا ترکیــب مــوادی همچــون آرد 
نخود چــی، پســته  خــام، بــادام خــام، خرفــه، شــکر، فنــدق خــام و 
بــادام هنــدی خــام، کفلمــه را تهیــه و اکثــرا بــه عنــوان تنقــات 

ــد. ــوروز مصــرف می کنن ــام ن ای
ــوان  ــه می ت ــرد کف لم ــه ف ــر ب ــای منحص ــواص و ویژگی ه از خ
ــی، افزایــش قــدرت جســمی،  ــه طبیعــت گــرم ایــن مــاده غذای ب
ــفر،  ــیم، فس ــی )کلس ــاح معدن ــا و ام ــودن از ویتامین ه ــار ب سرش
آهــن(، برطــرف کننــده  کم خونــی، هضــم کننــده  غــذا و 

ــرد. ــاره ک ــودن اش ــاز ب خون س

بیشــتر غذاهــای اســتان 
دقیقــآ  هرمــزگان 
همــان غذاهایــی اســت 
هندوســتان  در  کــه 
کننــد  مــی  مصــرف 
ــه  ــا بلک ــا غذاه ــه تنه ن
ــه  ــا وادوی ــان ه ــام ن تم
ــل  ــتند مث ــدی هس ــه هن ــی هم ــا ی محل ه
 ،) چــاول  دار  حواری)مســاال  بریانــی، 
ــی،  ــان کلوک ــی(، ن ــان چپات ــر )ن ــان فطی ن
نــان حلقــه ای، پــکاره )پاکــورا(، زلیبــی 
)زولبیــا(، نــان ســتپوری )نــان پراتــا( ادویه 
محلــی )گــرم مســاال(و …غذاهــای بومــی 
اســتان هرمــزگان ماننــد غذاهــای مردمان 
جنــوب  در  واقــع  )بنــدری  کالیکــوت 
ــان  ــون در زم ــد چ ــی باش ــتان( م هندوس
هــای قدیــم از کالیکــوت بــار ادویــه و تمــر 

هنــدی وارد قشــم مــی شــد.

ماهی برشتهـ  کباب ذغالی
بــرای برشــته کــردن ماهی هــای کوچــک ماننــد 
ــی  ــاح شــکم آنهــا را خال ــا بی ــز ی ســاردین، گاری
نمی کننــد. امــا شــکم ماهی هــای بــزرگ ماننــد 
ــان  ــه ماهی ــور، زرده و هم ــرخو، ه ــر، س سنگس
بــزرگ هنــگام شســتن خالــی می شــود و 
مخلوطــی از گشــنیز، شــوید، پیــاز خــرده شــده، 
ــکم  ــبز در ش ــل س ــی فلف ــه و گاه ــل و ادوی فلف
ــزی  ــه فل ــود و روی ورق ــا داده می ش ــی ج ماه
کــه روی آتــش گاز یــا ذغــال آمــاده شــده اســت 

گذاشــته می شــود.
ــک  ــل ی ــا را حداق ــه ماهی ه ــه اینک ــل توج قاب
ســاعت جلوتــر نمــک زده تــا کامــًا نمــک بــه 

ــگام پختــن از نمــک شســته  ــرد و هن خــود بگی
نشــود. ورقــه فلــزی بایــد کامــًا داغ باشــد اگــر 
نــه پوســت ماهــی بــه ورقــه فلــزی می چســبد و 

کنــده می شــود.
بعــد از پختــن ماهی هــای بایــد آنهــا را در 
ظرفــی درب دار گذاشــت و چنــد قطــره آب به آن 
ــر بخــار ماهی هــای داغ، روغــن  ــا در اث پاشــید ت
ــگام مصــرف  ــر پوســت آنهــا بپیچــد و هن در زی
ــی را  ــود. ماه ــده ش ــی کن ــه راحت ــت آن ب پوس
ــراوان  ــا رطــب ف ــا و ی ــا خرم ــگام مصــرف ب هن

میــل می کننــد.

کلمبا
ــل  ــه از قب ــده( را ک ــرک ش ــده )پ ــدم دالن گن
خیســانده شــده در قابلمــه آب جــوش ریختــه و 
بعــد ماهــی را در آب نمــک و زردچوبــه جوشــانده 
و اســتخوان های آن را جــدا می کنیــم و بــا 

ــوط  ســبزی )گشــنیز و شــوید خــرد شــده( مخل
می کنیــم و هنگامــی کــه گنــدم در حــال جــوش 
ــه  ــه آن اضاف ــبزی را ب ــی و س ــد ماه ــوام آم ق
ــا  ــظ شــود و کمــی ب ــا گندم هــا غلی ــم ت می کنی
ســبزی و ماهــی بجوشــد. اگــر از ماهــی بــزرگ 
ــی  ــوی ماه ــه ب ــرای اینک ــود ب ــتفاده می ش اس
ــا ســبزی های خــرد  ــد آن را ب برطــرف شــود بای

ــت داد. ــن داغ تف ــی در روغ ــده کم ش
کلمبــا را بــا روغــن حیوانــی کــه در قشــم تهیــه 
ــه  ــن را ب ــن روغ ــد. ای ــرف می کنن ــود ص می ش
زبــان محلــی روغــن جونــون می گوینــد )یعنــی 

روغــن خــوب(

زیبون
اول ســیب زمینی هــای خــال شــده درشــت را 
در روغــن ســرخ کــرده و کمــی زردچوبــه و نمک 
ــل  ــه از قب ــم. ماهــی را ک ــه می کنی ــه آن اضاف ب

ــه.  ــه آن زردچوب ــته و ب ــم شس ــک زده بودی نم
ــن  ــه در روغ ــا ادوی ــم و ب ــل می زنی ــه و فلف ادوی
ســرخ می کنیــم مقــداری پیــاز خــرده شــده را بــا 
ــده  ــده ش ــی کوچــک رن ــدد گوجه فرنگ ــک ع ی
در روغــن تفــت می دهیــم، آنــگاه مقــداری 
روغــن در قابلمــه ریختــه و بــه انــدازه تــه قابلمه 
ــان محلــی توموشــی( و در  نانــی را بــرش زده )ن
تــه قابلمــه گذاشــته می شــود تــا هنگامــی کــه 
ــم مــواد  مــواد ســرخ شــده را در قابلمــه می ریزی

بــه تــه قابلمــه نچســبد.
بعــد از گذاشــتن نــان در کــف قابلمه، مواد ســرخ 
ــی را  ــد برنج ــم و بع ــده را روی آن می گذاری ش
ــاده( روی  ــو س ــم )پل ــاده کرده ای ــل آم ــه از قب ک
ــه ای  ــد دقیق ــم و چن ــده می ریزی ــرخ ش ــواد س م

ــا دم بکشــد. ــم ت ــم می گذاری ــعله ک روی ش

موفلک
گنــدم دالنــده )گنــدم یــا جــو پــرک شــده( را در 
ــگ آن قهــوه ای  ــا رن ــم ت ــگ برشــته می کنی دی
شــود. بعــد گندم هــای برشــته را ماننــد برنــج در 

آب می خیســانیم.
پیازهــای خــرد شــده را کمــی تفــت می دهیــم و 
بعــد بــه آن زردچوبــه اضافــه می کنیــم. پوســت 
و اســتخوان ماهــی ا کــه از قبــل در آب نمــک و 
ــاز  ــا پی ــرده و ب ــدا ک ــانده ایم ج ــه جوش زردچوب
ســرخ می کنیــم و آبــی کــه ماهــی را در آن 
ــده  ــرخ ش ــاز س ــی و پی ــه ماه ــانده ایم ب جوش
اضافــه می کنیــم هنگامــی کــه آب جــوش 
ــه  ــه آن اضاف ــده را ب ــس ش ــای خی ــد گندم ه آم
ــًا آب آن  ــا کام ــم ت ــر می کنی ــم و صب می کنی

ــد. ــود و دم بکش ــار ش بخ
هنگامــی کــه در حــال دم کشــیدن اســت 
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ــه  ــود دارد ک ــادی وج ــای زی ــه ه مولف
هویــت و فرهنــگ یــک کشــور، اســتان 
و منطقــه را بازگــو کنــد کــه از آن میــان 
ــش  ــه، پوش ــان، لهج ــه زب ــوان ب ــی ت م
ــیقی و  ــوم، موس ــاس و آداب و رس و لب
هنــر و غــذا هــای ســنتی و بومــی محلی 
آن منطقــه اشــاره کــرد کــه هــر یــک از 
ایــن مــوارد گویــای بــارزی از فرهنــگ آن منطقــه اســت.

ــه عنــوان پایتخــت تاریــخ و تمــدن ایــران  اســتان همــدان نیــز ب
ــه و  ــان و لهج ــف، زب ــنن مختل ــوم و س ــن دارای آداب و رس زمی
ــی خــاص و غــذا هــای ســنتی بومــی اســت کــه در  ــاس محل لب

ــر اســت. ــی نظی ــی ب ــر و حت ــوع خــود کــم نظی ن
هــر منطقــه از اســتان همــدان دارای غذاهــای ســنتی مخصــوص 
ــی  ــی همدان ــل ایران ــگ اصی ــه در فرهن ــه ریش ــت ک ــود اس به  خ

دارد.
غذاهایــی ماننــد آبگوشــت، یخنــی، اشــکنه، ســر داشــی، آش دوغ 
مخصــوص همدانــی، دیــزی و کاچــی، آبگوشــت بزبــاش، کلــم از 
غــذا هــای ســنتی همــدان هســتند کــه امــروزه جــای خــود را بــه 

غذاهــای فســت فــود مضــر و چــاق کننــده ســپرده انــد.
امــروز کمتــر کســی از نســل نوجــوان و جــوان همدانــی اســت کــه 
ــا ایــن غذاهــا آشــنا باشــد در حالیکــه هــر کــدام از ایــن غذاهــا  ب
ــای  ــتن مزای ــی داش ــه فرهنگ ــودن و ریش ــنتی ب ــر س ــاوه ب ع
بســیاری را بــرای ســامت بــدن و انــرژی زایــی دارنــد کــه بایــد 

ــد. مــورد توجــه قــرار بگیرن
ــگ و  ــه رن ــی ک ــه کنون ــه آن در جامع ــه ب ــه توج ــه ک ــا آنچ ام
بــوی کشــور هــای غربــی را گرفتــه و فرهنــگ و ســنت هــای 
ــی  ــر م ــم به نظ ــذارده مه ــی گ ــه فراموش ــی رو ب ــل ایران اصی
ــی  ــی همدان ــی و حت ــل ایران ــگ اصی ــظ فرهن ــه حف ــد اینک رس
ــان  ــن می ــه در ای ــت ک ــروری اس ــف ض ــا مختل ــیوه ه ــه ش ب
حفــظ جایــگاه غذاهــای ســنتی بومــی محلــی ایــران و اســتان 
همــدان راهــی بــرای حفــظ فرهنــگ و هویــت اصیــل ایرانــی 

ــت. ــی اس و همدان
کارشــناس مــردم شناســی ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایــع دســتی اســتان همــدان در ایــن خصــوص گفــت: 
ــواع آش و آبگوشــت  مهمتریــن غــذای محلــی اســتان همــدان ان
ــای  ــته از غذاه ــاش و آش رش ــت بزب ــه آبگوش ــه طوریک ــت ب اس

ــت. ــی هاس ــان همدان ــدار در می پرطرف
ــا نخــود، ســیب  فریبــا نعمتــی افــزود: آبگوشــت کلــم هــم کــه ب
زمینــی، کلــم و پیــاز داغ درســت مــی شــود در بیــن مــردم همــدان 

ــادی دارد. ــداران زی طرف

ــوب  ــای محب ــر غذاه ــی از دیگ ــه همدان ــه داد: کوفت ــی ادام نعمت
ــمش  ــردو و کش ــا، گ ــان آن از خرم ــه در می ــت ک ــی هاس همدان
ــا در  ــذا را حتم ــن غ ــی ای ــومی محل ــق رس ــرده و طب ــتفاده ک اس

ــد. ــی کنن ــل م ــدر می ــیزده ب س
ــی هــا  ــوان کــرد: غــذای مخصــوص دیگــری کــه همدان وی عن
ــه چهارشــنبه ســوری و شــبهای عیــد  در روزهــای خــاص از جمل

اســتفاده مــی کننــد، رشــته پلــو  اســت کــه بــه تنهایــی و یــا همراه 
بــا خورشــت قرمــه ســبزی یــا قیمــه ســرو مــی شــود.

کباب سرداشی، کباب مخصوص استان همدان
وی آش ســماق را غــذای خــاص مــردم تویســرکان و آش بادمجان 
را ویــژه نهاونــدی هــا عنــوان کــرد و گفــت: کبــاب سرداشــی نیــز 
از کبــاب هــای مخصــوص همــدان اســت کــه همــراه بــا گوشــت 

چــرخ کــرده و ســیب زمینــی در تنــور کبــاب مــی شــده اســت.
ــروف در  ــتهای مع ــز از خورش ــه، نی ــه داد: خورشــت ب ــی ادام نعمت
اســتان اســت کــه بــا بــه، لپــه، پیــازداغ و گوشــت تهیــه مــی شــود 
و گاهــی بــرای دادن طعــم ملــس بــه آن شــیره انگــور اضافــه مــی 

کننــد.

کدو حلوایی، دسری خوشمزه و پر طرفدار
وی عنــوان کــرد: کدوحلوایــی، دســری خــاص و خوشــمزه ویــژه 
ــه  ــی ب ــدو حلوای ــه ک ــن صــورت ک ــه ای ــدان اســت، ب ــردم هم م
صــورت ورق هایــی بــه قطــر ۲ ســانت بــرش داده مــی شــود و در 
کــره و بــه همــراه کمــی آب ســرخ مــی شــوند ســپس بــه همــراه 

زعفــران و شــیره انگــور و کمــی دارچیــن ســرو مــی شــود.
نعمتــی بــه غذاهایــی کــه در تابســتان تهیــه مــی شــود اشــاره کرد 
و گفــت: آبگوشــت ســیر و غــوره، آبگوشــت ســیب و غوره، اشــکنه، 
خورشــت آلــو، آش چغنــدر، آبــدوغ خیــار، آش پلتــه کــه بــا بلغــور و 
ســبزی تهیــه مــی شــود، شــوربا کــه بــا کشــک ســرو مــی شــود، 
ــاز  ــا بادمجــان، ســیب زمینــی و پی ــه جــوش و یتیمچــه کــه ب کل
ــدان  ــتان هم ــوع اس ــای متن ــی از غذاه ــود، همگ ــی ش ــاده م آم

اســت.
ــواع کوکــو مثــل کوکــوی ســبزی،  ــد کــرد: در اســتان ان وی تاکی
ــی  ــز غذای ــوت نی ــود و ق ــی ش ــه م ــی پخت ــی و باقال ــیب زمین س

ــل مــی شــود. ــه می ــوان عصران ــه عن اســت کــه معمــوال ب
ــای  ــت ه ــام ظرفی ــم از تم ــر بخواهی ــه اگ ــم ک ــوش نکنی فرام
ــم،  ــتفاده کنی ــق آن اس ــعه و رون ــرای توس ــتان ب ــگری اس گردش
ــوزه  ــش از ح ــن بخ ــر روی ای ــتری ب ــذاری بیش ــرمایه گ ــد س بای
گردشــگری صــورت گیــرد چــرا کــه ظرفیــت و پتانســیل جــذب 

ــت. ــیار اس ــوزه بس ــن ح ــگر در ای گردش

همدان قطب شیرینی های سنتی غرب کشور
ــلوق،  ــیره، باس ــال، ش ــیر م ــوا زرده، ش ــچ، حل ــت پی ــاج، انگش کم
ــا  ــواع مرب ــوا ارده و عســل و ان ــل و حل ــز، نق ــز و گ کشــمش، موی
ــدام  ــر ک ــه ه ــت ک ــدان اس ــیرین هم ــای ش ــوغاتی ه ــزو س ج
قدمتــی چنــد صــد ســاله دارد و اســتان همــدان را بــه عنــوان قطب 
ــر  ــد و ه ــی کن ــی م ــرب کشــور معرف شــیرینی های ســنتی در غ
مســافری مــی توانــد این شــیرینی هــای بــی مثــال را ره آورد ســفر 

خــود ســازد. 
در کنــار ایــن ســوغاتی هــای شــیرین اســتان همــدان دارای مــواد 
غذایــی دیگــری ماننــد انــواع ترشــیجات و گــردو و انــواع عرقیــات 
گیاهــان دارویــی و ده هــا ســوغات متنــوع دیگــر بــوده کــه در دنیــا 

و کشــور بــی نظیــر اســت. 

شــیر مــال و کمــاج در همــدان دارای قدمتــی طوالنــی بــوده و در 
ــازل پخــت مــی شــده و انگشــت  ــم هــا در من ــم توســط خان قدی
ــدان  ــتان هم ــمزه اس ــای خوش ــوغاتی ه ــی از س ــز یک ــچ نی پی
بــوده کــه در قدیــم مــردم انگشــت اشــاره خــود را در کاســه پــر از 
انگشــت پیچ فــرو می کردنــد و دورانگشــت می پیچیدنــد تــا کــش 
بیایــد و آن را می خوردنــد و بــه همیــن دلیــل نــام آن انگشــت پیــچ 

ــوده اســت.  ب
اســتان همــدان عــاوه بــر ســوغاتی هــای متنــوع دارای غــذا های 
ــگران  ــد گردش ــی توان ــه م ــمزه ای اســت ک ــیار خوش ــی بس محل
ــه ســمت رســتوران هــای اســتان همــدان  ــی و خارجــی را ب داخل

بکشــاند. 
ــه  ــی از جمل ــم و یخن ــاش، کل ــت بزب ــی، آبگوش ــی، سرداش کاچ
غذاهــای محلــی همــدان هســتند کــه پرونــده آنهــا بــرای ثبــت 

ــاده شــده اســت. ــی آم مل
ــن  ــت: ای ــچ گف ــت پی ــورد انگش ــدان در م ــادان هم ــی از قن یک
شــیرینی فقــط مختــص اســتان همــدان اســت و مــواد مــورد نیــاز 
ــرغ، شــکر، هــل، گاب، آب  ــن شــیرینی ســفیده تخم م ــرای ای ب
ــن  ــد دارچی ــی مانن ــا ادویه های ــه گاهــی ب ــوده ک ــو ب ــر لیم و جوه

تزئیــن می شــود.
ایـرج تهمایـی در ادامه بیان داشـت: برای تهیه این شـیرینی شـکر 
را در ظـرف ریختـه و مقدار کمـی آب اضافه می کنیم و بر شـعله گاز 
قـرار داده و بعـد از اینکـه شـربت قـوام آمـد، جوهرلیمـو را داخل آن 

می ریزیـم و می گذاریـم کمـی خنک شـود.

پخت انگشت پیچ در همدان قدمتی 100 ساله دارد 
وی ابــراز داشــت: در ایــن زمــان ســفیده ها را بــه میزانــی کــه پــف 
کنــد هــم می زنیــم و بعــد شــربت خنــک شــده را کــم کــم بــه آن 
اضافــه و آنقــدر هــم می زنیــم تــا مــواد کامــًا ســفید و یکدســت 

و کــش دار شــود.
ــا 130  ــن 100 ت ــچ بی ــه انگشــت پی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب تهمای
ــرد: در  ــوان ک ــود، عن ــی ش ــه م ــدان تهی ــه در هم ــال اســت ک س
ــد گاب  ــم از مــوادی مانن ــرای عطــر و طعــم آن می توانی ادامــه ب
و هــل هــم اســتفاده کنیــم و بــرای تزئین هــم معمــواًل از مقــداری 

ــود. ــتفاده می ش ــادام اس ــته و ب ــال پس ــن، خ دارچی
ــز از زرده تخــم  ــوه زرده نی ــز گفــت: حل ــوا زرده نی وی در مــورد حل
مــرغ تهیــه شــده و اکثــرا قنــادان زرده هــای تخــم مــرغ هایــی که 
بــرای انگشــت پیــچ اســتفاده مــی شــود را بــرای تهیــه حلــوا زرده 

ــه آن شــکر و گاب مــی افزاینــد. مصــرف می کننــد و ب
ــوب  ــی مطل ــتن طعم ــر داش ــدان عاوه ب ــی هم ــوغات خوراک س
بــه گفتــه کارشناســان تغذیــه دارای ارزش غذایــی باالیــی هســتند 
ماننــد شــیره مایــر کــه سرشــار از ویتامین هــای آ، بــی و اماحــی 

ماننــد آهــن و منیزیــم اســت.
انگشــت پیــچ همــدان و حلــوا زده نیــز بــا توجــه بــه وجــود ســفیده 
تخم مــرغ، شــکر و گاب در انگشــت پیچ و زرده تخم مــرغ، شــکر، 
روغــن و گاب در حلــوا  زرده از انــرژی و پروتئیــن باالیــی برخوردار 
هســتند و کارشناســان تغذیــه معتقدنــد کــه ایــن دو شــیرینی بعد از 
خرمــا می تواننــد تأمین کننــده قنــد خــون از دســت رفتــه در ایامــی 

همچــون مــاه مبــارک رمضان باشــند.

»سرداشی« کباب مخصوص هگمتانه/ در سفر به همدان چه غذای سنتی بخوریم

پروین قادری

غذاهـای محلـی ایران

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 | شماره 12 | تیر ماه 95

یزد شهر سوغات و 
خوراکی های متنوع

شیرینی هایش  با  همه  را  یزد 
طعم  که  شیرینی هایی  می شناسند، 
و  نمی شود  فراموش  هرگز  آنها 
باقلوا و قطاب در این میان شهرت 

و آوازه ای جهانی دارند.

شیرینی فروشــی های مطــرح یــزد همیشــه شــلوغند و معمــوال 
ــافرانی از  ــروف، مس ــای مع ــاج خلیفه ه ــتریان ح ــف مش در ص
همــه نقــاط کشــور و گردشــگران خارجــی مشــاهده می شــوند، 
گردشــگران و مســافرانی کــه در لیســت خریــد آنهــا حتمــا نــام 

ــده می  شــود. ــوا و قطــاب دی باقل
ــود،  ــه نمی ش ــاب خاص ــوا و قط ــه باقل ــزد ب ــیرینی های ی ش
یــزد ده هــا نــوع شــیرینی دیگــر نیــز دارد کــه گرچــه در ســایه 
باقلــوا و قطــاب، نــام چندانــی از آنهــا بــرده نمی شــود امــا آنهــا 

نیــز مشــتریان خــاص خــود را دارنــد.

ــم  ــوش طع ــگ و خ ــه رن ــگ ب ــیرینی های رن ش
ــزد ی

پشــمک، حاجــی بــادام، ســوهان آردی، نــان منقــا، نــان 
برنجــی یــزدی، شــیرینی بادامــی، لــوز پســته، لــوز بــادام، لــوز 
ــوز زعفــران، کیــک یــزدی و ... از  نارگیــل، قطــاب بی شــکر، ل
شــیرینی های معــروف یــزدی هســتند کــه بــه فهرســت ایــن 
شــیرینی ها بایــد شــیرینی های خاصــی کــه در ابرکــوه، بافــق 

ــرد. ــاره ک ــز اش ــود نی ــه می ش ــم تهی و خات
ــاط کشــور  ــزدی را شــاید در همــه نق ــام پشــمک و کیــک ی ن

شــنیده باشــید امــا اطمینــان داشــته 
باشــید کــه پشــمک و کیــک یــزدی 
ــی  ــه چیزهای ــا هم ــاوت ب ــزد متف ی
ــد. ــل کرده ای ــون می اســت کــه تاکن

ــرهای  ــی دس ــیرینی، برخ ــد از ش بع
ــد و اصــا  ــز شــهرت دارن ــزدی نی ی
ــن  ــه ای ــژه عرض ــگاه هایی وی فروش

خوراکی هــا در یــزد وجــود دارد.
یــزد بــه جــز شــیرینی های معــروف 
و مشــهورش، شــیرینی های خانگــی 
نیــز دارد کــه در هیــچ مغــازه ای 
ــن  ــام ای ــد، ن ــروش نمی رس ــه ف ب

ــت. ــورک« اس ــیرینی »س ش
ــم در  ــیار قدی ــان بس ــورک از زم س
ــه  ــع ب ــته و در واق ــود داش ــزد وج ی

ــا  ــی رود ام ــمار م ــه ش ــزد ب ــتی های ی ــیرینی زرتش ــی ش نوع
ــد و  ــن شــیرینی دارن ــه ای ــه خاصــی ب ــزد عاق ــردم ی همــه م

معمــوال بــرای خیــرات امــوات آن را درســت می کننــد.
ــا  ــی دارد ام ــیب زمین ــو س ــه کوک ــبیه ب ــه ای ش ــورک قیاف س
ــن بخــش  ــه ای ــه البت ــر اســت ک ــات آن آرد، آب و مخم ترکیب
را اغلــب از نانوایی هــا تهیــه می کننــد و چانه هــای خمیــر 
ــی آب،  ــدار کم ــردن مق ــه ک ــا اضاف ــد و ب ــداری می کنن را خری

چانه هــای خمیــر را اندکــی شــل تر می کننــد.

سورک؛ شیرینی که در هیچ مغازه ای نمی توان یافت
ــام گل زردک  ــه ن ــی ب ــنیز و گیاه ــر، تخــم گش ــن خمی ــه ای ب
ــش  ــه گوی ــا ب ــد ی ــن کنج ــد و آن را در روغ ــه می کنن اضاف
ــدن  ــرخ ش ــد از س ــد و بع ــرخ می کنن ــن ارده س ــا، روغ یزدی ه
ــد می پاشــند، ســورک را بعضی هــا کوچــک  روی آن خاکــه قن
و بــه انــدازه یــک کوکــو و بعضی هــا بــزرگ و بــه انــدازه یــک 

ــد. ــت می کنن ــون درس ــان تافت ن
ــنبه های  ــت و پنج ش ــمزه اس ــیار خوش ــز بس ــیرینی نی ــن ش ای
ــود  ــخ می ش ــا از آن طب ــه خانه ه ــوال در هم ــال معم ــر س آخ
ــام  ــه مش ــا ب ــا و محله ه ــه کوچه ه ــورک در هم ــوی س و ب

می رســد.
ــزدی،  ــوده ی ــد. فال ــوت و ... از آن جمله ان ــزدی، ماق ــوده ی فال
ــون  ــی اســت کــه تاکن ــا همــه فالوده های ــاوت ب ــوده ای متف فال

میــل کرده ایــد.

ــازار  ــول در ب ــای معم ــر از فالوده ه ــر و کوتاه ت ــی پهن ت دانه های
ــنی، گاب و  ــرق کاس ــیر، ع ــربتی، خاک ش ــم ش ــا تخ دارد و ب
ــا تکه هــای درشــت یــخ  عــرق بیدمشــک و از همــه مهم تــر ب

ــود. ــرو می ش س

ــا  ــا ب ــت ام ــه اس ــه ژل ــبیه ب ــزی ش ــع چی ــم در واق ــوت ه ماق
نشاســته و شــیر و رنگ هــای خوراکــی نظیــر زعفــران،   کاکائــو 
ــنتی  ــی های س ــتنی فروش ــب بس ــود و در اغل ــه می ش و ... تهی

ــود. ــرو می ش س
ــز  ــا نی ــزد، آش ه ــروف ی ــرهای مع ــیرینی ها و دس ــد از ش بع
جایــگاه ویــژه ای در یــزد دارنــد و آش شــولی و آش گنــدم یزد را 

ــت. ــوان یاف ــور نمی ت ــای کش ــچ کج در هی

شولی؛ آش مشهور و پرخاصیت یزدی ها
آش شــولی یــک آش ســاده و ســبک اســت کــه بــا شــیوه های 
مختلــف و در چنــد مــدل می تــوان آن را طبــخ کــرد امــا 
ســاده ترین آن ترکیبــی بــا عــدس، شــوید و اســفناج یــا بــرگ 
ــات  ــه آن حبوب ــولی ب ــر ش ــواع دیگ ــی ان ــدر دارد، در بعض چغن
دیگــر، باقالــی و در زمســتان ها شــلغم بــه آن اضافــه می کننــد.

ــود،  ــخ می ش ــزد طب ــال در ی ــای س ــه فصل ه ــولی در هم ش
ــاالی  ــر از باق ــدازه ای کوچکت ــی )ان ــاال محل ــا باق ــار ب در به
معمولــی دارد و بســیار خوش طعــم اســت و ســردی آن 
ــت( و  ــر اس ــازار کمت ــود در ب ــای موج ــه باقااله ــبت ب نس
ــلغم و  ــدر، ش ــرگ چغن ــا ب ــتان ب ــفناج، در زمس ــوید و اس ش
ــه  ــا ب ــه صــورت ســاده ی ــه فصــول ســال ب ــدر و در بقی چغن
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ــود. ــخ می ش ــر طب ــات دیگ ــراه حبوب هم
شــولی را برخــی بــا چاشــنی آبغــوره، برخــی بــا چاشــنی ســرکه 
ــه  ــه ب ــولی گرچ ــد و کا آش ش ــخ می کنن ــاده طب ــی س و برخ
ــرای  ــی ب ــود روش ــرای خ ــس ب ــا هرک ــت، ام ــاده اس ــان س زب
ــب شــولی هایی کــه  ــه اغل ــر دارد و البت ــن آش بی نظی ــخ ای طب
ــود،  ــه می ش ــی عرض ــز خدمات ــی مراک ــتوران ها و برخ در رس
ــب، مســافران را از  ــدارد و اغل ــت شــولی های خانگــی را ن کیفی

ــد. ــزده می کن ــمزه دل ــن آش خوش ای
آش گنــدم هــم در واقــع آش نذری هــای یــزد اســت و 
یزدی هــا از آن بــه عنــوان آش امــام حســین )ع( یــاد می کننــد.

آش گندم یزد معجونی از گندم و گوشت
ــا، عــدس،  ــدم، گوشــت، نخــود، لوبی ــی از گن ــدم ترکیب آش گن
ادویــه و فلفــل اســت و مــدت زمــان بــاالی طبــخ ایــن آش و 
نیــاز بــه هــم زدن مکــرر آن، ترکیبــات ایــن آش را کامــا لــه 

می کنــد.
ــتباه  ــم اش ــا حلی ــزد را ب ــدم ی ــافران، آش گن ــیاری از مس بس
می گیرنــد و انتظــار مــزه و طعــم حلیــم را دارنــد در حالــی کــه 
ایــن آش هیــچ شــباهتی بــا حلیــم نــدارد و فقط لــه شــدن مواد 
آن، همــان کشــداری حلیــم را بــرای ایــن آش ایجــاد می کنــد.

قیمــه یــزدی هــم از معــدود غذاهــای ســنتی یزدی هــا اســت. 

ــی  ــای معمول ــر از قیمه ه ــر ادویه ت ــر و پ ــظ  ت ــه غلی ــن قیم ای
اســت و ســیب زمینی آن داخــل خورشــت ریختــه می شــود امــا 
شــاخصه اصلــی ایــن قیمــه، اســتفاد از نخــود بــه جــای لپــه و 

اســتفاده از مقــدار گوشــت بیشــتر اســت.
در ایــن قیمــه، نخــود آبگوشــتی پــس از اینکــه دو روز خیــس 
خــورد، دو لپــه می شــود و در طبــخ ایــن خورشــت مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق اس
غذاهایــی مثــل »آبدوماســت خیــار«، »کمــاج«، »کلــه جوش« 

و ... نیــز از غذاهــای ســنتی یزدی هــا بــه شــمار مــی رود.

ارده و روغن پرخاصیت ترین سوغات اردکانی ها
یــزد، روغــن ارده،   حلــوا ارده و محصــوالت کنجــدی منحصــر 
ــه  ــوط ب ــه فــردی نیــز دارد کــه اصــل ایــن محصــوالت مرب ب

ــتان اردکان اســت. شهرس
روغــن ارده یــا همــان روغــن کنجــد، در طــب بســیار حائــز 
اهمیــت اســت و یکــی از ســالم ترین و خوشــمزه ترین 

ــن  ــافران، ای ــیاری از مس ــت و بس ــا اس روغن ه
ــوغات  ــهرها س ــر ش ــه دیگ ــود ب ــا خ ــن را ب روغ
می برنــد و بعــد از روغــن، ارده و حلــوا ارده در 

ــد. ــرار دارن ــت ق ــر اهمی ــدی از نظ ــگاه بع جای
یــزد در زمینــه برخــی میوه هــا نیــز شــهرت 

باالیــی دارد و گرچــه شــاید شــهرت آن بیشــتر نصیــب 
ــران، پســته،  ــا هرکــس زعف ســایر اســتان ها شــده باشــد ام
ــود  ــد، خ ــتفاده کن ــزد را اس ــه ای ی ــار و محصــوالت گلخان ان
ــایر  ــه س ــبت ب ــوالت نس ــن محص ــت ای ــاوت و کیفی ــه تف ب

می کنــد. اذعــان  اســتان ها 
ــچ  ــزد در هی ــز ی ــه ج ــز ب ــاورزی نی ــوالت کش ــی محص  برخ
ــی  ــُرک«، یک ــدو َگ ــده، »ک ــاهده نش ــور مش ــه ای از کش نقط
از معجزه هــای درمــان ســرماخوردگی اســت. کدویــی بــا 
ــه زرد، ظاهــری شــبیه  رنــگ ســبز و گاهــی رنگــی نزدیــک ب
ــه طــور کــه  ــا اشــکال نامنظــم ب ــا ب ــه کدوهــای تزئینــی ام ب
معمــوال دو کــدو یــک شــکل و یــک ســایز در بیــن انبــوه کــدو 

ــرد. ــد ک ــاهده نخواهی ــا مش کرگ ه
ــود دارد و  ــتان وج ــز و زمس ــل پایی ــتر در فص ــدو بیش ــن ک ای
ــرما  ــی س ــه وقت ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــا ب ــیاری از یزدی ه بس
می خورنــد، تــا از ایــن کــدو میــل نکننــد، بیمــاری آنهــا بهبــود 

ــت. ــد یاف نخواه

ــداول از  ــان خشــک یــزدی نانــی خوشــمزه و مت ن
ــزد ــی ی ــال های قحط س

نــان خشــک یــزدی هــم شــهرتی در میــان مــردم دارد. ایــن 
ــا  ــان حاصــل خشــکه پزی نان هــای قطــوری اســت کــه ب ن
ــره، تخــم گشــنیز، گل زردک  دانه هایــی نظیــر ســیاه دانه، زی
ــک  ــا خش ــده ت ــور مان ــاعت ها در تن ــده و س ــخ ش و ... طب

شــود.
ایــن نــان بــه دلیــل اقلیــم یــزد و قحطی هایــی کــه در 
گذشــته های دور در یــزد وجــود داشــته، تهیــه شــده و اســتفاده 

ــت. ــج اس ــردم رای ــان م ــال در می ــان ح ــا زم از آن ت
ــا  ــل اســتفاده اســت ام ــا قاب ــه غذاه ــا هم ــه ب ــان گرچ ــن ن ای
اســتفاده از آن بــا غذاهــای ســرد مثــل ماســت و خیــار، پنیــر و 

ــت. ــد داش ــر خواه ــی لذت بخش ت ــردو و ... طعم گ
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ــراغ  ــه س ــان ب ــر و پیم ــاز پ ــین ب ــات پیش ــد دفع ــر« همانن ــه مه ــماره »مجل ــن ش ــه« ای ــش »جامع بخ
خوانندگانــش آمــده  اســت. از اعــام وضعیــت قرمــز در همــدان تــا پرســه در قبرســتان هــای اردبیــل 
ــخ و  ــه تل ــد و ب ــی گوی ــای خــرز در گلســتان م ــت آب دری ــس رف ــان و از پ ــه ن ــک لقم ــرای کســب ی ب
شــیرین هــای دریاچــه اورمیــه و عــود دوبــاره تومــور ســرطانی انجمــن ســرطان کردســتان و بررســی 

ــی رســد. ــاد م ــون آب بحــران هــای زیســتی محیطــی خات

اینجــا »ســرای یــاری کــودکان امیــد اســت« ســازمان مــردم نهــادی کــه کارش آمــوزش ســواد خوانــدن 
ــر  ــل از ه ــد قب ــت.اینجا بای ــت اس ــودکان کار و بدسرپرس ــه ک ــی ب ــای اجتماع ــارت ه ــتن و مه و نوش
ــان هــای شــهر  ــه همــواره خیاب ــی ک ــز را در کودکان ــن و نشســتن پشــت می آموزشــی، شــوق یادگرفت
ــان درگیــر در مســائل پیچیــده  ــد زنــده کنــی. کودکانــی کــه برخــی از آن ــان حضورشــان بــوده ان میزب
ــواره آنهــا  ــد و ق ــر از ق ــن مشــکات کــه بســیار بزرگت اجتماعــی و آســیب هــای مختلــف هســتند و ای

اســت تمــام زندگــی و آینــده شــان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.

ایــن روزهــا دریاچــه ارومیــه و شــیرین کامــی اش نقــل ونبــات دهــان همــه اســت، بعضــی از دلخوشــی 
هــای ایــن دریاچــه مــی گوینــد و خــوش یمنــی بــاران را بــا انگشــت اشــاره نشــانه مــی رونــد، برخــی از 

مســئوالن هــم از عملکردشــان بــرای احیــای ارومیــه حــرف مــی زننــد.

آســم، تنگــی نفــس، اســترس، بیمــار یهــای دســتگاه گوارشــی، کاهــش کیفیــت و بازدهــی زمــی نهــای 
کشــاورزی، کاهــش درآمــد ســاالنه و کاهــش کیفیــت زندگــی در مجمــوع ره آوردی اســت کــه فعالیــت 

شــهرکهای صنعتــی اطــراف قــم بــرای ســاکنان آن حوالــی داشــته اســت.

اللــه واژگــون کــه بــه ُگل اَشــک، اشــک مریــم و تــاج قیصــر نیــز معــروف اســت، عــروس خــوش نقــش 
ــم آن مــی رود کــه  ــد و بی ــه ســختی روزگار مــی گذران ــن روزهــا ب ــا اســت کــه ای ــه هــای دن و نگارکوهپای
منقــرض شــود. گلبرگهــای ســرخ و زرد اللــه هــای واژگــون کــه روزگاری دل هــر بیننــده ای را مــی ربــود، 

ــازار داغ گیاهــان کوهــی. گاهــی خوراکــی مــی شــود بــرای دامــی و گاهــی وســیله ای بــرای فــروش در ب

ــات  ــر و ف ــار، کوی ــن ب ــدارد و ای ــی ن ــان تمام ــته جه ــه بس ــن دریاچ ــزر گتری ــی ب ــان حال ــا پریش گوی
مرکــزی بــرای ســیراب شــدن بــه خــزر چشــم طمــع دوختــه انــد، آیــا فاجعــه ای دیگــر درراه اســت؟ 
ــن  ــال آب را در ذه ــر انتق ــور، فک ــق کش ــی از مناط ــدید آن در برخ ــران آب و تش ــل بح ــالیان قب از س
مســئوالن ایجــاد کــرد تــا بتــوان از ایــن طریــق مشــکل را برطــرف کــرد. اجــرای طــرح انتقــال آب خــزر 
بــه اســتان هــای مرکــزی ایــران طــی یــک مــاه اخیــر دوبــاره بــا اعــام رئیــس جمهــور ســر زبــان هــا 

ــا خــود دارد. افتــاده اســت، طرحــی کــه هنــوز هــم اماواگرهــای بســیاری ب

جامعـه ایـــران
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زهرا ذوالفقاری

دیــار هگمتانــه تــا حــدی از کمبــود آب 
رنــج می بــرد کــه ایــن موضــوع بــه 
چالــش مهمــی در عرصــه اقتصــادی 
و اجتماعــی ایــن اســتان تبدیل شــده 
اســت و نــام همــدان دربیــن شــش 
ــور  ــز کش ــت قرم ــتان دارای وضعی اس

می شــود.  دیــده 

جامعــه ایـــران

آژیر بحران آب در هگمتانه به صدا درآمد/ اعالم وضعیت قرمز در همدان

ــود دارد  ــورها وج ــر کش ــی در اکث ــیرین در حال ــود آب ش کمب
ــا  ــف دنی ــاط مختل ــی در نق ــع آب ــش مناب ــع و پراکن ــه توزی ک
نامتــوازن اســت و از ســویی هرازگاهــی، بحــران خشک ســالی 
ــن  ــه در ای ــد ک ــار می کن ــن را گرفت ــره زمی ــی از ک بخش های
میــان اســتان همــدان نیــز از کمبــود آب رنــج می بــرد و 
ــه چالــش مهمــی در عرصــه اقتصــادی،  ــع آب ب موضــوع مناب

ــت. ــده اس ــتان تبدیل ش ــن اس ــی ای ــی و فرهنگ اجتماع
ــع  ــی مناب ــدید آب ده ــش ش ــد کاه ــان می گوین کارشناس
ــال های  ــه در س ــت های بی روی ــی از برداش ــی ناش زیرزمین
غیرمجــاز  چــاه  قابل توجهــی  تعــداد  وجــود  اخیــر، 
اکثــر  بــودن  متکــی  همــدان،  اســتان  دشــت های  در 
ــت  ــامیدنی و صنع ــن آب آش ــاورزی، تامی ــای کش فعالیت ه
بــه منابــع آب زیرزمینــی، توســعه پایــدار ایــن اســتان را بــه 

ــت. ــیده اس ــش کش چال
آن هــا معتقدنــد ادامــه ایــن رونــد وضعیــت نامطلوبــی را در ایــن 
ــای  ــد زیربناه ــال تهدی ــد آورد و احتم ــود خواه ــه وج ــوزه ب ح
عمرانــی، نشســت زمیــن، پاییــن آمــدن کیفیــت منابــع تأمیــن 
آب هــای آشــامیدنی و خشــک شــدن چاه هــا، قنــوات و 
ــی و  ــای اجتماع ــده مهاجــرت و بحران ه ــروز پدی چشــمه ها، ب

ــد داشــت. ــود خواه اقتصــادی وج

ــت  ــت ها وضعی ــی دش ــای زیرزمین ــطح آب ه lس
بحرانــی پیــدا کــرد

اســتان همــدان ازنظــر آب هــای زیرزمینــی در بعضــی از مناطق 
ماننــد دشــت های نهاونــد، رزن، فامنیــن، کبودرآهنــگ، همدان 
و بهــار درگذشــته وضعیــت مطلوبــی داشــته ولــی در ســال های 
اخیــر بــه علــت بهره بــرداری بی رویــه ســطح آب هــای 
ــا کاهــش شــدید مواجــه شــده  ــن دشــت ها ب ــی در ای زیرزمین

و وضعیــت بحرانــی پیداکــرده اســت.
ــام  ــا اع ــال ب ــاه امس ــل فروردین م ــرو اوای ــر نی ــاون وزی مع
ــیراز،  ــهر، ش ــان، بوش ــهر کرم ــاع آب 5 کان ش ــه اوض اینک

مشــهد و همــدان در تابســتان 95 قرمــز اســت بر بحرانــی بودن 
ــت. ــته اس ــه گذاش ــدان صح ــت آب هم وضعی

ــتان  ــع آب اس ــتفاده از مناب ــترین اس ــت بیش ــلم اس ــه مس آنچ
ــهری  ــارف ش ــس ازآن، مص ــت و پ ــاورزی اس ــش کش در بخ
ــد  ــرار دارن ــدن ق ــت و مع ــش صنع ــپس بخ ــتایی و س و روس
ــری  ــتان، بازنگ ــع آب اس ــق مناب ــدد و دقی ــه مج ــه مطالع ک
ــازی  ــه ذخیره س ــدام ب ــع و اق ــن مناب ــتفاده از ای ــیوه های اس ش
آب ممکــن اســت مشــکات کمبــود آب و توزیــع نابرابــر آن را 

ــد. ــل کن ــال ح ــف س ــول مختل در فص
ــراوان اقتصــادی  ــای ف ــتن قابلیت ه ــود داش ــتان باوج ــن اس ای
از کمبــود آب در مقیــاس  به ویــژه درزمینــه کشــاورزی 
ــش  ــه چال ــع آب ب ــوع مناب ــرد و موض ــج می ب ــردی رن راهب
مهمــی در عرصــه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی این اســتان 

تبدیل شــده اســت.

ــی، ســال  ــت آب lاســتان همــدان ازلحــاظ وضعی
ــی را پشــت ســر نگذاشــت  ــدان خوب چن

بــر اســاس بررســی ها در ســال گذشــته اســتان همــدان 
ــر  ــت س ــی را پش ــدان خوب ــال چن ــی، س ــت آب ــاظ وضعی ازلح
نگذاشــت و شــرایط آب شــرب در تابســتان بــا چالــش مواجــه 
ــهری  ــبکه ش ــار آب در ش ــب ها از فش ــه ش ــی ک ــا جای ــد ت ش

کــم می شــد.
همچنیــن در بخــش کشــاورزی نیــز اقداماتــی بــرای جلوگیری 
ــردن  ــدود ک ــیب زمینی، مس ــژه س ــت دوم به وی ــت کش از کاش
ــر  ــر س ــمند ب ــای هوش ــب کنتوره ــاز و نص ــای غیرمج چاه ه

ــد. ــام ش ــاورزی انج ــای کش چاه ه
در همیــن خصــوص مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
همــدان بابیــان اینکــه بــرای جلوگیــری از تشــدید بحــران آب 
در همــدان در دو ســال، یک هــزار و 350 حلقــه چــاه غیرمجــاز 
مســدود شــد، گفــت: مســدود کــردن ایــن تعــداد چــاه باعــث 

ــب آب شــد. ــون مترمکع ــی 13۸ میلی صرفه جوی
ــه،  ــوه قضایی ــکاری ق ــه هم ــاره ب ــا اش ــن ب ــی عزالدی مرتض
فرماندهــی انتظامــی اســتان همــدان، دســتگاههای امنیتــی و 
اجرایــی در ایــن زمینــه عنــوان کــرد: همــه دســتگاه ها و نهادها 
بــه همــراه اصحــاب رســانه در حفــظ منابــع آب دخیــل هســتند 

ــی ایــن امــر نیســت. و تنهــا یــک دســتگاه متول
وی بابیــان اینکــه دشــت های اســتان همــدان بــه دلیــل 
ــی به طــور متوســط  ــه آب ســفره های زیرزمین برداشــت بی روی
ســاالنه 90 ســانتی متر افــت داشــته اســت، افــزود: ۲0 ســال در 

ــداده اســت. حــوزه آب اتفــاق خاصــی روی ن
عزالدیــن بــا تأکیــد بــر اینکــه مصــرف آب در حــوزه کشــاورزی 
بایــد بهینــه شــود، گفــت: اولویــت اول وزارت نیــرو تأمیــن آب 

شــرب اســت.

الزم  زیرســاخت های  اساســی ترین  از  lآب 
ــت ــتغال اس ــاد اش ــرای ایج ب

عزالدیــن بــا اشــاره بــه اینکــه آب یکــی از اساســی ترین 
ــا آن  ــت و ت ــتغال اس ــاد اش ــرای ایج ــاخت های الزم ب زیرس
فراهــم نشــود تولیــدی نیــز در کار نخواهــد بــود کــه اشــتغالی 
ایجــاد کنــد، گفــت: در طــرح احیــا و تعادل بخشــی 13 میلیــارد 

ــت. ــه اس ــدان تعلق گرفت ــتان هم ــه اس ــار ب ــان اعتب توم
ــان در  ــارد توم ــار بخــش آب از 9۶ میلی ــان اینکــه اعتب وی بابی
ســال 9۲، بــه 105 میلیــارد تومــان در ســال 93 و 155 میلیــارد 
ــزار و 500  ــون ۲ ه ــت: تاکن ــید، گف ــال 94 رس ــان در س توم
کنتــور هوشــمند در چاه هــای اســتان نصب شــده و یــک هــزار 
ــور  ــر روی چاه هــای کشــاورزی، 41۶ کنت ــز ب ــور نی و ۷00 کنت
ــر روی چاه هــای شــرب، 114 عــدد در بخــش صنعــت، ۲۲5  ب
ــور در  ــخاص و 3۶ کنت ــرب اش ــای آب ش ــر روی چاه ه ــدد ب ع
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»دوسـت دارم بخوانـم، 
بنویسـم، بدانـم«؛ اینهـا 
محمدرضـا  آرزوهـای 
بـود، کودکـی کـه هیـچ 
آغـاز  شناسـنامه ای 
سـال  دوازدهمیـن 
زندگی او را نشـان نداد 
و بـه تازگـی در سـرای 
یـاری کـودکان امیـد، مـی توانـد بخوانـد. 

نوشــته هــای پارچــه روی دیــوار، مهر و دوســتی 
را روی صفحــه کتــاب ایــن بچــه هــا مــی ریــزد 
و شــوق یــاد گرفتنــی کــه بایــد ســال هــا پیــش 
ــان گــرم تــر  ــد را در وجــود آن تجربــه مــی کردن

مــی کنــد.
ــد« اســت،  ــودکان امی ــاری ک ــرای ی اینجــا »س
ــوزش  ــه کارش آم ــادی ک ــردم نه ــازمان م س
ســواد خوانــدن و نوشــتن و مهــارت هــای 
اجتماعی بــه کــودکان کار و بدسرپرســت اســت.
اینجــا بایــد قبــل از هــر آموزشــی، شــوق 
یادگرفتــن و نشســتن پشــت میــز را در کودکانــی 
کــه همــواره خیابــان هــای شــهر میزبــان 
ــی  ــی. کودکان ــده کن ــد زن ــوده ان ــان ب حضورش
ــده  ــر در مســائل پیچی ــان درگی کــه برخــی از آن
ــتند و  ــف هس ــای مختل ــیب ه ــی و آس اجتماع
ایــن مشــکات کــه بســیار بزرگتــر از قد و قــواره 
آنهــا اســت تمــام زندگــی و آینــده شــان را تحت 

ــد. ــی ده ــرار م ــر ق تاثی

lسکانس اول: چهار راه
بــوی اســفند فضــای تاکســی را پــر مــی کنــد و 
پســرک بــا چنــد جعبــه دســتمال کاغــذی مــی 

ــدن  ــه خری ــده تاکســی را متقاعــد ب خواهــد رانن
آن کنــد امــا موفــق نمــی شــود. شیشــه ســمت 
راننــده بــاال مــی رود و کــودک میــان دود اســفند 
پســرک همــکار خــود ســریع غیــب مــی شــود، 
ــه  ــی ب ــی حوصلگ ــا ب ــا ب ــینان خودروه سرنش

ــد. ــگاه مــی کنن ســمت دیگــر ن
ــه ایــن فکــر مــی کنــی کــه او  در ایــن میــان ب

ــی رود؟ ــه م مدرس
وقتــی قــرار اســت بــه جایــی بــروی کــه بچــه 
ــن و  ــاد والدی ــتی، اعتی ــر بدسرپرس ــه خاط ــا ب ه

جامعــه ایـــران

ــت. ــده اس ــور نصب ش ــش دام و طی بخ
ــا  ــوزه آب ب ــال 94 در ح ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب عزالدی
تنگنــا روبــه رو بودیــم، عنــوان کــرد: پــروژه آب رســانی از ســد 
ــرای  ــر ب ــال انجام شــده و اگ ــر خــط انتق ــوار در 115 کیلومت تال
تأمیــن آب شــرب همــدان منبــع قابل اطمینــان دیگــری  

ــرد. ــم ک ــال خواهی ــه را دنب ــر دو گزین ــم ه بیابی
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــد کــه در ســال جدی ــوان کــرد: هرچن وی عن
بارندگی هــای اخیــر وضعیــت بهتــری وجــود دارد و ذخیــره آب 
ــرای  ســد اکباتــان از ســال گذشــته بیشــتر اســت امــا هنــوز ب

رســیدن بــه وضعیــت مناســب فاصلــه بســیاری وجــود دارد.

ــوار  ــروژه تال ــان در پ ــارد توم ــون 260 میلی lتاکن
ــه شــده اســت هزین

ــا اشــاره  ــه ای اســتان همــدان ب مدیرعامــل شــرکت آب منطق
بــه اینکــه تاکنــون ۲۶0 میلیــارد تومــان در پــروژه تالــوار هزینه 
ــد  ــروژه 54 درص ــن پ ــون ای ــرد: تاکن ــار ک ــت، اظه ــده اس ش
پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت و در ســال 94 نیــز 3۲ میلیارد 
تومــان اعتبــار داشــته و 31 میلیــارد تومــان هــم از محــل اوراق 

ــت. ــده اس ــر گرفته ش ــرای آن در نظ ــارکت ب مش
ــه کارشناســان خشک ســالی  ــه گفت ــت ب ــن واقعی گذشــته از ای
به عنــوان بی ســروصدا تریــن بــای طبیعــی در مقابــل 
ــه  ــا قرارگرفت ــن ب ــر صداتری ــی از پ ــوان یک ــیاب به عن س
ــی از  ــارت های ناش ــر و خس ــه خط ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
خشک ســالی به مراتــب بیشــتر از ســایر بایــای طبیعــی 
ــه اســت ولــی  ماننــد ســیل، طوفــان، آتش فشــان و حتــی زلزل
بــه دلیلــی کــه مشــاهده  تأثیــر تخریــب خشک ســالی نیــاز بــه 
ــوه   ــق و نح ــه و تحقی ــی دارد، مطالع ــبت طوالن ــه نس ــان ب زم

ــه اســت.درحالی که  ــر موردتوجــه قرارگرفت ــا آن کمت برخــورد ب
وقــوع یــک دوره خشک ســالی شــدید عــاوه بــر خســارت های 
آشــکار به طورمعمــول بــه محصــوالت کشــاورزی، فضای ســبز 
ــود،  ــی می ش ــث قحط ــی باع ــد و گاه ــروری وارد می آی و دام پ
خســارت های ناپیــدای دیگــری را نیــز باعــث می شــود کــه در 
ــدا و آشــکار آن اســت . ــر از حوزه هــای پی ــواردی جبران ناپذی م

بــرای در امــان مانــدن از زلزلــه یــا ســیاب کافــی اســت بــرای 
مــدت کوتاهــی از مرکــز وقــوع ایــن باهــا فاصلــه گرفــت ولی 
ــک دوره  ــه در ی ــک جامع ــالی ی ــوع خشک س ــورت وق در ص
ــدون  ــز از آن ب ــد و گری ــد دی ــارت خواه ــی خس ــی طوالن زمان

ــود. ــد ب ــر نخواه ــزی میس برنامه ری

lباید به دنبال حفاظت از منابع آبی بود
معــاون حفاظــت از منابــع آبــی شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــه  ــد ب ــروز بای ــه ام ــان اینک ــوص بابی ــن خص ــدان در همی هم
دنبــال حفاظــت از منابــع آبــی بــود، اظهــار داشــت: حفاظــت و 
بهره بــرداری از منابــع آبــی زیرپوشــش شــرکت آب منطقــه ای 

ــه اســت. قرارگرفت
منصــور ســتوده دربــاره نیــروگاه شــهید مفتــح کــه از آب چاه هــا 
ــرد:  ــوان ک ــرد، عن ــتفاده می ک ــرای کار اس ــر ب ــتم ت و سیس
ــه  ــازه برداشــت آب دارد ک ــب اج ــون مترمکع ــروگاه 1۷ میلی نی

ــد. ــتفاده می کن ــت را اس ــی از ظرفی ــروز نیم ام
ــارج  ــدار خ ــروگاه از م ــاه نی ــون دو چ ــه تاکن ــان اینک وی بابی
ــود  ــل ش ــاب کام ــت پس ــر ظرفی ــرد: اگ ــوان ک ــدند، عن ش
ــرد. ــارج ک ــدار خ ــتری را از م ــای بیش ــداد چاه ه ــوان تع می ت

ــت:  ــز گف ــدان نی ــتانداری هم ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
وضعیــت بحرانــی کمبــود آب مهم تریــن چالــش ایــن اســتان 

ــر اســت. در دهــه اخی
ــالی  ــود آب و خشک س ــرد: کمب ــوان ک ــی عن ــردان طالب علیم
ــن  ــا ای ــه ب ــا راه مقابل ــوده و تنه ــتان ب ــد اس ــن تهدی مهم تری

ــی اســت. ــع آب ــت مناب معضــل مدیری
ــی  ــدان از مهندس ــتانداری هم ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
ــیر  ــی در مس ــت: چاه های ــر داد و گف ــای آب خب ــدد چاه ه مج
ــده  ــدان پیش بینی ش ــه هم ــوار ب ــد تال ــال آب از س ــط انتق خ

ــت. اس

ــزم  ــه ع ــی ب ــران کم آب ــا بح ــه ب ــرای مقابل lب
ــت  ــاز اس ــی نی مل

پرواضــح اســت کــه بــرای مقابلــه بــا بحــران کم آبــی بــه عــزم 
ــه  ــد ک ــق می یاب ــی تحق ــم زمان ــن مه ــت و ای ــاز اس ــی نی مل
تمــام بهره بــرداران منابــع آب در حفــظ و حراســت از ایــن منابــع 

خــدادادی فعاالنــه مشــارکت کننــد.
بـه نظـر می رسـد کـه بایـد برخـی اقدامـات توسـط مسـئوالن 
به طورجـدی موردتوجـه قـرار گیـرد و اقداماتـی در سـه سـطح 
کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمـدت برنامه ریـزی شـود و پیـش 
از اینکـه اسـتان بـه مرحلـه بی بازگشـت و خیلی بحرانی برسـد 

اقدامـات انجام شـده مانـع از بحـران جـدی شـود.
بازنگــری دقیــق در طــرح و اجــرای برخــی برنامه هــای عمرانی 
ــازمان ها  ــن س ــق بی ــی دقی ــع آب، هماهنگ ــا مناب ــط ب مرتب
ــه  ــازی درزمین ــوع، فرهنگ س ــن موض ــط در ای وادارات مرتب
اصــاح الگــوی مصــرف در بخــش مختلــف، قانونمنــد کــردن 
ــای  ــارف آب در بخش ه ــتفاده از مص ــر اس ــق ب ــارت دقی و نظ
مختلــف، بهینــه کــردن اســتفاده از آب در مصــارف کشــاورزی 

ــد. ــه باش ــن زمین ــات در ای ــی از اقدام ــد بخش می توان

بودنی که در هیچ شناسنامه ای ثبت نشد/من »می خوانم« پس »هستم«

ثمین
 مامقانی نژاد
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نداشــتن شناســنامه، از رفتــن بــه مدرســه محروم 
ــوال  ــن س ــودک اولی ــدن آن ک ــا دی ــد ب ــده ان ش
ــی  ــود م ــر خ ــن را درگی ــه ذه ــت ک ــن اس همی
کنــد: آیــا او شناســنامه داد؟ در دنیایــی کــه حتــی 
درخــت هــا هــم شناســنامه دارنــد او مــی توانــد 

ــد؟ ــات کن ــش را اثب بودن
 

lسکانس دوم: خانه یاری کودکان امید
محمدرضــا که پــر از شــیطنت اســت مــدام روی 
صندلــی ایــن طــرف و آن طــرف مــی رود و یک 
جــا بنــد نمــی شــود. انــگار عــادت بــه نشســتن 
ــا همــان شــیطنت کلمــات را یــک بــه  ــدارد. ب ن
ــن  ــی در ای ــوق عجیب ــد و ش ــی خوان ــک م ی

ــدن دارد. خوان
خوانــدن  باالخــره  1۲ســاله  محمدرضــای 
ــه.  ــز مدرس ــی ج ــرد، در جای ــی گی ــاد م را ی
ــا نمــی  ــد، ام ــا« را هجــی مــی کن کلمــه »باب
دانــد پــدرش کجاســت؛ ولــی »خیابــان«، 
»ماشــین«، »ســّکه«، »آســمان«، »زمیــن« و 
ــی  ــی شناســد، خــوب م ــده« را خــوب م »پرن

ــد. خوان
ــر از شــیطنت بچگــی  ســروش هشــت ســاله پ
ــگ  ــود؛ تفن ــی ش ــد نم ــا بن ــک ج ــت و ی اس
اســباب بــازی شکســته و یک دســتبند پلیســی را 
در دســت گرفتــه و حتــی موقــع خوانــدن از خــود 
ــد دوســت دارد  ــد، مــی گوی جدایشــان نمــی کن

ــزرگ کــه شــد پلیــس شــود. ب
ــت،  ــد اس ــودکان امی ــاری ک ــرای ی ــا س اینج
مدرســه ای کــه شناســنامه نمــی خواهــد، 
مدرســه ای کــه یــک روز در هفتــه دایــر اســت؛ 
چــون ایــن کــودکان وقــت ندارنــد، چــون خیلــی 
ــاغل  ــودکان ش ــن ک ــت. ای ــلوغ اس ــان ش سرش
ــه  ــد ب ــی توانن ــا م ــه ه ــط جمع ــتند و فق هس
کاس بیاینــد و خوانــدن و نوشــتن یــاد بگیرنــد.

 
lســکانس ســوم: وقتــی بایــد اعتماد 

کــودکان آســیب دیــده را جلــب کنی
یکــی از فعــاالن ســرای یــاری کــودکان از 
مشــقت هــای عجیبــی کــه اعضــا و مدرســین 
ــد  ــودکان و عاقمن ــرای آوردن ک ــروه ب ــن گ ای
ــل  ــتن متحم ــدن و نوش ــه خوان ــان ب ــردن آن ک

ــد. ــی گوی ــخن م ــوند، س ــی ش م
ــادی در  ــی اعتم ــرس و ب ــد: ت ــی گوی ــری م اکب

ــوج  ــان م ــن کــودکان و سرپرســتان آن وجــود ای
مــی زنــد و جلــب اعتمــاد آنــان نیازمنــد صــرف 
ــرای  ــن س ــه ای ــا ب ــا پ ــت ت ــادی اس ــان زی زم
ــدن و  ــوق خوان ــد و ش ــودکان بگذارن ــاری ک ی
نوشــتن را کــه هیــچ تصــوری از آن ندارنــد لمس 

ــد. کنن
روزهــای زیــادی بایــد بگــذرد تــا اعضای ســرای 
ــف،  ــای مختل ــا ترفنده ــد ب ــودکان امی ــاری ک ی
ــی  ــن خال ــه زمی ــر ب ــودکان پس ــردن ک ــی ب حت
پــای کــوه بــرای بــازی فوتبــال، بتواننــد آنهــا را 

بــه یــاد گرفتــن جلــب و تشــویق کننــد.
او از ســروش هشــت ســاله و محمدرضــای 
ــدام  ــد و هیچک ــه برادرن ــد ک ــی گوی ــاله م 1۲س
ــد  ــه ان ــه نرفت ــه مدرس ــتند و ب ــنامه نداش شناس
امــا بــا دوندگــی هــای بــی شــمار اعضــای ایــن 
ســرا توانســتند شناســنامه دار شــوند و خوانــدن و 

ــد. ــاد بگیرن نوشــتن ی
از زهرایــی مــی گویــد کــه 13ســاله اســت و بــه 
ــیار  ــرد و بس ــی گی ــاد م ــدن ی ــی دارد خوان تازگ
حســاس اســت و دوســت نــدارد کســی از او 

ــروی؟ ــه ب ــه مدرس ــتی ب ــرا نتوانس ــد؛ چ بپرس

ــا  ــی ی ــر مال ــارم: فق ــکانس چه  lس
ــت ــن اس ــاله ای ــی؟ مس فرهنگ

ــد  ــی گوی ــی م ــای بزرگ ــه ه ــری از دغدغ اکب
کــه بــر تــن نحیــف ایــن کــودکان کار ریختــه، 
ــواده... امیرحســین  دغدغــه تامیــن معیشــت خان
ــاد  ــاری و اعتی ــار بیم ــادرش دچ ــدارد و م ــدر ن پ
ــا  ــد ت ــد کار کن ــه را بای ــش روز هفت ــت و ش اس
ــودکان  ــاری ک ــرای ی ــه س ــه ب ــد روز جمع بتوان

ــد. ــن بیای ــاد گرفت ــرای ی ب
بــه دختــر هشــت ســاله ای اشــاره مــی کنــد کــه 
مــدت هــا قبــل بــه ایــن ســرا بــرای یــاد گرفتن 
ــود و  ــاد ب ــر اعتی ــخت درگی ــا س ــد ام آورده ش
تــاش هــا بــرای آمــوزش او کــه بــا اعتیــاد بــه 

ــد. ــی نتیجــه مان ــود ب ــا آمــده ب دنی
ایــن عضــو ســرای یــاری کــودکان از دختــران و 
پســران جوانــی مــی گویــد کــه بــدون دریافــت 
هیــچ حــق الزحمــه ای و تنهــا بــا انگیــزه کمــک 
بــه کــودکان کار بــا عشــق و عاقــه بــا بچــه ها 
ــوزش  ــان آم ــه آن ــد و ب ــرار مــی کنن ــاط برق ارتب

مــی دهنــد.
اکبــری مــی گویــد: در جامعــه مــا همــه تصــور 
مــی کننــد کمــک بــه ایــن کــودکان بــه معنــی 
ــور  ــن تص ــا ای ــت ام ــا اس ــه آنه ــول ب دادن پ
اشــتباهی اســت و مســاله ای کــه ایــن کــودکان 
بیــش از هــر چیــز بــه آن نیــاز دارنــد رســیدگی 
ــا اســت،  ــی آنه ــت فرهنگــی اجتماع ــه وضعی ب
چــرا کــه غفلــت از ایــن موضــوع، آســیب هــای 
اجتماعــی ایــن کــودکان را دامــن مــی زنــد و در 
ــن  ــیب زدن همی ــبب آس ــد س ــای بع ــال ه س
ــه مــی شــود. ــه جامع ــده ب ــه دی کــودکان صدم

 
lسکانس پنجم: حرف های یک معلم

ــت  ــاش اس ــه در ت ــت ک ــه ای اس ــد دقیق چن
تــا کــودک کلمــه »خیابــان« را بخوانــد... 
ــه آن طــرف  ــن طــرف ب ــدام از ای امیرحســین م
ــش  ــد و حواس ــی کن ــی م ــی رود و بازیگوش م
ــی  ــر م ــوان صب ــم ج ــا معل ــی شــود ام ــرت م پ
کنــد تــا دوبــاره برگــردد؛ بایــد بپذیــرد کــه ایــن 

ــینند. ــا بنش ــک ج ــد ی ــادت ندارن ــودکان ع ک

او مــی گویــد رفتــار امیرحســین از وقتــی خواندن 
یــاد گرفتــه به کلــی تغییــر کرده اســت، تــرس و 
اعتمــاد بــه نفــس پاییــن اولیــن چیــزی بــود که 
ــزت  ــا ع ــد ام ــی ش ــان م ــا او نمای ــورد ب در برخ
نفــس و رفتــار او نســبت بــه قبــل تحــول پیــدا 

کــرده اســت.
ــن و  ــاد گرفت ــد ی ــی گوی ــوان م ــم ج ــن معل ای
خوانــدن و قــرار گرفتــن در جمع معلمیــن، هویت 
ــی  ــودکان م ــن ک ــار و روح ای ــه رفت ــازه ای ب ت
بخشــد و هــر چنــد دیــر امــا بــه تدریــج عــاوه 
ــاد  ــز ی ــاری را نی ــای رفت ــارت ه ــواد، مه ــر س ب

ــد. ــی گیرن م
ــل  ــی تحصی ــته روانشناس ــود در رش ــه خ او ک
کــرده اســت مــی گویــد: ایــن کــودکان برخاف 
تصــور عمــوم، هــوش پایینــی ندارنــد بلکــه بــه 
خاطــر بدسرپرســتی و تربیــت نادرســت، مهــارت 
ــی را  ــح اجتماع ــورد صحی ــاری و برخ ــای رفت ه
ــی  ــری خیل ــا در مراحــل یادگی ــد ام ــه ان نیاموخت
ســریع پیــش مــی رونــد و گاهــی طــی چنــد ماه 
مــی تواننــد چنــد پایــه تحصیلــی را پشــت ســر 

ــد. بگذارن
 

lسکانس ششم: چراغ قرمز
چــراغ قرمــز مــی شــود و ماشــین در کنــار بلــوار 
ــار دخترگــی گل بــه  متوقــف مــی شــود، ایــن ب
ــه ســمت ماشــین مــی آیــد، ســکانس  دســت ب
اول دوبــاره تکــرار مــی شــود و بــاز از خــود مــی 

پرســی آیــا او بــه مدرســه مــی رود؟
ــا  ــتن تنه ــدن و نوش ــن، خوان ــاد گرفت ــاید ی ش
روزنــه امیــد بــرای اویــی باشــد کــه جــز درآمــد 
روزانــه دغدغــه دیگــری نــدارد و فرصــت نــدارد 
بــه فــردای خــود فکــر کنــد تــا بــه جــای تبدیل 
ــی کــه خــود  ــی از چرخــه مخرب ــه جزئ شــدن ب
در آن زاده شــده یــا جامعــه برایــش بــه ارث 

ــد باشــد. ــن رون ــده ای ــر دهن گذاشــته، تغیی
ــه  ــه ب ــد ک ــاد ده ــه او ی ــی ب ــد کس ــاید بای ش
ــته  ــد، آرزو داش ــی کن ــد، کودک ــودش بیندیش خ
باشــد، لــذت یــاد گرفتــن را بچشــد و بــه زندگــی 

ــد. ــگاه کن ــر ن زیبات
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جامعــه ایـــران

آرامـگاه غریبـان اردبیـل از جملـه مکان هایی اسـت کـه در تمامـی فصول 
سـال شـاهد پرسـه های کـودکان کار اسـت و ایـن در شـرایطی اسـت که 
مسـئوالن از وضعیـت مطلـوب اردبیـل در آمـار کـودکان کار می گویند، 

با دسـت و پای خاکی روی سـنگ قبری نشسـته اسـت. ردیـف بطری های 
پاسـتیکی آبـی که آن هـا را می پاید نشـان می دهد برخاف دوسـتش که 

شیشـه گاب به دسـت گرفته اسـت، آب می فروشد.  ونوس بهنود

بطری هــا را عــددی 500 تومــان می فروشــد 
اگــر مشــتری زرنــگ باشــد حتــی دو بطــری را 
می توانــد بــا ایــن مبلــغ تهیــه کنــد. بــه شــرطی 
ــتیکی  ــتفاده از آب، بطــری پاس ــد از اس ــه بع ک

ــود. ــل ش تحوی
ــه  ــاله بلک ــش- هفت س ــرک ش ــا پس ــه تنه ن
ــرو  ــه قلم ــتان را ب ــتانش قبرس ــی از دوس گروه

کاری خــود تبدیــل کرده انــد.
ــزان از  ــور عزی ــارت قب ــرای زی ــه ب ــی ک عابران
ــدو  ــوند، از ب ــتان می ش ــه وارد قبرس ــت رفت دس
ورود بــرای آب و گاب ســؤال پیچ شــده اند. 
ــت  ــه ای اس ــی کودکان ــا بازاریاب ــن ه ــی ای تمام
کــه بــا بطری هــای پاســتیکی جامانــده ایــن و 

ــت. ــول اس ــان پ ــد توم ــال چن ــه دنب آن ب
ــز  ــر عزی ــر قب ــر س ــانمش ب ــودم می کش ــا خ ب
را  ســنگ قبر  می گویــم  رفتــه.  دســت  از 
درست وحســابی بشــورد تــا پــول خوبــی بدهــم. 
لب هایــش می خنــدد. کمتــر چنیــن پیشــنهادی 
ــود از  ــت می ش ــه اخ ــی ک ــت. کم ــنیده اس ش
ــادرش و دو  ــد و از م ــش می گوی ــر کوچک خواه
ــول و  ــر معل ــردار بزرگ ت ــک ب ــر و ی ــرادر دیگ ب

پــدری زمین گیــر.
دســتهای  وقتــی  و  نمی گویــد  را  نامــش 
کوچکــش روی ســنگ قبر ســرد ســر می خــورد 
تــا باقی مانــده گردوخــاک بــا آب شســته 
ــود را از دســت  ــت خ ــش اهمی ــر نام شــود، دیگ

می دهــد.
 

lدوست ندارم کار کنم
ــرش را  ــتی؟ س ــی هس ــم از کارت راض می پرس

تکانــی می دهــد و می گویــد: اااای.
درآمــدش خیلی زیــاد نیســت. قبرســتان روزهای 
ــه  پنج شــنبه و شــاید کمــی جمعه هــا روی آدم ب
ــد. روزهــای دیگــر خلــوت اســت و  خــود می بین

ــنگ های  ــتند و س ــا هس ــت رفته ه ــط از دس فق
ــن اســت کــه هــر روز  ســرد. همــه تاشــش ای
چیزهایــی کــه در خانــه الزم اســت بخــرد و ببرد.
حـاال کـه پـدر زمین گیـر شـده بـا ایـن جثـه 
کوچـک احسـاس پـدری می کنـد. بـه خصوص 
بـرای خواهرکوچـک تـرش. می گویـد: پـدرم که 
بعـد  مدرسـه  می فرسـتمش  خـودم  نمی توانـد. 

می دهـم. شـوهرش 
درس  چــی؟  خــودت  مدرســه  می پرســم 
کــه  اســت  ایــن  پاســخش  می خوانــی؟ 
هرازگاهــی روی کاس درس را می بینــد. امــا 

خیلــی پیگیــر درس نیســت.
دوســت نــدارد کار کنــد. روزهــای دیگــری 
ــا  ــار راه ه ــت در چه ــوت اس ــتان خل ــه قبرس ک
کــه  عیــد  و  می فروشــد  دســتمال کاغذی 
می شــود می توانــد بســاط ماهــی و ســبزه 
بچینــد. فــروش هــر ماهــی عیــد برایــش یــک 

عیــدی بــرای خانــواده اش اســت.

lکار برای کودکی که نمی خواهم
کارش کـه تمـام می شـود، سـنگ قبر مثـل آینـه 
شـده. می توانـی چهـره ات را در آن ببینـی. قولـی 

کـه داده ام را عمـل می کنـم.
می گویـد می شـود به آن پسـر هـم پـول بدهی؟ 
قبرسـتان  از  گوشـه ای  بـه  اشـاره اش  انگشـت 
کشـیده شـده که پسـرک فلجـی روی لبـه دیوار 

است. نشسـته 
می پرسـم مگـر می شناسـیش؟ پاسـخ می دهـد: 
رفیقم هسـتش. مـادرش چون فلجه مـی آره می 
زاره اینجـا تـا کار کنه. قـرآن می خونـه. یس هم 
بلـده. بـرای اینکه حرف هایـش را باور کنم قسـم 
خـدا و پیغمبـر را هـم ضمیمـه آخـر حرف هایش 

می کنـد.
پسـرک در تکلـم مشـکل دارد امـا نزدیکـش که 

می شـوم از البـه الی دندان هایی کـه گاهی کلید 
می شـود، التمـاس می کنـد که قـرآن بخوانـد. در 
قبرسـتان خالـه همه بچه هایی شـده ام که پرسـه 

بـرای لقمـه نـان می زنند.
بــه گفتــه مدیــر کل بهزیســتی اســتان اردبیــل، 
بســیاری از کــودکان کار خانــواده دارنــد امــا 
ــی از ســوی  ــل مشــکات معیشــتی حت ــه دلی ب

خانواده هــا مجبــور می شــوند، کار کننــد.
بهــزاد ســتاری تصریــح کــرد: هــر چنــد بــه نظر 
می رســد تعــداد کــودکان کار در اردبیــل افزایــش 
ــب  ــه مرات ــت ب ــتان وضعی ــن اس ــا ای ــه ام یافت

ــتان ها دارد. ــایر اس ــه نســبت س ــری ب بهت
ــه  ــودکان را وظیف ــن ک ــع آوری ای ــتاری جم س
بهزیســتی نمی دانــد و تأکیــد دارد که شــهرداری 
ــده  ــف ش ــف تعری ــی در وظای ــروی انتظام و نی
ــز  ــه مرک ــع آوری و ب ــودکان را جم ــن ک ــود ای خ

نگــه داری مــا ارجــاع می دهنــد.

lنگه داری موقت در مرکز نگه داری
قبرســتان  در  شش ســاله  حتــی  کــودکان 
ــتیکی را  ــروف پاس ــنگ قبرها ظ ــه الی س الب
جمــع می کننــد و بــرای لقمــه ای نــان داخــل آن 
ــه  ــرده و ب ــر گاب ک ــه ظاه ــا ب ــر از آب و ی را پ
فــروش می رســانند. اگــر ســرمایه جمــع کردنــد 
ــکاج  ــوراب و اس ــتمال کاغذی، ج ــد دس می توانن
بخرنــد و بفروشــند و بااین وجــود کودکــی آن هــا 

ــوش شــده اســت. فرام
مدیــر کل بهزیســتی اســتان تأکیــد دارد کــه در 
مرکــز نگــه داری همــه گونــه امــکان بــرای ایــن 
ــه  ــت، از جمل ــده اس ــده ش ــدارک دی ــودکان ت ک
لبــاس مناســب، اســباب بازی، وســایل آموزشــی 

و غــذای گــرم.
ــود  ــا وج ــودکان ب ــن ک ــی از ای ــزود: برخ وی اف
ــات  ــا خدم ــز م ــا از مرک ــد ام ــه کار می کنن اینک
ــرای بازگشــت  ــی ب ــا حت ــد و م ــت می کنن دریاف
بــه تحصیــل آن هــا بــا آموزش وپــرورش 

اقداماتــی را اجــرا می کنیــم.
بــه گفتــه ســتاری تنهــا کودکانــی کــه خانــواده 
ندارنــد می تواننــد مرکــز نگــه داری را شــب پنــاه 

خــود ســازند.
ــس  ــی ی ــدای نامفهوم ــا ص ــول ب ــرک معل پس
ــود  ــام می ش ــه تم ــد، کارش ک ــاوت می کن ت
بــاز بــه قــول خــودم عمــل می کنــم. از 

کیف دســتی اش لقمــه ای نــان کــه محتــوای آن 
نامعلــوم اســت و شــاید خالــی اســت، در مــی آورد 

و گاز بزرگــی بــه آن می زنــد.
در قبرســتان خبــری از دختــران نیســت. اینجا در 
قــرق پســرانی اســت کــه خــود را مــردان نــان آور 
خانــه می داننــد. هــر روز از مــادران خــود لیســت 
نیازمندی هــا را می گیرنــد و روانــه خیابان هــا 
در  بــازی  فرصــت  می شــوند.  کوچه هــا  و 
میانــه کارهــا شــاید فراهــم شــود. امــا بــه نظــر 
نمی رســد بازی هــا آنقــدر زیــاد بــوده کــه 

ــد. ــرده باش ــان ک راضی ش
پســرکی کــه ســنگ قبر شســته اســت آرزو 
دارد دکتــر شــود. می گویــد: دکترهــا پــول 
ــی را  ــر مریض ــوند و ه ــض نمی ش ــد. مری دارن
ــدرم را  ــر شــوم اول پ ــر دکت ــد. اگ خــوب می کنن
ــول  ــم ازش پ ــن ه ــک توم ــم و ی ــوب می کن خ

نمی گیــرم.
ــازی  ــال ب ــی فوتب ــی دای ــل عل ــت دارد مث دوس
ــک  ــد ی ــادر بفهم ــه م ــدون اینک ــار ب ــد. یکب کن
پوســتر بــزرگ علــی دایــی را خریــده و بــه خانــه 
بــرده اســت. دوســت دارد چنــان شــوتی در دروازه 

ــاره شــود. ــور دروازه پ ــد کــه ت بزن
مطابــق اعــام بهزیســتی اردبیــل ســاالنه 130 
کــودک کار بــه مرکــز نگــه داری بهزیســتی 
مراجعــه دارند. معــاون امــور اجتماعی بهزیســتی 
اســتان تأکیــد دارد کــه ایــن آمــار شــناور اســت و 

ــر دارد. ــف تغیی ــال های مختل ــول س در ط
خسـرو امیدوار زمان نگـه داری کـودکان کار را در 
مرکز سـه ماه عنـوان کرد و افـزود: ایـن کودکان 
بـه لحـاظ سـرمایه کار، بهبـود معیشـت و حتـی 

بازگشـت بـه مدرسـه حمایت می شـوند.
ــار  ــودکان کار آم ــود ک ــه می ش ــد گفت ــر چن ه
ــود  ــا رک ــد، ام ــل ندارن ــش در اردبی ــه افزای رو ب
ــز  ــن اســتان ســهم کــودکان نی اقتصــادی در ای
ــر و  ــودکان در معاب ــه های ک ــت و پرس ــوده اس ب

ــت. ــراه اس ــش هم ــا افزای ــا ب خیابان ه
از قبرســتان کــه خــارج می شــوم دســته گل 
ــت  ــتم. از پش ــد بایس ــورم می کن ــرخی مجب س
ــود و  ــم می ش ــی خ ــورت کوچک ــته گل ص دس

می گویــد: خالــه گل مــی خــوای؟
ــناوری اســت  ــای ش ــی اش تیله ه چشــم های آب
ــده غرقــم کنــد. شــهر مــن هنــوز  کــه کــم مان

ــودک کار دارد. ک

پرسه در قبرستان برای لقمه ای نان/ دلم می خواهد دکتر شوم
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جامعــه ایـــران

بررسی بحران زیست محیطی خزر

پس روی چشمگیر 
دریا   از ساحل گلستان/
فسیل های زنده خزر 

درخطر انقراض

خــزر  دریــای  آب  پــس روی 
به خصــوص در بنــدر ترکمــن ضمــن 
ایجــاد مشــکات اجتماعــی و اقتصادی، 
باعــث افزایــش میــزان آلودگــی خلیــج 
گــرگان و زیادشــدن آلودگــی در ایــن 

ــت.  ــده اس ــش ش بخ

ــای  ــزر در مرزه ــای خ ــج دری ــا خلی ــوان تنه ــرگان به عن ــج گ خلی
سیاســی از جنبــه اســتراتژیکی برخــوردار اســت و همین امــر باعث 
ــل خاصــی  ــه و تمای ــار عاق ــژه در دوران قاج ــا به وی ــد روس ه ش

بــه آن داشــته باشــند.
عمــق زیــاد آب و پهلــو گرفتــن کشــتی های تجــاری و مســافربری 
در آنچــه ازنظــر جغرافیایــی و چــه ازنظــر زیســت محیطی، 

ــرده اســت. ــم ک ــج فراه ــن خلی ــرای ای ــت خاصــی را ب موقعی
ــه و  ــاالب میانکال ــراه ت ــه هم ــرگان ب ــج گ ــال 1354 خلی در س
زاغمــرز، به عنــوان نخســتین مجموعــه تــاالب بین المللــی جهــان 
ــید  ــت رس ــه ثب ــر ب ــیون رامس ــای کنوانس ــت تاالب ه در فهرس
و ازآن پــس نه تنهــا خــود خلیــج، بلکــه نواحــی اطــراف آن شــامل 
شــبه جزیره میانکالــه )پناهــگاه حیات وحــش( و تــاالب بین المللــی 
ــل  ــه ارزشــمند زیســت محیطی تبدی ــک مجموع ــه ی گمیشــان ب

شــدند.
و  تجــاری  اقتصــادی،  لحــاظ  بــه  نه تنهــا  خلیــج  ایــن 
زیســت محیطی بلکــه بــه دلیــل آرام بــودن آن در ســواحل 
ــن  ــوده و همچنی ــی ب ــگاه دریای ــب ترین تفریح ــتان، مناس گلس
ــت  ــاری اس ــان خاوی ــزی ماهی ــی تخم ری ــل اصل ــتگاه و مح زیس
کــه ارزش اقتصــادی و تجــاری بســیاری بــرای کشــور بــه همــراه 

دارد.
ــق آب  ــدید عم ــش ش ــس روی و کاه ــاهد پ ــا ش ــن روزه ــا ای ام
ــن  ــش و مشــکل ای ــن چال ــه مهم تری ــن موضــوع ب ــتیم و ای هس
ــان و  ــا کارشناس ــه نه تنه ــکلی ک ــت. مش ــده اس ــج تبدیل ش خلی
ــرده  ــران ک ــگران را نگ ــینان و گردش ــه ساحل نش ــئوالن بلک مس

ــت. اس
افزایــش  دریــا،  آب  آلودگــی  و  زیســت محیطی  مشــکات 
آالینده هــا، خطــر انقــراض گونه هــای جانــوری و گیاهــی، 
بااســتفاده مانــدن طرح هــای شــیاتی و بنــدری، افزایــش صیــد 
ــود  ــطه نب ــی به واس ــی و سیاس ــای اجتماع ــاز و چالش ه غیرمج
شــغل در منطقــه و افزایــش صیــد غیرمجــاز در مرزهــای آبــی و ... 
ــگاه اول به واســطه  ــه در ن ــی اســت ک ــا بخشــی از دغدغه های تنه
ــج گــرگان در حــال شــکل گیری در  پــس روی آب و خشــکی خلی

ــن اســتان اســت. ای

lپس روی یک کیلومتری آب دریا
اســکله بنــدر ترکمــن در عصــر یــک روز بهــاری بعــد از بارش های 
ــا  نســبتاً خــوب بهــاری هنــوز کامــًا خشــک اســت و آب دریــا ت
حــدود یــک کیلومتــر پــس روی کــرده و جایــی کــه تــا حــدود دو 
ســال قبــل کامــًا پــر آب بــود حــاال بــه زمیــن ورزشــی و محــل 

برپایــی چادرهــای مســافران و گردشــگران تبدیل شــده اســت.
در ایــن محــدوده دیگــر نــه از آب خبــری هســت و نــه از باتــاق؛ 

چنــد بوتــه و علــف، زبالــه و قایق هــای بااســتفاده تنهــا چیزهایــی 
ــد. اســت کــه می بینی

ــال  ــود کان ــه نمی ش ــاحل خاص ــه س ــا ب ــم تنه ــال وخی ــن ح ای
ــاند  ــرگان می رس ــج گ ــه خلی ــا را ب ــه آب دری ــی ک ــی آنجای چاپاقل
ــا،  ــف دری ــا ک ــا ب ــورد قایق ه ــدارد؛ برخ ــی ن ــز روزگاری خوش نی
ــوذی  ــرات م ــمار حش ــش ش ــاب و افزای ــمئزکننده  پس ــوی مش ب
ــد از  ــر می ده ــاره خب ــگ رخس ــروف رن ــل مع ــداق ضرب المث مص

ــت. ــر درون اس س

lدریا خواری مهم ترین پیامد خشکی خلیج گرگان
یکــی از متخصصــان محیط زیســت از خشــک شــدن کامــل 
ــد و  ــر می ده ــود خب ــد موج ــه رون ــرگان در صــورت ادام ــج گ خلی
ــوب گذاری از  ــدن آب و رس ــاال آم ــر ب ــد: در اث ــاره می گوی دراین ب
ســمت خشــکی کانــال خــو زینی در ســمت چــپ جزیــره آشــوراده 

ــت. ــده اس بسته ش
ــت  ــمت راس ــی س ــه طبیع ــه تنگ ــان اینک ــی بابی ــزدک دربیک م
)شــرق( جزیــره نیــز در حــال بســته شــدن اســت، ادامــه می دهــد: 
به واســطه شــیب موجــود، کل دریــای خــزر رســوب خــود را 
ــی  ــی و چاپاقل ــال خزین ــی آورد و دو کان ــا م ــن دری ــرق ای ــه ش ب

ــت. ــده اس ــدود ش ــوبات مس ــن رس ــطه همی به واس
 وی اضافــه کــرد: از ســویی دیگــر تبخیــر آب خلیــج بــا ورودی آب 
بــه ایــن محــدوده بــزرگ برابــر نیســت و بارش هــا و افزایــش آب 
ــر از  ــر تبخی ــه براث ــی را ک ــزان آب ــد می ــم نمی توان ــا ه رودخانه ه

دســت مــی رود جبــران کنــد.
ــاره آب از  ــدن دوب ــاری ش ــرای ج ــا ب ــام برنامه ریزی ه وی از انج
ــری  ــر تدابی ــر می شــود: اگ ــر داد و متذک ــره خب ســمت چــپ جزی
ــورت  ــرگان ص ــج گ ــه خلی ــای ورود آب ب ــدن راه ه ــاز ش ــرای ب ب
ــده ای  ــود، در آین ــت نش ــرل و مدیری ــوع کنت ــن موض ــرد و ای نگی

ــود. ــک می ش ــرگان خش ــج گ ــک خلی نزدی
وی بابیــان اینکــه هم اکنــون نیــز پیامدهــای ایــن موضــوع 
در منطقــه آغازشــده، تصریــح کــرد: برخــی از پژوهش هــای 
دانشــگاهی نشــان می دهــد کــه در حالــت خوش بینانــه 1۶ ســال 
و در بدبینانه تریــن حالــت ۸ ســال دیگــر، خلیــج گــرگان خشــک 

می شــود.
برخــی از پژوهش هــای دانشــگاهی نشــان می دهــد کــه در 
ــال  ــت ۸ س ــن حال ــال و در بدبینانه تری ــه 1۶ س ــت خوش بینان حال

ــود  ــک می ش ــرگان خش ــج گ ــر، خلی دیگ
ــی و  ــل اقلیم ــه دالی ــه ب ــس روی چ ــن پ ــی ای ــه دربیک ــه گفت ب
ــه  ــا نیســت بلک ــت انســانی باشــد، بحــث م ــه دخال ــی و چ طبیع
ــرده، پیامدهــای آن اســت؛  ــه نگــران ک ــن زمین ــا را در ای آنچــه م
خشــک شــدن خلیــج گــرگان پیامدهــای محیــط زیســتی، 
اقتصــادی، اجتماعــی، حقوقــی و سیاســی زیــاد و خطرناکــی 
همچــون مهاجــرت گســترده مــردم منطقــه و عواقــب آن را در بــر 

ــت. ــد داش خواه
دریــا خــواری  یــا  زمین خــواری  وی خاطرنشــان می کنــد: 
ــا و پیــش رفــت ســاحل اســت  مهم تریــن پیامــد پــس رفــت دری
ــن  ــود و ای ــی می ش ــس کش ــاحل فن ــای س ــرعت زمین ه و به س

ــه  ــرای منطقــه ب پدیــده به تنهایــی مشــکات بســیار بزرگــی را ب
ــی آورد. ــود م وج

ایــن کارشــناس محیط زیســت همچنیــن می افزایــد: طبــق 
ــس روی  ــا پ ــان ب ــت هم زم ــدی اس ــاهدات، چن ــا و مش بازدیده
ــتان  ــژه در اس ــم به وی ــواری ه ــا خ ــده دری ــج، پدی ــا و خلی آب دری
مازنــدران و محــدوده شهرســتان بهشــهر آغازشــده اســت. 
ــس  ــود را فن ــا اراضــی خ ــیه دری ــاکنان حاش ــه س ــب ک به این ترتی
ــه دوراز چشــم  ــز ب ــان نی ــا، آن ــا عقب نشــینی دری کشــی کــرده و ب
ــو  ــد؛ جل ــر برده ان ــر جلوت ــک مت ــود را ی ــای خ ــان، فنس ه متولی
بــردن فنس هــای یــک متــر بــه یــک متــر ادامــه یافتــه تــا طــی 
ــه اراضــی خــود  ــار ب مثــًا پنــج ســال، افــراد متخلــف چنــد هکت

افزوده انــد.

lخاویار هم بی خانمان شد
امــا دغدغه هــا در خصــوص خشــکی خلیــج گــرگان و پیامدهــای 
آن بــه همین جــا ختــم نمی شــود. یکــی از تأثیــرات منفــی 
پــس روی آب خــزر، بــر روی گونه هایــی اســت کــه در ایــن منطقه 
ــزر  ــای خ ــخ دری ــل تاری ــی ماقب ــار، ماه ــد. خاوی ــی می کردن زندگ
ــه دلیــل صیــد بی رویــه نداشــت، امــروزه  کــه حــال وروز خوبــی ب
ــی  ــی اش، یعن ــل زندگ ــرا مح ــت، زی ــده اس ــم ش ــان ه بی خانم
ــک کارشــناس شــیات  ــودی اســت. ی ــه ناب ــرگان رو ب ــج گ خلی
ــتان  ــواحل اس ــه س ــک ب ــاط نزدی ــزر در نق ــای خ ــد: دری می گوی
ــا  ــه ب ــن ارتباطــی ک ــودن آب و همچنی ــل آرام ب ــه دلی گلســتان ب
ــی  ــتگاه ماه ــن زیس ــی از مهم تری ــو دارد، یک ــرگان رود و قره س گ
ــه دلیــل ســاختن ســدها و کــم شــدن آب  خاویــاری اســت کــه ب
رودخانه هــا، ماهیــان خاویــاری کــه رود کــوچ هســتند، نمی تواننــد 

ــد. ــرت کنن ــه مهاج ــه رودخان ــزی ب ــل تخم ری در فص
ابراهیــم محمــدی می افزایــد: از ســویی دیگــر دام صیــادان 
ــه ماهیــان کــه  غیرمجــاز همیشــه در دریــا پهــن اســت و این گون
ــال  ــون س ــش از ۲50 میلی ــا بی ــزر ب ــای خ ــده دری فســیل های زن
قدمــت هســتند، اســیر ایــن دام هــا شــده و باقیمت هــای چنــد 10 

ــند. ــروش می رس ــه ف ــان ب ــون توم میلی
وی ادامــه می دهــد: بهره بــرداری از ماهیــان خاویــاری بــا حداکثــر 
برداشــت حــدود ۲۷ هــزار تــن در ســال 19۸۷ میــادی بــه همــراه 
3 هــزار تــن خاویــار، امــروزه بــه ذخیــره بهره بــرداری بــا بــرآوردی 

حــدود ۲۸0 تــن گوشــت و ۲0 تــن خاویــار رســیده اســت.
وی اضافــه می کنــد: بــه گفتــه مســئوالن، میــزان صیــد ماهیــان 
خاویــاری نســبت بــه گذشــته های نه چنــدان دور حــدود 300 
برابــر کاهش یافتــه و گفته هــای دیگــر کارشناســان وخامــت ایــن 

ــد. اوضــاع را بیشــتر تشــریح می کن
ــطح  ــش س ــد کاه ــر رون ــاله اخی ــود: در پنج س ــادآور می ش وی ی
ــی  ــه اکــو توریســم های آب ــای خــزر آســیب های جــدی ب آب دری
حــوزه جنــوب شــرقی دریای خــزر )محــدوده اســتان گلســتان( زده 
ــرگان  ــج گ ــش از 30 درصــد مســاحت خلی ــه بی اســت به نحوی ک
و 50 درصــد مســاحت تــاالب گمیشــان کاهش یافتــه و در صــورت 
ــا  ــاالب گمیشــان ت ــی، امــکان خشــک شــدن ت ــد فعل ــداوم رون ت

کمتــر از پنــج ســال آینــده قطعــی اســت.

زهرا بهرامی
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جامعــه ایـــران

ــاالب  ــرگان و ت ــج گ ــتم های خلی ــدی، اکوسیس ــه محم ــه گفت ب
ــواحل  ــان س ــواع آبزی ــدی ان ــم پرواربن ــق مه ــان از مناط گمیش

ــوند. ــوب می ش ــزر محس ــای خ ــی دری ایران
ــد  ــش از 95 درص ــه بی ــان این ک ــیات بابی ــناس ش ــن کارش ای
ــان  ــت، خاطرنش ــی اس ــر مصنوع ــه تکثی ــته ب ــزر وابس ــر خ ذخای
می کنــد: زمــان انقــراض دیگرگونه هــا هــم بــا توجــه بــه شــرایط 
ــار  ــی کــه از خاوی ــی نزدیــک اســت و شــاید دور نباشــد زمان کنون

ــد. خــزر، تنهــا نامــی باقــی بمان
ــردی شــیات اســتان  ــر می شــود: تشــکیل ســتاد راهب وی متذک
و انجــام مطالعــات جامــع دریــای خــزر شــاید بتوانــد بــه کاهــش 

ــد. ــک کن ــوزه کم ــن ح ــیب ها در ای آس

lنتایج ناخوشایند شبیه سازی ها
ــد و  ــات جدی ــر انجــام مطالع ــن کارشــناس شــیاتی ب ــد ای هرچن
ــد  ــود نشــان می ده ــن موج ــا شــواهد و قرائ ــد دارد ام ــع تأکی جام
ــده  ــل آغازش ــه قب ــک ده ــش از ی ــوزه بی ــن ح ــا در ای پژوهش ه
و همچنــان ادامــه دارد. بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان حــوزه 
دریایــی، دریــا ماننــد یــک موجــود زنــده اســت و از خــود رفتــار و 
ــرایط  ــا در ش ــن عکس العمل ه ــد و ای ــان می ده ــل نش عکس العم
ــان  ــده ای از کارشناس ــد. ع ــاوت باش ــت متف ــن اس ــف ممک مختل
ــی  ــزار تحلیل ــا را در نرم اف ــای دری ــن رفتاره ــد ای ــعی می کنن س
ــد برخــی رفتارهــای نوســانی آن را از  ــا بتوانن ــد ت شبیه ســازی کنن

ــد. ــی کنن ــل پیش بین قب

یــک کارشــناس ارشــد علــوم دریایــی و اقیانوســی و عضــو 
هیئت علمــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان 
دراین بــاره می گویــد: از ســال 13۸۷ تحقیقــات در خصــوص 
خلیــج گــرگان و دریــای کاســپین )خــزر( را آغــاز کــرده و تاکنــون 
ــه و ۸ طــرح پژوهشــی از خلیــج گــرگان تهیــه و  بیــش از 15 مقال

ــرده ام. منتشــر ک
ــه ای  ــازی رایان ــی اش شبیه س ــت علم ــه فعالی ــربتی ک ــعید ش س
فرآیندهــای زیســتی و غیــر زیســتی درگذشــته و آینده اســت، ادامه 
می دهــد: اساســاً ســطح آب دریــای کاســپین تحــت چنــد عامــل 
ــناختی  ــای زمین ش ــر آن و فعالیت ه ــم ب ــوژی حاک هیدروکلیماتول
ــرار داشــته و در طــی 1۲هــزار ســال گذشــته ســطح آب خلیــج  ق

ــه اســت. ــاال و پاییــن رفت ــر از ایــن عوامــل به دفعــات ب متأث
وی توضیــح می دهــد: کاهــش ســطح آب دریــای کاســپین در ۲0 
ســال گذشــته بیــش از یــک متــر بــوده و همیــن امــر باعــث شــده 
بخــش اعظــم پتانســیل دریایــی بندر گــز، ترکمــن و خواجــه نفس 
از بیــن رفتــه و تــاالب میانکالــه و گمیشــان رو به اضمحــال رفته 

و وضعیــت خوبی نداشــته باشــند.
وی هشــدار می دهــد: کاهــش ســطح آب دریــای کاســپین 

ــاالب  ــه، ت ــاالب میانکال ــود ت ــث می ش ــی باع ــال های آت در س
ــتان  ــتان گلس ــدر اس ــه بن ــه و س ــن رفت ــی از بی ــان به کل گمیش

ــوند. ــل ش ــال تبدی ــن فوتب ــه زمی ــده و ب ــًا خشک ش کام
وی ادامــه داد: تحقیقــات نشــان داده اســت کــه از ســال 13۷4 بــه 
ــای  ــطح آب دری ــانتی متر س ــاالنه ۶ س ــن س ــور میانگی ــد به ط بع
ــه و  ــناریو خوش بینان ــک س ــرض ی ــا ف ــده و ب ــن آم ــپین پایی کاس
ادامــه ایــن رونــد تــا ســال 1410 خلیــج گــرگان هیــچ راه ارتباطــی 

بــا دریــای کاســپین نخواهــد داشــت.
ــال  ــار س ــرض چه ــا در ع ــه تنه ــرد: البت ــان ک ــربتی خاطرنش ش
ــزان 4۲ ســانتی متر  ــه می ــی 1393( ســطح آب ب گذشــته )1390 ال
کاهش داشــته اســت کــه اساســاً ایــن امــر درنتیجــه تغییر شــرایط 
اقلیمــی حــوزه آبخیــز دریــای کاســپین و از همــه مهم تــر کاهــش 

دبــی رود ولــگا بــه دریــای کاســپین اســت.
وی اضافــه کــرد: بــر ایــن اســاس نتایــج شبیه ســازی های 
کامپیوتــری تحــت ســناریو واقع بینانــه نشــان می دهــد کــه 
بــا ادامــه رونــد تغییــرات اقلیمــی و کاهــش ســاالنه 10.5 
ــا ســال 140۲ خلیــج گــرگان هیــچ راه  ســانتی متری ســطح آب ت

ــت. ــد داش ــپین نخواه ــای کاس ــا دری ــی ب ارتباط
بــه گفتــه وی در ایــن ســال عمــًا خلیــج گــرگان ارتبــاط خــود را 
بــا دریــای کاســپین ازدســت داده و ازآنجاکــه بــارش و دبــی ورودی 
ــر آب  ــل تبخی ــا عام ــرگان در مقایســه ب ــج گ ــه خلی ــا ب رودخانه ه
از ســطح خلیــج بســیار کــم اســت لــذا پــس از چنــد ســال خلیــج 
گــرگان بــه یــک تــاالب فصلــی کوچــک و بــا مســاحت چنــد ده 

ــود. ــل می ش ــار تبدی هکت
وی متذکــر می شــود: شبیه ســازی هایی می توانــد قابل اتــکا 
باشــد کــه بــر اســاس ویژگی هــای نوســانی ســطح آب 
ــازی ها  ــن شبیه س ــی ای ــج خروج ــوده و نتای ــپین ب ــای کاس دری
ــر،  ــاد جزای ــد، ایج ــم جدی ــز توریس ــد، مراک ــا جدی ــن بندره تعیی
اکوسیســتم های دریایــی و خشــکی جدیــد و ایجــاد مراکــز تکثیــر 

ــت. ــا اس ــی در آب دری ــرورش ماه و پ

lتشــکیل جلســه ویــژه خلیــج گــرگان در کارگــروه 
ویــژه مــرز شــورای عالــی امنیــت ملــی

ــتر  ــرروز بیش ــزر ه ــس روی آب خ ــاره پ ــا درب ــه نگرانی ه گرچ
ــدر  ــا آن ق ــن نگرانی ه ــه ای ــد ک ــز معتقدن ــا برخــی نی می شــود، ام
کــه بحرانــی نشــان داده شــده، نیســت و پــس روی آب دریــای خزر 
تــا حــدی طبیعــی اســت. رضــا مروتــی، معــاون هماهنگــی امــور 
ــاد  ــه اعتق ــت ک ــرادی اس ــی از اف ــتان یک ــتاندار گلس ــی اس عمران
ــدی نیســت. وی از تشــکیل  ــاق جدی ــس روی آب خــزر اتف دارد، پ
جلســه ویــژه خلیــج گــرگان در کارگــروه ویــژه مــرز شــورای عالــی 
ــج  ــس روی آب خلی ــوع پ ــت: موض ــر داد و گف ــی خب ــت مل امنی

گــرگان درگذشــته نیــز اتفــاق افتــاده و در دوره های متنــاوب آب آن 
کم وزیــاد شــده اســت و نمونــه بــارز ایــن پــس روی و پیشــروی در 
ســال های 135۷ و 13۷۷ رخ داده اســت و اتفاقــی جدیــدی نیســت.

مروتــی بابیــان اینکــه پــس روی آب خلیج گــرگان دالیــل مختلفی 
دارد، اضافــه کــرد: کــم شــدن حــق آِب دریای خــزر که بخشــی به 
کشــورهای حاشــیه دریــا مرتبــط اســت و همچنیــن رســوب گذاری 
ــه  ــود، ازجمل ــده می ش ــرقی دی ــوب ش ــیه جن ــه اوج آن در حاش ک

عوامــل مؤثــر در ایــن موضــوع اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: نگرانی هایــی در ایــن زمینــه وجود داشــت و 
نیــاز بــود کــه مطالعــات میدانــی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد کــه 
در جلســه ویــژه مــرز شــورای عالــی امنیــت ملــی در ۲۶ اســفندماه 
ــه ســازمان حفاظــت از  ــاه ب ــروه ســه م ــن کارگ ســال گذشــته ای
محیط زیســت مهلــت داد تــا گــزارش نهایــی و راهکارهــای نجــات 

آن را ارائــه کنــد.
ــوان یــک کارشــناس حــوزه ســازه های  وی ادامــه می دهــد: به عن
دریایــی تأکیــد می کنــم رســوب گذاری تنهــا دلیــل وضعیــت فعلی 

خلیــج گــرگان نیســت بلکــه یکــی از علــل آن می توانــد باشــد.
ــاون  ــه مع ــناس و ن ــک کارش ــگاه ی ــد: در جای ــار می کن وی اظه
عمرانــی اســتاندار اعــام می کنــم؛ هرچنــد شــاهد رســوب گذاری 
ــال خزینــی هســتیم امــا نگرانــی وجــود  شــدید در چاپاقلــی و کان
ــرگان  ــج گ ــده خلی ــن برن ــل از بی ــرا رســوب گذاری عام ــدارد، زی ن

نیســت.
ــی  ــا طبیع ــس روی آب دری ــود: بخشــی از پ ــادآور می ش ــی ی مروت
بــوده و تحــت تأثیــر جریــان آب و هوایــی اســت امــا نگرانی هــای 
دیگــری وجــود دارد کــه بایــد به صــورت جــدی موردتوجــه 
ــش  ــه افزای ــبت ب ــوب گذاری نس ــتر از رس ــده بیش ــرد؛ بن ــرار گی ق

ــتم. ــران هس ــرگان نگ ــج گ ــی خلی آالیندگ

lنگرانی از ورود آالینده ها به خلیج گرگان
درحالی کــه معــاون عمرانــی اســتاندار گلســتان نیــز ماننــد 
کارشناســان حــوزه محیط زیســت و شــیات نگــران آینــده خلیــج 
گــرگان اســت امــا به عنــوان کارشــناس ســازه های دریایــی 
ــی  ــری طبیع ــا ام ــش روی آب دری ــس روی و پی ــت پ ــد اس معتق
ــده  ــد ورود آالین ــد می کن ــا تأکی ــدارد ام ــی ن ــای نگران ــت و ج اس
ــرکل  ــه ای کــه مدی ــد. نکت ــد می کن ــده خلیــج گــرگان را تهدی آین
حفاظــت از محیط زیســت گلســتان نیــز نســبت بــه آن هشــدار داد 
و می گویــد: ســطح آب دریــای خــزر طــی 19 ســال گذشــته یــک 
متــر کاهش یافتــه اســت و 4۲ ســانتیمتر از ایــن میــزان افــت تــراز 

ــر روی داده اســت. تنهــا طــی چهــار ســال اخی
ــطحی  ــای س ــا و رواناب ه ــزود: رودخانه ه ــر اف ــماعیل مهاج اس
یکــی از مهم تریــن منابــع واردکننــده آلودگــی بــه خلیــج هســتند 

و مقادیــر زیــادی از آالینده هــا را وارد خلیــج می کننــد.
وی ادامــه داد: فاضاب هــای صنعتــی، کشــاورزی و مراکــز 
ــا حجــم  ــا مصعــب رودخانه هــا ب مســکونی مســتقر در ســواحل ی
ــه کاهــش اکســیژن و افزایــش  ــاد وارد خلیــج شــده و منجــر ب زی
ســولفید هیــدروژن و ســایر آثــار زیان بــار زیســت محیطی 

می شــود.
ــرب،  ــر س ــنگین نظی ــزات س ــی فل ــر برخ ــه وی مقادی ــه گفت  ب
اســتانداردهای  از  باالتــر  خلیــج  آب  در  کــروم  و  کادمیــوم 
ــرگان رود،  ــو و گ ــای قره س ــت و در رودخانه ه ــت اس محیط زیس
ــوده و  ــتاندارد ب ــر از اس ــون باالت ــد دیازین ــمومی مانن ــر س مقادی

درنهایــت وارد خلیــج می شــوند.
مهاجــر بابیــان اینکــه پایــش ماهانــه وضعیــت آلودگــی میکروبــی 
ــی و  ــار میکروب ــراوان ب ــر ف ــج گــرگان حاکــی از وجــود مقادی خلی
در برخــی مــوارد باالتــر از حــد اســتاندارد بــوده اســت، متذکــر شــد: 
ــای  ــح حوضه ه ــت صحی ــدم مدیری ــی از ع ــوب گذاری ناش رس
ــی،  ــهری و صنعت ــی، ش ــای خانگ ــت، فاضاب ه ــز باالدس آبخی
ــی و  ــات نبات ــع آف ــموم دف ــیمیایی، س ــود ش ــمی و ک ــزات س فل
ــرایط  ــرگان در ش ــج گ ــه خلی ــا ب ــداوم ورود آالینده ه ــن ت همچنی
ــی  ــرات تجمع ــدید اث ــظ و تش ــه تغلی ــر ب ــراز منج ــت ت ــداوم اف ت

ــت. ــده اس ــا ش آالینده ه
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پایــش ماهانــه وضعیــت آلودگــی میکروبــی خلیــج گــرگان 
حاکــی از وجــود مقادیــر فــراوان بــار میکروبــی و در برخــی 

مــوارد باالتــر از حــد اســتاندارد بــوده اســت 
بــه  گلســتان  محیط زیســت  از  حفاظــت  مدیــرکل 
ــای  ــراز آب دری ــرات ت ــی از تغیی ــده ناش ــای عم چالش ه
خــزر بــا تأکیــد بــر خلیــج گــرگان نیــز اشــاره و می گویــد: 
ــی،  ــای فیزیک ــواع آالینده ه ــه ان ــی ب ــار آلودگ ــش ب افزای
ــی و  ــات ارض ــکل گیری تعرض ــی، ش ــیمیایی و میکروب ش
تعارضــات حقوقــی مرتبــط بــا زمیــن، تهدیــد تنوع زیســتی، 
ــرد،  ــز گ ــه ری ــه ب ــش احتمــال آلودگــی هــوای منطق افزای
تهدیــد زیرســاخت ها و بازدهــی اقتصــادی طرح هــا و 
بندرگاهــی  و  آبزی پــروری  گردشــگری،  پروژه هــای 
مرتبــط بــا خلیــج گــرگان پیامدهــای نامطلــوب اجتماعــی 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــا در ای ــی از چالش ه ــا بخش تنه
مهاجــر مــروری نیــز بــر برخــی پیامدهــای کاهــش ســطح 
آب دریــای خــزر در گلســتان دارد و اظهــار مــی کنــد: تهدید 
پایــداری و کارکــرد زیرســاخت و ســرمایه گذاری ها در 
بخــش گردشــگري وابســته به دریــا، نابــودی زیرســاخت ها 
ــروری،  ــش آبزی پ ــده در بخ ــرمایه گذاری های انجام ش و س
ــا،  ــج و تاالب ه ــی خلی ــه اراض ــی ب ــت اندازی غیرقانون دس
ــده  ــروز پدی ــد، ب ــی جدی ــی و اجرای ــش حقوق ــاد چال ایج
ــاد  ــتی آن، ایج ــادی و بهداش ــای اقتص ــرد و پیامده ریزگ
ــرت،  ــی کاری، مهاج ــش ب ــی از افزای ــی ناش ــش اجتماع تن
ــن  ــای ای ــی از پیامده ــا بخش ــتی ... تنه ــدات بهداش تهدی

کاهــش اســت.
بــه گفتــه وی قطــع ارتبــاط مؤثــر بــا دریــاي خــزر و کاهش 
ــناختی،  ــی بوم ش ــروع توال ــی آب و ش ــود پاالی ــزان خ می
ــازگان  ــه بوم س ــرگان ب ــج گ ــازگان خلی ــدن بوم س تبدیل ش
خشــکي، تغییــر مؤثــر در ســطح آب هــای زیرزمینــي، 
نابــودی بوم ســازگان آبــی خلیــج گــرگان و تــاالب 
ــر تنــوع زیســتی کشــور و تشــدید  گمیشــان، کاهــش مؤث
غلظــت آالینده هــا و وقــوع تغییــر چشــمگیر کیفیــت آب و 
رژیــم هیدرودینامیــک خلیــج بخــش دیگــری از پیامدهــای 

اســت. پیش بینی شــده 
مهاجـر همچنیـن بـه راهکارهـا و رویکردهـای سـازمان 
می شـود:  متذکـر  و  اشـاره  محیط زیسـت  از  حفاظـت 
برنامه ریـزی و پیگیـری طرح هـا و برنامه هـای اسـتراتژیک 
سـواحلی بـا توجـه بـه پـس روی آب دریـا، بازنگـری در 
توسـعه شـنا گاه هـا، آبزی پـروری و گردشـگری بـا توجه به 
کاهش تـوان خـود پاالیی خلیـج، آمادگـی کامـل نهادهای 
مسـئول دریایـی بـرای مقابلـه بـا رونـد کاهـش سـطح آب 
خـزر، امکان سـنجی الیروبـی کانـال خزینـی و دو آبراهـه 
ناحیـه چاپاقلی و یـا ایجـاد ارتباط جدیـد با دریـا و همچنین 
تهیـه نقشـه های حـد بسـتر و حریـم دریـا و عامت گذاری 
در سـواحل به عنـوان اولویـت اصلی اقـدام برای سـاماندهی 

سـواحل دریـای خـزر اسـت.
مدیرکل حفاظت از محیط زیسـت گلسـتان توضیح می دهد: 
توجه بـه ظرفیت های موجود در کشـور درزمینـه مطالعات و 
تحقیقـات دریای خـزر و اسـتفاده از آن در تصمیم گیری های 
سـواحل  توسـعه ای  کان  برنامه ریزی هـای  و  مدیریتـی 
گلسـتان و مازنـدران و پیش یابـی موقعیت بوم سـازگان های 
نتایـج مدل هـای  بـه  بـا توجـه  حسـاس جدیـد دریایـی 
پیش یابـی تغییـرات تـراز آب و موقعیت خطوط سـاحلی نیز 

می توانـد بـه نجـات خلیج گـرگان کمـک کند.
ــورد  ــود در م ــای موج ــا و نگرانی ه ــه دغدغه ه ــه ب ــا توج ب
ــش  ــای نجات بخ ــنهاد ها و راهکاره ــرگان و پیش ــج گ خلی
در خصــوص آن، بــه نظــر می رســد درنهایــت بایــد منتظــر 
ــورای  ــرز ش ــژه م ــروه وی ــه ماهه کارگ ــت س ــان مهل پای
ــای  ــزارش و برنامه ه ــه گ ــرای ارائ ــی ب ــت مل ــی امنی عال
ســازمان محیط زیســت کشــور و تصویــب آن در ایــن 

ــیم. ــروه باش کارگ

نخواهـد  ایـام غـم  کـه  مـژده  »رسـید 
مانـد«؛ ایـن روایـت حـال ایـن روزهای 
و  تلـخ  کـه  هرچنـد  اسـت،  »ارومیـه« 
نمکـی  دریاچـه  ایـن  شـیرین های 
همچنـان ادامـه دارد تا مردم بپرسـند: 
چنـان نماند، چنیـن نیز نخواهـد ماند؟ 

ایــن روزهــا دریاچــه ارومیــه و شــیرین کامی اش نقل ونبــات 
ــه  ــن دریاچ ــی های ای ــی از دل خوش ــت، بعض ــه اس ــان هم ده
ــانه  ــاره نش ــت اش ــا انگش ــاران را ب ــی ب ــد و خوش یمن می گوین
می رونــد، برخــی از مســئوالن هــم از عملکردشــان بــرای احیــای 

ــد. ــرف می زنن ــه ح ارومی
در اوضاعــی کــه حــال »ارومیــه« خــوب اســت، دریاچــه همچنان 
ــه دارد.  ــی هایش واهم ــان دل خوش ــگار از پای ــت و ان ــران اس نگ
ــف  ــا را مضاع ــن نگرانی ه ــز ای ــان نی ــارات کارشناس ــی اظه برخ
ــه  ــران ادام ــور ای ــه ش ــن دریاچ ــای دومی ــا خوف ورج ــد ت می کن

داشــته باشــد.
ــات  ــه اقدام ــم ب ــزی می زنی ــه گری ــن اینک ــزارش ضم ــن گ در ای
ــرای احیــای دریاچــه ارومیــه توســط متولیــان،  صــورت گرفتــه ب
ــرای برگشــتن حــال دریاچــه ارومیــه  نگرانی هــای کارشناســان ب

ــرد. ــم ک ــرور خواهی ــته را م ــزار گذش ــای ن به روزه

lسهم مسئوالن از احیای ارومیه چقدر است؟
ــد در  ــر روزی باش ــاید کمت ــه ش ــت ک ــی اس ــه نام ــه ارومی دریاچ
ــوان  ــوص آن عن ــری در خص ــور خب ــف کش ــانه های مختل رس
ــیه  ــتان های حاش ــف اس ــات مختل ــه از اقدام ــاری ک ــود، اخب نش
ایــن دریاچــه در راســتای طرح هــای احیــا بــر روی صفحــه جرایــد 

نقــش می بندنــد.
امــا در ایــن میــان اســتان آذربایجــان شــرقی بــه دلیل هم جــواری 
برخــی شهرســتان های خــود بــا ایــن دریاچــه، در معــرض 
ــه  ــر قرارگرفت ــال های اخی ــول س ــکی آن در ط ــیب های خش آس
ــع  ــن مناب ــرار گرفت ــر ق ــی و درخط ــون کم آب ــکاتی همچ و مش

ــرده اســت. ــه ک ــود را تجرب کشــاورزی و زیســتی خ
ــت آب  ــای تثبی ــرای طرح ه ــاز اج ــالی از آغ ــد س ــه چن درحالی ک
ــن  ــبی ای ــت نس ــار از موفقی ــی آم ــذرد، برخ ــه می گ ــن دریاچ ای

ــای  ــی ماه ه ــاران ط ــارش ب ــد ب ــد، هرچن ــر می دهن ــات خب اقدام
اخیــر بــر پیکــره ایــن دریاچــه نیــز علتــی شــده تــا بنــا بــه آمــار 
شــاهد افزایــش چنــد ســانتی متری آب دریاچــه نســبت بــه ســال 

گذشــته باشــیم.
انســداد چاه هــای غیرمجــاز، طرح هــای بوتــه و نهــال کاری، 
رهاســازی آب پشــت برخــی از ســدهای اســتان ازجملــه اقداماتــی 
ــن اســتان در  ــف ای ــوده اســت کــه توســط  دســتگاه های مختل ب
ــتور  ــود و دس ــال می ش ــت دنب ــا جدی ــا ب ــای احی ــتای طرح ه راس
ــای  ــرار دادن طرح ه ــت ق ــر اولوی ــتان ب ــت اس ــتقیم مدیری مس
مربــوط بــه احیــا زمینه ســاز تســریع ایــن فعالیت هــا شــده اســت.

 
ــت  ــات دوره تثبی ــه؛ اقدام ــی ارومی ــیرین کام lش

ــت ــوده اس ــد ب ــه مفی دریاچ
معــاون محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیط زیســت اســتان از 
مفیــد بــودن اقدامــات دوره تثبیــت دریاچــه خبــر داده و می گویــد: 
ــود  ــاش خ ــر ت ــان تشــکیل حداکث ــه از زم ــه ارومی ــتاد دریاچ س
ــتگاه ها  ــی دس ــام داده و تمام ــه انج ــن دریاچ ــای ای ــرای احی را ب
ــن  ــای ای ــد احی ــر عهده دارن ــه ب ــنگینی ک ــف س ــود وظای باوج

ــد. ــرار داده ان ــود ق ــت کاری خ ــه را در اولوی دریاچ
میرمحســن حســینی قمــی ادامــه می دهــد: بــا بازدیدهــای 
ــن دریاچــه و گزارش هــای رســیده، متوجــه  ــه از ای صــورت گرفت
ــد  ــر امی ــن ام ــه ای ــه شــده ایم ک ــن دریاچ ــاع آب ای ــش ارتف افزای
ــد. ــده می کن ــا زن ــه را در دل ه ــن دریاچ ــای ای ــرای احی ــازه ای ب ت
وی می گویــد: اگــر مقایســه ای میــان میــزان ارتفــاع آب دریاچــه 
ــه در طــول اردیبهشــت ماه ســال گذشــته و امســال داشــته  ارومی

تلخ و شیرین دریاچه نمکی »ارومیه«/چنان 
نماند،چنین نیز نخواهد ماند؟

فائزه  زنجانی
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جامعــه ایـــران

تصویر ماهواره Terra/MODIS از دریاچه ارومیه
 در تاریخ 4 اردیبهشت 1395

باشــیم شــاهد افزایــش ســطح آب دریاچــه خواهیــم بــود.
از ســویی بــا نگاهــی بــه آمــار ارائه شــده تــراز دریاچــه در 4  
ــا  ــطح آزاد دری ــر از س ــا 1۲۷1.04 باالت ــر ب ــت 1395 براب اردیبهش
بــوده، کــه نســبت بــه تاریخ مشــابه در ســال گذشــته 34 ســانتیمتر 

ــته اســت. ــش داش افزای
همچنیــن تــراز دریاچــه در تاریــخ مذکــور نســبت بــه ابتدای ســال 
آبــی ) اول مهــر 1394( برابــر با 9۶ ســانتیمتر بیشــتر شــده اســت.

 
lتلخکامــی ارومیــه؛ اســتقبال از مهمــان دیریــن بــا 

گرمــی گلولــه 
ــن  ــدگان موجــود در ای ــوع پرن ــه تن ــا اشــاره ای ب قمــی در ادامــه ب
ــه  ــه دریاچ ــی ب ــای منته ــیر رودخانه ه ــد: مس ــه می گوی دریاچ
از تنــوع و تراکــم بــاالی پرنــدگان برخــوردار بــوده و انــواع 
پرنــدگان همچــون فامینگــو، قــو، اردک و غــاز در ایــن زیســتگاه 
حضورداشــته و تعــداد فامینگوهــا نیــز نســبت بــه دیگــر پرندگان 

ــت. ــمگیرتر اس چش
امــا در میــان وضــع شــاید نه چنــدان مناســب گونه هــای گیاهــی 
ــول  ــا در ط ــه و کاهــش چشــمگیر آن ه ــن منطق ــی در ای و حیوان
ســالیان اخیــر، اخبــاری همچــون شــکار فامینگوهــای بازگشــته 
ــن  ــه ای ــام نیافت ــای التی ــر زخم ه ــی ب ــه، نمک ــه ارومی ــه دریاچ ب

ــه اســت. دریاچ
ــر  ــدن خب ــانه ای ش ــد از رس ــه بع ــود ک ــال ب ــاه امس فروردین م
ــاچمه های  ــت س ــر اصاب ــه، خب ــه ارومی ــا ب ــت فامینگوه بازگش
اســلحه شــکاری بــه فامینگویــی کــه پــس از ۲۸ ســال بــه زادگاه 
ــا مهمــان  ــود روی ســر خــط رســانه ها رفــت، ت خــود بازگشــته ب

ــه مــورد اســتقبال قــرار گیــرد. ــا گرمــی گلول ــه ب دیریــن ارومی
ایــن فامینگــو از بنــد ایــن ســاچمه های شــکاری در امــان نمانــده 
ــار  ــن ب ــه ای ــن دریاچ ــا ای ــی رود ت ــن م ــد روزی از بی ــس از چن و پ

ــرو باشــد. ــه روب ــی مهری هــای شــکارچیان منطق باب

lآب منطقــه ای: رهاســازی 440 میلیــون مترمکعــب 
آب از 5 ســد کشــور

معــاون طــرح، توســعه، حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب 
منطقــه ای آذربایجــان شــرقی نیــز می گویــد: طبــق صورت جلســه 
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه، بایــد از طریــق رهاســازی آب پنــج 
ســد کشــور، 440 میلیــون مترمکعــب آب بــه ایــن دریاچــه ریختــه 

شــود.
مجتبــی جلیــل زاده بابیــان اینکــه کشــاورزان نبایــد نگــران حــق 
آبــه خــود باشــند، می گویــد: تمامــی کشــاورزانی کــه از ســد قلعــه 
چــای اســتان بــرای آبیــاری زمین هــای خــود اســتفاده می کردنــد 
ــرد و  ــد ک ــت خواهن ــود را دریاف ــه خ ــق آب ــی ح ــان قانون در زم

نگرانــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
ــرکت در  ــن ش ــات ای ــر اقدام ــه دیگ ــاره  ب ــا اش ــن ب وی همچنی
راســتای احیــای دریاچــه ارومیــه ادامــه می دهــد: از ابتــدای 
ــه انســداد ۲۶۶ چــاه غیرمجــاز شــده ایم و  ســال گذشــته موفــق ب
وضعیــت هــزار حلقــه چــاه دیگــر نیــز در دســت بررســی بــوده کــه 
بــا انســداد ایــن چاه هــای غیرمجــاز میــزان برداشــت غیرمجــاز از 

ــت. ــه اس ــه کاهش یافت آب دریاچ

lادامه رهاسازی آب های سد عجب شیر و مهاباد
رئیــس اداره منابــع آب شهرســتان عجب شــیر نیــز از آغــاز 
ــر داده  ــن دریاچــه خب ــه ای رهاســازی آب هــای ســد عجب شــیر ب
ــه  ــد ب ــازی آب س ــاهد رهاس ــاه ش ــر خردادم ــا اواخ ــد: ت و می گوی
ــون  ــوع 1۲ میلی ــا درمجم ــود ت ــم ب ــه خواهی ــه در دو مرحل دریاچ

ــود. ــه ش ــق آب وارد دریاچ ــن طری ــب از ای مترمکع
صفرعلــی امیــر نیــا ادامــه می دهــد: همچنیــن عــاوه بــر 
ــه  ــی ب ــای منته ــی رودخانه ه ــد، الیروب ــن س ــازی آب ای رهاس
ــدت  ــن م ــی ای ــده در ط ــات انجام ش ــر اقدام ــز از دیگ ــه نی دریاچ

ــت. اس
از ســوی دیگــر خبرهــا از افزایــش 90 درصــدی رهاســازی آب از 

ــد. ــه حکایــت می کن ــه ســمت دریاچــه ارومی ــاد ب ســد مهاب
ــه  ــک ب ــرای کم ــاد ب ــد مهاب ــازی آب س ــال رهاس ــهمیه امس س
احیــای دریاچــه ارومیــه 40 میلیــون مترمکعــب بــوده، اما بــه علت 
افزایــش میــزان آب ورودی و ســرریز شــدن ســد، ایــن میــزان بــه 
بیــش از ۷5 میلیــون مترمکعــب افزایــش پیــدا کــرد و ایــن رونــد 

همچنــان بــا ظرفیــت 40 مترمکعــب بــر ثانیــه ادامــه دارد.
ــی  ــار از اراض ــزار هکت ــار ه ــه کاری در چه ــاورزی: بوت ــاد کش جه

شبســتر
امــا بوتــه و نهــال کاری در اراضــی شهرســتان های مختلــف 
حاشــیه ایــن رودخانــه نیــز از دیگــر اقدامــات انجام گرفتــه در طــی 
روزهــا و ماه هــای اخیــر بــوده اســت کــه ازجملــه آن می تــوان بــه 
بوتــه کاری در چهــار هــزار هکتــار از اراضــی شبســتر اشــاره کــرد.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شبســتر می گویــد: طــرح بوتــه و 
ــاه گذشــته  ــک م ــن شهرســتان طــی ی نهــال کاری در اراضــی ای
در حــال اجــرا بوده کــه بــرای اجــرای کامــل آن 300 میلیــارد ریال 

اعتبــار پیش بینی شــده اســت.
حســینعلی فتحــی ادامــه می دهــد: ایجــاد 9۸0 هکتــار بوتــه کاری، 
ــرق و 30  ــار ق ــزار و 300 هکت ــک ه ــال کاری، ی ــار نه 500 هکت

کیلومتــر بادشــکن جــزو ایــن طــرح اســت.
حجــم  کاســتن  به منظــور  طــرح  ایــن  می افزایــد:  وی 
ــی  ــش گیاه ــه پوش ــود چراک ــرا می ش ــی اج ــای نمک گردوغباره

می توانــد در ایــن زمینــه راه کار خوبــی باشــد.

l»ارومیه« از تثبیت تا احیا
امــا از مجمــوع اقدامــات صــورت گرفتــه توســط متولیــان امــر بــا 
عنــوان تثبیــت وضعیــت دریاچــه یــاد می شــود تــا احیــای کامــل 

ارومیــه همچنــان اماواگرهایــی داشــته باشــد.
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ــردد  ــی برمی گ ــه تعارض های ــه ب ــن زمین ــتین مشــکل در ای نخس
ــون مســائل اجتماعــی و زیســت محیطی در  ــون پیرام ــه هم اکن ک
ــود آن را  ــه نم ــی ک ــود دارد، تعارض های ــه وج ــز ارومی ــوزه آبری ح
ــد  ــه دی ــان بخــش کشــاورزی منطق ــارات متولی ــوان در اظه می ت
ــری  ــاد در اظهارنظ ــاورزی مهاب ــاد کش ــر جه ــه مدی به طوری ک
ــه  ــای دریاچ ــرای احی ــدها ب ــازی آب س ــا رهاس ــت: ب ــه اس گفت
ارومیــه کشــاورزان ایــن منطقــه دچــار خســارات جــدی خواهنــد 

ــد. ش
مدیــرکل دفتــر مدیریــت به هم پیوســته منابــع آب حوضــه 
ــرح در  ــائل مط ــه مس ــز ب ــه نی ــه ارومی ــزر و دریاچ ــای خ دری
ــن  ــادل بی ــظ تع ــد: حف ــاره می کن ــه اش ــه این گون ــن زمین ای
ســه مؤلفــه معیشــت، درآمــد و زیســت محیطی از اهمیــت 
بســزایی برخــوردار اســت و آســیب دیدگی هریــک از ایــن 
ــرد؛  ــز در برمی گی ــث را نی ــن مثل ــاع ای ــر اض ــا دیگ مؤلفه ه
ــه  ــه ب ــه ارومی ــت محیطی دریاچ ــاز زیس ــر نی ــه اگ به طوری ک
هــم بخــورد آوارگان زیســت محیطی را بــه دنبــال خواهــد 
ــاورزان  ــت کش ــاد و معیش ــه اقتص ــر ب ــور اگ ــت و همین ط داش
منطقــه توجــه کافــی نشــود تبعــات اجتماعــی جبران ناپذیــر بــه 

ــد. ــد آم ــود خواه وج
سـید مرتضی موسـوی از تشکیل شـورای هماهنگی مدیریت منابع 
آب حوضـه آبریز »زرینه رود« نیز خبر داده و گفته اسـت: در راسـتای 
احیـای دریاچـه قصـد بر این اسـت کـه بـا مدیریت مصـرف حقوق 
حـق آبـه آب بـران تأمین شـده و بـا اصـاح الگـوی مصـرف بدون 
آسـیب به جوامع محلـی و با صرفه جویـی ۸ درصدی در سـال، حق 

آبـه دریاچه تأمین شـود.
وی از رهاســازی آب از ســدهای اســتان و توقــف همــه پروژه هــای 
ســدهای مطالعاتــی و اجرایــی اســتان های حوضــه دریاچــه ارومیــه 
ــه   ــه ب ــن زمین ــات در ای ــاغ مصوب ــه اســت و از اب هم ســخن گفت
ــرقی و  ــی و ش ــوزه آذربایجــان غرب ــه ح ــی س ــتگاه های اجرای دس

کردســتان خبــر داده اســت.

lاحیای ارومیه شدنی یا نشدنی؟
نیســت  ایــن  ارومیــه  احیــای  ماجــرای  همــه  بااین حــال 
ــران  ــی ای ــر شناس ــم کوی ــدر عل ــی پ ــز کردوان ــه پروی به طوری ک
ــای  ــرار دیدگاه ه ــه تک ــه ب ــورد ارومی ــر در م ــن اظهارنظ در آخری
ــیاری از  ــه بس ــم اینک ــت: به رغ ــه اس ــه و گفت ــود پرداخت ــی خ قبل

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در خصــوص ایــن دیدگاهم 
ــه  ــای دریاچ ــن احی ــاد م ــه اعتق ــا ب ــد ام ــرده می گیرن ــن خ ــه م ب

ارومیــه امکان پذیــر نیســت.
ــاه غیرمجــاز در اطــراف  ــه چ ــزار و 900 حلق ــود ۸۸ ه ــه وج وی ب
دریاچــه ارومیــه اشــاره کرده و معتقــد اســت کــه ایــن تعــداد چــاه 
ســطح آب هــای زیرزمینــی اطــراف دریاچــه ارومیــه را پاییــن بــرده 

اســت.
کردوانــی حجــم آب فعلــی دریاچــه ارومیــه را دو میلیــارد مترمکعب 
ــته 3۲  ــه درگذش ــن دریاچ ــادآور شــده اســت: ای ــرده و ی ــام ک اع
میلیــارد مترمکعــب آب داشــته و نمی دانــم امــروز بــه چــه جراتــی 

ــد. ــاره ایــن دریاچــه ســخن می گوین از احیــای دوب
ــکار  ــه ابت ــه معصوم ــود ک ــی مطــرح می ش ــارات در حال ــن اظه ای
رئیــس ســازمان محیط زیســت معتقــد اســت کــه شــرایط دریاچــه 
ارومیــه خیلــی بهتــر شــده کــه بخشــی از آن بــه خاطــر آب وهوای 
ــم  ــت یازده ــای دول ــر تاش ه ــه خاط ــر ب ــش دیگ ــوب و بخ خ

ــوده اســت. ب

اظهارنظرهــای متفــاوت و گاه متناقــض کارشناســان و مســئوالن 
ــوب  ــال خ ــتمرار ح ــورد اس ــی در م ــری قطع ــان نتیجه گی همچن

ــد. ــه می کن ــام مواج ــا ابه ــه را ب ــای ارومی ــن روزه ای

lاگر ارومیه احیا نشود...
ــرای  ــه نظــر می رســد هرچقــدر هــم امیدهــا ب ــا ایــن تفاســیر ب ب
ــا بارندگی هــای اخیــر بیشــتر شــود امــا  احیــای دریاچــه ارومیــه ب
ــران  ــن بح ــب ای ــه و عواق ــه ارومی ــدن دریاچ ــک ش ــران خش بح
همچنــان اهالــی اســتان آذربایجــان غربــی و شــرقی و حتی ســایر 
ــد. ــد می کن ــز تهدی اســتان های شــمالی به خصــوص تهــران را نی

غربــی  آذربایجــان  محیط زیســت  کل  اداره  فنــی  معــاون 
ــران  ــی از بح ــب ناش ــدات و عواق ــوص تهدی ــن در خص پیش ازای
خشــک شــدن دریاچــه بــه مهــر گفتــه اســت: متأســفانه چندیــن 
کانــون ریزگــرد مهــم در خاورمیانــه وجــود دارد کــه دریاچــه ارومیه 
ــن کانون هــای ریزگــرد  ــه یکــی از ای ــز در حــال تبدیل شــدن ب نی

ــت. اس
جبــاری بــا اشــاره بــه اینکــه پنــج نقطــه در داخــل دریاچــه ارومیــه 
شناسایی شــده کــه جــزو کانون هــای ریزگردهــا محســوب 
می شــوند معتقــد اســت: اطــراف جزایــر و شــرق دریاچــه ارومیــه، 
ــا پشــت مجتمــع  ــی ت ــل و بخشــی از شــهرک صنعت ــه جب منطق
ــه در طــول 19  ــرد اســت ک ــن کانون هــای ریزگ ــاری شــامل ای ب

کیلومتــر گســترده شــده اســت.
ــه  ــر دریاچ ــه اگ ــرده ک ــد ک ــش تأکی ــدی اظهارات وی در جمع بن
ــت کشــور  ــر از جمعی ــون نف ــج میلی ــد پن ــا نشــود بای ــه احی ارومی

جابه جــا شــود.

lچنان نماند، چنین نیز نخواهد ماند؟
ــه  ــوط ب ــای مرب ــام طرح ه ــا اتم ــد ب ــر می رس ــه نظ ــرروی ب به ه
تثبیــت دریاچــه ارومیــه، ایــن بــار تاش هــا بایــد بــر روی افزایــش 
ســطح آب آن تمرکــز یابــد تــا شــاید ایــن دریاچــه پــس از ســال ها 

بی آبــی بــه وضعیــت گذشــته خــود بازگــردد.
درحالی کــه احیــای دریاچــه ارومیــه طبق دســتور مســئوالن ارشــد 
ــتگاه های  ــی دس ــت کاری تمام ــوان اولوی ــتانی به عن ــی و اس مل
مرتبــط تعریف شــده اســت، بایــد همچنــان منتظــر میــزان 
ــده  ــال های آین ــا و س ــا، ماه ه ــات در روزه ــن اقدام ــی ای اثربخش

ــود. ب
هرچنــد کــه روزگار امــروز ارومیــه حکایــت »رســید مــژده کــه ایام 
غــم نخواهــد مانــد« اســت، امــا آن قــدر دل خوشــی های دریاچــه 
ــه  ــوش ارومی ــا ناخ ــوش ت ــال خ ــه از ح ــود ک ــاد می ش کم وزی
ــت،  ــوزان اس ــتان س ــا تابس ــاران ت ــتان پرب ــار و زمس ــت به حکای

یعنــی »چنــان نمانــد، چنیــن نیــز نخواهــد مانــد؟«
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جامعــه ایـــران

تهدید زیست محیطی 
شهرک های صنعتی قم 

برای ساکنان اطراف
شــهرک های صنعتــی در قم، مشــکات 
زیســت محیطــی بســیاری برای اســتان 
ایجــاد کرده انــد کــه کم توجهــی بــه 
ــای  ــاد فیلتره ــاب و ایج ــه فاض تصفی
ــی از  ــای صنعت ــوا در واحده ــه ه تصفی

ــت.  ــکات اس ــن مش ــل ای ــه عل جمل

آســم، تنگــی نفــس، اســترس، بیماری هــای دســتگاه گوارشــی، 
ــش  ــاورزی، کاه ــای کش ــی زمین ه ــت و بازده ــش کیفی کاه
درآمــد ســاالنه و کاهــش کیفیــت زندگــی در مجمــوع رهــاوردی 
ــرای  ــم ب ــراف ق ــی اط ــت شــهرک های صنعت ــه فعالی اســت ک

ســاکنان آن حوالــی داشــته اســت.
ــی از  ــکات ناش ــل مش ــه دلی ــر ب ــال های اخی ــد در س ــر چن ه
تــورم و رکــود بســیاری از کارخانه هــا بــا ظرفیــت کــم کار کــرده 
ــرای  ــادی ب ــق اقتص ــای رون ــا زمزمه ه ــده اند ام ــل ش ــا تعطی ی
ســال جدیــد در فراهــم نبــودن اســتانداردهای زیســت محیطــی 
در واحدهــای صنعتــی، موجــب نگرانــی دوبــاره اهالــی شــهر ها و 

ــن شــهرک ها شــده اســت. روســتاهای اطــراف ای
در ایــن میــان شــرکت شــهرک های صنعتــی بــه عنــوان متولــی 
ایــن شــهرک ها وظیفــه دارد دارنــدگان کارخانجــات را بــه 
ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــزم کن ــتاندارد ها مل ــری اس ــت حداکث رعای
محیــط زیســت هــم باید بــا پایــش مســتمر آب، خــاک و هــوا در 

ایــن مناطــق میــزان ریســک کاخانجــات را بســنجد.
ــط  ــرکل محی ــی، مدی ــه ســید رحمــان دانیال ــه گفت کاری کــه ب
زیســت اســتان قــم بــه دلیــل کمبــود امکانــات، در حــال حاضــر 

ــت. ــر نیس ــازمان امکان پذی ــن س ــرای ای ب

lواحدهای غیرمجاز بالفاصله قلع و قمع می شوند
ــی در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: پایش هــا  ســید رحمــان دانیال
از واحدهــای صنعتــی در ســال گذشــته نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل آن دو برابــر بــود کــه بــه صــورت گشــت و کنتــرل 
غیــر منتظــره واحدهــای صنعتــی توســط واحــد پایــش محیــط 

ــرد. ــع و شــهرداری انجــام می گی زیســت، بخــش صنای
ــس از  ــرد: پ ــوان ک ــم عن ــتان ق ــت اس ــط زیس ــرکل محی مدی
ــرداری  ــه ب ــاز نمون ــورت نی ــی در ص ــای صنعت ــی واحده بررس
انجــام می گیــرد و چنانچــه واحــدی نیازمنــد فیلتــر یــا 
ــره باشــد مکاتبــات الزم  ــه، تکمیــل و بهســازی و غی تصفیه خان

ــود. ــورد می ش ــا برخ ــا آن ه ــه و ب ــام گرفت انج
ــع  ــع و قم ــه قل ــاز بافاصل ــای غیرمج ــرد: واحده ــراز ک وی اب
می شــوند امــا برخــی از واحدهــای دارای پروانــه کــه مشــکات 
ــع  ــرای رف ــرایط الزم ب ــه ش ــد چنانچ ــاد می کنن ــی ایج آالیندگ
آالیندگــی را فراهــم ســازند بــه آن هــا مهلــت مشــخصی بــرای 

ــود. ــرایط داده می ش ــود ش بهب
ــاب  ــا دارای فاض ــاص ی ــماندهای خ ــه دارای پس ــی ک منابع
ــی وارد  ــاک و آب زیرزمین ــی را در خ ــترین آلودگ ــتند بیش هس

زند می ســا
ــات  ــود امکان ــه دلیــل کمب ــان اینکــه متأســفانه ب ــا بی ــی ب دانیال
رصــد دائمــی و صــد درصــد واحدهــای آالیندگــی امــکان پذیــر 
نیســت، افــزود: شــهروندان می تواننــد بــا شــماره 1540 بازرســی 
تمــاس بگیرنــد و مشــکات زیســت محیطــی را گــزارش دهند.

ــورت  ــه ص ــی ب ــت محیط ــای زیس ــرد: پایش ه ــان ک وی بی
منســجم و شــبانه روزی انجــام می گیــرد امــا امکانــات و نیرو هــا 

ــر نیســت. ــکان پذی ــا ام ــم واحد ه ــرای رصــد منظــم و دائ ب
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان قــم گفــت: تصفیــه 
ــرد  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــا م ــا در بازدید ه ــوای کارخانه ه ه
و چنانچــه واحــدی دارای فیلتــر تصفیــه نباشــد اخطاریــه بــه آن 

ــود. ــادر می ش ص
ــا  ــاص ی ــماندهای خ ــه دارای پس ــی ک ــرد: منابع ــار ک وی اظه
ــاک و آب  ــی را در خ ــترین آلودگ ــتند بیش ــاب هس دارای فاض
ــد. ــرار گیرن ــورد توجــه ق ــد م ــه بای ــی وارد می ســازند ک زیرزمین
دانیالــی عنــوان کرد: بــه منظــور جلوگیــری از آلودگــی واحدهای 
دارای پســاب بایــد شــرکت شــهرک های صنعتــی بــه بهســازی، 
ــی  ــهرک های صنعت ــا در ش ــه خانه ه ــل تصفی ــود و تکمی بهب

بپردازنــد.
ــد  ــه واح ــی وظیف ــای صنعت ــع آوری زباله ه lجم

ــت ــی اس صنعت
ــی اســتان  ــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعت ــی مدی از طرف
قــم یکــی از الزامــات اســتقرار واحدهــای صنعتــی در شــهرک ها 

ــد. ــط زیســت می دان ــده الزم از اداره کل محی را داشــتن تأیی
امیــر طیبی نــژاد می گویــد: تاکنــون هیــچ واحــد صنعتــی 
بــدون تأییدیــه در شــهرک های صنعتــی مســتقر نشــده اســت، 
ــه  ــزم ب ــود مل ــت خ ــول فعالی ــا در ط ــن واحد ه ــن ای همچنی
رعایــت مباحــث زیســت محیطــی بــوده و توســط عوامــل محیط 

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــورد بازرس ــتان م ــت اس زیس
وی ضمــن اشــاره بــه جمــع آوری و امحــا زباله هــای صنعتــی در 
ســطح شــهرک های صنعتــی افــزود: مــاده هفــت قانون پســماند 
ــت  ــه مدیری ــد ک ــامی می گوی ــورای اس ــس ش ــوب مجل مص

اجرایــی کلیــه پســماند ها غیــر از پســماندهای صنعتی و ویــژه در 
ــت،  ــداری ها اس ــده بخش ــر عه ــا ب ــتا ها و حریم ه ــهر ها، روس ش
مدیریــت اجرایــی پســماندهای صنعتــی و ویــژه بــه عهــده تولید 
کننــده خواهــد بــود. در صــورت تبدیــل آن بــه پســماند عــادی 
ــد  ــداری ها خواه ــا و بخش ــهرداری ها، دهیاری ه ــده ش ــه عه ب

بــود.
طیبی نــژاد ادامــه داد: بــر همیــن اســاس جمــع آوری زباله هــای 
صنعتــی مطابــق قانــون وظیفــه واحــد صنعتــی اســت کــه بایــد 

ایــن پســماند ها را بــه مــکان مناســبی منتقــل ســازد.
ــهرک  ــی در ش ــه صنعت ــه خان ــود تصفی ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
صنعتــی شــکوهیه و ناحیــه صنعتــی ســیرو افــزود: در شــهرک 
صنعتــی شــکوهیه یکــی از بزرگ تریــن و پیشــرفته ترین تصفیــه 
ــرار دارد کــه توانســته سیســتم اســتحصال  خانه هــای کشــور ق

ــت آورد. ــی بدس ــهرک صنعت ــاب را در ش ــی از پس آب صنعت

وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه وجــود فاضــاب صنعتــی بســیار 
زیــاد در شــهرک صنعتــی شــکوهیه نیازمنــد ایجــاد تصفیــه خانه 

ــم. ــن شــهرک بوده ای فاضــاب در ای
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان قــم گفــت: 
ســال ۸9 مطالعــات الزم در شــهرک های صنعتــی انجــام گرفتــه 
ــاد  ــه ایج ــازی ب ــه نی ــد ک ــخص ش ــا مش ــاس داده ه ــر اس و ب
تصفیه خانــه جدیــد نیســت امــا ســال جــاری اقدامــات مطالعاتــی 
ــود  ــه وج ــا ب ــاز آن ه ــی نی ــت بررس ــهرک ها جه ــد در ش جدی

ــرد. ــه فاضــاب انجــام می گی ــه  خان تصفی
ــر اســاس وعده هــای داده شــده مســئوالن، ســاکنان اطــراف  ب
شــهرک های صنعتــی قــم امیــد آن دارنــد بتواننــد در ســال جدید 
ــق اقتصــادی همــراه باشــد در فضایــی  ــا رون کــه قــرار اســت ب
ســالم و بــدون آلودگــی زیســت محیطــی و بیماری هــای ناشــی 

از آن در ایــن مناطــق زندگــی کننــد.

الهام حالجیان
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جامعــه ایـــران

چنور صادقی

تومور انجمن سرطان کردستان عود کرد/بیماران سرطانی چشم انتظار خدمت
ــرطانی  ــاران س ــت از بیم ــن حمای انجم
کردســتان کــه مــدت هاســت خــود 
هــم دچــار تومورســرطانی شــده، در 
روزهــای پایانــی ســال ۴۹ بیمــاری اش 
عــود کــرد و دادگســتری بــرای یافتــن 

ــد.  ــدان ش ــاری وارد می ــه بیم ریش

انجمـن حمایـت از بیماران سـرطانی بـه عنوان نهـادی مردمـی و غیر 
دولتی بـرای سـازماندهی وضعیت بیمـاران مبتا به سـرطان و حمایت 

هـای مادی و معنوی از آنها در اسـتان تشـکیل شـده اسـت.
از آنجـا کـه سـرطان جـزو بیمـاری هـای خاص محسـوب نمی شـود، 
هزینـه های درمـان آن بسـیارباال اسـت و همین مسـئله موجب شـده 
کـه افـراد مبتـا به ایـن بیمـاری با مشـکات مـادی فراوانی دسـت و 
پنجـه نرم کننـد. بنابراین بـرای حمایت از این قشـر از سـال ۸۶ انجمن 

بیمـاران سـرطانی در اسـتان آغاز بـه کارکرد.
همـه چیـز خـوب پیـش رفـت و مـردم خیـر و نیکـوکار داخـل و خارج 
اسـتان برای یـاری رسـاندن به بیماران سـرطانی آسـتین همـت را باال 
زدنـد تا جایی کـه در عرض چند سـال درآمـد این انجمن بـه طور قابل 
ماحظـه ای افزایش یافته و از ۶ میلیون و ۸00 هزار تومان در سـال ۸۶ 

بـه حـدود 500 میلیون تومان در سـال 93 رسـید.
از ســال 93 بحــث هایــی در ارتبــاط بــا شــفاف نبــودن وضعیــت مالــی 
ــع  ــزاری مجم ــد از برگ ــد، بع ــانه ای ش ــرح و رس ــن مط ــن انجم ای
ــن از  ــی انجم ــرد مال ــت عملک ــال و قرائ ــرداد امس ــی در خ انتخابات
ســوی موسســه حسابرســی بهــروزان تــا حــدودی از تــب و تــاب اخبار 

منتشرشــده کاســته شــد.
امــا خبرهایــی در رابطــه بــا حمایــت نکــردن ایــن انجمــن از بیمــاران 
ســرطانی بــه گــوش مــی رســد، افــرادی کــه در روزهــای پایانی ســال 
ــرزمین، در  ــن س ــهروندان ای ــر ش ــون دیگ ــم چ ــه ه ــای اینک 94 بج
تــدارک نــوروز باشــند دغدغــه تامیــن هزینــه داروهــای خــود یــا یکی 

از اعضــای خانــواده شــان را دارنــد.

lحساب های انجمن در پایان سال بسته شده است
یکـی ازبیماران مبتـا به سـرطان که چند ماهی اسـت در ایـن انجمن 
تشـکیل پرونـده داده اسـت، گفـت: بـرای دریافـت نامـه ای از سـوی 
انجمن بـا عنوان معرفی بـه داروخانـه و دریافت دارو با هزینـه کمتر، به 
انجمـن مراجعه کـردم که متاسـفانه گفتند، حسـاب ها را بسـته ایم و تا 

15 فرودیـن نمـی توانیـم خدمتی در ایـن رابطـه ارائه کنیم.
وی عنـوان کرد: به ناچـار به معاونت غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی 
کردسـتان مراجعـه کـردم و آنها حـدود 40 درصـد هزینـه دارو را متقبل 

شدند.
یکـی دیگـر از بیمـاران مبتـا به سـرطان کـه دو سـالی اسـت در این 
انجمـن پرونـده تشـکیل داده اسـت، دل پـری از عـدم پاسـخگویی و 

حمایـت ایـن انجمن داشـت.
وی گفـت: در این دو سـال بارهـا فاکتورهـای هزینه هایـی را که کرده 
ام بـه انجمـن بـرده ام ولی متاسـفانه آنها اعـام کردند که مـا تنها می 
توانیـم معرفـی نامه هایـی بدهیم که آزمایشـگاه هـا، آزمایش هـا را به 

صـورت رایگان انجـام دهند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تمـام هزینه های مـا مربـوط بـه آزمایش نمی 
شـود، ادامـه داد: در یکـی ازمراجعات خـود به تهـران 500 هـزار تومان 
هزینـه کـردم و فاکتـور آن را بـه انجمن بـردم که بـا اصرار اسـتانداری 

150 هـزار تومـان آنرا بـه مـن برگردانند.
این بیمار مبتا به سـرطان اظهارداشـت: عـاوه بر حمایـت نکردن آن 
هـا، چندیـن بار کـه مراجعه کـردم با برخـورد نامناسـب افراد شـاغل در 
انجمـن مواجه شـدم، بـه گونـه ای که یکبـار هم مـرا تهدید بـه حذف 

پرونـده ام از انجمـن کردند.
ــر  ــه باردیگ ــم ک ــته ه ــال گذش ــان س ــن پای ــرد: در ای ــان ک وی بی
مراجعــه کــردم، گفتنــد کــه حســاب هــا را بســته ایــم و اصــا نمــی 

ــیم. ــته باش ــی داش ــم حمایت توانی
بـرای اطمینـان بیشـتر از صحـت و سـقم مطلـب مذکـور، بـه عنـوان 
بیمـار بـا انجمن تمـاس گرفـت و از آنها درخواسـت حمایت مالـی کرد، 

ولی  منشـی ایـن انجمن بیان کرد که از ۲5 اسـفندماه امسـال حسـاب 
انجمن بسـته شـده و هـم اکنون امـکان صـدور معرفی نامـه را به هیچ 

داروخانـه و مرکـز درمانـی نداریم.
حــال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه آیــا حســاب هــای ایــن انجمــن 
بــرای خیــران هــم بســته شــده  و آنهــا تــا موعــد مقــرر نمــی تواننــد 
کمــک مالــی خــود را بــه حســاب هــای انجمــن واریــز و یــا بــه طــور 

مســتقیم تحویــل دهنــد؟

lتوقیف رایانه های انجمن 
مدیرعامـل انجمـن حمایـت از بیمـاران سـرطانی کردسـتان بـه بیـان 
دالیل مسـائل پیـش آمـده در این انجمـن پرداخـت و گفـت: در حدود 
یـک ماه پیش تمـام رایانـه های انجمـن با حکم دادگسـتری بـه اتهام 

کاهبـرداری و اختـاس توقیف شـدند.
منوچهـر احمـدی ادامـه داد: ایـن درحالـی اسـت کـه تاکنـون سـه بار 
درخصـوص گزارش مالـی انجمن حسابرسـی صورت گرفتـه و تاکنون 

هیچ مـوردی هم مشـاهده نشـده اسـت.
وی بـا بیان اینکـه تاکنون هیچکـدام از اعضـای هیئت مدیـره انجمن 
متهـم نشـده و کسـی هـم بـه دادگاه احضار نشـده اسـت، افـزود: قرار 
شـده تمامی گزارش ها و صورتهای مالی انجمن از سـوی کارشناسـان 

دادگسـتری، حسابرسـی شوند.
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سـرطانی کردسـتان اظهار داشـت: 
بـا توجه به مسـئله پیش آمده و همچنین حسابرسـی پایان سـال شـاید 
انجمـن مجبور شـده باشـد حسـاب ها را مسـدود کنـد و گرنـه به هیچ 

وجـه ارائـه خدمات را قطـع نکـرده و نخواهد کرد.

lمدیرعامل سابق انجمن هنوز هم رییس است
تمامـی کارها و اقدامـات انجمن هنوزهم توسـط مدیرعامل سـابق این 
انجمـن کـه خیلـی ها نسـبت بـه عملکـرد او اعتـراض داشـته و دارند، 

انجـام می شـود.
احمـدی در ایـن رابطه عنوان کرد: اگر شـخصی را سـراغ داریـد که ۲4 
سـاعت وقت خـود را به انجمن اختصـاص دهد به ما معرفـی کنید. وی 
کـه حتـی از تعـداد حـدودی افراد تحـت پوشـش انجمن هـم اطاعی 
نداشـت، گفـت: آمـاری از تعـداد افراد تحت پوشـش نـدارم ولـی روزی 

نیسـت بیمـار جدیدی بـه انجمن معرفی نشـود.
وی در پاسـخ بـه این سـوال که آیـا در این بـازه زمانی که حسـاب های 
انجمـن بـه روی بیمـاران بسـته شـده، خیریـن امـکان پرداخت کمک 
مالـی بـه انجمـن را دارنـد، گفـت: فعـا خیریـن هـم نمـی تواننـد به 

انجمـن کمـک مالـی کنند.
بـا مدیرعامـل سـابق انجمن هـم، تمـاس گرفتیم کـه متاسـفانه بعد از 
پیگیـری های مختلـف وی حاضر بـه پاسـخگویی در این زمینه نشـد.
ــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری کردســتان هــم تمامــی مــوارد  مدی
ذکــر شــده را تکذیــب کرد ولــی بعــد از شــنیدن جزئیــات ماجــرا، برای 
جویــا شــدن صحــت مســئله، وعــده پیگیــری آن را از اعضــای هیئــت 

مدیــره ایــن انجمــن داد.
جمال ارشـدی هم ارائه توضیحـات مربوط به پیگیـری و اقدامات انجام 
شـده را بـه یکـی از کارشناسـان سـازمان هـای مـردم نهاد اسـتانداری 

سـپرد که ایـن کارشـناس بابت اطاعاتـی که به مـا داد خواسـت نامی 
از او برده نشـود.

وی بـا بیـان اینکـه انجمـن تنهـا در سـطح شهرسـتان سـنندج ۷00 
صنـدوق خیریـه دارد، گفـت: در حـال حاضـر پنـج هـزار بیمـار تحـت 
پوشـش ایـن انجمـن قـرار دارنـد و در آن تشـکیل پرونـده داده انـد.

اجتماعـی اسـتانداری کردسـتان عامـل  امـور  lدفتـر 
تشـکیل نشـدن مجمـع عمومـی انجمـن

یکــی از مســائل مــورد اعتــراض مربــوط بــه عــدم عضویــت بیمــاران 
در ایــن انجمــن اســت و اعضــای ایــن انجمــن را تعــدادی از خیریــن و 

پزشــکان تشــکیل داده انــد.
مدیرعامـل انجمن حمایت از بیماران سـرطانی کردسـتان در این رابطه  
تـوپ را به زمیـن اسـتانداری انداخـت و گفـت: اولین دسـتورکار هیئت 
مدیـره جدید انجمـن تدوین اساسـنامه انجمن بود که شـرایط عضویت 

در آن را بخوبـی تدویـن کردیم.
ــور  ــر ام ــل دفت ــور را تحوی ــنامه مذک ــرد: اساس ــوان ک ــدی عن احم
اجتماعــی اســتانداری دادیــم ولــی متاســفانه تاکنون پاســخی از ســوی 

ــا داده نشــده اســت. ــه م آنهــا ب
وی ادامــه داد: شــرایط دقیــق تــری را بــرای اعضــای انجمــن تعریــف 
ــی  ــده، نم ــوان نش ــی عن ــع عموم ــون در مجم ــون تاکن ــم و چ کردی

توانــم آنــرا بــه صــورت کامــل تشــریح کنــم.
ــی  ــور اجتماع ــر ام ــریع دفت ــخگویی س ــدم پاس ــن ع ــزود: ای وی اف
اســتانداری کردســتان موجــب شــد کــه کار عقــب بیافتــد و  مجمــع 

ــود. ــکیل نش ــم تش ــی ه عموم

lمراجعـه 3600 بیمارصعب العالج بـرای دریافت کمک 
دارو هزینه 

معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان نیــز بــه ســاز 
و کار کمــک هزینــه بــه بیمــاران صعب العــاج توســط ایــن معاونــت 
اشــاره کــرد و گفــت: افــراد مبتــا بــه بیمــاری هــای صعــب العــاج را 
کــه بــرای دریافــت کمــک هزینــه دارو بــه مــا مراجعــه مــی کننــد بــه 
واحــد مــددکاری مســتقر در بیمارســتان هــای بعثــت و توحیــد ارجــاع 

مــی دهیــم کــه نیازمنــد بودنشــان تاییــد شــود.
کامبیز حسـن زاده با اشـاره بـه اینکه پولی به بیمـار بابـت دارو داده نمی 
شـود، افزود: براسـاس نسـخه پزشـک پیش فاکتـوری بـرای داروخانه 
صـادر مـی کنیـم و 40 تـا 50 درصـد از هزینـه هـا را هـم متقبـل می 
شـویم. وی عنـوان کرد: در حـال حاضربرای ۲ هـزار و 300 بیمار صعب 
العـاج پرونـده تشـکیل داده ایـم کـه بالـغ بـر95 درصـد این بیمـاران 

مبتا به سـرطان هسـتند.
ــاران  ــای بیم ــوص داروه ــده در خص ــه ش ــار هزین ــزان اعتب وی می
ــار  ــرد و اظه ــان ذکرک ــون توم ــاری ۸50 میلی ــال ج ــور را در س مذک
ــرای  ــار ب ــان اعتب ــون توم ــم 350 میلی ــته ه ــال گذش ــت: س داش
کمــک هزینــه داروی ایــن بیمــاران از ســوی وزارت بهداشــت بــه مــا 

ــد. ــه ش ــم هزین ــد ه ــت و 100 درص ــاص یاف اختص
معاون غذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی کردسـتان بیان کرد: در سـال 
گذشـته 3 هـزار و ۶00 نفـر بـه مـا مراجعه کردنـد کـه تعـدادی از آنها 

پرونـده داشـتند و بـرای عـده ای هم پرونده تشـکیل داده شـد.
حسـن زاده ادامـه داد: بیشـتر بیمارانـی کـه بـه مـا مراجعه مـی کنند از 
طـرف انجمن هایی هـم چون انجمـن حمایـت از بیماران سـرطانی، ام 

اس و غیـره معرفـی نامـه داشـته اند.
انجمنـی کـه بـه منظـور حمایـت مالـی و معنـوی از بیمـاران مبتا به 
سـرطان در اسـتان تاسیس شـد، انتظار می رفت در راسـتای نیل به این 
اهـداف حرکـت و رضایت افراد تحت پوشـش خـود را جلب کنـد و هم 
چون سـایر انجمن هـا بدون حاشـیه پیـش رود و تنها دغدغـه اش هم 
حمایـت از بیمـاران مبتـا به سـرطان باشـد نه اینکـه بـاری را بردوش 

این بیمـاران اضافـه کند.
در حالـی حاشـیه هـای پیرامـون انجمـن حمایـت از بیماران سـرطانی 
اسـتان کردسـتان همچنـان ادامـه دارد که متاسـفانه بیمـاران مبتا به 
سـرطان کـه اکثر قریب بـه اتفاق آنهـا از پرداخـت هزینه هـای درمانی 
خـود عاجـز انـد همچنـان چشـم انتظـار کمـک هـای خیریـن و ایـن 

انجمـن به انتظـار نشسـته اند.
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جامعــه ایـــران

صبــح یــک روز بهــاری بــرای اســتفاده از 
ــا در  ــدم زدن، پ ــل بهــار و ق زیبایی هــای فص
طبیعــت باغ هــای منطقــه دره مــراد بیــک 
ــبزی  ــری از س ــر خب ــم، دیگ ــدان می گذاری هم
همیشــگی طبیعــت نیســت و حــاال ایــن 
آپارتمان هــای غول آســا هســتند کــه جــای 

پــای ســبزه ها قــد علــم کرده انــد.
نشــان  گرفتــه  صــورت  ساخت وســازهای 
ــه  ــیار ب ــواران بس ــایه زمین خ ــه س ــد ک می ده
زندگــی مــردم نزدیک شــده و شــاید دور نیســت 
روزهایــی کــه همیــن داشــته های ســبز موجــود 
ــپرده  ــا س ــا و آپارتمان ه ــت ویاه ــه دس ــم ب ه

می شــود.
بــه نظــر می رســد وقــت آن رســیده کــه 
ــه  ــتانی را ک ــده و دس ــت به کار ش ــان دس متولی
بــه اراضــی ملــی، مناطــق حفاظت شــده و 
حتــی اراضــی کشــاورزی رحــم نکــرده  و اراضــی 
ــا  ــری داده و وی ــر کارب ــرده و تغیی را تصــرف ک

ــد. ــاه کنن ــرده را کوت ــازی ک س
پــس از گشــت وگذاری در طبیعــت زیبــای 
منطقــه دره مرادبیــگ همــدان راهی محــل کارم 
ــوع  ــن موض ــر ای ــی دقیق ت ــرای بررس ــده و ب ش
ــتان  ــی اس ــع طبیع ــرکل مناب ــراغ مدی ــه س ب
همــدان رفتــم و در گفتگویــی زوایــای مختلــف 

ــد. ــی ش ــکل بررس ــن مش ای

lتاکیــد رهبــر انقــالب بــر حراســت از 
منابــع طبیعی

ــه  ــدان ک ــتان هم ــی اس ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــارت  ــرای نظ ــاش ب ــو و ت ــا در تکاپ ــن روزه ای
ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــع طبیع ــر مناب ــتر ب بیش
از ورود زودرس عشــایر بــه همــدان اســت در 
خصــوص وضعیــت زمین خــواری در اســتان 
ــم  ــام معظ ــته مق ــال گذش ــت: س ــدان گف هم
ــیت  ــوع حساس ــن موض ــه ای ــبت ب ــری نس رهب
ــه  ــن رابط ــی را در ای ــات مهم ــان داده و بیان نش
مطــرح و اشــاره کردنــد کــه بایــد منابــع را قبل از 

ــم. ــت کنی ــعه، حراس توس
محمدرضــا همتــی بابیــان اینکــه منابــع طبیعــی 
ــت  ــی اس ــوع عموم ــک موض ــت از آن ی و حفاظ
ــوع  ــا موض ــاب ب ــل از انق ــال های قب ــه از س ک
تملــک و حفاظــت و حراســت از اراضــی مطــرح 
ــده  ــر عه ــم ب ــن مه ــت: ای ــت، گف ــوده اس ب
ســازمان جنگل هــا مراتــع و آبخیــزداری کشــور 

ــاده شــده اســت. نه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از وظایف اساســی 
ــون و اســاس نامه ها و دســتورالعمل ها  کــه در قان
نظــارت  چگونگــی  اســت  پیش بینی شــده 
و حراســت منابــع طبیعــی از ایــن اراضــی و 
ایــن  افــزود:  اســت،  عمومــی  ثروت هــای 
ــام  ــل انج ــال های قب ــت از س ــت و حراس حفاظ
ــا شــدت و ضعــف  می گرفــت امــا در مقاطعــی ب
روبــه رو بــود و همیــن قوانیــن و مقــررات متعــدد 
و متضــاد زمینــه را بــرای تصــرف اراضــی ملــی 

ــت. ــرده اس ــم ک ــودجویان فراه ــط  س توس
وی بــا طــرح ایــن موضــوع که در ســال گذشــته 
مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه ایــن موضــوع 

ــی را در  ــات مهم ــان داده و بیان ــیت نش حساس
ــد  ــه بای ــد ک ــاره کردن ــرح و اش ــه مط ــن رابط ای
منابــع را قبــل از توســعه حراســت نماییــم و ایــن 
ثروت هــای عمومــی نبایــد توســط عــده ای 
ــوان  ــرد، عن ــرار بگی ــرف ق ــورد تص ــودجو م س
کــرد: از ســال گذشــته اقدامــات ویــژه ای را 
ــتور کار  ــگی در دس ــات همیش ــر اقدام ــاوه ب ع
قراردادیــم و نیروهــای حفاظتــی را تقویــت 
ــک  ــار ی ــزار هکت ــر ۶0 ه ــه ازای ه ــم و ب کردی
ــه کار  ــی ب ــی مل ــت از اراض ــرای حفاظ ــرو ب نی

ــد. ــه ش گرفت

ــت  ــگان حفاظ ــای ی ــداد نیروه lتع
ــزار  ــر 30 ه ــر در ه ــک نف ــه ی ــژه ب وی

ــید ــار رس هکت
ــداد  ــن تع ــون ای ــه هم اکن ــان اینک ــی بابی همت
ــر  ــر در ه ــک نف ــه ی ــژه ب ــت وی ــگان حفاظ ی
ــزود: گرچــه  ــار رســیده اســت، اف ــزار هکت 30 ه
ــروی  ــک نی ــری ی ــی به کارگی ــتاندارد مل ــا اس ب
حفاظتــی بــرای هــر 10 هــزار هکتــار از اراضــی 
ــی  ــا پیشــرفت خوب ــم ام ــوز فاصله داری ــی هن مل

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــون ص تاکن
ــا  ــدان ب ــتان هم ــی اس ــع طبیع ــرکل مناب مدی
ــای  ــوزش نیروه ــه آم ــب ک ــن مطل ــرح ای ط
ــی  ــا مبان ــه ب ــای ادارات در رابط ــی و روس دولت
حقوقــی و قضایــی صــورت گرفتــه اســت، گفت: 
تعییــن تکلیــف اراضی حریــم شــهر بــا اداره راه و 
شهرســازی و تغییــر و تحــول آن، تقویــت ادارات 
حقوقــی و جــذب نیروهــای حقوقــی بــرای هــر 
شهرســتان و تعبیــه اکیپ هــای ثابــت و ســیار در 
اســتان در ایــام تعطیــات و ایامــی کــه احتمــال 
تخریــب و تصــرف بیشــتر اســت در دســتور کار 

ــرار دارد. ق
همتــی همچنیــن مطــرح کــرد: در طــول ســال 

ــه  ــده در رابط ــزار پرون ــن ه ــورت میانگی به ص
بــا تصــرف اراضــی ملــی در شهرســتان همــدان 

ــود. ــکیل می ش تش
وی بابیــان اینکــه برخــی پرونده هــا مربــوط بــه 
ــک آن هاســت و  ــات اراضــی به قصــد تمل تصرف
ســاالنه حــدود هــزار مــورد رأی نیــز از محاکــم 
قضایــی اخــذ می شــود، تأکیــد کــرد: در آخریــن 
ــع  ــه مناب ــن آرا علی ــورد از ای ــم 11 م ــار حک آم
طبیعــی اســتان صادرشــده و 50۸ هکتــار از 
ــع  ــتانی رف ــطوح اس ــی در س ــع مل ــی مناب اراض

تصرف شــده اســت.
ــب کــه از ســال ۸5  ــن مطل ــا طــرح ای ــی ب همت
تاکنــون تشــکیات یــگان حفاظــت توانســته  ۶ 
ــرف  ــت تص ــی تح ــار از اراض ــزار و ۸09 هکت ه
ــی  ــه اراض ــرده و ب ــارج ک ــت خ ــر را از مالکی غی
دولتــی ملحــق کنــد، بیــان کــرد: هر شهرســتان 

ــت دارد. ــپ گشــت و مراقب ــک اکی ی
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب همت
ــای  ــد روش ه ــاوری بای ــم و فّن ــرفت عل پیش
ــوان  ــود عن ــه روز ش ــز ب حفاظــت از اراضــی نی
برنامــه  طریــق  از  طبیعــی  منابــع  کــرد: 
رصــد  را  ملــی  اراضــی  ارت«  »گــوگل 
ــرای  می کنــد و ایــن روش تــا ۷0 درصــد ب
رصــد اجمالــی و کنتــرل محــل موردنظــر 

هســت. کمک کننــده 
ــه مهــم اســت  ــزی ک ــان اینکــه آن چی وی بابی
ایــن اســت کــه رصــد ماهــواره ای اراضــی 
ملــی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد و تصاویــر 
ــه  ــرده و روزان ــت ک ــه روز دریاف ــواره ای را ب ماه
اعمــال کنتــرل شــوند، ادامــه داد: از طریــق 
ــتمر  ــدام و مس ــورت م ــد به ص ــوگل ارت رص گ
صــورت می گیــرد امــا مشــکلی کــه وجــود دارد 
ــت. ــه اس ــن برنام ــات ای ــودن اطاع ــه روز نب ب

ســال گذشــته ۷۷ پرونــده قضایــی در اداره 

شهرســازی تشــکیل  شــد
ــز  ــرکل راه و شهرســازی اســتان همــدان نی مدی
گفــت: امســال ۶00 میلیــون تومــان اعتبــار برای 
ــن اداره کل  ــه ای ــی ب ــی دولت ــت از اراض حفاظ

ــت ــه اس اختصاص یافت
ــک  ــع ی ــیه قلع وقم ــاری در حاش ــد رودب محم
مــورد تعــرض بــه اراضــی دولتــی عنــوان کــرد: 
ــن  ــی در ای ــده قضای ــته ۷۷ پرون ــال گذش در س
اداره تشــکیل  و ۲5 مــورد منجــر بــه صــدور 

ــد. ــی ش اجرای
ــال  ــورد در س ــداد، 1۶ م ــن تع ــزود: از ای وی اف
گذشــته اجرایــی شــد و امســال عــاوه بــر 
ــت  ــز باب ــی نی ــی، هزینه های ــای بازرس هزینه ه
امکانــات و تجهیزاتــی کــه در قلع وقمــع اســتفاده 
می شــود از ســودجویان و متعرضــان بــه اراضــی 

ــد شــد. ــت خواه ــی دریاف دولت
ــزار و 500  ــدان 11 ه ــتان هم ــت: در اس وی گف
هکتــار اراضــی وجــود دارد کــه حفاظــت از ایــن 
اراضــی بــر عهــده اداره کل راه شهرســازی 

ــت. ــدان اس ــتان هم اس
رودبــاری عنــوان کــرد: اکیــپ حفاظــت از 
اراضــی  بــا ۲5 نفــر نیــرو بــه همــراه 5 دســتگاه 
ــورت  ــیکلت به ص ــتگاه موتورس ــودرو و ۷ دس خ
شــبانه روزی بــا گشــت های منظــم آمــاده مقابله 
ــه اراضــی دولتــی اســت. ــه تعــرض ب ــا هرگون ب

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان همــدان 
همچنیــن ادامــه داد: هم وطنــان در صــورت 
ــی و  ــع مل ــه مناب ــرض ب ــه تع ــاهده هرگون مش
دولتــی ســریعاً بــا شــماره تلفــن 3۲۲59۲00 کــه 
ــرای  ــن ب ــورت آنای ــا به ص ــکاران در آنج هم
پاســخگویی بــه مــردم مســتقر هســتند، تمــاس 

ــد. ــل کنن حاص
ــردن  ــو ک ــرد: بازگ ــد ک ــان تأکی ــاری در پای رودب
بســیار  تأثیــر  رســانه ها،  از  مســائل  ایــن 
بازدارنــده ای در جلوگیــری از تجــاوز و تعــرض به 

ــت. ــد داش ــی خواه ــی دولت اراض
نظــارت  و  کنتــرل  اجرائیــات،  اداره  رئیــس 
ــزار و  ــی دو ه ــز از تعطیل ــدان نی ــهرداری هم ش
ــدان  ــهر هم ــاز در ش ــاز غیرمج ۷۷۸ ساخت وس
خبــر داد و گفــت: ســال گذشــته درزمینــه 
جلوگیــری از ساخت وســازهای غیرمجــاز در 
نواحــی چهارگانــه همــدان، ۲۸ مــورد جمــع آوری 
اتاقــک، ۸۲ مــورد جمــع آوری ســازه ســبک 
غیرقانونــی و دو هــزار و ۲45 مورد ضبــط ادوات و 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــوازم غیرقانون ل
ساخت وســاز  از  پیشــگیری  اســدی  بابــک 
ــت و  ــد دانس ــن واح ــات ای ــاز را از اقدام غیرمج
گفــت: در ســال گذشــته ۲ هــزار و 93۷ اخطاریــه 
ــهرداری در  ــارت ش ــرل و نظ ــد کنت ــط واح توس
ــه همــدان صــادر شــد ایــن در  مناطــق چهارگان
ــال 93،  ــابه س ــدت مش ــه در م ــت ک ــی اس حال
ــود. ــده ب ــه صادرش ــورد اخطاری ــزار و ۸43 م ه

وی راه انــدازی گشــت کنتــرل ساخت وســازها در 
باغــات بــا عنــوان پلیــس باغــات و تجهیــز آن به 
چهــار دســتگاه موتورســیکلت را ازجملــه اقدامات 
برشــمرد و گفــت: شــهروندان بایــد مــوارد 

ساخت وســاز در باغ هــا را گــزارش کننــد.

رد ساخت وساز غیرمجاز در باغات

جای پای درختان آپارتمان  رویید/ رفع تصرف ۶۸۰۰ هکتار زمین در همدان

پروین قادری

شناســایی دو هــزار و ۸77 ساخت وســاز غیرمجــاز در باغــات و 
ــت  ــان دهنده آن اس ــدان نش ــط در هم ــم فق ــهر آن ه ــیه های ش حاش
کــه برخــورد بــا دســت درازی بــه منابــع طبیعــی و ملــی بایــد بــا جدیــت 

ــود.  ــال ش ــتری دنب بیش
منطقــه »دره مــراد بیــک همــدان« جایــی کــه همیشــه بــا طبیعتــی ســبز 
و زیبــا میزبــان مــردم دیــار هگمتانــه و گردشــگران بــود حــاال روزگار 

خوشــی نــدارد.
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پروین قادری

ــواره  ــهرداری هم ــات ش ــس باغ lپلی
آماده بــاش اســت

ــهرداری  ــات ش ــس باغ ــه پلی ــان اینک وی بابی
به منظــور جلوگیــری از ساخت وســاز و قطــع 
ــات  ــی در باغ ــاز احتمال ــور غیرمج ــجار به ط اش
همــواره آماده بــاش اســت، گفــت: بــا توجــه بــه 
ــان از  ــع درخت ــاز و قط ــازهای غیرمج ساخت وس
ســوی برخــی افــراد ســودجو، شــهرداری اقــدام 
بــه فعــال نمــودن پلیــس باغــات حتــی در ایــام 

ــل کــرده اســت. تعطی
ــدان  ــی هم ــی نواح ــرد: در برخ ــوان ک وی عن
باغــات و درختــان فراوانــی وجــود دارد کــه 
اغلــب به صــورت عمــدی و یــا ســهوی از ســوی 
ــود. ــا می ش ــه قطــع آن ه ــدام ب ــراد اق ــی اف برخ

به صــورت  باغــات  پلیــس  داد:  ادامــه  وی 
ــورت  ــور دارد و در ص ــات حض ــبانه روز در باغ ش
مشــاهده قطــع درخــت بــا عوامــل آن هــا 

برخــورد خواهــد کــرد.
وی اضافــه کــرد: بــا فعــال شــدن پلیــس باغــات 
ــیار  ــودجو بس ــراد س ــوی اف ــان از س ــع درخت قط

کــم شــده اســت.
ــظ،  ــی حف ــی اصل ــرد: متول ــد ک ــدی تأکی اس
ــهری در  ــبز ش ــای س ــعه فض ــداری و توس نگه
هــر شــهر شــهرداری  اســت بــه ایــن معنــا کــه 
ــت فضــای  ــا اصــاح وضعی ــر و ی ــه تغیی هرگون

ــت. ــهرداری اس ــار ش ــط در اختی ــز فق ــبز نی س

منابــع  از  حراســت  در  lکوتاهــی 
ــه  ــدی را ب ــل های بع ــده نس ــی آین مل

می انــدازد  مخاطــره 
ــز  ــدان نی ــتان هم ــبز اس ــای س ــناس فض کارش
ــع ملــی و فضــای ســبز  بابیــان اینکــه اگــر مناب
ــدی  ــل های بع ــده نس ــم آین ــاراج بدهی ــه ت را ب
ــت از  ــرای حفاظ ــزود: ب ــد اف ــر می افت ــه خط ب
ــن  ــد قوانی ــده بای ــل های آین ــه نس ــن ودیع ای
ــا متخلفــان  سفت وســخت تــری را تصویــب و ب

ــرد. ــی ک ــورد قانون برخ
ــت  ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش نســرین دانشــمند ب
ــورد  ــی م ــی مل ــه اراض ــد ک ــازه ده ــد اج نبای
تاخت وتــاز زمین خــواران و ســودجویان قــرار 
ــه   ــک دغدغ ــه ی ــی ک ــا زمان ــت: ت ــرد، گف گی
اجتماعــی در حــوزه  حفــظ محیط زیســت در 
جامعــه شــکل نگیــرد، قوانیــن نمی توانــد 
محیط زیســت  حفــظ  در  اثــری  به تنهایــی 

ــد. ــته باش داش
ــی و  ــع طبیع ــه اداره مناب ــان اینک ــمند بابی دانش
آبخیــزداری و ســایر دســتگاه های ذی ربــط بایــد 
ــا تشــدید گشــت ها، جلــوی تخریــب مراتــع را  ب
بگیرنــد گفــت: تجاوز مســتقیم بــه اراضــی ملی، 
ــا  ــب آن ه ــا و تخری ــتر رودخانه ه ــم و بس حری
ــن  یکــی از روش هــای زمین خــواری اســت و ای
امــر بایــد از ســوی متولیــان موردتوجــه بیشــتری 

نســبت بــه گذشــته قــرار گیــرد.
باایــن تفاســیر آنچه مســلم اســت اینکه بــا وجود 
در نظــر گرفتــن قوانیــن ســفت و ســخت و حتی 
نظــارت بــر بــاغ هــا و منابــع طبیعــی همچنــان 
شــاهد رشــد آپارتمــان هــا در ایــن اراضــی ملــی 
و طبیعــی همــدان هســتیم کــه ایــن امــر نشــان 
دهنــده اهمیــت توجــه بیشــتر بــرای حفــظ بــاغ 
هــا و منابــع طبیعــی اســت تــا در آینــده مدیــون 

کودکانمــان نباشــیم.

ایــن روز هــا در همــدان کوهــی نیســت کــه 
پــای بوتــه چینــان بــه آن بــاز نشــده باشــد 
و بــازاری نیســت کــه گیاهــان دارویــی 
ــته  ــراج گذاش ــه ح ــد در آن ب ــن الون و که
نشــده باشــد. ســرمایه ای کــه ارزان بــه 

ــی رود.  ــراج م ح

همــدان قطــب گیاهــان دارویــی و خوراکــی اســت و ایــن روز هــا دامنه 
کوه هــای آن از جملــه کــوه الونــد شــاهد رویــش گیاهان و ســبزیجات 
بســیاری از جملــه شــنگ، بنفشــه، گزنــه، بابونــه، غازیاقیــن، گیاقــه، 

کنگــر، کاســنی و غیره اســت.
ــا رشــد گیاهــان  امــا نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه هم زمــان ب
ــای  ــق، پ ــن مناط ــف در ای ــی مختل ــای گیاه ــدن گونه ه ــبز ش و س
عــده ای ســودجو کــه اغلــب افــراد بیــکار و مهاجــر هســتند بــه ایــن 
دامنه هــا گشــوده شــده و آن هــا بــا توجــه بــه رویکــرد مــردم همــدان 
ــر،  ــواس و کنگ ــد ری ــی همانن ــبزیجات کوه ــی س ــرف برخ ــه مص ب
بــا برداشــت بی حدوحصــر و غیراصولــی بــه قلع وقمــع گونه هــا 

می پردازنــد.

ــت  ــی برداش ــدان در پ ــی هم ــان کوه ــی از گیاه lبرخ
ــتند  ــراض هس ــه انق ــه رو ب بی روی

ایــن اقــدام تــا جایــی پیــش رفتــه کــه برخــی از انــواع گیاهــان کوهی 
مناطــق کوهســتانی همــدان در پــی برداشــت بی رویــه رو بــه انقراض 
هســتند و متأســفانه شــماری از مــردم بــا جمــع آوری نادرســت گیاهان 
ــادی وارد  ــارت زی ــی خس ــای طبیع ــه عرصه ه ــی ب ــی و داروی خوراک

می کننــد.
دامنه هــای  بــه  شــدن  ســرازیر  و  هجــوم  بــا  افــراد  ایــن 
ــان  ــود از گیاه ــه های خ ــردن کیس ــر ک ــدان و پ ــتان های هم کوهس
ــا و  ــودن آن ه ــه کن نم ــورت ریش ــم به ص ــی آن ه ــبزیجات کوه و س
ــن  ــد ای ــاص رش ــرایط خ ــت ش ــدون رعای ــه و ب ــت بی روی ــا برداش ب
گیاهــان بــه تخریــب عرصه هــای زیســتی ایــن گیاهــان می پردازنــد.

عمــق فاجعــه تــا جایــی اســت کــه اگــر ایــن روز هــا بــه خیابان هــای 
ــی از کاســبان را  ــم ردیف ــی همــدان ســر بزنی ــازار اصل ــه ب منتهــی ب
خواهیــم دیــد کــه بــا فــروش ایــن گیاهــان کوهــی بــه کســب درآمد 

می پردازنــد.
ایــن افــراد در خیابــان باباطاهــر همــدان ایــن گیاهــان را بــه فــروش 
ــر عملکــرد آن هــا  می رســانند و هیــچ مرجعــی، نظــارت و توجهــی ب
ــه  ــان ادام ــود همچن ــه کار خ ــوده ب ــری آس ــا خاط ــراد ب ــدارد و اف ن

می دهنــد. 
ــه  ــگاه مــردم همــدان ب یکــی از شــهروندان همدانــی در خصــوص ن
گیاهــان کوهــی گفــت: بســیاری از مــردم همــدان گیاهــان کوهــی را 
در بهــار جایگزیــن مــواد پروتئینــی کــرده و عــاوه بــر تأمین بخشــی 
از مــواد غذایــی مــورد نیــاز اعتقــاد خاصــی بــه خاصیــت دارویــی ایــن 

گیاهــان دارنــد. 

ــرای  ــدی ب ــع درآم ــی منب ــان داروی ــت گیاه lبرداش
ــتائیان روس

پروانــه محــرم زاده بابیــان اینکــه برداشــت گیاهــان دارویــی و کوهــی 
منبــع درآمــدی بــرای روســتائیان هــر منطقــه اســت، افــزود: در ایــن 
فصــل ســال گروه هایــی از خانواده هــای روســتایی و شــهری در 
ــا جمــع آوری و  کوهپایه  هــا و دشــت های مناطــق مختلــف همــدان ب
عرضــه ایــن گیاهــان بــه بــازار منبــع درآمــد خوبــی بــرای خــود ایجاد 

می کننــد.
ــر  ــوع گیاهــان ب ــن ن ــر اینکــه حفــظ و نگهــداری ای ــد ب ــا تأکی وی ب
ــان تنهــا بــه فکــر بــه  دســت  عهــده عمــوم مــردم اســت و نبایــد آن
آوردن درآمــد از راه بوتــه  کنــی یــا ریشــه کنی باشــند، گفــت: هرســاله 
در خیابــان باباطاهــر همــدان فــروش ایــن گیاهــان به راحتــی انجــام 
ــود. ــه می ش ــز اضاف ــندگان نی ــداد فروش ــه تع ــه روز ب ــود و روزب می ش

یکــی دیگــر از شــهروندان همدانــی نیــز بابیــان اینکــه جمعه گذشــته 
ــی  ــه کن ــوده و شــاهد بوت ــه ب ــان همــدان رفت ــه اطــراف ســد اکبات ب
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــراف ب ــی در آن اط ــان کوه ــع آوری گیاه و جم
ــان  ــع آوری گیاه ــل کار جم ــای تعطی ــد در روزه ــر می رس ــه نظ ب
ــود  ــم می ش ــتر ه ــی بیش ــا حت ــر و ی ــی دو براب ــبزی های کوه و س
به گونــه ای کــه بســیاری از خانواده هــا به صــورت دســته جمعی و 

ــد. ــدام می کنن ــن کار اق ــه ای ــبت ب ــح نس ــرای تفری ــی ب حت

lزمــان فعالیــت فروشــندگان گیاهــان دارویــی و 
کوهــی ســبزی های 

ــع آوری  ــاهداتم جم ــاس مش ــر اس ــه ب ــان اینک ــگر بابی ــه مس مرضی

قطب گیاهان دارویی ایران در معرض نابودی

چوب حراج بوته  چینان به سرمایه های طبیعی الوند
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ــاعات  ــن س ــی از اولی ــان کوه ــبزی ها و گیاه س
ــت: در  ــه دارد گف ــر ادام ــا عص ــاز و ت ــح آغ صب
بیشــتر مواقــع در زمــان بازگشــایی ســبزه میدان 
و  دارویــی  گیاهــان  فروشــندگان  همــدان 
ســبزی های کوهــی نیــز فعالیــت خــود را آغــاز 

می کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بانــوان همدانــی در ایام 
ــا  ــود را ب ــده خ ــخ ش ــای طب ــب غذاه ــار اغل به
ــت:  ــد، گف ــخ می کنن ــی طب ــبزی های کوه س
ــذا  ــوع غ ــش از ۲0 ن ــه بی ــا ب ــن غذا ه ــوع ای تن
ــو  ــت ها، آش و کوک ــواع خورش ــه ان ــد ک می رس

را شــامل می شــود.
وی عنــوان کــرد: بانــوان همدانــی از ایــن 
ــای  ــخ غذاه ــر طب ــاوه ب ــی ع ــان کوه گیاه
اســتفاده  نیــز  ترشــی ها  انــواع  در  فصلــی 
می کننــد و عــاوه بــر مصــرف گیاهــان کوهــی 

به صــورت تــازه در اســتان، مقــداری از ایــن گیاهــان را به صــورت 
ــک  ــا خش ــد و ی ــداری می کنن ــال نگه ــده و در یخچ ــز ش فری
کــرده و در ایــام زمســتان آش هــای خاصــی از ایــن گیاهــان طبــخ 

می کننــد.
امــا در همیــن زمینه کار شــناس منابــع طبیعی همــدان نیــز ازآنچه 
برداشــت غیراصولــی گیاهــان خوراکــی و دارویــی توســط برخی از 
مــردم خوانــده می شــود، انتقــاد کــرد و افــزود: متأســفانه شــماری 
از مــردم بــا جمــع آوری نادرســت گیاهــان خوراکــی و دارویــی بــه 

ــد. ــادی وارد می کنن ــی خســارت زی ــای طبیع عرصه ه

lاســتفاده از گیاهــان دارویــی و خوراکــی بایــد تنهــا 
بــه انــدازه نیــاز باشــد

سوســن بیــات گفــت: جمــع آوری و اســتفاده از گیاهــان دارویــی و 
خوراکــی بایــد تنهــا به انــدازه نیــاز و بــه شــکل اصولــی و بــا دقــت 
ــع آوری  ــراد در جم ــی اف ــفانه برخ ــا متأس ــرد ام ــورت گی الزم ص
ــای  ــر برگ ه ــون اگ ــد چ ــت الزم را ندارن ــی دق ــای گیاه گونه ه
ــرف  ــش از مص ــه و بی ــا ریش ــاه را ب ــت گی ــاز اس ــاه موردنی گی
ــع  ــب مناب ــب تخری ــدام موج ــن اق ــه ای ــد ک ــع آوری می کنن جم

ــود. ــی می ش طبیع
ــای  ــبی گونه ه ــکل نامناس ــه ش ــفانه ب ــه متأس ــان اینک وی بابی
ــع آوری  ــا جم ــی از محلی ه ــط برخ ــتان توس ــن اس ــی ای داروی
ــارات  ــا اختصــاص اعتب ــد ب ــزود: بای ــه می شــود، اف شــده و فروخت
موردنیــاز بتــوان بــرای شناســایی گونه هــای گیاهــی و در مــواردی 

ــردن آن گام برداشــت. ــد و اقتصــادی ک ــعه تولی توس
وی افــزود: بایــد بــا اختصــاص اعتبــار موردنیــاز گیاهــان دارویــی 
ــه  ــه و ب ــرای آن طــرح تهی ــن اســتان شناســایی و ب و صنعتــی ای
ــذار  ــی واگ ــرداری اصول ــرای بهره ب ــرکت ها ب ــرداران و ش بهره ب

شــود.
وی بابیــان اینکــه آمــوزش صحیــح دربــاره نحــوه برداشــت ایــن 

ــان  ــه از گیاه ــن  گون ــراض ای ــری از انق ــان راهــی در جلوگی گیاه
اســت، گفــت: فرســایش خــاک، آلودگــی محیط زیســت و بــه  هــم 
خــوردن تعــادل زنجیــره غذایــی برخــی از پیامدهــای جبران ناپذیر 

از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی اســت.
وی عنــوان کــرد: برخــی از ایــن ســبزیجات به صــورت عرقیــات و 

برخــی هــم به صــورت خشــک و تــر اســتفاده می شــود.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان همــدان نیــز بابیان 
اینکــه همــدان طبیعــت زیبــا و منحصربه فــردی دارد و ذخیــره گاه 
گیاهــان علوفــه ای، مرتعــی و دارویــی زیــادی اســت، گفــت: 350 
ــدان  ــتان هم ــی در اس ــی و غذای ــی، صنعت ــی داروی ــه گیاه گون

ــت. ــده اس شناسایی ش
محمدرضــا همتــی بابیــان اینکــه در فصــل بهــار گیاهانــی 
ــه، ختمــی  ــواس، موســیر، ســیر، بابون ــره کوهــی، ری همچــون ت
ــی  ــه برخ ــد ک ــد می کنن ــدان رش ــع هم ــان در مرات ــایر گیاه و س
منشــأ دارویــی و برخــی مصــرف غذایــی دارنــد، گفــت: در 
ــود  ــادی وج ــی زی ــی نگران ــان داروی ــت گیاه ــوص برداش خص
نــدارد چراکــه برداشــت ایــن گیاهــان توســط افــراد آگاه صــورت 

می گیــرد.

lبذرکاری مصنوعی درمانی موقت 
وی عنــوان کــرد: منابــع طبیعــی بــرای گونه هایــی کــه جمعیــت 
آن بــا کاهــش روبــرو اســت بــذرکاری مصنوعــی انجــام می دهــد 
ــودن  ــت وســیع ب ــه عل ــا ب ــد ام ــرق می کن و برخــی مناطــق را ق
ــی و  ــان مرتع ــاالی گیاه ــوع ب ــی، تن ــع طبیع ــای مناب عرصه ه

ــاز نیســت. ــات کارس ــن اقدام ــد ای ــرای بیش ازح برداشــت و چ
ــزداری اســتان همــدان گیاهــان  ــع طبیعــی و آبخی ــرکل مناب مدی
دارویــی، صنعتــی و غذایــی را جزئــی از ذخایــر ژنتیکــی و میــراث 
ــن  ــن رفت ــت: از بی ــار داش ــت و اظه ــتان دانس ــر اس ــی ه طبیع
پوشــش گیاهــی قابــل جبــران نخواهــد بــود بنابرایــن مــردم بایــد 
ــا  ــد ت ــظ کنن ــده حف ــال های آین ــرای س ــان را ب ــی از گیاه بخش

طبیعــت دچــار تخریــب نشــود.
ــا اشــاره بــه اینکــه اســتان همــدان یکــی از  وی ب
قطب هــای مهــم تولیــد و صــدور گیاهــان طبیعــی 
در کشــور اســت، افــزود: بیش از یــک هــزار و 500 
ــده  ــدان شناسایی ش ــتان هم ــی در اس ــه گیاه گون
کــه بیــش از 350 گونــه آن دارای مصــارف 

ــی اســت. ــی، خوراکــی و صنعت داروی
همتــی افــزود: بــه دلیــل بهره بــرداری بیــش 
ــه  ــان ب ــه گیاه ــن گون ــات ای ــع، حی ــد از مرات از ح
خطــر افتــاده اســت، بنابرایــن بایــد فشــار بــر مراتع 
کاهــش یابــد تــا دوبــاره گونه هــای گیاهــان 

ــود.  ــا ش ــی احی داروی

lباید فکر چاره بود
وی بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان فرســایش زمیــن 
ــت  ــده اس ــرآورد ش ــار ب ــن در هکت ــا 30 ت از 10 ت
میــزان فرســایش زمیــن در اســتان همــدان را حــدود ۸ تــا 1۲ تــن 
اعــام کــرد و ادامــه داد: در مــورد ۶00 هــزار هکتــار از زمین هــای 
ــزار  ــت و 300 ه ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــه تفصیل ــتان مطالع اس

هکتــار دیگــر نیــز در دســت مطالعــه اســت.
ــزداری اســتان همــدان یکــی از  ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
مهم تریــن راه هــای حفــظ منابــع طبیعــی را فرهنگ ســازی 
ــه  ــود ب ــای موج ــا و ظرفیت ه ــود تهدید ه ــت: باوج دانســت و گف
ــی در  ــورت زیربنای ــد به ص ــه می توان ــی ک ــد اقدام ــر می رس نظ

ــت. ــازی اس ــد فرهنگ س ــر باش ــکات مؤث ــع مش رف
همتــی افــزود: ازآنجاکــه تمــام مــردم به نوعــی بــا منابــع طبیعــی 
در ارتبــاط هســتند بایــد تــاش کنیــم هــر فــرد به ســهم خــود در 

اصــاح حفــظ ایــن منابــع کوشــا باشــد.
ــع و  ــن مناب ــت ای ــا ضــرورت و اهمی ــنایی ب ــرد: آش ــد ک وی تأکی
تعریــف وظیفــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در ارتبــاط بــا حفــظ 
ــن  ــر ای ــت و در غی ــم اس ــیار مه ــع بس ــن مناب ــداری از ای و نگه
صــورت شــاهد تخریــب و از بیــن رفتــن ایــن منابــع خواهیــم بــود 

ــت. ــران نیس ــل جب ــوان قاب ــه به هیچ عن ک
همتــی عنــوان کــرد: بیــش از ۶ هــزار همیــار طبیعــت در اســتان 
همــدان فعــال هســتند کــه در 3 گــروه محافــظ، مــروج و 

دانش آمــوز بــه فعالیــت می پردازنــد.
آنچــه مســلم اســت اینکه آمــار دقیقــی از میــزان برداشــت گیاهان 
خوراکــی در اســتان همــدان وجــود نــدارد، امــا هرســاله بــه هنگام 
فصــل بهــار هــزاران کیلوگــرم از انــواع گیاهــان خوراکــی اســتان 
بــه بــازار محلــی و اســتان های هم جــوار عرضــه و ارســال 
ــع آوری  ــت و جم ــن طبیع ــه دام ــردم ب ــیل م ــا گس ــود و ب می  ش
ــود،  ــب س ــدف کس ــاب باه ــی کمی ــودرو و حت ــان خ ــواع گیاه ان
منابــع طبیعــی و محیط زیســت دچــار لطمه هــا و خســارت 
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــد ب ــه بای ــود ک ــری می ش جبران ناپذی

ــود. فکــر چــاره ب
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روزگار سخت عروس خوش نقش و نگار دنا/ تاج قیصر به یغما می رود

 صدیقه امیدی

اللــه واژگــون کــه بــه ُگل اَشــک، اشــک 
مریــم و تــاج قیصــر نیــز معــروف 
و  نقــش  خــوش  عــروس  اســت، 
ــن  ــه ای ــت ک ــا اس ــای دن نگارکوهپایه ه
ــد  ــختی روزگار می گذران ــه س ــا ب روزه
و بیــم آن مــی رود کــه منقــرض شــود. 

ــه روزگاری دل  ــون ک ــای واژگ ــه ه ــرخ و زرد الل ــای س گلبرگ ه
ــرای  ــی شــود ب ــود، گاهــی خوراکــی م ــی رب ــده ای را م ــر بینن ه
ــان  ــازار داغ گیاه ــروش در ب ــرای ف ــیله ای ب ــی وس ــی و گاه دام

ــی. کوه
ــی  ــد م ــر ق ــک مت ــش از ی ــه بی ــی اســت ک ــون گیاه ــه واژگ الل
کشــد و بــا گلهــای زنگولــه ای درشــت و بــا رنــگ هــای قرمــز و 

ــا نقــش مــی بنــدد. ــر مخمــل ســبز کوهپایــه هــای دن زرد ب
الله هـای واژگون در تمام سـال تنها چند روزی مهمان دنانشـینان 

اسـت و هر سـال اوایل اردیبهشـت ماه گل می دهد.
ــا  ــد ج ــتهای بویراحم ــز در دش ــگ زرد و قرم ــه دو رن ــن گل ب ای
خــوش مــی کــرد امــا امــروز بــا تخریبهــای فــراوان گونــه زرد آن 
در خطــر جــدی انقــراض قــرار گرفتــه اســت و رنگــش از خاطــره 

هــا محــو شــده اســت.
ایـن گونـه گیاهی بـه خاطـر رنـگ و فرمـش در برابر سـرما مقاوم 
اسـت اما عمر این گیاه زیبا سـه هفته اسـت و فصل مناسـب کشت 
ایـن گل در نواحی شـمالی زاگرس فروردین و اریبهشـت ماه اسـت.
در حالــی نــام اســتان چهــار محــال و بختیــاری بــا اللــه واژگــون 
عجین شــده کــه بیشــترین ســطح رویــش ایــن گل بــه کهگیلویه 

ــا اختصــاص دارد. و بویراحمــد و کوهپایه هــای دن
مناطــق ییاقــی ســررود، دهنــو، ســرگچینه، دامنــه هــای 
ــوه  ــی، ک ــمه میش ــرچنار، چش ــون، س ــکان، مارگ ــل باب ــا، جلی دن
ــون در  ــای واژگ ــه ه ــای الل ــگاه ه ــد از رویش ــو و میمن گل، گرگ
کهگیلویــه و بویراحمــد اســت کــه اکنــون ایــن گونــه گیاهــی در 

ــود. ــی ش ــت م ــدرت یاف ــه ن ــق ب ــن مناط ای
ــگران  ــد، گردش ــی رس ــه م ــه از راه ک ــت ک ــال اردیبهش ــر س ه
زیــادی بــرای دیــدن ایــن گل ســربه زیــر، روانــه دنــا مــی شــوند.
ــه  ــادی ب ــال 15۷۶ می ــار در س ــن ب ــرای اولی ــون ب ــه واژگ الل
وســیله جهانگــردان اروپایــی از منطقــه زاگرس بــه اتریــش و دیگر 
نقــاط اروپا انتقــال یافــت و در باغهــای افــراد ثروتمند و متشــخص 

اروپایــی کشــت شــد.
ایــن گل ســازگاری ویــژه ای بــا دامنــه هــای ســنگاخی و صخره 
ــه  ــوادی موســوم ب ــود م ــت وج ــه عل ــاه ب ــن گی ــاز ای ای دارد و پی

آلکالوئیدهــای ایمپریســین و فرتیســین مســکن درد اســت.

lالله واژگون سربه زیر در سوگ سیاوش 
در افســانه هــا آمــده اســت ایــن گل زمانــی کــه تیــغ تیز افراســیاب 
ــس  ــود و از پ ــوی ســیاوش مــی نشســت، شــاهد ماجــرا ب ــر گل ب
آن انــدوه، گلگونــه رخ، ســر بــه زیــر افکنــد تــا آرام آرام اشــک بــر 

بیگناهــی ســیاوش بریــزد.
چو سرو سیاوش نگونسار دید  

سرا پرده و دشت خونسار دید
بیفکند سر را ز انُده نگون     

بشد زان سپس الله واژگون
ــوزه  ــانی  و در م ــتون های ساس ــش سرس ــان در نق ــن گل گری ای
ــود. ــده می ش ــانی دی ــاه ساس ــش پادش ــار نق ــتان در کن ــاق بس ط
ــا  ــاید روزی ب ــد ش ــی گری ــیاوش م ــوگ س ــه در س ــی ک ــا گل ام
ــه ســوگ خــود بنشــیند و  ــی مهــری انســانها ب ــم ب هجمــه عظی
ــی  ــود در یک ــره ای ش ــا خاط ــزش تنه ــای زرد و قرم ــوان رنگه ال

ــادگاری. ــهای ی از عکس
گلــی کــه مغــرور و ســربه زیــر در دامنــه هــای دنــا در دامــن مــادر 
ســربلند زاگــرس به ثمــر نشســته اســت گاهــی در بازارهــای دیگر 

شــهرهای کشــور بــه قیمــت ناچیــزی بــه فــروش می رســد.
یــک کارشــناس منابــع طبیعــی مــی گویــد: گونــه زرد اللــه هــای 

واژگــون اســتان در خطــر شــدید انقــراض قــرار دارنــد.
ــان  ــروش گیاه ــازار ف ــفانه ب ــد: متاس ــی افزای ــاری م ــحر غف س
کوهــی بــا اســتقبال زیــاد مــردم روبــرو مــی شــود و ایــن امــر بــه 

ــد. ــی انجام ــان م ــن گیاه ــردن بیشــتر ای ریشــه کــن ک

lتاج قیصر دنا در بازار دستفروشان
وی اللــه واژگــون را یکــی از ایــن گیاهــان مــی دانــد کــه در فصل 
بهــار بــه واســطه گل هــای زیبایــش در برخــی شــهرهای همجــوار 
ــیاری  ــد: بس ــناس می گوی ــن کارش ــد.  ای ــی رس ــروش م ــه ف ب
ــش  ــر کاه ــن ام ــد و ای ــه می چینن ــاه را از ریش ــن گی ــردم ای از م

ــراه دارد. ــه هم ــگاه های آن را ب رویش
ــن  ــگاه های ای ــت از رویش ــی حفاظ ــع طبیع ــناس مناب ــن کارش ای
گیــاه و گونــه زرد آن و کشــت در گلخانــه هــا را از راههــای 

ــد. ــی کن ــوان م ــاه عن ــن گی ــراض ای ــری از انق جلوگی
ــا توجــه بــه بازدیدهــای  بــه گفتــه کارشناســان محیــط زیســت ب
میدانــی انجام شــده در فصــول فروردین و اردیبهشــت از رویشــگاه  
هــای مختلــف اللــه واژگــون در اســتان، رونــد تخریــب ایــن گیــاه 

در اســتان نگــران کننــده اســت.
چنانچــه زیســتگاه ایــن گل زیبــا بــه وســیله انســان و دام تخریــب 
نشــود، توانایــی پوشــاندن عرصــه هــای وســیعی از طبیعــت را بــا 

رویــش هــزاران شــاخه زیبــا دارد.
ــراض کشــور  ــه گیاهــان در خطــر انق ــه واژگــون از جمل ــاه الل گی
اســت کــه هرســاله بــه دلیــل برداشــت غیــر قابــل کنتــرل گل و 
پیــاز از رویشــگاه  هــای طبیعــی، بیــش از پیــش در معــرض نابودی 

ــرار دارد. ق
در ایــران براســاس سیاســت های ســازمان حفاظــت محیــط 
ــر  ــی و عنص ــره ژنتیک ــوان ذخی ــه عن ــون ب ــه واژگ ــت، الل زیس
زیبایــی شــناختی قلمــداد مــی شــود و بــه همیــن دلیــل حفاظــت 
از آن ضــروری اســت. بوتــه کنــی کــه ایــن روزهــا بســیار رونــق 
ــت و  ــر طبیع ــر پیک ــری ب ــران ناپذی ــات جب ــت، صدم ــه اس گرفت

ــد. ــی کن ــی وارد م ــان کوه ــگاههای گیاه رویش
صدماتــی کــه گاه بــا هیــچ مرهمــی قابــل درمــان نیســت و ایــن 
تنهــا عــزم مــن وتــو را مــی طلبــد کــه اندکــی تأمــل کنیــم و اگــر 
نعمتــی را از خــوان طبیعــت طلــب مــی کنیــم، حرمــت نگــه داریم 

و نمکــدان نشــکنیم.
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رئیــس منابــع طبیعــی شهرســتان بویراحمــد گفــت: 3۷ 
ــار  ــتان دچ ــن شهرس ــای ای ــار از جنگل ه ــزار هکت ه

ــد.  ــوط شــده ان ــرگ خــوار بل آفــت ب
جــواد رحیمیــان ظهــر چهارشــنبه در جمــع خبرنــگاران 
افــزود: مســاحت مناطــق آلــوده بــه آفــت برگ خــوار در 
ــزار و 500  ــاب  1۲ ه ــار، در چیت ــی 11000 هکت زیای
هکتــار، و در دلــی اوالد علــی مومــن پنــج هــزار و 500 

هکتــار اســت.
وی بیــان کــرد: همچنیــن میــزان آلودگــی جنگلهــا بــه 
ایــن آفــت در لــوداب هشــت هــزار و ۷00 هکتــار اســت 
کــه در مجمــوع بیــش از 3۷ هــزار هکتــار از جنگل های 

شهرســتان بویراحمــد دچــار ایــن آفت هســتند.
رحیمیــان تصریــح کــرد: ایــن آفــت بــه جوانــه و 
ــدای فصــل رشــد  ــه در ابت ــوط ک ــان بل ــای درخت برگه

تانــن کمتــری دارنــد؛ حملــه ور می شــود.
وی افـزود: علـت گسـترش این آفـات کاهـش بارندگی 

نسـبت بـه میانگین نرمال اسـت کـه جنگلهای بلـوط را 
بـا بیماریهـای مختلـف مواجه مـی کند.

ــا بیــان  ــع طبیعــی شهرســتان بویراحمــد ب رئیــس مناب
برگ خــوار  و  جوانه خــوار  پروانه هــای  الرو  اینکــه 
ــار  ــتند، اظه ــا هس ــوط ه ــاری بل ــی بیم ــل اصل عام
ــادن  ــاران ســبب شســته شــدن و افت ــارش ب داشــت: ب
الروهــا از درختــان و ویروســی شــدن الروهــا و مــرگ 

آنهــا می شــود.
وی افــزود:  بــارش بــاران در ابتــدای فصــل رویــش بــه 

کنتــرل آفــات کمــک مــی کنــد.
ــه  ــد و نیم ــق میان بن ــرد: مناط ــح ک ــان تصری  رحیمی
اصلی تریــن  از  بویراحمــد  شهرســتان  گرمســیری 

ــتند. ــات هس ــن آف ــیوع ای ــق ش مناط
ــل  ــه فص ــل اینک ــه دلی ــق ب ــن مناط ــزود: در ای وی اف
ــوم  ــرای هج ــرایط ب ــود ش ــاز می ش ــر آغ ــش زودت روی

ــت. ــاعدتر اس ــات مس آف

رئیس منابع طبیعی شهرستان بویراحمدعنوان کرد:

آفت برگ خوار بلوط۳۷ هزار هکتار از جنگل های بویراحمد  را بلعید

دام،  رأسـی  هـزار   ۴0 تلفـات 
سـامت  بـرای  جـدی  مخاطـرات 
روسـتاییان و عقیـم شـدن پوشـش 
گیاهی منطقه حکایـت کارخانه ذوب 
مـس »خاتون آبـاد« اسـت،جایی که 
لقـب یکـی از آلوده ترین دشـت های 

می کشـد.  یـدک  را  ایـران 

روزگاری نه چنــدان دور دشــت سرســبز خاتون آبــاد مأمنــی 
بــرای حیوانــات و چــرای دام بــود؛ گیاهــان سرســبز ســرخوش 
ســر از خــاک برمی آوردنــد و آواز پرنــدگان از گوشــه و کنــار بــه 
ــاوری بــه  گــوش می رســید؛ امــا طــی ســال های اخیــر ورود فّن
منطقــه و ایجــاد کارخانــه ذوب مــس خاتون آبــاد کار دســت ایــن 
ــر جــای  عرصــه طبیعــی داد و عــوارض زیســت محیطی کــه ب

گذاشــت همچنــان پابرجاســت.
بــه گفتــه مســئوالن محیــط زیســت ایــن کارخانــه فعالیــت خود 

ــدا  ــرده و ابت ــاز ک ــدون اخــذ مجوزهــای زیســت محیطی آغ را ب
بــه دلیــل فعالیــت انــدک آلودگــی چندانــی بــه دنبــال نداشــت؛ 
امــا بــا گــذر زمــان و افزایــش میــزان آلودگــی تــازه مســئوالن 
زخــم کاری دشــت خاتون آبــاد را مشــاهده کردنــد، زخمــی کــه 

ــاز دارد. ــان نی ــم زم ــرای ترمی ســال ها ب
ــون 40 هــزار رأس دام از بیــن  ــه تاکن از زمــان تأســیس کارخان
رفته انــد و نه تنهــا در زمــان کنونــی شــاهد از بیــن رفتــن 
ــز  ــده نی ــال آین ــا 10 س ــه، ت ــتیم بلک ــی هس ــای گیاه گونه ه
ــدارددر اطــراف  ــود ن ــه وج ــن منطق ــاه در ای ــکان رویــش گی ام
ــرار دارد؛ روســتائیانی  ــاد روســتاهای متعــددی ق دشــت خاتون آب
ــاد را  ــت خاتون آب ــه دش ــدن ب ــک ش ــرات نزدی ــی ج ــه حت ک
ــر دل  ــم ب ــی عظی ــه داغ ــن منطق ــی ای ــه آلودگ ــد چراک ندارن
دامپــروران و کشــاورزان گذاشــته اســت؛ به گونــه ای کــه از 
ــن  ــزار رأس دام از بی ــون 40 ه ــه تاکن ــیس کارخان ــان تأس زم
رفته انــد و نه تنهــا در زمــان کنونــی شــاهد از بیــن رفتــن 
ــز  ــده نی ــال آین ــا 10 س ــه، ت ــتیم بلک ــی هس ــای گیاه گونه ه

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن منطق ــاه در ای ــش گی ــکان روی ام

ــه  ــوط ب ــار مرب ــی از ذکــر آم مســئوالن محیــط زیســت در حال
کشــتزارها و پوشــش گیاهــی نابودشــده منطقــه امتنــاع می کنند 
ــر گونه هــای  ــرات آلودگــی ب ــرات زیســت محیطی و تأثی کــه اث

گیاهــی منطقــه بــرای همــگان مشــهود و مبرهــن اســت.
 وقتـی در خصـوص تأثیـرات ایـن آلودگی هـا بـر سـامت آدمی 
می کنیـم؛   سـؤال  درمـان  و  بهداشـت  حـوزه  مسـئوالن  از 
می گوینـد کـه اثـرات منفـی ناشـی از ایـن مسـئله بـر سـامت 
انسـان هنـوز ناشـناخته بـوده و ممکـن اسـت در طوالنی مـدت 

شـاهد برخـی مـوارد سـوء در ایـن خصـوص باشـیم.

lدشت خاتون آباد قربانی توسعه ناپایدار
ــس  ــه ذوب م ــی کارخان ــاد آلودگ ــتر ابع ــی بیش ــرای بررس ب
ــی  ــاون فن ــروری مع ــژاد س ــه ن ــراغ فاطم ــه س ــاد ب خاتون آب
محیــط زیســت اســتان کرمــان رفتــم؛ وی می گویــد کــه 
ــه ســاخت  ــاد در ســال ۷5 آغــاز ب ــه ذوب مــس خاتون آب کارخان
کــرد و در ســال ۸3 بــه بهره بــرداری رســید؛ در ابتــدا بــه دلیــل 
فعالیــت انــدک مشــکات آلودگــی چندانــی به همــراه نداشــت. 
اوج آالیندگــی ایــن واحــد صنعتــی مربــوط بــه ســال های ۸۷ و 
۸۸ بــود و در ایــن ســال ها میــزان گردوغبــار و گاز so۲ تفــاوت 

ــا اســتانداردهای تعریف شــده داشــت. فاحشــی ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کارخانــه دچــار مشــکات عدیــده 
اســت تأکیــد می کنــد کــه محیــط زیســت هیچ گونــه مجــوزی 
ــداده و خواهــان راه انــدازی آن در مجــاورت  بــه ایــن کارخانــه ن
میــدوک بــود چراکــه کنســانتره در ایــن منطقــه تولید می شــد با 
جابجایــی کارخانــه بــه آن مکان خــط پیوســته ای ایجاد می شــد 
ــز  ــاب و ذهــاب نی ــرار نداشــت و ای ــاد ق کــه در دشــت خاتون آب
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ــد  ــن واح ــرای ای ــب تری ب ــکان مناس ــت و م ــورت نمی گرف ص
ــه شــمار می رفــت. صنعتــی ب

نــژاد ســروری از مخالفــت محیــط زیســت بــا احــداث کارخانه در 
ــود  ــود: باوج ــادآور می ش ــد و ی ــر می ده ــاد خب ــت خاتون آب دش
نداشــتن مجــوز از محیــط زیســت کارخانــه فعالیــت خــود را آغاز 
کــرد امــا مــا مرتبــاً فعالیــت ایــن واحــد صنعتــی را تحــت نظــر 
داشــتیم و اخطارهایــی در خصــوص آالیندگــی زیســت محیطی 

بــه آن هــا داده ایــم.
 

ــی  ــه آلودگ ــتندی درزمین ــی مس ــرح پژوهش lط
خاتون آبــاد وجــود نــدارد! 

ــدود 30  ــال ۸۸ را ح ــه در س ــن کارخان ــزان گاز so۲ ای وی می
ــی ام  ــی پ ــزار پ ــدود دو ه ــار را ح ــی ام و گردوغب ــی پ ــزار پ ه
عنــوان و تصریــح می کنــد: بــا توجــه بــه از بیــن رفتــن پوشــش 
گیاهــی و تلفــات دامــی؛ محیــط زیســت اعــام کــرد که دشــت 
ــت. ــب نیس ــرای دام مناس ــرای چ ــوان ب ــاد به هیچ عن خاتون آب
از او در خصــوص میــزان کشــتزارهای از بیــن رفتــه ایــن منطقه 
ــوان  ــی می ت ــن پاســخ می دهــد: زمان ــم کــه چنی ســؤال می کن
آمــار دقیــق در ایــن خصــوص ارائــه کــرد کــه پــروژه ای در ایــن 
زمینــه کارشــده باشــد کــه بــر اســاس آن مشــخص شــود کــه 

ایــن آلودگــی تــا چــه شــعاع و عمقــی اثرگــذار بــوده اســت.
ــی  ــت ارگان ــط زیس ــه محی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروری ب ــژاد س ن
نظارتــی اســت و کارهــای پژوهشــی انجــام نمی دهــد، 
ــتناد  ــه آن اس ــه ب ــن زمین ــوان در ای ــه بت ــد: طرحــی ک می افزای
ــدارد؛ تنهــا در قســمت آمــوزش محیــط زیســت  کــرد وجــود ن
ــدارد،  ــی ن ــی و اجرای ــه عملیات ــه جنب ــه ای ک ــی کتابخان طرح

ــت. ــده اس انجام ش

ــا 20 کیلومتــری کارخانــه  lهشــدار! چــرای دام ت
مــس ممنــوع

ــا  ــه ت ــرد ک ــام ک ــت اع ــط زیس ــد: محی ــه می ده وی ادام
ــرد؛  ــورت نگی ــرای دام ص ــه چ ــری کارخان ــعاع ۲0 کیلومت ش
ــه  ــاد اســت ک ــه خاتون آب ــن کارخان ــه ای ــتا ب ــن روس نزدیک تری

ــه دارد. ــر فاصل ــش کیلومت ــوده ش ــه آل ــا منطق ت
ــی  ــج کنون ــان نتای ــتان کرم ــت اس ــط زیس ــی محی ــاون فن مع
ــد و  ــوس می دان ــی محس ــال ۸۸ دارای تفاوت ــه س ــبت ب را نس
ــه در  ــر اســاس آخریــن خوداظهــاری کارخان ــوان می کنــد: ب عن
تاریــخ چهــارم اســفندماه 94 میــزان آالیندگــی از دودکــش درایر 
1۲۲ بــوده کــه شــاخص اســتاندارد در ایــن زمینــه 50 پــی پــی ام 
ــزان آالیندگــی از دودکــش فلــش ۲۷9 و  ــن می اســت؛ همچنی
اســتاندارد 100 اســت؛ میزان so۲ ســه هــزار و 5۷1 و اســتاندارد 

ایــن شــاخص ســه هــزار و ۸00 اســت.
نــژاد ســروی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در دودکــش 
درایــر میــزان آالیندگــی ۲.5 برابــر وضعیــت اســتاندارد اســت، از 
بهبــود وضعیــت نســبت بــه ســال ۸۸ خبــر می دهــد و عنــوان 
ــان  ــام؛ همچن ــت انج ــات در دس ــود اقدام ــه باوج ــد ک می کن
ــاد  ــس خاتون آب ــه ذوب م ــت و کارخان ــوب نیس ــت مطل وضعی

جــزو صنایــع آالینــده اســتان محســوب می شــود.
 

سال به ســال  کــه  بی ســرانجامی  lوعده هــای 
تکــرار می شــود

ــد را  ــام ده ــد انج ــه بای ــه کارخان ــی ک ــن اقدام وی مهم تری
ــه در  ــد: کارخان ــد و می گوی ــوان می کن ــد ذوب عن ــاح واح اص
ایــن خصــوص اقــدام و بــا یــک شــرکت خارجــی قــرارداد منعقد 
کــرده اســت امــا نهایــی شــدن ایــن اقــدام سال به ســال تمدیــد 

می شــود.
معــاون فنــی محیــط زیســت اســتان کرمــان شــروع عملیــات 
احــداث کارخانــه اکســیژن را ۲5 اســفندماه ۸۸ و آغــاز عملیــات 
ــی  ــد واز نهای ــوان می کن ــفندماه ۸9 عن ــاح ذوب را ۲5 اس اص

ــد. ــر می ده ــر خب ــال حاض ــا در ح ــن پروژه ه ــدن ای نش

ــاه  ــه اســید را اول خردادم ــخ ســاخت کارخان ــن تاری وی همچنی
ــا  ــا دارد ب ــه ادع ــد: کارخان ــرده و می گوی ــوان ک ــال 90 عن س
ــد  ــد فرآین ــدا بای ــا ذوب؛ ابت ــی ب ــد اصل ــاط فرآین ــه ارتب توجــه ب
ذوب اصــاح شــود؛ چراکــه گاز SO۲ تولیــدی کارخانــه خوراک 
ــه  ــد ک ــه می گوین ــئوالن کارخان ــود. مس ــید می ش ــه اس کارخان
ــای  ــزان گازه ــد می ــت و بای ــاح اس ــال اص ــد ذوب در ح فرآین
ــر آن  ــه اســید ب ــا کارخان ــرای مــا مشــخص شــود ت خروجــی ب

مبنــا راه انــدازی شــود.
نــژاد ســروری راه انــدازی کارخانــه اســید و بازیابــی گاز SO۲ را 
ــا و بحــث  ــد و از تحریم ه ــر می دان ــک ضــرورت اجتناب ناپذی ی
مکمــل ذوب به عنــوان دالیــل مســئوالن کارخانــه بــرای تأخیــر 

در راه انــدازی کارخانــه اســید یــاد می کنــد.
ــاد هــر  ــه ذوب مــس خاتون آب ــه اینکــه کارخان ــا اشــاره ب وی ب
ــط زیســت  ــه محی ــاری را ب ــود اظه ــج خ ــار نتای ــاه یکب ســه م
ــورد  ــه م ــگاه های کارخان ــد: آزمایش ــد، می گوی ــام می کن اع
تأییــد محیــط زیســت اســت و در زمــان نمونه بــرداری ناظرانــی 
ــام  ــاس اع ــد. براس ــور دارن ــل حض ــز در مح ــا نی ــرف م از ط
ــه در تاریــخ ۲۸ مــرداد 94؛ اصــاح ذوب 13.۶۶ درصــد،  کارخان
کارخانــه اســید ۷.33 درصــد و اکســیژن ۸۶.9۸ درصد پیشــرفت 

ــته است. داش

lمحیــط زیســت از اقدامــات کارخانــه مــس 
خاتــون آبــاد رضایــت نــدارد

از او در خصــوص تأثیــر ایــن آلودگــی بــر ســفره های آب 
ــد  ــور می ش ــدا تص ــت: در ابت ــه گف ــردم ک ــؤال ک ــی س زیرزمین
کــه میــزان آرســنیک بــاالی آب ایــن منطقــه در اثــر آلودگــی 
کارخانــه اســت امــا براســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه 
ــوده  ــن ب ــن عنصــر از الیه هــای زمی مشــخص شــده اســت ای

ــت. ــس نیس ــع م ــه مجتم ــوط ب و مرب
وی دادن مکمــل بــه دام هــا را یــک مســکن زودگــذر می دانــد 
ــد مشــکل به صــورت ریشــه ای  ــه بای ــن زمین ــد: در ای و می گوی

حــل شــود.
معــاون فنــی محیــط زیســت اســتان کرمــان بــا یــادآوری ایــن 
ــت  ــده رضای ــات انجام ش ــت از اقدام ــط زیس ــه محی ــه ک نکت
ــه  ــی کارخان ــر آلودگ ــال حاض ــد: در ح ــد می کن ــدارد، تأکی ن
ــده  ــع آین ــزو صنای ــه ج ــن کارخان ــاکان ای ــده و کم اصاح نش
اســت امــا وضعیــت نســبت بــه ســابق بهتــر شــده اســت گرچــه 

ــیده اســت. ــام نرس ــه اتم ــوز ب ــه هن ــای کارخان پروژه ه
ــی  ــاد ط ــس خاتون آب ــه ذوب م ــه کارخان ــت ک ــد اس وی معتق
ســال های گذشــته به شــدت کــم کاری کــرده اســت می گویــد: 
ــار در  ــش و به اجب ــه کم وبی ــر کارخان ــال اخی ــد س ــی چن ــا ط ام

ایــن زمینــه فعال شــده اســت.
ــرف اداره  ــش از ط ــال پی ــن س ــد: چندی ــروری می گوی ــژاد س ن

ــه طــرح  محیــط زیســت شهرســتان شــهربابک از ایــن کارخان
ــکایت شد. ش

وقتـی در خصوص آخریـن وضعیت پرونده قضایـی کارخانه ذوب 
مـس خاتون آبـاد سـؤال می کنم مرا به سرمسـت رئیـس حقوقی 
ایـن اداره کل ارجـاع می دهـد و در تمـاس با او تنها با این پاسـخ 
مواجه می شـوم: »بـه اطاعاتی که دارید بسـنده کنیـد و در این 

خصوص جوابگو نخواهـم بود.«

راس  هــزار   50 گلــوی  مســی  lحلقه هــای 
می فشــارد را  خاتون آبــاد  دام هــای 

ــه دامپزشــکی  ــود ب ــوط می ش ــه مرب ــن قضی ــد ای ــا یــک بع ام
و اثراتــی کــه بــر دام هــای منطقــه داشــته اســت بــه طوریکــه 
حســین رشــیدی مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان از تلــف 
ــس  ــع م ــت مجتم ــدای فعالی ــزار رأس دام از ابت ــدن 40 ه ش
خاتون آبــاد تــا اواخــر ســال گذشــته خبــر می دهــد و می گویــد: 
تنهــا در ســال گذشــته بیــش از دو هــزار رأس دام تلــف شــدند.
وی تعــداد دام تلف شــده در ســال ۸4 را دو هــزار دام ذکــر کــرده 
ــر  ــان ســال گذشــته بالغ ب ــا پای و ادامــه می دهــد: از ســال ۸۶ ت

ــده اند. ــزار رأس دام تلف ش 40 ه
ــد  ــی می دان ــه را جزئ ــده در کارخان ــات انجام ش رشــیدی اصاح

ــال های  ــه س ــوط ب ــی مرب ــات دام ــترین تلف ــد: بیش و می افزای
13۸۶-۸۷ و ۸۸ اســت کــه ایــن رونــد بــا توجــه بــه اصاحــات 
انجام شــده در کارخانــه در ســال های اخیــر کمتــر شــده اســت.  
ــا ســال  ــدارن خســارت دیده ت ــه دام  وی از پرداخــت غرامــت ب
به منظــور  مکمل هایــی  می افزایــد:  و  می دهــد  خبــر   91
ــه داده می شــود کــه  ــه دام هــای منطق کاهــش جــذب مــس ب
آمــار تلفــات را کاهــش می دهــد؛ از ســال ۸۶ تاکنــون 1۷0 تــن 

ــده اســت. مکمــل توزیع ش
رشــیدی از وجــود 50 هــزار رأس دام در حــال حاضــر در منطقــه 
ــد و  ــر می ده ــاد خب ــس خاتون آب ــع م ــراف مجتم ــع اط و مرات

می گویــد: ایــن تعــداد دام در معــرض آلودگــی قــرار دارنــد.
وی بابیــان اینکــه دام هــا و مراتــع تا شــعاع 30 تــا 40 کیلومتری 
کارخانــه در معــرض آلودگــی قــرار دارنــد می افزایــد: آلودگــی در 
مراتــع اطــراف کارخانــه به آســانی از بیــن نمــی رود و ســال ها بــه 

طــول می انجامــد تــا ایــن آلودگــی برطــرف شــود.
رشــیدی توصیــه می کنــد کــه دامــداران حتی المقــدور از 
ــن  ــه ای ــا نزدیــک شــدن ب ــه ب ــد چراک ــه بگیرن ــه فاصل کارخان

ــوند. ــرو می ش ــتری روب ــات بیش ــی و تلف ــا آلودگ ــه ب منطق

ــوم پزشــکی از پیشــنهاد  lاســتقبال دانشــگاه عل
خبرگــزاری مهــر

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان ضمــن ابــراز 
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ــامت  ــر س ــی ب ــن آلودگ ــرات ای ــوص اث ــی در خص نگرانی های
انســان، می گویــد: بــه دلیــل ایــن نگرانی هــا دو گــروه در 
معــرض خطــر را مــورد آزمایــش قراردادیــم کــه ایــن آزمایش ها 

بــه دلیــل کمبــود فّنــاوری توســط هایتــک انجــام شــد.
ــه اینکــه نگرانی هایــی در خصــوص  ــا اشــاره ب ــوذر نخعــی ب  ن
اثــرات طوالنی مــدت بــرای ســامت افــراد وجــود دارد، 
اثــرات  بــه  نســبت  بلندمــدت  نگرانی هــای  می افزایــد: 
ــث  ــه در بح ــورهایی ک ــه کش ــت چراک ــتر اس ــدت بیش کوتاه م
ــم  ــوز عل ــد و هن ــتند محدودن ــال هس ــس فع ــای م آلودگی ه
در ایــن زمینــه پیشــرفت نکــرده و میــزان اثــرات ایــن مســئله 

ــت. ــخص نیس ــق مش ــورت دقی به ص
ــی در  ــای علم ــش ه ــج پژوه ــوص نتای ــه از او در خص زمانیک
زمینــه اثــرات آلودگــی بــر روی مــادران بــاردار و جنیــن ســؤال 
کــردم از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کــرد و گفــت: حتمــاً در ایــن 

ــم داد. ــام خواهی ــی انج ــای پژوهش ــه طرح ه زمین
 

lکاهــش آالیندگــی کارخانــه اولویــت اصلــی 
سرچشــمه مــس  مجتمــع  مســئوالن 

ــن زاده  ــه محمدامی ــت ک ــی اس ــارات در حال ــن اظه ــی ای تمام
مدیــر امــور ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت مــس منطقه ای 
کرمــان از انجــام اصاحــات اساســی در کارخانــه خبــر می دهــد 
و می گویــد: در ســال ۸4 و ۸5 آالیندگــی در مجتمــع مــس 
مترمکعــب  بــر  میلی گــرم  هــزار  بــاالی 10  خاتون آبــاد 
بــود کــه متأســفانه تلفــات دامــی بســیار زیــادی را بــه 

ــت. دنبال داش
وی از پرداخــت حــدود دو میلیــارد تومــان غرامــت بــه دامــداران 
طــی ســه ســال گذشــته خبــر می دهــد و می افزایــد: به منظــور 
اصــاح آالیندگــی کارخانــه کار بــر روی الکتروفیلترهــای 
ــا 9۲  ــی 90 ت ــال آن آالیندگ ــه دنب ــه ب ــد ک ــاز ش ــه آغ کارخان

ــریف  ــگاه ش ــال ۸9 دانش ــرد؛ در س ــدا ک ــش پی ــدی کاه درص
نیــز بــرای کارهــای تکمیلــی وارد عمــل شــد کــه آالیندگــی به 

ــرد. ــدا ک ــب کاهــش پی ــر مترمکع ــرم ب ــزار میلی گ ه
امیــن زاده تأکیــد می کنــد: ایــن رونــد ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکه 
مجــدداً کاهــش بیــن 400 تــا 450 میلی گــرم بــر مترمکعــب در 
ــدیم  ــق ش ــه کار در بهمــن 94 موف ــا ادام ــی رخ داد و ب آالیندگ
مجــدداً 40 درصــد کاهــش نســبت بــه قبل داشــته باشــیم و این 

رقــم را بــه متوســط ۲50 میلی گــرم بــر مترمکعــب برســانیم.
ــه اهــداف  ــا توجــه ب ــوز ب ــه می دهــد: خوشــبختانه هن وی ادام
ــن  ــدت ای ــدت و بلندم ــدت میان م ــای کوتاه م و برنامه ریزی ه
ــه  ــه ب ــا توج ــک ب ــده نزدی ــه دارد و در آین ــان ادام ــد همچن رون
پروژه هــای موجــود ماننــد اکســیژن و اســید آالیندگــی کارخانــه 

بــه حــد اســتاندارد خواهــد رســید.
ــردن  ــگ ک ــی و مدلین ــتای بررس ــد: در راس ــن زاده می گوی امی
ــد  ــریف منعق ــگاه ش ــا دانش ــراردادی ب ــاد ق ــی خاتون آب آالیندگ
انجام شــده  نمونه گیری هــای  بــه  توجــه  بــا  کرده ایــم؛ 
ــع  ــری مجتم ــک کیلومت ــعاع ی ــا ش ــود ت ــه های موج و نقش
ــدارد. نمونه گیــری و  ــرای دام هــا ن مشــکلی ازلحــاظ آلودگــی ب
تحقیقــات بــر روی خــاک و گیاهــان منطقــه انجام شــده اســت 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ــه مشــکلی در ای ک
ــعاع  ــت ش ــط زیس ــکی و محی ــئوالن دامپزش ــه مس ــه گفت ب

مخاطــرات آلودگــی ایــن منطقــه 
تــا شــعاع ۲0 تــا 30 کیلومتــری 
کارخانــه اســت و ایــن در حالی اســت 
ــن  ــه مــس ای ــه مســئوالن کارخان ک
شــعاع را تــا یــک کیلومتــری مجتمع 
می داننــدوی  خاتون آبــاد  مــس 
در  تأخیــر  دلیــل  را  تحریم هــا 
اجــرای پروژه هــای اکســیژن و اســید 

می دانــد و می افزایــد: پــروژه کارخانــه اکســیژن بیــش از 9۶ تــا 
ــدازی می شــود. ــان ســال جــاری راه ان ــا پای 9۷ درصــد دارد و ت
امیــن زاده بــا اشــاره بــه اینکــه به مــوازات ایــن پــروژه، 
ــل از  ــت: قب ــت، گف ــام اس ــال انج ــز در ح ــات ذوب نی اصاح
ــه اســید را نتوانســتیم وارد  ــه از کارخان ــی یــک قطع برجــام حت
کنیــم امــا بعــد از برجــام کار آغازشــده و تجهیزات الزم ســفارش 
داده شــده اســت کــه بعــد از رســیدن تجهیــزات و نصــب آن هــا 
می توانیــم طبــق برنامه ریزی هــا در ســه ماهه اول بهــار 9۷ 

ــم. ــه را بزنی ــتارت کارخان اس
ــود  ــه وج ــر کارخان ــدوده خط ــوص مح ــی در خص ــه ابهام البت
دارد چراکــه بــه گفتــه مســئوالن دامپزشــکی و محیــط زیســت 
ــا 30  ــا شــعاع ۲0 ت ــه ت ــن منطق شــعاع مخاطــرات آلودگــی ای
کیلومتــری کارخانــه اســت و ایــن در حالــی اســت که مســئوالن 
کارخانــه مــس ایــن شــعاع را تــا یــک کیلومتــری مجتمــع مس 

خاتون آبــاد می داننــد.
باوجـود گذشـت سـال ها از مشـکل زیسـت محیطی آلوده تریـن 
دشـت کشـور و بی سـرانجامی وعده ووعیدهـا در ایـن خصـوص 
به تازگـی صحبت هایـی در خصوص آلودگی های زیسـت محیطی 
مس سرچشـمه به گوش می رسـد که بـه نظر می رسـد ابعاد این 
ضایعه زیسـت محیطی نیز دسـت کمی از مرثیه خوانـی خاتون آباد 

نداشـته باشد.

مخاطرات زیست محیطی کارخانه ذوب مس خاتون آباد

دستگاه
جزئیات مخاطرات اظهارنظر کننده

محیط زیست 

ــا توجــه بــه از بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی و تلفــات دامــی  ب
ــب  ــرای دام مناس ــرای چ ــوان ب ــاد به هیچ عن ــت خاتون آب دش

نیســت
تا شعاع ۲0 کیلومتری کارخانه چرای دام صورت نگیرد

محیط زیست

ــاکان  ــده و کم ــه اصاح نش ــی کارخان ــر آلودگ ــال حاض در ح
ــده اســت ــع آین ــه جــزو صنای ــن کارخان ای

نزدیک تریــن روســتا بــه ایــن کارخانــه خاتون آبــاد اســت کــه 
تــا منطقه آلــوده شــش کیلومتــر فاصلــه دارد

دامپزشکی
ــع  ــت مجتم ــدای فعالی ــزار رأس دام از ابت ــدن 40 ه ــف ش تل

ــته ــال گذش ــر س ــا اواخ ــاد ت ــس خاتون آب م
تنها در سال گذشته بیش از دو هزار رأس دام تلف شدند

علوم پزشکی

نگرانی هــای بلندمــدت نســبت بــه اثــرات کوتاه مــدت بیشــتر 
اســت چراکــه کشــورهایی کــه در بحــث آلودگی هــای مــس 
فعــال هســتند محدودنــد و هنــوز علــم در ایــن زمینه پیشــرفت 
نکــرده و میــزان اثــرات ایــن مســئله به صــورت دقیــق 

مشــخص نیســت

جامعــه ایـــران
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طــرح یــوز ×10 در راســتای اتصــال 
ایمن10منطقــه حفاظت شــده ای کــه 
ســال های  طــی  ایرانــی  یوزپلنــگ 
اخیــر در آن هــا دیده شــده در حالــی 
بــرای نخســتین بــار ارائــه می شــود 
کــه عملــی شــدن آن نیازمنــد عــزم 

مســئوالن اســت. 

ــی نجــات  ــه طرح هــای عمل ســال ها اســت کــه مســئوالن از ارائ
یــوز آســیایی ســخن می گوینــد و درســت در همــان زمــان تلفــات 
ــاالن  ــای فع ــر داغ ه ــی ب ــر، داغ ــوران بی نظی ــن جان ــاده ای ای ج
محیط زیســت می گــذارد و ایــن طرح هــا نیــز بــه فراموشــی 
ــن  ــات ای ــری از تلف ــرای جلوگی ــا به راســتی ب ــپرده می شــود ام س

گربــه ســان نــادر چــه بایــد کــرد؟
هفتــه گذشــته بــود کــه خبر تصــادف خــودرو بــا مــاده یوز آســیایی 
در محــور ســبزوار-میامی، یک بــار دیگــر موجــی از انتقــادات 
ــه  ــط ب ــای ذی رب ــه عملکــرد نهاده ــار نظــرات را نســبت ب و اظه
همــراه داشــت و امــروز تولــه 13ماهــه آن یــوز ســرگردان در جدال 
بــا آهــن و آســفالت خشــن همچنــان باگذشــت شــش روز از ایــن 
ــش  ــده ماندن ــال زن ــردد و احتم ــادر می گ ــال م ــه دنب ــانحه ب س
توســط کارشناســان تنهــا ۲0درصــد عنــوان می شــود امــا 

ــت؟ ــر کیس ــن مقص دراین بی
ســال گذشــته نیــز بــرای یوزهــا بــه همیــن منــوال گذشــت، خبــر 
ــا  ــدن آن ه ــته ش ــیایی و کش ــای آس ــریالی یوزه ــای س تصادف ه
توســط چوپانــان و پلنگ هــا در دشــت ها و کوه هــای منطقــه 
ــار  ــود کــه کارشناســان محیط زیســت را یک ب ــدر تأســف بار ب آن ق
ــوری  ــه جان ــت این گون ــه حافظ ــی در زمین ــه طرح ــه ارائ ــر ب دیگ
دعــوت کنــد تــا جمعیــت ایــن جانــور کــه امــروز ۷0قــاده در تمام 

ــد. جهــان تخمیــن زده می شــود بیــش از ایــن کاهــش نیاب
 

lیوز حیوانی کم زادوولد است
ــه  ــد کــه ازجمل ــد می کن ــل متعــددی زندگــی یوزهــا را تهدی دالی
آن هــا کمبــود آب و غــذا، عوامــل انســانی اعــم از جــاده، شــکار و 
چوپانــان، تجــارت پلیــد ایــن حیــوان کمیــاب، بلــوغ دیــر و پیــری 
زودرس، بــارداری بســیار ســخت و دوران جفت گیــری بســیار 
کوتــاه، داشــتن بیشــترین آمــار تلفــات طبیعــی تولــه هــا در بیــن 
گربه ســانان، عــدم وجــود تکنولــوژی بــارداری مصنوعــی در ایــران 
ــاده  ــر دو ق ــی ب ــق و بررس ــال تحقی ــه س ــس از س ــوز پ ــه هن ک
یــوز موســوم بــه دلبــر و کوشــکی موفــق بــه تولیدمثــل از آن هــا 
ــوردن  ــم خ ــع آن بره ــم و به تب ــر اقلی ــن تغیی ــده ایم و همچنی نش
چرخــه مهاجــرت هســتند و دراین بیــن تلفــات جــاده ای یوزهــای 

ــرار دارد. ــیایی با۶0درصــد ق آس
ــزرگ محســوب می شــود  ــه ای ب ــدر فاجع ــوز آن ق ــک ی ــاف ی ات
کــه اگر مقیــاس یــک بــه ۷0 قــاده موجــود در جهــان را در قیاس 
ــم  ــبه کنی ــن محاس ــت روی زمی ــارد جمعی ــت میلی ــا یک به هف ب
یعنــی مــرگ یــک تمــدن بــه بزرگــی هنــد یــا دو برابــر جمعیــت 
ــک  ــا ی ــورد ب ــم زدن و در برخ ــم بره ــا در یک چش ــه اروپ اتحادی
خــودرو و اگــر نــام ایــن حادثــه را نمی تــوان فاجعــه گذاشــت، چــه 

ــده آن اســت؟ نامــی برازن
ــن  ــا ای ــوز ب ــاده ی ــک م ــه ی ــی ک ــرد زمان ــور ک ــد تص ــال بای ح
جمعیــت بســیار کــم و پراکندگــی بــاال در مرکــز ایــران اســامی، 
ــی  ــه ســن نوجوان ــدان ب ــا چنــگ و دن ــه خــود را ب توانســته دو تول
برســاند، برخــورد بــا خــودروی ســواری یــا شــکار توســط چوپانــان، 
چــه بایــی بــر ســر جمعیــت این گونــه جانــوری در دنیــا مــی آورد؟
ــتان و  ــد، تاجیکس ــوریه، هن ــراق، س ــیایی در ع ــوز آس روزگاری ی
ایــران دیــده می شــد و امــروز ایــن جمعیــت تنهــا و تنهــا در خــاک 
ایــران اســامی موجــود اســت امــا متأســفانه باوجــود پــروژه یــوز 
آســیایی، ســازمان محیط زیســت و تشــکل های مرتبــط بــه 
ــه  ــظ این گون ــرای حف ــی ب ــه عمل ــل توج ــدام قاب ــون اق آن تاکن
ارزشــمند انجام نشــده اســت تــا همچنــان در انتظــار رخ دادن 

ــیم. ــاره باش ــد دراین ب ــای ب خبره
lطرح های ارائه شده کارشناسی می شوند

طــی  محیط زیســت  مردمــی  ســازمان های  تاش هــای 
ــوری  ــه جان ــر باعــث دلگرمــی دوســتداران این گون ســال های اخی
در ایــران شــده امــا بایــد در نظــر داشــت کــه عدم حمایــت دولتــی 
از ایــن طرح هــا  غالبــاً انجــام آن هــا را در هالــه ای از ابهــام 
می گــذارد چراکــه ســمن های محیــط زیســتی جــز نیــروی 
ــد امــا  انســانی و تفکــری خیرخــواه چیــز دیگــری در بســاط ندارن

ــدند؟ ــرا نش ــرا اج ــد و چ ــه بودن ــا چ ــن طرح ه ای
انجــام ســرعت گیر در جــاده: طــرح اجــرای ســرعت گیر در جــاده 
زمانــی مطــرح شــد کــه مــاده یــوز ایرانــی در منطقــه میاندشــت 
میامــی تلــف شــد و برخــی ســمن های محیــط زیســتی بــه جــد 
خواســتار پیگیــری آن شــدند ایــن طــرح دو مخالــف اصلی داشــت 
کــه نخســتین آن هــا پلیــس راهــور ناجــا بــود بــا ایــن توجیــه کــه 
ــت و  ــرعت گیر گذاش ــوان س ــور نمی ت ــی کش ــاده اصل ــچ ج در هی
ــن  ــف دوم ای ــد و مخال ــد می کن ــه جــان انســان را تهدی ــن مقول ای
ــر کارشناســی  ــود کــه اجــرای آن را غی ــری ب طــرح اداره راه و تراب

می دانســت.
ــتان  ــدار در شهرس ــای هش ــدار: تابلوه ــای هش ــرار دادن تابلوه ق
ــان  ــد دیده ب ــتی مانن ــط زیس ــمن های محی ــت س ــاهرود باهم ش
ــه  ــه ب ــد ک ــام ش ــه انج ــی دو مرحل ــال93 و 94 ط ــت در س طبیع
ــا،  ــودن آن ه ــبرنگی نب ــردم، ش ــه م ــدم توج ــد ع ــر می رس نظ
و  پوســیدگی  و  آفتــاب خوردگــی  ســرعت باالی خودروهــا، 
ــاخت. ــن س ــه آن را ناممک ــدید ادام ــاد ش ــایش ب ــن فرس همچنی
نصــب فاشــر: نصــب فاشــر در جــاده بــا حس گــر دیــد در شــب 
طرحــی بــود کــه به محــض ورود یــوز بــه حومــه جــاده بــا صــدای 
ــه  ــاخت ک ــر دور می س ــه خط ــوان را از منطق ــاش حی ــر و ف آژی
نخســتین مخالــف آن ســازمان های محیــط زیســتی بودنــد چراکه 
ایــن طــرح می توانســت جلــوی مهاجــرت یــوز بــرای یافتــن غــذا 

و جفــت را بگیــرد.
نصــب حس گــر روی ســپر خودروهــا: ایــن طــرح توســط مبتکــران 
بومــی در شهرســتان شــاهرود به گونــه ای ارائــه شــد کــه حس گــر 
ــه راننــده   ــا هشــدار ب به محــض نزدیکــی یــوز عمــل می کــرد و ب
از بــروز حــوادث شــدید جلوگیــری می کــرد و یــا حداقــل جراحــت 
حیــوان را در لحظــه برخــورد کاهــش مــی داد ایــن طــرح بــا هزینه 

ــون خــودرو در ســال از مســیر شــاهرود- ــردد یک میلی گــزاف و ت
میامی-ســبزوار به نوعــی تعــارض داشــت.

ایجــاد زیرگــذر: طــرح ایجــاد زیرگــذر بــرای یــوز بــه یــک دلیــل 
ــوز در  ــد آن هــم ایــن اســت کــه ی منطقــی بی نتیجــه خواهــد مان
ــوردار  ــری برخ ــه کوچک ت ــانان از جث ــایر گربه س ــا س ــه ب مقایس
اســت و در قیــاس بــا پلنــگ کمــی ترســوتر اســت لــذا ایــن جانــور 
ــان  ــه ج ــک را ب ــگ و تاری ــق تن ــور از مناط ــک عب ــدرت ریس ق

نمی خــرد و خــود را به هیچ وجــه درخطــر نمی انــدازد.
 

lیوز×10چیست؟ 
ــده ای  ــی و ای ــی عمل ــد طرح ــر می رس ــه نظ ــوز ×10 ب ــرح  ی ط
بســیار جالــب بــرای حفــظ این گونــه جانــوری باشــد کــه توســط 
جمعیــت دیده بــان طبیعــت شــاهرود ارائه شــده اســت ایــن طــرح 
10منطقــه ای کــه طــی ســال های اخیــر یــوز در آن هــا دیده شــده 
ــا  ــازد و ب ــط می س ــم مرتب ــه ه ــذر ب ــای روگ ــق پل ه را از طری

ــد. ــت می کن ــه مســیرهای امــن هدای ــا را ب ــس، یوزه فن
مبتکــر ایــن طــرح و کارشــناس یــوز جمعیــت دیده بــان طبیعــت 
کــه سال هاســت در ایــن زمینــه همــکاری می کنــد دربــاره طــرح، 
می گویــد: پیشــنهاد مــا ایجــاد پل هــای ارتباطــی بی خطــر 
بین10منطقــه اصلــی زندگــی یــوز آســیایی اســت کــه اگــر اجــرا 
ــن  ــه دارد ای ــاده دورنگ ــوری را از ج ــه جان ــد این گون ــود می توان ش
ــن  ــع یقی ــد و به طورقط ــرا درمی آی ــه اج ــه ب ــد مرحل ــرح در چن ط
در ابتــدا و در مرحلــه اول اتصــال بی خطــر منطقــه تحــت حفاظــت 
ــد  ــه خواه ــگاه حیات وحــش میاندشــت موردتوج ــه پناه ــوران ب ت

ــود. ب
امیــن ولیــان ادامــه می دهــد: بعــد از میاندشــت، منطقــه 
حفاظت شــده بافــق بــه پناهــگاه حیات وحــش دره انجیــر، ســپس 
ــادران در  ــد و به ــده کالمن ــه حفاظت ش ــه منطق ــزد ب ــر ی دره انجی
ــش  ــگاه حیات وح ــه پناه ــر ب ــس از آن دره انجی ــزد و پ ــتان ی اس
ــزد  ــد راور در اســتان های ی ــدان و پناهــگاه حیات وحــش دربن نایبن
و کرمــان بــه هــم متصــل می شــوند تــا ایــن طــرح مســیر یوزهــا 

ــازد. ــن س را ایم
ــد:  ــح می ده ــرح، توضی ــن ط ــرای ای ــاط اج ــایر نق ــاره س وی درب
ــه پناهــگاه  ــه بافــق، نایبنــدان ب ایــن طــرح در ادامــه کالمنــدان ب
حیات وحــش عباس آبــاد نائیــن، دره انجیــر بــه پــارک ملــی 
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 محمدحسین 
عابدی

جامعــه ایـــران

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 55 | شماره 12 | تیر ماه 95

ســیاه کــوه اردکان و درنهایــت پــارک ملــی کویــر را بــه عباس آبــاد 
نائیــن و تــوران را بــه نایبنــدان متصــل می کنــد کــه در ایــن طــرح 
ــک  ــر ی ــل ه ــود داخ ــای موج ــروی جاده ه ــز ب ــل نی ــدادی پ تع
ــرای  ــه ب ــده ک ــر گرفته ش ــه ( در نظ ــق 10 گان ــق ) مناط از مناط

ــت اســت. ــورد اهمی ــت هــر زیســتگاه م تقوی

lروگذرها ایمن هستند
ــن  ــه ای ــخ ب ــت در پاس ــان طبیع ــت دیده ب ــوز جمعی ــناس ی کارش
ــن  ــد: ای ــتند، می گوی ــن هس ــا ایم ــن روگذره ــا ای ــه آی ــؤال ک س
روگذرهــا ایمــن هســتند و در مناطــق پرتــردد یــوز، بعــد از پایــش 
هــر منطقــه احــداث می شــوند بــرای مثــال بیــن دو منطقــه مهــم 
ــران- ــر ته ــاده پرخط ــد ج ــل می توان ــن پ ــت ای ــوران و میاندش ت
ــاد پوشــش دهــد  مشــهد را در منطقــه  تپه هــای نزدیــک عباس آب
از ســوی دیگــر ایــن پل هــا بــا فنــس مســیر عبــور حیــوان را جــدا 

ــد. ــت می کن ــاده هدای ــوی ج ــه آن س ــوز را ب و ی
ولیــان دربــاره اینکــه چــه تضمینــی وجــود دارد یــوز از طریــق ایــن 
ــه  ــا موردعاق ــد: تپه ماهوره ــح می ده ــد، توضی ــور کن ــا عب پل ه
یــوز هســتند چراکــه همیشــه از بــاالی آن هــا در دشــت می توانــد 
ــد پــس مــا در ایــن طــرح، پل هــا را در همــان  شــکار خــود را بیاب
ــاه  ــان گی ــاک و هم ــان خ ــس هم ــا جن ــوری ب ــق تپه ماه مناط
ــده احــداث  ــا فنــس جداکنن ــا همــان شــکل و تنهــا ب منطقــه و ب
می کنیــم کــه حیــوان عــاوه بــر اعتمــاد بــه ایــن مســیر، تمایــل 

بــه عبــور از آن داشــته باشــد.
ــف  ــزارش تل ــفانه گ ــر متاس ــال اخی ــد س ــد: طــی چن وی می افزای
ــر  ــه اگ ــته ایم ک ــادر را داش ــور ن ــن جان ــادی از ای ــداد زی ــدن تع ش
ــکل  ــر در ش ــدون تغیی ــد ب ــود می توان ــداث ش ــا اح ــن پل ه ای
طبیعــی منطقــه، طرحــی شــامل پوشــش روی پل هــا و همچنیــن 
فنــس هــای قیفــی شــکل پیــاده شــده بــرای اجبــار تــردد یــوز و 

ــد. ــادی ایمــن کن ــا حــد زی ــوان را ت ــردد حی گــذر از آن ت
 

lمهاجرت برای یوز حیاتی است
عضــو جمعیــت دیده بــان طبیعــت دربــاره 
ــد: جاده هــا  ــن طــرح، می گوی ــزوم اجــرای ای ل
ــی  ــده زندگ ــی مناطــق حفاظت ش ــروز تمام ام
ــمت  ــر س ــوز از ه ــد و ی ــوز را در برگرفته ان ی
بــرای مهاجــرت اقــدام کنــد بایــد جــدال 
بیــن آســفالت ســرد و پــوالد گــرم را بــه 
جــان بخــرد کــه شــاید مهم تریــن آن هــا 
محــور تهران-مشــهد، کرمان-اصفهــان و 
ــذا احــداث پــل می توانــد  کرمان-یــزد باشــد ل
تــا حــد زیــادی جلــوی افزایــش خســارت بــه 
این گونــه جانــوری را بگیــرد هرچنــد مــا 
ــرای  ــرای اج ــم ب ــم بازه ــم معتقدی ــروز ه ام
ایــن طرح هــا دیــر شــده و ایــن اقدامــات 
تــا  می شــد  گذشــته  ســال های  در  بایــد 
ــد. ــش نیاب ــد کاه ــن ح ــا ای ــوز ت ــت ی جمعی

ــاره اهمیــت اجــرای ایــن طــرح نیــز  ولیــان درب
توضیــح می دهــد: یــوز نیازمنــد مهاجــرت 
اســت چراکــه بــرای یافتــن جفــت، آب و 
ــه ای  ــد در منطق ــه بای ــا منطق غــذا، ســازگاری ب
ــه و  ــر ایزول ــوی دیگ ــد از س ــردد کن ــیع ت وس
ــک  ــوری در ی ــه جان ــدن این گون ــی ش ــا زندان ی
ــه ارزشــمند را دچــار  ــد این گون محــدوده می توان
ــراض را  ــر انق ــد و خط ــی کن ــای ژنتیک ضعفه
بــرای ایــن جانــور جــدی تــر ســازد لــذا بهتریــن 
راهــکار ارائــه راه عملــی بــرای تــردد اســت نــه 
بســتن درب  زیســتگاه هــای گوناگــون یــوز 
ــع  ــرای رف ــی ب ــد راه ــا می توانن ــن پل ه ــه ای ک

ــند. ــران باش بح
ــتگاه های  ــن زیس ــن بی ــاط ایم ــد ارتب وی معتق
ژنتیکــی  تقویــت  در  هــم  می توانــد  یــوز 

این گونــه و هــم در حفاظــت آن مؤثــر باشــد چراکــه امــروز 
ــا یــوز بافاصلــه ۲15 کیلومتــری نیــز  کمبــود غــذا باعــث شــده ت
رؤیــت شــود کــه درگذشــته به هیچ وجــه ایــن میــزان تــردد بــرای 
یافتــن غــذا آن هــم توســط یــوز ممکــن نبــود چراکــه فراوانــی غذا 
ــوز فراهــم  ــرای ی ــی را ب ــای این چنین ــرای تردده ــازی ب اصــًا نی

ــی آورد. نم

lیوز×10 آغاز چالش ها یا پایان یوز سوزی
ــن طــرح،  ــاره چالش هــای ای ــن درب ــوز همچنی ــن کارشــناس ی ای
می گویــد: همراهــی پــروژه یــوز آســیایی و انجمــن یــوز ایرانــی و 
ــری و  ــت، اداره راه و تراب ــد محیط زیس ــط مانن ــتگاه های ذی رب دس
... می توانــد یکــی از مــواردی باشــد کــه اجــرای طــرح را تســریع 
ــرد  ــورت بگی ــه زودی ص ــی ب ــن همراه ــم ای ــد و امیدواری ببخش
ــا  ــن ه ــن انجم ــط ای ــرح توس ــی ط ــت تحت اللفظ ــه حمای چراک

اخذشــده اســت.
ولیــان در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه اجــرای ایــن طــرح آیــا پایــان 
ــه  ــوان ب ــزود: نمی ت ــش، اف ــاز چال ــا آغ ــت و ی ــوزی اس ــوز س ی

ایــن زودی قضــاوت کــرد بایــد بــه انتظــار نشســت امــا از ســوی 
ــود  ــروز خ ــه ام ــرادی ک ــط اف ــنگ اندازی ها توس ــی س ــر برخ دیگ
را طرفــدار محیــط زیســت معرفــی می کننــد ولــی درواقع عشــقی 
ــن  ــز ای ــوارد چالش برانگی ــر از م ــی دیگ ــد یک ــی ورزن ــه آن نم ب
طــرح اســت و درنهایــت امیدواریــم حــال کــه هم صدایــی ویــژه ای 
بــرای رفــع معضــل و تهدیــد یوزهــای ایرانــی وجــود دارد، بتوانیــم 

ــیم. ــق باش ــی موف ــا به خوب ــن طرح ه ــرای ای در اج
ــش،  ــدس دروی ــه مهن ــرح ب ــن ط ــم ای ــا تقدی ــن ب وی همچنی
گفــت: ایــن مــرد بــزرگ می توانــد الگویــی بــرای همــه مــا باشــد 
ــاد و تعطیــات خــود را در زمســتان  چراکــه روزهــا و شــب ها، اعی
و تابســتان صــرف حمایــت از طبیعــت و گونه هــای جانــوری 
ایــران  محیط زیســت  بــه  چشم داشــتی  بــدون  و  می کنــد 

اســامی خدمــت می کنــد.
 

ــوز الزامــی  ــرای نجــات ی lبرنامه هــای بلندمــدت ب
اســت

بــرای نجــات یــوز ســه گونــه راهــکار شــامل کوتاه مــدت، 
میان مــدت و بلندمــدت ارائــه می شــود کــه فرهنگ ســازی، 
ــرای درک  ــور ب ــن جان ــناخت ای ــی و ش ــع ابتدای ــوزش از مقاط آم
ــرد  ــرار می گی ــی ق ــای بلندمدت ــره برنامه ه ــر آن در زم ــه بهت هرچ
کــه در ســال های اخیــر اجــرای آن بــه همــت ســمن های 
ــکار  ــه ش ــی ک ــا در مناطق ــود ام ــری می ش ــط زیســتی پیگی محی
یــوز را بــرای جوانانشــان فخــر و دســت مایه ای بــرای ازدواج 
ــه  ــد دانســت کــه درزمین ــد، بای ــر روســتا می دانن ــن دخت ــا بهتری ب

ــرد. ــد ک ــی بای ــای فراوان ــازی کاره فرهنگ س
ــوان  ــه می ت ــد ک ــرار دارن ــی ق ــدت و کوتاه مدت ــات میان م اقدام
ــراض انجــام داد  ــی از ورطــه انق ــوز ایران ــرای نجــات ی ــا را ب آن ه
ــط زیســتی،  ــه محی ــه آن خــروج دام از مناطــق چهارگان کــه نمون
ــرای  ــزات ب ــت و تجهی ــت از محیط زیس ــای حفاظ ــت نیروه تقوی
کنتــرل هرچــه بهتــر محیــط، جلوگیــری از 
ــد راه هــای  احــداث جاده هــای غیرضــروری مانن
فرعــی و همچنیــن جلوگیــری از احــداث معــادن 
در ایــن مناطــق، الــزام بــه رعایــت قوانیــن 
و تابلوهــای رانندگــی توســط پلیــس راهــور 
ــری از  ــف و جلوگی ــراد متخل ــه اف ــا و جریم ناج
ــت  ــف تح ــخورهای مناط ــه آبش ــترها ب ورود ش
حفاظــت از محیط زیســت کــه می تواننــد یوزهــا 
را از راه خــود منحــرف کننــد و شــکارچیان را بــه 
ــه منطقــه گســیل می ســازد،  ــه شــترداری ب بهان
هســتند کــه اجــرای گوش به زنگ هــا اســت 
در تــب بی تدبیــری مســئوالن حفاظــت از 

می ســوزد. محیط زیســت 
ــت  ــرای حفاظ ــی ب ــر اقدام ــر اگ ــوی دیگ از س
ــی  ــوز ایران ــاً ی ــود قطع ــوری نش ــه جان ازاین گون
ــار  ــتی دچ ــه سرنوش ــت و ب ــا اس ــه فن محکوم ب
ــای آســیایی هندوســتان آن  ــه یوزه می شــود ک
ــم  ــه حاک ــد ک ــی دیدن ــن بارزمان ــرای آخری را ب
والــی پنجــاب تنهــا ســه یــوز باقی مانــده در ایــن 
ــی  ــراغ خودروی ــور چ ــل ن ــه در مقاب ــور را ک کش
خیــره شــده بــودن را از پــای در آورد و ایــن 
آخریــن یوزهــای دیده شــده در هندوســتان 

ــد. ــه بودن ــرای همیش ب
ــرای  ــه اج ــازی ب ــر نی ــن روال دیگ ــا ای ــا ب ام
ــرای حفاظــت از  ــط زیســتی ب ــای محی طرح ه
یوزهــا نیســت چراکــه بــا ایــن نــرخ زادوولــد و 
ــا ســال های آینــده اصــًا یــوزی  ــر ت مرگ ومی
نمی مانــد کــه نگــران جــدال سرســختش 
ــوری از  ــای عب ــرد و خودروه ــفالت س ــا آس ب
ــه یوزهــا  جاده هــا باشــیم شــاید بهتــر اســت ب
ــا از آن  آمــوزش دهیــم کــه خــودرو چیســت ت

ــزد. بپرهی

جامعــه ایـــران

http://mehrnews.com


صفحه 56 | شماره 12 | تیر ماه 95 MEHR NEWSAGENCY

ــه  ــزو س ــار ج ــن آم ــق آخری ــر طب ــان ب کرم
ــان  ــرار دارد و همچن ــور ق ــم آب کش ــتان ک اس
ــن  ــت و مهم تری ــده اس ــز مان ــه قرم در منطق
چالــش پیــش روی تابســتان ســال جــاری 
ــت. ــن آب اس ــان تأمی ــان همچن ــتان کرم اس

ــه  ــزو س ــار ج ــن آم ــق آخری ــر طب ــان ب کرم
ــان  ــرار دارد و همچن ــور ق ــم آب کش ــتان ک اس
ــن  ــت و مهم تری ــده اس ــز مان ــه قرم در منطق
چالــش پیــش روی تابســتان ســال جــاری 
ــت  ــن آب اس ــان تأمی ــان همچن ــتان کرم اس
برداشــت آب از منابــع آبــی بــا آمــار منفــی 1.1 
ــا  ــه دارد ام ــان ادام ــی همچن ــارد مترمکعب میلی
علیرغــم تمــام برنامه هایــی کــه در دســتور 
کار مســئوالن اســتان کرمــان قرارگرفتــه 
اســت همچنــان بیــش از 10 هــزار حلقــه 
چــاه کــه بخــش عمــده ای از آن هــا غیرمجــاز 
ــان  ــی کرم ــع آب هســتند برداشــت آب را از مناب
ــه  ــت ماهان ــه آن اف ــد و نتیج ــام می دهن انج
چندیــن متــر ســطح آب هــای زیرزمینــی اســت 
ــک  ــای آب خش ــیاری از چاه ه ــه بس و درنتیج
ــن  ــه از بی ــی ک ــعت مزارع ــر وس ــوند و ب می ش

ــود. ــزوده می ش ــز اف ــد نی ــی رون م
هرچنــد توصیــه می شــود کــه در چنیــن 
وضعیتــی آبیــاری بایــد مکانیزه باشــد امــا حجم 
مــزارع و باغ هایــی کــه بــه پروژه هــای آبیــاری 
مکانیــزه می پردازنــد کمتــر از آن میزانــی اســت 
ــان  ــت کرم ــت وضعی ــا وخام ــتانی ب ــه در اس ک

ــی رود. ــار م انتظ
ایــن در حالــی اســت کــه همچنــان 90 درصــد 
از آب موجــود در اســتان کرمــان در بخــش 
کشــاورزی اســتفاده می شــود و بــه دلیــل 
ــن  ــد از ای ــاورزی ۷0 درص ــودن کش ــنتی ب س

آب هــا هــدر می رونــد.

lکرمــان بــا شــرایط فعلــی 5 ســال 
آینــده آبــی بــرای شــرب نــدارد

کرمــان  در  خشک ســالی  کهنــه  داســتان 
ــی از  ــه یک ــه گفت ــه ب ــه دارد ک ــی ادام در حال
نماینــدگان اســتان کرمــان در مجلــس شــورای 
اســامی اگــر فکــری بــرای تأمیــن آب اســتان 
ــن  ــی در ای ــر زندگ ــال دیگ ــج س ــا پن ــود ت نش
ــود  ــه می ش ــده مواج ــش عم ــا چال ــتان ب اس
ــورت  ــختی ص ــز به س ــرب نی ــن آب ش و تأمی

ــت. ــد گرف خواه
 

ــوزه  ــال ح ــه انتق ــت ک ــرایطی اس ــن ش در چنی
بــه حــوزه آب بــه اســتان کرمــان در دســتور کار 

مســئوالن اســتان کرمــان قرارگرفتــه اســت.

می تــوان بــه انتقــال آب از بهشــت آباد، احــداث 
ــار  ــه در صف ــی خاورمیان ــل آب ــن تون بزرگ تری
ــال آب از  ــارس و انتق ــال آب از خلیج ف رود، انتق
دریــای عمــان اشــاره کــرد امــا هنــوز هیچ یــک 

ــه اتمــام نرســیده اســت. از ایــن پروژه هــا ب
ــارس و  ــال آب از خلیج ف ــروژه انتق ــه پ بطوریک
ــت و  ــه اس ــه مطالع ــان در مرحل ــان همچن عم
انتقــال آب بهشــت آباد نیــز در کش وقــوس 
ــروژه  ــا پ ــرار دارد و تنه ــف ق اماواگرهــای مختل
ــا  ــدی و ب ــورت ج ــا رود به ص ــال آب صف انتق
پیگیــری مســئوالن اســتان کرمــان در دســتور 

ــرار دارد. ــدی ق کار ج
پیش بینی می شـود اسـتان کرمان به دلیـل ادامه 
خشک سـالی در سـال جـاری بـا چالش هـای 
عمـده جدیـدی ازجملـه افزایـش مهاجرت هـا، 
حاشیه نشـینی و تأمین آب روسـتاهای و شهرها 

در تابسـتان مواجـه خواهد شـد 
بــه  اســتان کرمــان  پیش بینــی می شــود 
ــا  ــه خشک ســالی در ســال جــاری ب ــل ادام دلی
ــه افزایــش  ــدی ازجمل چالش هــای عمــده جدی
آب  تأمیــن  و  حاشیه نشــینی  مهاجرت هــا، 
روســتاهای و شــهرها در تابســتان مواجــه 

ــد. ــد ش خواه
هم اکنــون نیــز نزدیــک بــه ۶00 روســتا در 
کرمــان بــا تانکــر آب رســانی می شــوند و 
ــره  ــه در محاص ــتاهایی ک ــداد روس ــرروز تع ه
ــد و ســاکنان خــود  ــرار می گیرن خشک ســالی ق

را از دســت می دهنــد افــزوده می شــود.
در چنیــن شــرایطی معــاون اســتانداری کرمــان 
ــان  ــتان کرم ــئوالن اس ــدی مس ــری ج از پیگی
بــرای اجــرای طرح هــای انتقــال آب خبــر 
می دهــد و از مــردم می خواهــد در کوتــاه مــدت 
صرفه جویــی در مصــرف آب به خصــوص در 
بخــش کشــاورزی را در دســتور کار خــود قــرار 

ــد. دهن
ــتاندار  ــر اس ــا و تدبی ــه تاش ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــب اجــرای طرح هــای مدیری ــان در قال کرم
مصــرف آب در اســتان کرمــان می گویــد: 
گذشــته  ســال  در  طرح هــا  ایــن  اجــرای 
میلیون هــا مترمکعــب در مصــرف آب در اســتان 
کرمــان صرفه جویــی کــرده اســت و ایــن رونــد 

ــه دارد. ادام

ــه  ــت ب ــد بهش ــاد کلی ــت آب lبهش
ــان ــمت کرم س

از  آب  انتقــال  داد:  ادامــه  الهــی  ســیف 
ــرای  ــدی ب بهشــت آباد یکــی از طرح هــای کلی
ــه  ــت ک ــان اس ــتان کرم ــکل آب اس ــل مش ح

ــود. ــال ش ــدت دنب ــا جدی ــد ب بای
وی تصریــح کــرد: ما در خصــوص انتقــال آب از 
بهشــت آباد بــه اســتان کرمــان مصمم هســتیم 

و کار بــا جدیــدت در حــال انجام اســت.
ــروژه هــم پــس از  ــن پ ــکار ای ــزود: پیمان وی اف
طــی مراحــل قانونــی مشخص شــده اســت مــا 
مصمــم هســتیم در نیمــه اول ســال جــاری کار 
لوله گــذاری خــط انتقــال آب از یــزد بــه ســمت 
کرمــان را انجــام دهیــم و بــه زودی ایــن طــرح 

ــود. ــاز می ش آغ
ــه  ــا رود ب ــال آب از صف ــوص انتق وی در خص
ــه  ــوزه ب ــال ح ــن انتق ــت: ای ــز گف ــان نی کرم
ــد و  ــان روی می ده ــتان کرم ــوزه آب در اس ح
ــهر  ــه ش ــر ب ــهر راب ــا رود در ش ــد صف آب از س
ــن آب  ــدف تأمی ــود و ه ــل می ش ــان منتق کرم

ــت. ــان اس ــهر کرم ــرب ش ش
ــال  ــن کان ــرح بزرگ تری ــن ط ــرای ای ــرای اج ب
ــرای  ــه ب ــود ک ــداث می ش ــه اح آب در خاورمیان
ــی ام«  ــی ب ــتگاه »ت ــن دس ــن کار از چندی ای
غول پیکــر بــرای حفــاری کــوه اســتفاده 
می شــود کــه از طــرف کرمــان و رابــر در حــال 

ــت  ــداث اس اح
بــرای  افــزود:  کرمــان  اســتاندار  معــاون 
ــال آب در  ــن کان ــرح بزرگ تری ــن ط ــرای ای اج
خاورمیانــه احــداث می شــود کــه بــرای ایــن کار 
ــر  ــی ام« غول پیک ــی ب ــتگاه »ت ــن دس از چندی
ــه از  ــود ک ــتفاده می ش ــوه اس ــاری ک ــرای حف ب
ــر در حــال احــداث اســت. طــرف کرمــان و راب

از  آب  انتقــال  داد:  ادامــه  الهــی  ســیف 
خلیج فــارس بــه کرمــان نیــز در راســتای 
تأمیــن آب حــوزه صنعــت به خصــوص در 
ــود و کار  ــام می ش ــنجان انج ــیرجان و رفس س
ــز در حــال پیشــرفت  ــن طــرح نی ــی ای مطالعات
اســت و هزینــه ایــن طــرح نیــز توســط 

می شــود. انجــام  صنعتــی  واحدهــای 
وی انتقــال آب عمــان را نیــز در راســتای 
تأمیــن آب در جنــوب کرمــان دانســت و افــزود: 
دریــای عمــان در ایــن طــرح آب برخــی از 
شهرســتان های جنوبــی کرمــان را تأمیــن 

ــرد. ــد ک خواه
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه بارش هــای 
ســال جــاری در کرمــان گفــت: به هرحــال 

مــردم کرمــان بــا چالــش کم آبــی مواجــه 
ــرای حــل مشــکات پیــش رو  ــد ب اســت و بای

کنیــم. برنامه ریــزی 

lشرایط آبی کرمان قرمز است
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
کرمــان نیــز در خصــوص شــرایط کنونــی منابع 
آبــی اســتان کرمــان بــه مهــر گفــت: وضعیــت 
منابــع آبــی اســتان کرمــان بعــد از بارش هــای 
اخیــر بهبــود نیافتــه اســت و بــا مشــکل مواجــه 

هســتیم.
محمــد طاهــری افــزود: برداشــت از منابــع 
ــیار  ــی بس ــز جمعیت ــوص در مراک ــی به خص آب
بــاال اســت و همیــن مســئله باعــث شــده 
اســت کــه هــر جــا تمرکــز جمعیتــی در اســتان 
داشــته باشــیم منابــع آبــی در کرمــان به شــدت 
ــه دارد. ــد ادام ــن رون ــت و ای ــه اس کاهش یافت

وی تصریــح کــرد: برداشــت آب در کرمــان بــه 
ــطح آب در  ــه س ــه اســت ک ــدی افزایش یافت ح
دشــت های کرمــان چندیــن متــر افــت کــرده و 

بســیاری از دشــت ها خشک شــده اند.
وی آخریــن آمــار در ایــن خصــوص را این گونــه 
بیــان کــرد کــه ۸0 درصــد از دشــت های 
ــد  ــت ندارن ــرای برداش ــی ب ــر آب ــان دیگ کرم
و فشــار بــرای برداشــت آب از ۲0 درصــد 
باقیمانــده مانــده دشــت های متمرکزشــده 
اســت و بــه نظــر می رســد بــه زودی بــا 
ــه  ــز مواج ــن دشــت ها نی ــده در ای مشــکل عم

یم. می شــو
ــدن آب  ــتاندارد ش ــوری و غیراس ــری از ش طاه
در بســیاری از دشــت های کرمــان خبــر داد 
ــارش در کشــور  ــن ب ــا دارای کمتری ــزود: م و اف
ــال  ــی در هرس ــه بارندگ ــه ای ک ــتیم به گون هس
در کرمــان تنهــا 130 میلی متــر اســت کــه 

ــد. ــز روی نمی ده ــزان نی ــن می همی
شــرایط کــم بــود آب در کرمــان در حالــی 
ــال  ــان در س ــه کرم ــت ک ــده اس ــدید ش تش
ــالی  ــال خشک س ــن س ــاری وارد هجدهمی ج
شــده اســت و بســیاری از ســدهای اســتان 
کرمــان هنــوز آبگیــری نشــده اند و فصــل 
ــده  ــان سپری ش ــتان کرم ــز در اس ــی نی بارندگ

ــت. اس

کرمان در اندیشه سرچشمه های بهشت آباد/ کاهش شدید منابع آبی

اسما محمودی

ــتان را  ــن اس ــی ای ــع آب ــی مناب ــان در حال ــالی در کرم ــه خشک س ادام
ــم انتظار  ــتان چش ــردم اس ــه م ــیده ک ــش کش ــه چال ــاری ب ــال ج در س

طرح هــای انتقــال آب بــرای فــرار از خشک ســالی هســتند. 
اســتان کرمــان در ســال جــاری آبــی تــا پایــان بهمن مــاه ۳۹ بــا 
ــفندماه  ــا در اس ــت ام ــه یاف ــدت فاصل ــالیانه به ش ــی س ــط بارندگ متوس
ــن  ــا ای ــران شــد ام ــی در اســتان جب قســمتی از عقب ماندگــی ســال آب
بارندگی هــا نیــز بعضــاً در قالــب ســیل آب هــای مخــرب راهــی کویــر 

ــد. ــنه مان ــان تش ــر کرم ــای کوی ــد و لب ه ش
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بررسی بحران زیست محیطی خزر

کویر در رویای »خزر«؛ 
فاجعه ای در راه است

»یــک طــرح خطرنــاک« عنوانی اســت که 
بارهــا بــرای انتقــال آب خــزر بــه کویــر 
ــا  ــن روزه ــه ای ــی ک ــده، طرح استفاده ش
ــدران و رویــای  ــه کابــوس دریــای مازن ب
ــان  ــده، متخصص ــران تبدیل ش ــر ای کوی

می گوینــد فاجعــه ای درراه اســت. 

ــی  ــان تمام ــته جه ــه بس ــن دریاچ ــان حالی بزرگ تری ــا پریش گوی
نــدارد و ایــن بــار، کویــر و فــات مرکــزی بــرای ســیراب شــدن به 
خــزر چشــم طمــع دوختــه انــد، آیــا فاجعــه ای دیگــر درراه اســت؟

ــق  ــی از مناط ــدید آن در برخ ــران آب و تش ــل بح ــالیان قب از س
ــا  ــرد ت ــاد ک ــئوالن ایج ــن مس ــال آب را در ذه ــر انتق ــور، فک کش
ــرح  ــرای ط ــرد. اج ــرف ک ــکل را برط ــق مش ــن طری ــوان از ای بت
ــه اســتان های مرکــزی ایــران طــی یــک مــاه  انتقــال آب خــزر ب
اخیــر دوبــاره بــا اعــام رئیس جمهــور ســر زبان هــا افتــاده اســت، 

ــا خــود دارد. ــوز هــم اماواگرهــای بســیاری ب طرحــی کــه هن

lپیشینه طرح ایجاد کانال آب شمال - جنوب
ایجــاد کانــال آبــی کــه شــمال و جنــوب ایــران را بــه هــم متصــل 
کنــد رؤیایــی دیرینــه اســت، اولیــن طــرح توســط مهنــدس هومان 
ــه  ــرح را ب ــن ط ــه وی ای ــده ک ــال 1345 نوشته ش ــرزاد در س ف

ــه داد. ــور ارائ ــی کش ــای علم ــازمان پژوهش ه س
ــارس  ــزر و خلیج ف ــای خ ــن دری ــد بی ــرح بای ــن ط ــاس ای ــر اس ب
دریاچه هایــی ایجــاد شــود تــا ایــن دو دریــا بــه هــم متصــل شــوند، 
ســال ها بعــد و در دوران پــس از انقــاب نیــز طــرح دیگــری هــم 
توســط مســعود قمــی بــه نخســت وزیر وقــت ارائــه شــد و ســاخت 
ایــن کانــال در دوران دولــت ســازندگی و اصاحــات نیــز بررســی 
ــود کــه در  ــن طــرح جــزو آن طرح هــای پرســروصدایی ب شــد. ای
ــد و در آن  ــرح ش ــز مط ــژاد نی ــوری احمدی ن ــان ریاســت جمه زم

زمــان نیــز بــا انتقــادات بســیاری روبــه رو بــود.
وقتی کــه همــه متخصصــان و منتقــدان انتقــال آب خــزر بــه کویــر 
را تصمیمــی عجوالنــه و غیــر کارشناســی نامیده انــد، چرایــی ادامه 
ــای محیط زیســتی  ــه دیدگاه ه ــد ب ــه بای ــی ک ــرح در دولت ــن ط ای
ــای  ــور برنامه ه ــی را مح ــای کارشناس ــذارد و دیدگاه ه ــرام بگ احت

خــودش بدانــد، پرســش مهمــی اســت.
ــژاد زده  ــود احمدی ن ــط محم ــروژه توس ــن پ ــگ ای ــرانجام کلن س
و بعــد از مدتــی متوقــف شــد ولــی متأســفانه مجــدد وزارت نیــرو 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــد و حت ــرا کن ــرح را اج ــن ط ــد دارد ای قص
ــه  ــرح آن ب ــد و ط ــام داده ان ــت محیطی را انج ــی زیس ــز ارزیاب نی
ــوی  ــه ای از س ــی جوابی ــده ول ــز ارائه ش ــت نی ــازمان محیط زیس س

ــت. ــده اس ــادر نش ــوص ص ــن خص ــت در ای محیط زیس
یکــی از مهم تریــن نگرانی هایــی کــه درزمینــه اجــرای ایــن طــرح 
ــی  ــب و نتایج ــرده عواق ــغول ک ــود مش ــه خ ــیاری را ب ــن بس ذه
ــرای محیط زیســت منطقــه چــه  اســت کــه اجــرای ایــن طــرح ب
ــدأ، چــه در مســیر و چــه در مقصــد در پــی خواهــد داشــت.  در مب
ــار مالــی  ایــن طــرح عــاوه بــر این کــه ازنظــر اقتصــادی دارای ب
بســیار باالیــی اســت، رؤیایــی اســت کــه دولت هــای قبــل و بعــد 

ــد. ــر آن بوده ان ــاب درگی از انق

lفاجعه دیگری درراه است...
ایـن بار تصمیم گیران کان کشـور قصـد دارند با انتقـال آب دریای 
خـزر به فـات مرکـزی ایـران، فاجعـه زیسـت محیطی دیگـری را 

بـرای این کشـور رقم بزنند. این پـروژه به اصطـاح کان را پیش از 
این برخی کشـورها مانند عربسـتان، لیبی و اتحاد جماهیر شـوروی 

تجربـه کرده و نتیجـه اسـفبار آن را دیده اند.
بــه اعتقــاد کارشناســان و صاحب نظــران، بی شــک مطــرح کــردن 
ــک  ــاع و درک اکولوژی ــدم اط ــان از ع ــی نش ــن پروژه های چنی
نســبت بــه پهنه هــای طبیعــی هــم چــون بیابــان، مرتــع، جنــگل 

ــا دارد.   و دری
چندبــاره  تجربــه  می خواهنــد  مــا  دولتمــردان  شــوربختانه 
ــا  ــا ب ــه تنه ــد درحالی ک ــه کنن ــر تجرب ــار دیگ شکســت خورده را ب
30 درصــد صرفه جویــی در مصــرف آب کشــاورزی و آماده ســازی 
ــا  ــی ب ــن طرح های ــرای چنی ــدرن، اج ــاری م ــاخت های آبی زیرس

موضــوع می شــود.
نابــودی اکوسیســتم دریــای خــزر و هجــوم ریــز گردهــای نمــک 
بــرای مــردم شــمال کشــور، نابــودی جنگل هــا در مســیر البــرز و 
گسســت اکولوژیــک در طبیعــت فجایعــی اســت که بــا انتقــال آب 

دریــای خــزر رقــم مــی خــورد
ــا انتقــال آب دریــای خــزر همــه  ــاً ب ــه اعتقــاد کارشناســان، یقین ب
زیســت بوم ها حتــی بیابــان را هــم نابــود خواهیــم کــرد، 
ــای خــزر و هجــوم ریزگردهــای نمکــی  ــودی اکوسیســتم دری ناب
ــرز  ــیر الب ــا در مس ــودی جنگل ه ــور، ناب ــمال کش ــردم ش ــرای م ب
و گسســت اکولوژیــک در طبیعــت، فجایعــی اســت از ایــن تفکــر 
ــی نســبت  ــن توجه ــه کوچک تری ــه ک ــعه مداران به اصطــاح توس

ــدارد. ــرزمین ن ــداری س ــت و پای ــاب آوری طبیع ــوان ت ــه ت ب
ــن  ــگاه وی ــی دانش ــو هیئت علم ــان عض ــاءاهلل قبادی ــور عط پرفس
ــای  ــال آب دری ــرات زیســت محیطی انتق ــا اث ــه ب ــش در رابط اتری
مازنــدران بــه ســمنان می گویــد: دریــای مازنــدران بــا اطاعاتــی 
کــه مــن از ســال 13۷0 دارم، حــدود هشــت تا 10 میلیــارد 
ــان  ــی دارای بی ــت، یعن ــه اس ــود آب مواج ــا کمب ــب ب مترمکع
ــا  ــدود ۲00 ت ــه، در ح ــن دریاچ ــت آب از ای ــت و برداش ــی اس منف
500 میلیــون مترمکعــب، در صورتــی امکان پذیــر اســت کــه 
ــه  ــت ک ــورت اس ــی بدین ص ــرد. جایگزین ــورت گی ــی ص جایگزین
ــد سرشــاخه های برداشته شــده پــس داده شــود و همچنیــن در  بای
ــت  ــک ســری کارهــای ســامان دهی، همچــون تقوی ــدران ی مازن

ــود. ــام ش ــز انج ــای آبخی ــازی حوزه ه ــاخه ها و بازس سرش
وی افــزود: ســمنان در حــال تبدیل شــدن بــه یــک مرکــز جمعیتی 
بــوده و ایــن امــر اجتناب ناپذیــر اســت و در حــال حاضــر، ســمنان 
ــد چشــمه را  ــون آب چن ــرد و تاکن ــدران را می ب ــاخه آب مازن سرش

انتقــال داده اســت.
وی بابیــان اینکــه غلظــت آب دریــای مازنــدران پایین تــر از 
ــدران  ــای مازن ــه از دری ــی ک ــزود: آب ــی اســت، اف ــای معمول دریاه
برداشــت می شــود، نبایــد در ســاحل تصفیــه و نمــک در مازنــدران 
ریختــه شــود. بلکــه بایــد آب مســتقیماً بــه مرکــز ایــران رود و در 

آنجــا باانــرژی خورشــیدی تصفیــه شــود، بنابرایــن اســاس طــرح 
ــم در  ــا حــق نداری ــرا م ــدران اشــتباه اســت زی ــه آب در مازن تصفی
مازنــدران آب شــیرین کن بگذاریــم. ایــن امــر یــک فاجعــه اســت.
پرفســور قبادیــان همچنیــن افــزود: در منطقــه ســاحلی مازنــدران 
ــا گــرگان را  ــم کــه ت ــی ایجــاد کنی ــوار عریــض جنگل ــد ن ــا بای م
بپوشــاند. چراکــه اگــر ذره ای اختــال در آب دریــای ایــن منطقــه 
ــد، در  ــروی می کن ــرگان پیش ــمت گ ــر از س ــرد، کوی ــورت گی ص
صحــرای ترکمنســتان تاالب هــای جــذب نمک داریــم کــه 
ســالیانه ده هــا میلیــون تــن نمــک از دریــا جــذب و در آن منطقــه 
ــم.  ــه شــرق داری ــر و شــوره زاری در منطق انباشــته می شــود و کوی
و اگــر اختالــی در اینجــا رخ دهــد آن منطقــه شــوره زاری امــکان 
پیشــروی می یابــد. ازایــن رو، کار کارشناســی بســیار دقیقــی بــرای 

ــت. ــاز اس ــر نی ــن ام ــامان دهی ای س

ــرح  ــا ط ــب آب ب ــون مترمکع ــا 500 میلی 200l ت
انتقــال برداشــت می شــود

وی در ادامــه گفــت: همچنیــن بایــد آبخیزهــا نیــز تقویــت شــود، 
ــای  ــه دامنه ه ــا ب ــا از آنج ــای م ــه رودخانه ه ــی ک ــام ارتفاعات تم
می ریــزد،  مازنــدران  دریــای  در  و  البــرز ســرازیر می شــود 
ــازی و  ــد بازس ــات بای ــن ارتفاع ــد، ای ــی دارن ــیار کوتاه ــیر بس مس
رودخانه هــا تقویــت شــود، بــا اجــرای طــرح انتقــال، ۲00 تــا 500 
ــدران برداشــت می شــود و  ــای مازن ــب آب از دری ــون مترمکع میلی

ــکل دارد. ــاً مش ــرح اساس ــن ط ای
پرفســور قبادیــان در ادامــه گفــت: مــا بــا بحــران روبــرو هســتیم. 
ــد  ــتند و بای ــدن هس ــده ش ــال بلعی ــک در ح ــای کوچ رودخانه ه

ــرد. ــورت گی ــال آب ص ــری در انتق بازنگ
امــا علی محمــد شــاعری قائم مقــام معــاون رئیس جمهــور و 
ــد:  ــز می گوی ــته نی ــت گذش ــور در دول ــت کش ــاون محیط زیس مع
ــمنان  ــزی و س ــات مرک ــه ف ــزر ب ــال آب خ ــرح انتق ــف ط مخال
ــه صــاح نیســت و در ســمنان  هســتم چراکــه ایــن انتقــال آب ب

ــم شــد. ــرو خواهی ــا مشــکل روب ــز ب نی
وی اظهــار داشــت: اساســاً دریای خــزر دریاچــه و دارای اکوسیســتم 
بســته اســت و ازلحــاظ زیســت محیطی بســیار شــکننده اســت کــه 
ــد  ــای خــزر می توان ــن دســت کاری در اکوسیســتم دری کوچک تری

موجــب به هم ریختگــی و اختــال در کل دریــای خــزر شــود.
ــد  ــای خــزر می توان ــن دســت کاری در اکوسیســتم دری کوچک تری

ــزر شــود ــای خ ــال در کل دری موجــب به هم ریختگــی و اخت
ــای  ــی و پهنه ه ــتم های آب ــواًل در اکوسیس ــد: اص ــادآور ش وی ی
ــه  ــد ک ــه نمی کنن ــت محیطی توصی ــان زیس ــی کارشناس این چنین
برداشــت آب انجــام شــود و یــا اینکــه شــیرین ســازی آب را داشــته 
ــن  ــر ای ــوب ب ــر نامطل ــازی  اث ــیرین س ــد ش ــه فراین باشــیم چراک
ــش  ــیب آن، افزای ــن آس ــزر دارد و مهم تری ــای خ ــتم دری اکوسیس
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ــال در  ــش و اخت ــتر زای ــم زدن بس ــه ه ــوری آب، ب ــت ش غلظ
شــرایط زیســتی آبزیــان دریایــی، کاهــش ســطح آب و پــس روی 
آب دریــای خــزر و در مقصــد نیــز بــا توجــه بــه اینکــه اگــر انتقــال 
آب و میــزان شــیرین ســازی در حــد الزم نباشــد؛ موجــب آســیب 
بــه اراضــی کشــاورزی و واحدهــای صنعتــی در ســمنان می شــود.
شــاعری ادامــه داد: تخریــب مســیر انتقــال آب کــه از دل 
ــرای انتقــال  ــوه خــزر می گــذرد ولوله هایــی کــه ب جنگل هــای انب
آب در نظــر گرفته شــده اســت نیــز خــود آســیب پذیری ایــن 
ــی  ــع طبیع ــگل و مناب ــب جن ــد و تخری ــش می ده بخــش را افزای
را در پیــش خواهــد داشــت و هزینــه بســیار زیــادی بــه همــراه دارد 
و بــه همیــن دلیــل ایــن طــرح اقتصــادی نیســت و آن را مطابــق با 

اســتانداردهای زیســت محیطی نمی بینیــم.

بــه گفتــه وی، برداشــت آب از دریــای خــزر بــا قوانیــن کنوانســیون 
بین المللــی مغایــرت دارد و لــذا کارشناســان محیط زیســت انتقــال 

ــد. ــه نمی کنن ــوزه ای را توصی بین ح
lبرداشــت آب در حجــم زیــاد از خــزر تبعــات 

دارد دنبــال  بــه  غیرقابل پیش بینــی 
ــس  ــات مجل ــکا در انتخاب ــوگاه و ن ــردم بهشــهر، گل منتخــب م
ــا  ــا و دریاه ــازی آب اقیانوس ه ــیرین س ــه ش ــزود: البت ــم اف ده
در کشــورهای مختلــف حاشــیه خلیج فــارس و همچنیــن در 
دریــای عمــان و خلیج فــارس ایــران هــم در حــال انجــام اســت 
کــه بخشــی از آب موردنیــاز را از ایــن طریــق تأمیــن می کننــد 
ــت و  ــت و در کمی ــای آزاد اس ــا، دری ــن دریاه ــه در کل ای چراک
کیفیــت آب خلیج فــارس تأثیــر زیــادی نــدارد و مشــکلی ایجــاد 
ــت آب در  ــت و برداش ــته اس ــزر بس ــه خ ــا دریاچ ــد؛ ام نمی کن
ــی  ــات غیرقابل پیش بین ــازی آن، تبع ــیرین س ــاد و ش ــم زی حج

ــال دارد. ــه دنب ب
ــور  ــت کش ــاون محیط زیس ــور و مع ــاون رئیس جمه ــام مع قائم مق
ــات  ــوز طــرح مطالع ــه داد: ضمــن اینکــه هن ــت دهــم ادام در دول
ــت محیطی  ــی زیس ــات تخصص ــد مطالع ــده و نیازمن ــل نش کام
ــد  ــت بای ــب آن در محیط زیس ــه و تصوی ــد تهی ــه فراین ــت ک اس
ــه  ــذا ب ــی شــود و ل ــا عملیات ــب برســد ت ــه تصوی انجــام شــود و ب
نظــر می رســد در شــرایط فعلــی آب هــای زیــادی در ســطح کشــور 
ــه تأمیــن  داریــم کــه می توانیــم از شــیوه ها و راههــای مختلــف ب

آب ســمنان برســیم.
ــرح  ــرای ط ــوان اج ــا می ت ــن راه ه ــن ای ــزود: از مهم تری وی اف
ــت  ــطحی، مدیری ــای س ــی آب ه ــرل بیولوژیک ــزداری، کنت آبخی

ــرد. ــاره ک ــازی اش ــطحی و ذخیره س ــای س آب ه

ــع و  ــای مرات ــی، احی ــای آب ــت حوزه ه ــه داد: تقوی ــاعری ادام ش
جنگل هــا، جلوگیــری از تخریــب پوشــش گیاهــی، افزایــش 
ــای  ــه راهه ــت آب ازجمل ــد و مدیری ــت تولی ــره وری و مدیری به
مناســب بــرای جبــران کم آبــی در کشــور و عبــور از ایــن بحــران 
ــمنان را  ــه س ــزر ب ــای خ ــال آب دری ــی انتق ــور اصول اســت و به ط
ــن  ــه ای ــتم چراک ــرح هس ــن ط ــف ای ــم و مخال ــنهاد نمی کن پیش
انتقــال آب بــه صــاح نیســت و در ســمنان نیــز بــا مشــکل روبــرو 

ــد. ــم ش خواهی

lآب خلیج فارس به کویر منتقل شود
علی محمــد شــاعری ادامــه داد: آبــی کــه از خلیج فــارس در 
حــال شــیرین ســازی و انتقــال بــه یــزد و کرمــان اســت بهتریــن 

ــت  ــزی اس ــش مرک ــمنان و بخ ــه س ــال آب ب ــرای انتق ــه ب گزین
کــه می تــوان بــا افزایــش و توســعه ظرفیــت انتقــال آب از 
ــم  ــن کنی ــز تأمی ــمنان را نی ــتان س ــاز اس ــارس آب موردنی خلیج ف
کــه کوچک تریــن آســیب بــه خلیج فــارس کــه متصــل بــه دریــا 

اســت وارد نمی شــود.
در  آب شــیرین کن  مجــوز  ســال 91  از  کــرد:  تصریــح  وی 
خلیج فــارس صادرشــده و ایــن کار عملیاتــی شــده اســت و در حــال 
ــل توســعه در بخــش  ــال آب قاب ــن انتق لوله گــذاری اســت کــه ای
ــال آب از  ــاخت های انتق ــت و زیرس ــز اس ــمنان نی ــزی و س مرک
ــتا  ــن راس ــت و در ای ــاده اس ــزی آم ــش مرک ــه بخ ــارس ب خلیج ف
ــیرین کن  ــرکت آب ش ــط ش ــان توس ــارد توم ــزار میلی ــه ه ــز س نی
خلیج فــارس هزینــه شــده اســت و در حــال شــیرین ســازی اســت.

ــروژه و توســعه آن از  ــن پ ــت ای ــش ظرفی ــا افزای ــه وی، ب ــه گفت ب
هرمــزگان، یــزد و کرمــان بــه ســمنان و بخــش مرکــزی می تــوان 
آب موردنیــاز ایــن بخش هــا و اســتان ها را نیــز تأمیــن و شــبکه ای 
را در سراســر کشــور ایجــاد کنیــم کــه ایــن شــبکه آب را از 
خلیج فــارس تأمیــن و برداشــت و شــیرین ســازی کنــد و در بخــش 
کویــری ایــران آب را بــه گــردش درآورد و بــه هــر میزانــی کــه آب 

موردنیــاز باشــد از ایــن شــبکه برداشــت شــود.
وی بابیــان اینکــه اکنــون 10 درصــد آب دنیــا بــا فراینــد 
آب شــیرین کن از دریــای آزاد تأمیــن می شــود، یــادآور شــد: 
ــرای  ــی ب ــتعداد خوب ــت و اس ــارس ظرفی ــتفاده از آب خلیج ف اس
انتقــال آب بــه ســمنان و بخــش مرکــزی اســت چراکــه 
ــت  ــاده اس ــش آم ــن بخ ــاخت ها در ای ــرمایه گذاری ها و زیرس س
ــکلی  ــت مش ــای آزاد اس ــارس دری ــه خلیج ف ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــد  ــرمایه گذاری جدی ــوان از س ــن می ت ــود و همچنی ــاد نمی ش ایج

در دریــای خــزر کــه دریاچــه بســته اســت و توجیه مناســبی نــدارد، 
ــته  ــز داش ــری نی ــت محیطی کمت ــرات زیس ــود و اث ــری ش جلوگی

ــیم. باش
ــای  ــال آب دری ــرح انتق ــدران: ط ــتاندار مازن lاس

ــت ــات اس ــد تحقیق ــمنان درح ــه س ــزر ب خ
ــاره  ــون درب ــه تاکن ــدران ک ــتاندار مازن ــودار اس ــاح جل ــع ف ربی
ــود  ــرده ب ــکوت ک ــمنان س ــه س ــزر ب ــای خ ــال آب دری انتق
ــات  ــد تحقیق ــرح در ح ــن ط ــت: ای ــت و گف ــکوتش را شکس س
اســت و دولــت تدبیــر و امیــد کــه درواقــع دولــت محیــط زیســت 
ــرار دارد، کاری  ــرلوحه کارش ق ــت س ــظ محیط زیس ــت و حف اس

بــدون ارزیابــی زیســت محیطی انجــام نمی دهــد.
ــل و  ــا بی ــته ب ــت گذش ــرد: در دول ــح ک ــال تصری وی درعین ح
ــه  ــای خــزر ب ــال آب دری ــه اجــرای طــرح انتق ــدام ب ــدوزر اق بول
ســمنان کــرده بودنــد و در ایــن دولــت ایــن کار متوقــف شــد و 

ــت. ــی اس ــال بررس ــک در ح هم این
فــاح جلــودار یــادآور شــد: مطمئــن باشــید دولــت کاری بــدون 
ــب  ــه جوان ــد داد و هم ــام نخواه ــت محیطی انج ــی زیس ارزیاب

طــرح را بررســی خواهــد کــرد.
بــا جــدی شــدن طــرح انتقــال آب دریــای خــزر بــه ســمنان، در 
روزهــای اخیــر فعــاالن محیط زیســت و منابــع طبیعی بــه همراه 
متخصصــان اعتــراض خــود را بــه فاجعه بــزرگ زیســت محیطی 
ــام  ــران اع ــزی ای ــات مرک ــه ف ــزر ب ــای خ ــال آب دری انتق
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــری از اج ــتار جلوگی ــه خواس ــد و قاطعان کردن

مخــرب شــدند.

lکمپین نه به انتقال آب دریای خزر
همچنیــن کمپیــن »نــه بــه انتقــال آب دریای خــزر به ســمنان« 
ــای  ــماری از اعض ــه ش ــت ک ــکل گرف ــازی ش ــای مج در فض
انجمن هــای مردم نهــاد محیط زیســت، اســتادان دانشــگاه، 
نماینــدگان مجلــس و فعــاالن رســانه ای در آن عضویــت دارنــد.

بـه گفتـه کارشناسـان محیط زیسـت حتـی فکـر کـردن بـه این 
پـروژه بسـیار خطرناک اسـت خـواه آنکه بخواهـد به مرحلـه اجرا 
درآیـد. به عقیـده این کارشناسـان اثرات اجـرای پـروژه انتقال آب 
خـزر به سـمنان، علی رغـم اتاف سـرمایه ملـی به مراتب از سـد 

گتونـد وخیم تـر و وحشـتناک خواهـد بود.
ــت اندازی و  ــتلزم دس ــرح مس ــن ط ــرای ای ــان اج ــه آن ــه گفت ب
اکوسیســتم های  باارزش تریــن  غیرقابل بازگشــت  ویرانــی 
آســیب پذیر و حســاس کشــور دربرگیرنــده دریــای خــزر، 
ــتانی  ــه ای، کوهس ــتپ های کوهپای ــی، اس ــای هیرکان جنگل ه

ــت. ــرز اس ــی الب و آلپ
از دیگــر اثــرات مخــرب زیســت محیطی اجــرای طــرح مذکــور، 
نابــودی زیســت بوم هایی اســت کــه نقــش مهمــی در پایــداری 
ســرزمین کهــن و باســتانی ایــران دارنــد، لــذا اجــرای آن نه تنهــا 
برخــاف موازیــن تعهــدات و کنوانســیون های بین المللــی 
اســت، بلکــه زیــر پــا گذاشــتن اصــل مترقــی 50 قانــون اساســی 
ــل  ــی نس ــات اجتماع ــداوم حی ــرای ت ــا را ب ــه دولت ه ــت ک اس
امــروز و فــردا از چنیــن فعالیت هــای مخربــی منــع کــرده اســت.

lیک کار خطرناک! 
عقــل و تدبیــر جهانــی طرح هــای انتقــال آب بین حــوزه ای 
حتــی اگــر بــا صــرف انــرژی همــراه نباشــد را بســیار خطرنــاک 
می داننــد و کمتــر ارزیابــی محیط زیســتی آن هــا را تأییــد 
ــر  ــا فشــار ب ــراه ب ــن طرحــی هم ــه چنی ــد، چــه رســد ک می کن
دریــا باشــد کــه از انــواع مشــکات زیســتی، به خصــوص 
ــرد. کاهــش شــدید ســطح آب و آلودگی هــای بســیار رنــج می ب

ــای  ــده جنگل ه ــه باقیمان ــی ک ــای هیرکان ــاحت جنگل ه مس
ــه  ــه ب ــد ده ــن چن ــت در همی ــی اس ــوم زمین شناس دوران س
ــه  ــه ازجمل ــرز ک ــتم الب ــت و اکوسیس ــه اس ــف کاهش یافت نص
ــای آن  ــا اســت و بق ــوع زیســتی دنی ــم تن ــر و مه ــاط بی نظی نق
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تضمین کننــده حیــات ســاکنان داخلــی فــات ایــران اســت بــه 
ــاده اســت. مخاطــره افت

مسـئله ای کـه از سـوی دیگـر مطرح اسـت نمـک باقی مانـده از 
شـیرین کـردن میلیون هـا مترمکعـب آب دریا اسـت کـه در مبدأ 

می توانـد مشـکات بسـیاری را بـا خـود بـه همراه بیـاورد.
ــدار  ــود مق ــه می ش ــزر گرفت ــه از خ ــی ک ــه آب ــت آنک نخس
زیــادی نمــک بــر جــای می گــذارد کــه اگــر بــه دریــا 
بازگــردد غلظــت نمــک را در آب منطقــه بــاال می بــرد و 
ــر  ــد و اگ ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــاحل را تح ــتم س اکوسیس
ــرای  ــری را ب ــود مشــکات دیگ ــه ش ــا تخلی ــارج از دری در خ

منطقــه ایجــاد می کنــد.
همچنیــن بایــد بــه یاد داشــته باشــیم کــه مســیری کــه آب از آن 
ــیر  ــتم مس ــکاتی را در اکوسیس ــد مش ــز می توان ــود نی رد می ش
ایجــاد کنــد، نمکــی کــه از فعالیــت کارخانه هــای آب شــیرین کن 
ــعاع  ــا ش ــات را ت ــردد و حی ــت برمی گ ــه طبیع ــد ب ــی می مان باق
ــی  ــد و زندگ ــرار می ده ــعاع ق ــت ش ــری تح ــن کیلومت چندی

ــد. ــا خطــر مواجــه می کن ــوران را ب گیاهــان و جان
کامــًا منطقــی بــه نظــر می رســد کــه بهره بــرداری از آب خــزر 
ــا عکس العمــل کشــورهای  ــه منطقــه ای دیگــر ب و انتقــال آن ب

صاحــب حــق در ایــن دریاچــه همــراه باشــد
ــر اســاس بررســی و  ــوان گفــت ب از منظــر اجتماعــی هــم می ت
ــیرین  ــروژه ش ــه محیط زیســت، پ ــده ب ــی ارائه ش ــرح مطالعات ط
ــزار  ــدود شــش ه ــه ســمنان ح ــال آن ب ــزر و انتق ســازی آب خ
ــرآورد دقیق تــر آن 9 هــزار میلیــارد تومــان(  میلیــارد تومــان )و ب
بودجــه الزم دارد، البتــه در ایــن محاســبه فقــط هزینــه اجــرای 
پــروژه در نظــر گرفته شــده و خســارت های اکولوژیکــی در نظــر 

گرفتــه نشــده اســت.
ــران،  ــور ای ــج کش ــان پن ــزر می ــد خ ــگان می دانن ــه هم چنانچ
روســیه، ترکمنســتان، قزاقســتان و جمهــوری آذربایجــان 
مشــترک اســت و بعــد از تقســیم بندی ایــن دریــا میــان 

ــران  ــازه اســتقال یافته شــوروی ســابق، ســهم ای کشــورهای ت
ــت  ــش یاف ــد کاه ــه 11.3 درص ــد ب ــه از 50 درص ــن دریاچ از ای
و البتــه بعــد از تعییــن رژیــم حقوقــی خــزر توافــق شــد هرگونــه 
ــی  ــق همگان ــا تواف ــه ب ــن دریاچ ــی در ای ــرداری و عملیات بهره ب
ــط  ــزر توس ــره در خ ــاخت جزی ــه س ــا این ک ــود کم ــام ش انج
جمهــوری آذربایجــان اعتراضــات کشــورهای همســایه ازجملــه 

ــت. ــی داش ــران را در پ ای
بنابرایـن بـه نظـر می رسـد کـه بهره بـرداری از آب خـزر و انتقال 

آن بـه منطقـه ای دیگـر بـا عکس العمـل کشـورهایی که خـود را 
صاحـب حـق در ایـن دریاچـه می داننـد، همراه باشـد.

هرچنــد عــده ای به اشــتباه معتقدنــد بــا توجــه بــه این کــه خــزر 
400 هــزار کیلومترمربــع مســاحت و 300 متــر عمــق میانگیــن 
ــذارد،  ــرایط آن نمی گ ــری در ش ــا تأثی ــت م ــزان برداش دارد و می
ــد اگــر طــرح انتقــال آب  امــا بســیاری از کارشناســان اعتقاددارن
ــر در  ــه ای دیگ ــورد، فاجع ــد بخ ــمنان کلی ــه س ــزر ب ــای خ دری

محیط زیســت ایــران رقــم زده می شــود.

مرور اظهارنظرها در مورد اجرای طرح انتقال آب خزر

اظهاراتنام مسئول

پرفسور عطاءاهلل قبادیان عضو 
هیئت علمی دانشگاه وین اتریش

دریای خزر حدود هشت  تا 10 میلیارد مترمکعب با کمبود آب مواجه است، یعنی دارای بیان منفی است

پرفسور عطاءاهلل قبادیان عضو 
هیئت علمی دانشگاه وین اتریش

اساس طرح تصفیه آب در مازندران اشتباه است زیرا ما حق نداریم در مازندران آب شیرین کن بگذاریم. این امر یک فاجعه است

علی محمد شاعری قائم مقام معاون 
رئیس جمهور و معاون محیط زیست 

کشور در دولت دهم

انتقال آب خزر به صاح نیست و در سمنان نیز با مشکل روبرو خواهیم شد
اساساً دریای خزر دریاچه و دارای اکوسیستم بسته است و ازلحاظ زیست محیطی بسیار شکننده است که کوچک ترین دست کاری در اکوسیستم دریای خزر 

می تواند موجب به هم ریختگی و اختال در کل دریای خزر شود

علی محمد شاعری قائم مقام معاون 
رئیس جمهور و معاون محیط زیست 

کشور در دولت دهم

تخریب مسیر انتقال آب که از دل جنگل های انبوه خزر می گذرد ولوله هایی که برای انتقال آب در نظر گرفته شده است نیز خود آسیب پذیری این بخش را 
افزایش می دهد و تخریب جنگل و منابع طبیعی را در پیش خواهد داشت

منتخب مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در 
انتخابات مجلس دهم

فرایند شیرین سازی  اثر نامطلوب بر این اکوسیستم دریای خزر دارد و مهم ترین آسیب آن، افزایش غلظت شوری آب، به هم زدن بستر زایش و اختال در 
شرایط زیستی آبزیان دریایی، کاهش سطح آب و پس روی آب دریای خزر و در مقصد نیز با توجه به اینکه اگر انتقال آب و میزان شیرین سازی در حد الزم 

نباشد؛ موجب آسیب به اراضی کشاورزی و واحدهای صنعتی در سمنان می شود

طرح در حد تحقیقات است و دولت تدبیر و امید که درواقع دولت محیط زیست است و حفظ محیط زیست سرلوحه کارش قرار دارد، کاری بدون ارزیابی ربیع فالح جلودار استاندار مازندران
زیست محیطی انجام نمی دهد

فعاالن محیط زیست

حتی فکر کردن به این پروژه بسیار خطرناک است
اثرات اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان، علی رغم اتاف سرمایه ملی به مراتب از سد گتوند وخیم تر و وحشتناک خواهد بود

از دیگر اثرات مخرب زیست محیطی اجرای طرح مذکور، نابودی زیست بوم هایی است که نقش مهمی در پایداری سرزمین کهن و باستانی ایران دارند
آسیب به جنگل های هیرکانی

نمکی که از فعالیت کارخانه های آب شیرین کن باقی می ماند به طبیعت برمی گردد و حیات را تا شعاع چندین کیلومتری تحت شعاع قرار می دهد وزندگی گیاهان 
و جانوران را با خطر مواجه می کند

جامعــه ایـــران
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ــان  ــداد زن ــش تع افزای
ــوار در  ــت خان سرپرس
اردبیــل خودکفایــی و 
ــروه را  ــن گ ــتغال ای اش
ــدی  ــه ای ج ــه دغدغ ب
بــا  و  کــرده  تبدیــل 
ایــن وجــود دســتگیری 
از ایــن گــروه آســیب دیده بــر خــاف 

وعده هــا هنــوز کافــی نیســت. 

محلــه پناه آبــاد بــه عنــوان حاشــیه شــهر اردبیــل 
ــی از شــهر  شــناخته می شــود. همــان بخش های
کــه برخــی مســئوالن می گوینــد از بخــش 
ــد  ــی می گوین ــد و برخ ــش کنی ــزی جدای مرک
ــه دنبــال عدالــت هســتیم نبایــد مرکــز و  اگــر ب

ــرد. حاشــیه نامگــذاری ک
ــه  ــان ک ــدارد همچن ــی ن ــواره خاص ــا ق کوچه ه
ــود را  ــوان خ ــی ای ــاید یک ــازها و ش ساخت وس
ــری  ــرده و دیگ ــل ک ــی تبدی ــاق کوچک ــه ات ب
ــک  ــکل ی ــه ش ــش را ب ــاط منزل ــی از حی بخش
ــده  ــی برآم ــازه درآورده اســت. اینجــا بی نظم مغ
ــع  ــه واق ــد و ب ــوج می زن ــت م ــر و محرومی از فق
ــا بخش هــای مرکــزی  ــاوت آن را ب ــوان تف می ت

ــرد. شــهر مشــاهده ک
بعدازاینکــه چنــد کوچــه کم عــرض را طــی 
می کنــم بــه در قرمزرنگــی کــه می گوینــد 
کارگاه فرش بافــی پناهــی اســت، می رســم. 
ــه و در  ــدان گرفت ــه دن ــادر ب ــایه چ ــان همس زن
ــگاه  ــه ســؤال برانگیز ن ــن غریب ــه م آســتانه در ب
ــاط کوچــک  ــاز می شــود حی ــه ب ــد. در ک می کنن
زندگــی  از  شــکلی  خرده ریزه هــای  از  پــر 
ــراغ آن  ــاد س ــوان در پناه آب ــاید بت ــه ش ــت ک اس
ــای در  ــته، قوطی ه ــون شکس ــت. تلویزی را گرف

ــارو و ... ــفالی، ج ــوزه س ــد ک ــم چن ه
می توانــم از همــان بــدو ورود صــدای تــق 
ــی از  ــی یک ــز پناه ــنوم. روح انگی ــق دار را بش ت
چهارخواهــری کــه بــه همــراه مــادر کارگاه 
ــتانه  ــاده در آس ــدی س ــا لبخن ــی دارد ب فرش باف

در کارگاه ایســتاده اســت.

ســام و احــوال مــا بــا کمــی، کم رویــی پناهــی 
آغــاز می شــود امــا وارد کارگاه کــه می شــوم 
ــده را در  ــن بافن ــس ای ــاوری و اعتمادبه نف خودب

ــم. ــس می کن ــش لم ــه کام پرحرارت میان

lآغاز به کار کارگاه با دو میلیون تومان
طــرح مشــاغل خانگــی بــا وجــود تمامــی 
ــت  ــود توانس ــرای خ ــی اج ــا و حواش افت وخیزه
در اردبیــل بــرای برخــی مراجعــان موفــق عمــل 

ــد. کن
پناهــی در حالی کــه بــه کارگاه تمیز و بهداشــتی 
ــه از  ــی آورد ک ــاد م ــه ی ــد ب ــاره می کن ــود اش خ
ــون  ــا دو میلی ــن کارگاه  ب نیمــه دوم ســال ۸9 ای

تومــان و چهــار دار قالــی فعــال شــده اســت.
در ادامــه کمیتــه امــداد اســتان دومیــن وام خــود 
را بــا چهــار میلیــون تومــان در ســال 90 بــه ایــن 
کارگاه پرداخــت کــرده و همیــن حمایــت کوچک 

تعــداد دار را بــه دو برابــر افزایــش داده اســت.

پناهــی  کارگاه  در  نفــر   ۲0 بــه  نزدیــک 
ــر  ــه 40 نف ــک ب ــتقیم و نزدی ــتغال زایی مس اش
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــتقیم دارن ــتغال زایی غیرمس اش
اینکــه شــش نفــر نیــز در کارگاه تحــت پوشــش 

ــتند. ــه هس بیم
زنــان بافنــده بــه غیــر از ســام اول در صحبــت 
مــا درگیــر نمی شــوند. بــه جــد مشــغول بافتنــد 
و هــر گرهــی کــه می زننــد بــرای مقــاوم کــردن 
هــر چــه بیشــتر بنیــه زندگــی و خانــواده اســت.
ــز  ــی نی ــوزش فرش باف ــی آم ــن کارگاه حت در ای
دایــر اســت و یــا مــواد اولیــه بــه برخــی بافندگان 
داده می شــود تــا بتواننــد در خانه هــای خــود 
ــا  ــی ب ــوان پناه ــت های ج ــد. دس ــرش ببافن ف
ــتغال را  ــره ای از اش ــی زنجی ــت جزئ ــک حمای ی
بــه دنبــال داشــته کــه بــه عینــه می تــوان دیــد 
هیــچ مدیــری بــا وجــود وعده ووعیدهــای خــود 
نتوانســته بــه ایــن ظرافــت و دقــت عمــل کنــد.

 
lســفارش 12 فــرش دوازده متــری از 

یــک مســجد
در کارگاه پناهــی فــرش اردبیــل بــا تمــام نقــش 
ــت  ــر دس ــده هن ــش زن ــود نمای ــای خ و طرح ه
بانــوان ایــن شــهر اســت. تقــه هــا یکــی پــس 
ــد  ــان می بخش ــی ج ــاف رنگ ــه الی ــری ب از دیگ
و روح هنــر و خاقیــت زنــان در تاروپــود فــرش 

ــورد. ــره می خ گ
ــی  ــه ماه ــی از جمل ــای مختلف ــا طرح ه بافنده ه
اردبیــل، ماهــی خــوی، اولیــا و افشــان نقشــه را 
بافته انــد و در واقــع هــر طرحــی کــه بــه دســت 

ــد. ــد ببافن آن هــا ســپرده شــود می توانن
بــه گفتــه مدیــر ایــن کارگاه تاکنــون نزدیــک به 
۲00 تختــه فــرش در ایــن کارگاه تولیــد شــده و 

برخــی از فرش هــا نیــز سفارشــی بــوده اســت.
ــداد 1۲  ــه در ســال 91تع ــاد دارد ک ــه ی پناهــی ب
فــرش دوازده متــری بــرای مســجد طــوای 
ــن تعــداد فقــط در  ــد و تمامــی ای ــل بافته ان اردبی

ــت. ــده اس ــل ش ــال تحوی ــک س ی
برخــی فرش هــای ایــن کارگاه بــه حــدی از 
ــه  ــوده ک ــوردار ب ــا برخ ــات و ریزه کاری ه تزئین
ــن  ــه و همی ــرار گرفت ــدگان ق ــه بینن ــورد توج م
ــود کــه یکــی از آن هــا در  ــت پیــش ب ــد وق چن
ــروش  ــه ف ــداد ب ــه ام ــزی کمیت ــازمان مرک س

ــید. رس
مــواد اولیــه موردنیــاز از مرغوب تریــن مــواد 
ــی کــه اتحــاد اصفهــان  ــا جای ــه می شــود ت تهی
درجــه یــک، پرویزیــان و مرینــوس بــرای تابلــو 

ــتفاده اســت. ــورد اس ــرش م ف
پناهــی می گویــد بــرای زیبایــی فرش هــا 
در همــه آن هــا بــدون اســتثنا از ابریشــم در 
می کنیــم. اســتفاده  طــرح  از  بخش هایــی 

هند و چین بازار ما را گرفتند
ایــن کارگاه بــا وجــود مشــکات مالــی در ابتدای 
کار و در وضعیــت فعلــی روزهــای درخشــانی 
تاجــران  می گویــد  پناهــی  اســت.  داشــته 
فــرش پشــت در خانــه صــف می کشــیدند. 
مرتــب ســفارش می دادنــد و در کوتاه مــدت 

می خواســتند ســفارش را تحویــل بگیرنــد.
ایــن روزهــا خبــری از ایــن رونــق نیســت. همان 
ــایی  ــازار گش ــی و ب ــده معرف ــای گمش حلقه ه
بــرای واحدهــای تولیــدی ایــن چنینــی موجــب 
ــا  ــود. ت ــود ش ــار رک ــرش دچ ــازار ف ــود ب می ش
ــل  ــاه قب ــد م ــه چن ــی ک ــه فرش های ــی ک جای
ــت و  ــده اس ــت مان ــوز روی دس ــده هن ــه ش بافت

ــدارد. ــدار ن خری
ــوان  ــردم ت ــم م ــق می ده ــد ح ــی می گوی پناه
ــد  ــد امــا از ســوی دیگــر هن ــادی ندارن ــی زی مال
ــد.  ــا را خــراب کردن ــازار م ــن ب و پاکســتان و چی
ــلیقه  ــا س ــق ب ــی و مطاب ــر بوم ــه هن ــن ک م
ــی  ــای چین ــم رقب ــد می کن ــردم شــهرم را تولی م
ــک  ــن کارگاه کوچ ــه در همی ــی ک دارم و در حال
فرش هایــی داریــم کــه بــه مراتــب از برندهــای 
ــه  ــر بافت ــور بهت ــده کش ــناخته ش ــی ش فرش باف
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شــده اند.
خانم هـای  اشـتغال زایی  کـه  دارد  تأکیـد  وی 
سرپرسـت خانـوار دور از ذهـن نیسـت و می توان 
بـه این آرزو دسـت یافـت. اما در ادامـه همراهی و 
یاری برخـی نهادها الزم اسـت و به عنـوان مثال 
یک بافنـده نمی تواند بـه تنهایی وضعیت بـازار را 

اصـاح کند.

lمسئوالن میانه راه ما را رها می کنند
ــا  ــه فرش ه ــواد اولی ــن م ــروز در تأمی ــی ام پناه
ــه  ــه بافت ــی ک ــر فرش ــت. ه ــکل اس ــار مش دچ
می شــود تــا یــک چهــارم قیمــت فــروش 
می توانــد ســود آفرینــی داشــته باشــد امــا 
ــوان فــرد خودکفــا  ــه عن مســئوالن کــه وی را ب
و مســتقل می شناســند مســئولیت حمایتــی خود 

را تمــام شــده می داننــد.
وی درخواســت 100 میلیــون تومــان تســهیات 
ــتاهای  ــود را در روس ــد کارگاه خ ــا بتوان ــرده ت ک

اطــراف توســعه دهــد.
مســئوالن کمیتــه امــداد اردبیــل می گوینــد 
شــش میلیــون تومــان وام ایــن بافنــده در ســالی 
ــت و  ــی اس ــقف پرداخت ــه س ــق گرفت ــه تعل ک
ــون  ــده ۶0 میلی ــن بافن ــکل ای ــل مش ــرای ح ب
ــاون پیشــنهاد  ــک توســعه تع ــه بان ــان وام ب توم
شــده تــا بــا چهــار درصــد بتوانــد بــرای توســعه 
ــته  ــال گذش ــه س ــی ک ــد. وام ــدام کن کارگاه اق

درخواســت شــده و هنــوز بــه دســت ایــن بافنــده 
ــت. ــیده اس نرس

ــکل  ــا مش ــن کارگاه ب ــه در ای ــواد اولی ــن م تأمی
ــات  ــر در جلس ــوی دیگ ــود و از س ــام می ش انج
ــت  ــان حمای ــه از کارآفرین ــود ک ــنیده می ش ش

می کننــد.
پناهــی معتقــد اســت بــا وجــود همــه مشــکات 
و رکــود بــازار همیــن کــه کارگاه را زنــده و فعــال 
نگــه داشــته بــه واقع کار ســختی اســت امــا الزم 
اســت اقــدام و عمــل مســئوالن نیــز دیــده شــود 
و اشــخاصی مثــل بنــده در میانــه راه رها نشــوند.
ــد  ــرای بازدی ــا ب ــه خیلی ه ــاد دارد ک ــه ی وی ب
را  ســؤال  ایــن  امــا  آمده انــد  کارگاه  ایــن 
می پرســد کــه مســئوالنی کــه از کیفیــت 
فرش هــای ایــن کارگاه متحیــر مانــده بودنــد آیــا 
ــرای فــروش آن دســت  ــازاری ب نمی توانســتند ب
و پــا کننــد و هــدف از ایــن بازدیدهــا چــه بــوده 

ــت؟ اس
 

lکارآفرینی دور از ذهن نیست
پناهی کارآفرین نمونه اسـتان در سـال 90 اسـت. 
معتقـد اسـت کارآفرینـی در ابتدا یعنی چند سـال 
هزینه کردن بدون چشـم داشـت سـود اقتصادی. 
بـا ایـن وجـود در ادامه می تـوان با سخت کوشـی 

به هـدف خود رسـید.
ایــن دختــر جــوان هــر چنــد در ابتــدا فرش بافــی 

می کــرده امــا دســت از مطالعــه و آمــوزش 
نکشــیده اســت و معتقــد اســت همیشــه آدمــی 

ــرد. ــاد بگی ــه ی الزم دارد ک
ایــده بازارچــه مجــازی را در ذهــن دارد و معتقــد 
اســت بــرای فــروش بایــد چــاره بیندیشــد. 
چراکــه اگر فــروش مناســب نباشــد چــرخ کارگاه 
نمی چرخــد و حتــی حقــوق بافنده هــا کــه 
ــاه نیســت را  ــان در م ــزار توم متجــاوز از 400 ه

داد. نمی تــوان 
پناهــی بعدازاینکــه ایــده ایجــاد کارگاه بــه 
ذهنــش خطــور کــرده در ابتــدا کمــی تردیــد امــا 
در ادامــه حمایــت مــادر و خواهــران خــود را دیده 
اســت. حــاال همســایه ها و فامیــل او را تحســین 
ــدارد کســی از شکســت و  ــاد ن ــه ی ــد و ب می کنن

ناامیــدی برایــش گفتــه باشــد.
کارگاه فرش بافــی پناهــی یکــی از صدهــا کارگاه 
فرش بافــی در اســتان اردبیــل اســت کــه اغلــب 
در مرحلــه فــروش بــا مشــکل مواجــه می شــوند. 
در تمامــی ایــن کارگاه هــا اغلــب زنــان و دختران 
ــا  ــد و ب ــه کار ان ــتایی مشــغول ب ــهری و روس ش
حداقــل درآمــد یکــی از گران تریــن صنایــع دنیــا 

ــد. ــد می کنن را تولی
ســال گذشــته دو هــزار و 500 بافنــده مددجــوی 
کمیتــه امــداد توانســته اند پنــج هــزار و ۲5۶ 

ــد. ــرش ببافن ــع ف مترمرب
بــه گفتــه معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه 

ــا 3۸  ــن فرش ه ــی ای ــتان ارزش ریال ــداد اس ام
میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت و فرش هــای 
تولیــد بــا رج شــماری 30 الــی ۷0 در قالــب ریــز و 

درشــت بافــی بــوده اســت.
امــا مســئله ایــن اســت کــه بــه گفتــه 
جهانبخــش نژادجــواد بیــش از 9۸ درصــد از 
ــروش  ــه ف ــز ب ــازار اســتانی و مرک ــدات در ب تولی
رفتــه اســت در حالــی کــه فرش هــای مشــابه بــا 
صــادرات بــه کشــورهای دیگــر بــاارزش چند 10 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــری ب براب
ایـن خـأ در وضعیتـی اسـت کـه تاکنـون هیـچ 
نهـاد اجرایی نسـبت به سـاماندهی بخش فروش 
و هدایـت تولیـدات فـرش بـه سـمت بازارهـای 

خارجـی اقـدام درخـوری ترتیـب نداده اسـت.
از ســویی بررســی بســیاری از کارگاه هــای 
فرش بافــی نیــز نشــان می دهــد هــر چنــد 
تعــداد کثیــری از کارگاه هــا در ابتــدای کار 
تســهیاتی جزئــی دریافــت کــرده و توانمنــدی 
خــود را اثبــات کرده انــد امــا بــرای توســعه 
تســهیات بانکــی الزم بــرای بافنده هــا بــا 
دیــر کــرد و شــرط و شــروط های متعــدد تأمیــن 

می شــود و یــا اصــًا پرداخــت نمی شــود.
ــود  ــی اســت کــه دوراندیشــی و بهب ــن در حال ای
ــن  ــد ای ــل می توان ــرش اردبی ــازار ف ــت ب وضعی
ــود  ــع س ــی از صنای ــه یک ــت را ب ــت دس صنع

ــد. ــل کن ــتان تبدی ــن اس آفری

پناهــگاه حیات وحــش نایبنــدان بــا 
یــک میلیــون و 00۵ هــزار هکتــار 
بزرگتریــن  به عنــوان  وســعت 
زیســتگاه یوزپلنگ آســیایی محســوب 
محیط بــان   ۹ توســط  کــه  می شــود 

می شــود.  حفاظــت 

یوزپلنــگ گربه ســانی ارزشــمند اســت کــه در گذشــته در 
ــزی و  ــیای مرک ــیعی از آس ــتره وس ــا و گس ــق آفریق ــتر مناط بیش
ــگ در کل  ــروز یوزپلن ــا ام ــرد ام ــی می ک ــد زندگ ــبه قاره هن ش
ــن رو،  ــد ازای ــت می کن ــران زیس ــط در ای ــده و فق ــیا منقرض ش آس
ــه ای و  ــی، منطق ــاد مل ــمند از نم ــه ارزش ــک گون ــوان ی ــن حی ای

ــت. ــور اس ــرای کش ــی ب بین الملل
ــه  ــا ک ــگ، یکــی از زیرگونه ه ــی یوزپلن ــه اصل ــان دو زیرگون از می
بانــام یوزپلنــگ آســیایی یــا یوزپلنــگ ایرانــی شــناخته می شــود در 
خطــر جــدی انقــراض اســت و تعــداد کمــی از آن در دشــت هــای 

ــت می شــود. ــران یاف ــزی ای مرک
در ســنوات گذشــته شــکار بی رویــه، کاهــش منابــع غذایــی ایــن 
حیــوان ماننــد آهــو و غــزال، از بیــن رفتــن زیســتگاه یوزها توســط 
انســان و جاده ســازی هــای غیراصولــی حیــات ایــن حیــوان را بــه 
ــیایی،  ــگ آس ــت از یوزپلن ــدف حفاظ ــن رو باه ــه ازای ــر انداخت خط
پــروژه حفاظــت از یوزپلنــگ آســیایی بــا همــکاری برنامــه توســعه 
ــل و ســازمان حفاظــت محیط زیســت در ســال ۲001  ســازمان مل

ــرد. ــروع به کارک ــور ش در کش

lنایبندان، بزرگ ترین زیست گاه یوز ایرانی
ــا 1۲0  ــدود ۷0 ت ــروزه در ح ــده، ام ــای ارائه ش ــاس آماره ــر اس ب

ــق  ــتگاه در مناط ــش از 10 زیس ــیایی در بی ــگ آس ــاده یوزپلن ق
ــده  ــه حفاظت ش ــه منطق ــد ک ــی می کن ــور زندگ ــف کش مختل

نایب انــد طبــس یکــی از ایــن زیســتگاه ها اســت.
ــزار  ــون و 500 ه ــک میلی ــا ی ــدان ب ــش نایبن ــگاه حیات وح پناه
ــی  ــوز ایران ــار وســعت یکــی از بزرگ تریــن زیســت گاه های ی هکت
ــگ در آن  ــاده یوزپلن ــدود 10 ق ــون ح ــه تاکن ــوده ک ــور ب در کش

مشــاهده شــده اســت.
بخــش عمــده ایــن منطقــه را ســیمای دشــتی تشــکیل می دهــد 
کــه در نزدیکــی تیــپ کوهســتان قــرار دارد و دارای شــوره زارهای 

ــا،  ــتی و تپه ماهوره ــتگاه های دش ــر، در زیس ــت. جبی ــیع اس وس
ــگ  ــای یوزپلن ــدود بازمانده ه ــرای مع ــبی را ب ــای مناس طعمه ه

آســیایی فراهــم کــرده اســت.
در اواخــر ســال ۶0 بــا مشــاهده یوزپلنــگ در منطقــه نای بنــدان، با 
انجــام بررســی هــای الزم، حفاظــت از گونــه ارزشــمند یوزپلنگ در 
دســتور کار مســئوالن و کارشناســان اداره حفاظــت محیط زیســت 
اســتان خراســان قــرار گرفــت و ســرانجام بــه مطــرح شــدن اولیــن 
فــاز حفاظــت بین المللــی یوزپلنــگ آســیایی در ســال 13۷5 

انجامیــد.

دست خالی خراسان جنوبی برای حفاظت از یوز پلنگ ایرانی؛

نایبندان  بزرگترین زیستگاه یوز/ ۱.۵ میلیون هکتار و ۹ محیط بان

عالیه نخعی
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lکمبــود اعتبــار و خشک ســالی در کمیــن یــوز 
ــی ایران

هرچنــد خراســان جنوبــی تاکنــون از اعتبــارات ایــن طــرح 
ــان  ــوده و ایــن طــرح نتوانســته دست بســته محیط بان بی نصیــب ب
را بــرای حفاظــت از یکــی مهم تریــن جانــوران در حــال انقــراض را 
یــاری دهــد امــا نصــب دوربیــن هــای تلــه ای و ارائــه خدمــات فنی 
یکــی از مهم تریــن اقداماتــی بــود کــه در قالــب ایــن طــرح انجــام 
شــد کــه بــا نصــب ایــن دوربین هــا حــدود 1۲0 قطعــه عکــس از 
یــوز ایرانــی در منطقــه نایبنــدان گرفتــه شــد و کمــک خوبــی برای 
پایــش حیــات ایــن جانــور بــود امــا از ایــن امکانــات نیــز در نیمــه 

دوم ســال گذشــته محــروم شــدیم.
از طــرف دیگــر باوجــود وســعت یــک میلیــون و 500 هــزار 
ــه  ــود هم ــان باوج ــر 9 محیط ب ــال حاض ــدان در ح ــاری نایبن هکت
کمبــود امکانــات در دل کویــر ســوزان طبــس کار حفاظــت از گونه 

ــد. ــام می دهن ــادر را انج ن
همچنیــن در طــول ســنوات گذشــته خشک ســالی هــای متمــادی 
ــر  ــه خط ــدت ب ــه را به ش ــش منطق ــی حیات وح ــس زندگ در طب
ــت  ــرده اس ــه رو ک ــه روب ــود علوف ــا کمب ــا را ب ــه و آن ه انداخت
ازایــن رو تأمیــن علوفــه  و آب موردنیــاز بــرای حیات وحــش یکــی 
ــال  ــه دنب ــن منطق ــه در ای ــت ک ــی اس ــن دغدغه های از مهم تری

می شــود.
ــان  ــت خراس ــش محیط زیس ــور حیات وح ــر ام ــارت ب ــاون نظ مع
جنوبــی اظهــار کــرد: منطقــه حیات وحــش نایبنــدان بزرگ تریــن 
ــوده کــه یوزپلنــگ آســیایی در آن  ــران ب ــاه گاه حیات وحــش ای پن

ــد. ــی می کن زندگ
ــا بیــان اینکــه ایــن پناهــگاه شــامل دو قســمت  بهمــن مــودی ب

ــتی  ــق دش ــرد:  در مناط ــان ک ــود، بی ــتی می ش ــره ای و دش صخ
کمــاکان خشک ســالی حاکــم بــوده و ازایــن رو اداره حفاظــت 
محیط زیســت به منظــور تأمیــن علوفــه حیات وحشــی کــه 
غــذای یوزپلنــگ خواهنــد بــود اقــدام بــه توزیــع علوفــه و انتقــال 

می کنــد. آب 
وی ادامــه داد: در قســمت کوهســتانی بارندگــی بــه حــدی اســت 
کــه نیــاز آبــی و علوفــه ای آن را برطــرف کنــد امــا گاهی اوقــات در 
زمســتان کــه غــذای گیاه خــواران زیــر بــرف باشــد بــاز اقــدام بــه 

ــود. ــه می ش ــع علوف توزی

lثبــت 120 قطعــه عکــس از یــوز ایرانــی در 
نایبنــدان

ــان  ــت خراس ــش محیط زیس ــور حیات وح ــر ام ــارت ب ــاون نظ مع
جنوبــی، کنتــرل منطقــه بــرای برخــورد بــا شــکارچیان را از دیگــر 

اقدامــات انجام شــده بــرای حفاظــت از یــوز ایرانــی عنــوان کــرد و 
ــا داشــتن دو پاســگاه در منطقــه و حضــور  گفــت:  ایــن اداره کل ب
مــداوم در ســطح پناهــگاه بــا گشــت و کنترلــی پیــاده، موتــوری و 
خودرویــی از شــکار غیرمجــاز و حضــور افــراد ســودجو در منطقــه 

ــد. ــری می کن جلوگی
ــوز ایرانــی در  ــا تحلیــل عکس هــا احتمــال زیســت 10 قــاده ی ب
منطقــه نایبنــد طبــس وجــود دارد مــودی بــا اشــاره به اینکــه یکی 
دیگــر از اقدامــات مــا بــرای حفاظــت ازاین گونــه در حــال انقــراض 
ــوان داشــت:  ــه اســت، عن ــه ای در منطق ــن هــای تل نصــب دوربی
ایــن دوربین هــا خاصیــت ایــن را دارنــد کــه اگــر حیوانــی از جلــوی 

آن رد شــوند از آن عکــس بگیرنــد.
وی بــا بیــان اینکــه از ابتــدای نصــب ایــن دوربین هــا تاکنــون بالــغ 
بــر 1۲0 قطعــه عکــس از یوزپلنــگ ایرانــی در منطقــه نایبنــد بــه 

ثبــت رســیده اســت، بیــان داشــت: البتــه ایــن بــه ایــن معنا نیســت 
کــه 1۲0 یــوز در ایــن منطقــه وجــود دارد و شــاید هــر یــوزی چنــد 

ــار از جلــوی دوربین هــا رد شــود. ب
ــت 10  ــال زیس ــا احتم ــن عکس ه ــل ای ــا تحلی ــه وی ب ــه گفت ب

ــود دارد. ــس وج ــد طب ــه نایبن ــی در منطق ــوز ایران ــاده ی ق

ــت از  ــی حفاظ ــرح مل ــارات ط ــال از اعتب ــک ری lی
یــوز ایرانــی بــه خراســان جنوبــی اختصــاص نیافــت
ــن  ــه ای در ای ــن تل ــدود 50 دوربی ــته ح ــرد: در گذش ــه ک وی اضاف
منطقــه نصــب بــود کــه مربــوط بــه انجمــن ملــی حفاظــت از یــوز 
ــاز آن در  ــل نی ــه دلی ــته ب ــال گذش ــه دوم س ــود و در نیم ــی ب ایران

ــد. ــه ش ــتان گرفت ــا از اس ــن دوربین ه ــر ای ــای دیگ ج
مــودی، کمبــود اعتبــار را بزرگ تریــن مشــکل پیــش روی 
ــزود: در  ــت و اف ــی دانس ــوز ایران ــت از ی ــرای حفاظ ــان ب محیط بان

ــدان حــدود  ــه نایبن ــه گســتردگی منطق ــا توجــه ب حــال حاضــر ب
ــاز  ــق نی ــام مناط ــذاری تم ــن گ ــرای دوربی ــه ای ب ــن تل 50 دوربی
ــوز و طعمــه او را بدهــد کــه نصــب ایــن  ــم کــه اطاعــات ی داری

ــاز دارد. ــار نی ــال اعتب ــون ری ــه ۷50 میلی ــا ب دوربین ه
وی همچنیــن بــه کمبــود نیــروی انســانی بــرای کنتــرل منطقــه 
ــر  ــغ ب ــه بال ــت: وســعت منطق ــرد و گف ــدان اشــاره ک وســیع نایبن
یــک میلیــون و 500 هــزار هکتــار بــوده کــه مــا آن را بــا تعــداد 9 
مأمــور مســتقر در منطقــه پوشــش می دهیــم و بــا ایــن تعــداد نیرو 

کار بســیار مشــکل اســت.
ــن  ــرای تأمی ــار ب ــود اعتب ــن کمب ــر ای ــه داد: عــاوه ب ــودی ادام م
ــه  ــه در منطق ــت ک ــکاتی اس ــر مش ــی از دیگ ــای خودروی نیازه

وجــود دارد.
ــه  ــی در منطق ــوز ایران ــت از ی ــی حفاظ ــرح مل ــرای ط ــه اج وی ب

ــت  ــا حمای ــرح ب ــن ط ــزود:  ای ــرد و اف ــاره ک ــس اش ــد طب نایب ان
ــرای حفاظــت از یوزپلنــگ ایرانــی در کل کشــور  ســازمان ملــل ب
ــه  ــه منطق ــه ای ک ــی از لحظ ــان جنوب ــا خراس ــود ام ــام می ش انج
نایب انــد را تحویــل گرفتــه هنــوز یــک ریــال اعتبــار از محــل ایــن 

طــرح دریافــت نکــرده اســت.
 

lحمایت های بین المللی هم قطع شد
ــن  ــدود 50 دوربی ــدان ح ــه نایبن ــتردگی منطق ــه گس ــه ب ــا توج ب
ــه  ــم ک ــاز داری ــق نی ــام مناط ــذاری تم ــن گ ــرای دوربی ــه ای ب تل
اطاعــات یــوز و طعمــه او را بدهــد کــه نصــب ایــن دوربین هــا بــه 
۷50 میلیــون ریــال اعتبــار نیــاز دارد وی اضافــه کــرد: البتــه مدتــی 
ســازمان ملــل در قالــب ایــن طــرح کمک هایــی کــرده بــود امــا آن 
هــم قطــع شــد و البتــه ایــن کمک هــا قبــل از الحــاق طبــس بــه 

خراســان جنوبــی بــود.
مــودی بیــان کــرد: بااین وجــود در قالــب ایــن طــرح کمــک هــای 
فنــی خوبــی در ســال هــای گذشــته بــه اســتان شــد کــه یکــی از 
آن هــا نصــب دوربیــن تلــه ای بــود کــه آن هــم در نیمــه دوم ســال 

گذشــته پــس گرفتــه شــد.
وی در ارتبــاط بــا احتمــال زادوولــد ایــن حیوان نیــز گفت:  در ســال 
ــه در منطقــه دیــده شــده کــه ایــن  ــا دو تول گذشــته یــک مــادر ب
احتمــال مــی رود زادوولــد ممکــن اســت در اســتان شــکل گرفتــه 

باشــد.
حفاظــت از آخریــن بازمانــدگان یوزپلنــگ آســیایی به عنــوان نمــاد 
ــی  ــی و بین الملل ــای مل ــرح ه ــوان ط ــا عن ــا ب ــور تنه ــی کش مل
ممکــن نیســت و نیــاز اســت تــا بــرای ادامــه حیــات ایــن جانــور 
کارهایــی فراتــر از شــعار و حرف یــا زدن عکــس او بــر روی پیراهن 
ملی پوشــان انجــام شــود در غیــر ایــن صــورت در آینــده هماننــد 
ــای  ــیل ه ــال فس ــه دنب ــد ب ــده بای ــات منقرض ش ــی حیوان تمام
باقی مانــده از ایــن جانــور در دل کویرهــای بــی آب و علــف باشــیم.
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ــر ایران فرهنگ و هن

ــا بداهــه  ــای تلویزیــون نشســته و ب ــد بســیاری از آنهایــی کــه پ ــا بگوی وقتــی روبرویــم نشســت ت
هــای برآمــده از روحــش، همــه خســتگی و تمــام دغــدغ هشــان را م یشســتند، امــروز نــم یداننــد 
دغدغه»اکبــر اودود«چیســت، بــه هیــچ عنــوان شــبیه آن اکبــری نبــود کــه در قــاب تلویزیــون دیــده 

بودیــم؛ اکبــر و بغــض!؟؛ اکبــر و اشــک!؟

ــد. گویــی قصــد کــرده تمــام لحظــه هایــش  چهــار هنــر، چهــار فصــل زندگــی اش را پــر کــرده ان
را وقــف هنــر کنــد. بانــوی هنرمنــدی کــه تمــام نامــردی هــا را مردانــه کنــار زد تــا ثابــت کنــد کــه 
عشــق بــه هنــر در کنــار لطافــت، شــجاعت و ثابــت قدمــی را تقویــت مــی کنــد. صحبــت از »الهــام 
شــفیع نــژاد « هنرمنــد 0۳ ســاله دزفولــی اســت کــه از همــان کودکــی، هنــر را لمــس کــرده و حــال 

کوهــی از تجربــه شــده اســت.

چــراغ آییــن هــای ملــی و بومــی فرامــوش شــده ایــران زمیــن در جشــنواره سراســری 
تئاتر»تیرنگ«سوســو مــی زنــد و آن را بــا دیگــر جشــنواره هــای نمایشــی متمایــز مــی کنــد. آییــن 
ــا تــاش هنرمنــدان تئاتــر بــر روی صحنــه نمایــش  ــد امــا ب هــای بومــی و ملــی کــه رنــگ باختــه ان

ــد. ــروغ بمان ــش پرف ــه نمای ــا در صحن ــنت ه ــا و س ــن ه ــن آیی ــراغ ای ــا چ ــوند ت ــی ش ــده م زن

 مدتــی اســت کــه در شــهر عکســی در گوشــه ای دنــج نشــانی یــک هنــر و هنرمنــد را مــی دهــد و 
ــا فاصلــه، درســت در  چشــمان احســاس را ذوق زده کــرده و بــه ســمت خــود مــی کشــاند. کمــی ب
ورودی یــک روســتا همیــن عکــس بــا مختصــری توضیحــات اســت کــه سرمشــق هنــر مــی دهــد و 
خیــره مــی کنــد چشــمان را بــرای قــدم نهــادن بــه دیــار هنرمنــدی کــه مدتهــا در تاریکخانــه هــای 

ذهــن، خامــوش مــی زیســت و ایــن روزهــا زنــده جاویــد اســت و بــه یادمانهــا آمــده اســت. 
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ــای  ــه و خانواده ه ــر مرف ــن قش ــا در بی ــه تنه ــی ن کتاب خوان
نامــدار اردبیــل بلکــه در بیــن طبقــه متوســط نیــز بــه فراخور 
وســع و تــوان در تأمیــن کتــاب رایــج بــوده اســت. بطوریکــه 
کتــب تاریخــی و خطــی و کمیــاب بخشــی از فرهنــگ یــک 
قــرن اخیــر ایــن منطقــه را تشــکیل می دهــد و نمونه هایــی 
از کتــب تاریخــی و کمیــاب در موزه هــای اســتان جــا 
خــوش کــرده و پشــت ویتریــن شیشــه ای گذشــته درخشــان 

ــد. ــه رخ می کش ــهر را ب ــن ش ــی ای فرهنگ
ــن  ــوب ای ــی مکت ــث فرهنگ ــان بخشــی از مواری ــا در بی تنه
ــکا از مجموعــه  ــارف بریتانی ــه دایرة المع ــد گفــت ک ــار بای دی
عظیــم کتــب خطــی در آرامــگاه جــد ســاطین صفــوی یــاد 
می کنــد و می نویســد: بقعــه شــیخ صفی الدیــن مســاجد 
ــری  ــیار مهم ت ــه بس ــی دارد و کتابخان ــیار عال ــدارس بس و م
نیــز توســط شــاه عبــاس اول در آن ایجــاد شــده کــه دارای 

کمیاب تریــن کتاب هــای خطــی اســت.
ــت؟  ــده اس ــه ش ــا چ ــن کتابخانه ه ــت ای ــروز سرنوش ــا ام ام
بررســی وضعیــت برخــی مجموعه هــای سرشــناس در 
ــایندی  ــای خوش ــا روزه ــه تنه ــد ن ــان می ده ــل نش اردبی
ــا  ــب ی ــه اغل ــده بلک ــپری نش ــا س ــن مجموعه ه ــرای ای ب
بــه قیمت هــای نــازل بــه دســت خریــداران کتــاب نشــناس 
ــاب را  ــت کت ــی اهمی ــگاه تیزبین ــر ن ــا اگ ــت و ی ــاده اس افت
ــر  ــهرهای دیگ ــطه گری از ش ــی و واس ــا دالل ــرده ب درک ک
و از جاهایــی کــه بــه آن متعلــق نیســت ســر درآورده اســت.
ــن  ــک از ای ــر ی ــد ه ــوز می گوین ــگران دلس ــروز پژوهش ام
کتــب بخشــی از پازل هــای فرهنــگ و ســبقه تاریخــی 
ایــن اســتان را تشــکیل می دهــد و اگــر مســئوالن از غفلــت 
خــود دســت نکشــند روزی را شــاهد خواهیــم بــود کــه کتــب 
ــا و  ــا، گنجینه ه ــه موزه ه ــر ب ــتان های دیگ ــل در اس اردبی

ــد. ــد ش ــل خواه ــر تبدی ــای فاخ کتابخانه ه

lنبود مرجع ساماندهی کتب خطی و مجموعه های 
شخصی

ــاماندهی  ــی س ــی متول ــه کس ــید چ ــد پرس ــه اول بای در وهل
کتــب خطــی اســت؟ بــه نظــر می رســد هیــچ نهــاد 
اجرایــی مســئولیت ایــن مهــم را بــر عهــده نــدارد. نهادهــای 
فرهنگــی تنهــا مســئولیتی کــه بــرای خــود قائــل هســتند را 
ــدود  ــت، مح ــیده اس ــان رس ــه دستش ــه ب ــه داری آنچ در نگ

کرده انــد.
ــد  ــی تأکی ــاب و کتاب خوان ــه موضــوع کت ــا وجــود اینکــه ب ب
ــری  ــی خی ــچ بان ــی هی ــب خط ــل کت ــا در عم ــود ام می ش

ــاماندهی  ــع آوری و س ــرای جم ب
ــدارد. ن

ــات  ــد از اقدام ــال نبای ــن ح در عی
عمومــی  کتابخانه هــای  امــور 
ــی از  ــاماندهی برخ ــتان در س اس
ــم  ــخصی چش ــای ش مجموعه ه

ــید. پوش
امـور  اخیـر  سـال های  در 
اسـتان  عمومـی  کتابخانه هـای 
و  مجموعـه داران  از  بارهـا 
دارنـدگان کتب خطی درخواسـت 
داشـته کـه مجموعه های خـود را 
جهـت نشـر دانـش و آگاهـی بـه 
بسـپارند. کتابخانه هـای عمومـی 
تشــویق  منظــور  بــه  حتــی 
تمهیداتــی داشــته اســت و در 

ــع آوری  ــددی را جم ــای متع ــز مجموعه ه ــر نی ــال حاض ح
کــرده اســت.

ــی ها  ــدارد. بررس ــدا ن ــت ص ــک دس ــد ی ــه می دانن ــا هم ام
ــر  ــای کم نظی ــل مجموعه ه ــهر اردبی ــد در ش ــان می ده نش
و کتابخانه هــای غنــی در منــازل شــهروندان وجــود دارد 
ــاب می پوســد و از بیــن  ــه دلیــل غفلت هــا کتــب کمی کــه ب

ــی رود. م
ــن  ــن از بی ــت س ــل کهول ــه دلی ــه داران ب ــی از مجموع برخ
ــه خانواده شــان ســپرده شــده  ــب آن هــا ب ــد و کت ــا رفته ان م
ــب خطــی و  ــع آوری کت ــد جم ــص فراین ــه نق اســت. در ادام
ــا  ــته و ی ــواده دانس ــراد خان ــت، اف ــده اس ــب ش ــس موج نفی
نادانســته کتــب را بــه قیمــت نــازل بــه خریــداران بســپارند.

دســت درازی  از  پژوهشــگران  lدل نگرانــی 
ن ال ال د

ــن  ــد دور از ذه ــته باش ــه دار نداش ــی و نگ ــه متول ــی ک کتاب
ــرود. ــت ب ــی از دس ــدت کوتاه ــه در م ــت ک نیس

یکــی از پژوهشــگران تاریــخ اردبیــل معتقــد اســت 
اردبیــل شــهری اســت مملــو از کتابخانه هــای غنــی 
ــه  شــخصی کــه در منــازل افــراد وجــود دارنــد و برخــی ب
ــوب  ــور محس ــی در کش ــری حت ــیون کم نظی ــع کلکس واق

. ند می شــو
ــن  ــی از ای ــرد: برخ ــح ک ــی تصری ــد هدایت ــود محم محم
مجموعه هــا بــه واقــع ذخایــر غنــی فرهنگــی اردبیــل 
محســوب می شــوند و متأســفانه الزم اســت بــا تأمیــن مالــی 
ــوند. ــه داری ش ــری نگ ــل معتب ــده و در مح ــداری ش خری

دل نگرانــی ایــن محقــق از آنجــا اســت کــه کتــب خطــی و 
ــداری  ــازل خری ــای ن ــا قیمت ه ــی ب ــب قدیم ــاب و کت کمی
ــم  ــده و ه ــارج ش ــه خ ــکل مجموع ــم از ش ــود و ه می ش

ــود. ــارج ش ــتان خ ــی از اس ــن اســت حت ممک
وی بــا بیــان اینکــه سرنوشــت قطعــی برخــی مجموعه هــای 
ــت، از  ــخص نیس ــع مش ــه واق ــل ب ــاب در اردبی ــس کت نفی
ــه جلوگیــری از حــراج  مســئوالن اســتان خواســت نســبت ب
و خــروج کتــب نفیــس اســتان اقدامــی عاجــل داشــته باشــند 
و حداقــل برخــی مجموعه هــای شــناخته شــده را در مــکان 

ــد. مناســب نگــه داری کنن
ــود  ــنیده می ش ــه ش ــت ک ــی اس ــدات در وضعیت ــن تأکی ای
ــل  ــه ســبقه فرهنگــی اردبی ــا مطالع ــاب ب برخــی دالالن کت
ــس  ــای نفی ــرده و مجموعه ه ــه ک ــهر مراجع ــن ش ــه ای ب
کتــب را بــا قیمــت نــازل خریــداری و از اســتان خــارج مــی 

ــد. کنن
بطوریکــه تعــدادی از مجموعــه داران کــه نخواســتند نامشــان 
ــهر  ــاب از ش ــه دالالن کت ــد ک ــار کرده ان ــود، اظه ــاش ش ف

ــد. ــا را درخواســت کرده ان ــب آن ه ــز کت تبری

 ونوس بهنود

فرهنــگ و هنــر ایــران

طمع دالالن به ذخیره فرهنگی اردبیل /
کتب تاریخی در خانه ها می پوسد

نبــود برنامــه منســجم جمــع آوری کتــب کمیــاب، موجــب شــده اســت دالالن شــهرهای دیگــر بــرای 
کتــب موجــود در دســت مجموعــه داران شــخصی اردبیــل دندان تیــز کــرده و بــه قیمــت نــازل آن هــا 

را از اســتان خــارج کننــد. 
ــن  ــی ای ــای قدیم ــب خانه ه ــت. در اغل ــوده اس ــگ ب ــه و فرهن ــد مطالع ــاز مه ــل از دیرب ــهر اردبی ش
شــهر می تــوان بخشــی تحــت عنــوان کتابخانــه را مشــاهده کــرد کــه صاحبــش بــا وســواس و دقــت 

ــت. ــرده اس ــع آوری ک ــی را در آن جم ــر و نفیس ــه کم نظی مجموع
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

lزخــم فرهنــگ در کوچــه پشــت مســجد 
گازران

ــی  ــده و متول ــام و نشــان مان ــی ن آه کتاب هــای فاخــر کــه ب
ندارنــد تــا از آن هــا حفاظــت کنــد، در کوچــه کتــاب 

دست دوم فروشــی اردبیــل بــاال گرفتــه اســت.
ــن  ــت ای ــدی فعالی ــه ح ــته ب ــال گذش ــد س ــول چن در ط
ــه  ــه بازارچ ــود ب ــه خ ــته ک ــش داش ــی ها افزای کتاب فروش

ــت. ــده اس ــل ش ــاب تبدی ــروش کت ــی خریدوف دائم
ــا  ــه تنه ــان داد ن ــندگان نش ــن از فروش ــد ت ــا چن ــت ب صحب
فروشــندگان بــرای خریــد مجموعه هــای شــخصی پیشــقدم 

هســتند بلکــه بــا یکدیگــر رقابــت منفــی نیــز دارنــد.
تــا جایــی کــه بــا پیشــنهاد فــروش یــک مجموعــه 
شــخصی نفیــس بــه یکــی از فروشــنده ها چنــد تــن 
ــت را  ــن قیم ــه  باالتری ــد ک ــی کردن ــام آمادگ ــر اع دیگ

پیشــنهاد بدهنــد.
ــه بقیــه اعتمــاد نکنیــد خــود  یکــی از فروشــندگان گفــت: ب

ــه قیمــت مناســب خریــده ام. ــا مجموعــه را ب بنــده چنــد ت
ــا کتــب کنکــوری  ــه ظاهــر ب ــازار کتــب دســت دوم کــه ب ب
ســود می کنــد، ســود اصلــی خــود را از خریدوفــروش کتــب 
ــه  ــه ب ــان نهادهــای فرهنگــی ن ــن می ــرد. در ای نفیــس می ب
ــد  و  ــدام کرده ان ــه اق ــه بازارچ ــس و ن ــب نفی ــاماندهی کت س
بــه واقــع مشــخص نیســت کتبــی کــه بخشــی از فرهنــگ، 
ــروز در  ــد ام ــان می ده ــهر را نش ــن ش ــخ ای ــت و تاری مدنی
ــی  ــل خودنمای ــخصی مح ــه ش ــا قفس ــه ی ــدام کتابخان ک

ــد خــود شــده اســت. صاحــب جدی

سـاماندهی  آمـاده  عمومـی  lکتابخانـه 
اسـت شـخصی  مجموعه هـای 

بازاریــان کارکشــته  کتاب هــای بی زبــان فرهنگیــان و 
دیــروز امــروز در دســت دالالن نااهــل می گــردد.

مدیــرکل امــور کتابخانه هــای عمومــی اســتان اردبیــل 
ــه داری از  ــاده نگ ــال آم ــا فراخ ب ــه ب ــن مجموع ــت: ای گف

کتــب خطــی و مجموعه هــای شــخصی اســت.
ــای  ــون مجموعه ه ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــی ب ــاب عزیزخان رب
ــاد و  ــه ی ــده و ب ــه ش ــت گرفت ــه امان ــددی ب ــخصی متع ش
ــت،  ــده اس ــده ش ــدارک دی ــه هایی ت ــه دار قفس ــام مجموع ن

ــری در  ــخصی باباصف ــه ش ــه کتابخان ــرد: از جمل ــح ک تصری
ــی  ــه عموم ــه کتابخان ــی ب ــد اهدائ ــزار جل ــت ه ــدود هش ح
شــهید مطهــری اردبیــل و کتابخانــه شــخصی دکتــر یحیــی 
ــی   ــی انگلیس ــه برخ ــاب ک ــد کت ــا ۸00 جل ــر داودی ب آهنگ

ــدا شــده اســت. ــل اه ــزی اردبی ــه مرک ــه کتابخان اســت ب
وی بـه اهـدای کتابخانـه شـخصی مرحـوم دکتـر عبـداهلل 
تـوکل بـا دو هـزار جلـد  و کتابخانه شـخصی مرحـوم دکتر 
احمـد نایبـی بـا ۶00 جلـد بـه کتابخانـه مرکـزی اردبیـل 
اشـاره کـرد و افـزود: کتابخانـه شـخصی جابـر دانشـگر بـا 
500 جلـد کتـاب و کتابخانـه شـخصی مرحـوم سـلیمانیان 
نیـز بـا 500 جلد کتـاب بـه کتابخانه مرکـزی اردبیـل اهدا 

است. شـده 
ــدای  ــه اه ــی اســتان ب ــای عموم ــور کتابخانه ه ــرکل ام مدی
۶00 جلــد کتــاب نیــز از آســتان قــدس رضــوی بــه کتابخانــه 

مرکــزی اردبیــل اشــاره کــرد.

ــزود: اهــدای مجموعه هــای شــخصی عــاوه  ــی اف عزیزخان
بــر اینکــه موجــب می شــود کتــاب در محــل مناســبی 
نگــه داری شــود، موجــب نشــر دانــش نهفتــه در کتــب نیــز 

ــد. ــد ش خواه
ــب  ــش کت ــز بخ ــرای تجهی ــر ب ــال حاض ــزود: در ح وی اف
صــورت  برنامه ریزی هایــی  مرکــزی  کتابخانــه  خطــی 
گرفتــه اســت و از ســویی هرگونــه کتــب اهدایــی نیــز مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــتقبال ق ــرش و اس پذی
مدیــرکل امــور کتابخانه هــای عمومــی اســتان معتقــد اســت 
بــا هــدف حفاظــت و اســتفاده حداکثــری از ذخایــر فرهنگــی 
اســتان بهتــر اســت مجموعه هــای شــخصی در مــکان 

ــود. ــه داری ش ــه نگ ــر کتابخان معتب

lجــای خالــی مــوزه اســناد در یکــی از پرســند 
ــتان ها  ــن اس تری

یکــی از مجموعــه داران کتــب خطــی تأکیــد دارد کــه 
مســئوالن اســتانی بایــد برنامه هــای منســجمی بــرای 
نگــه داری کتــب نفیــس اجــرا کــرده و بــه وعده هــای خــود 

ــد. ــل کنن عم
ــب  ــال کت ــش از ۲0 س ــول بی ــه در ط ــعادت ک ــم س ابراهی
خطــی از عهــد صفــوی، زندیــه، قاجاریــه و دوره هــای بعــد را  
بــه تعــداد تقریبــی ۶5 هــزار جلــد جمــع آوری کــرده اســت، 
ــد  ــتان تأکی ــن اس ــناد در ای ــوزه اس ــاد م ــرورت ایج ــه ض ب

ــرد. ک
ــف در  ــا مســئوالن مختل ــوزه را ب ــال ها ایجــاد م ــه س وی ک
میــان گذاشــته و بــه آن تأکیــد داشــته امــروز معتقــد اســت 
بســیاری از اســناد تاریخــی موجــود در شــهر بــه دلیــل نبــود 

مــکان مناســب نگــه داری از بیــن مــی رود.
هــر چنــد در مقطعــی ایجــاد مــوزه تعزیــه، در زمانــی ایجــاد 
ــا  ــت، ام ــده اس ــرح ش ــی مط ــب تاریخ ــناد و کت ــوزه اس م
ــرده  ــی نب ــه جای ــا راه ب ــن طرح ه ــدام از ای ــچ ک ــًا هی عم
ــته وگریخته در  ــورت جس ــه ص ــی ب ــناد قدیم ــی اس و برخ

موزه هــای اســتان نگــه داری می شــود.
در اظهــارات مســئوالن، اردبیــل شــهر مکتوبــات فاخــر 
ــس  ــب نفی ــود سرنوشــت کت ــن وج ــا ای ــس اســت و ب و نفی
ــه درســتی  کــه گوشــه مجموعه هــای شــخصی می پوســد ب

ــت. ــخص نیس مش
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فرهنــگ و هنــر ایــران

و  بداهـه  بازی هـای  بـا  زمانـی  کـه  اودود«  »اکبـر 
کمـدی اش خنـده را بـه لبـان مـردم هدیـه می کـرد، 
ایـن روز هـا در اوج تنهایـی  بـه آرزوی مطالعـه »صـد 

سـال تنهایـی« در زیـر نـور چـراغ مطالعـه می اندیشـد. 
لبخنـد  بـرای  امـا  و  می گـذارد  لـب  بـر  لبخنـد  کـه  سالهاسـت  حـاال 
گذاشـتن برلبـش قدم هـا سـنگین شـده اند. وقتـی روبرویـم نشسـت تا 
بگویـد بسـیاری از آنهایـی کـه پـای تلویزیـون نشسـته و با بداهـه  های 
برآمـده از روحـش، همـه خسـتگی و تمـام دغدغه شـان را می شسـتند، 
امـروز نمی داننـد دغدغه»اکبـر اودود«چیسـت، بـه هیچ عنوان شـبیه آن 
اکبـری نبـود کـه در قـاب تلویزیون دیـده بودیـم؛ اکبر و بغـض!؟؛ اکبر 

و اشـک!؟

 امین جوکار

جنــگ،  و  خرمشــهر  کودکــی،   ||
ایــن ســه واژه بــرای اکبــر اودود 
ــه  ــهری اش چ ــاالن خرمش و همس
تصویــر ذهنــی  ایجــاد می کنــد؟
ــاره  ــن خمپ ــدای اولی ــه ص ــود ک ــالم ب 10 س
آمــد، جنــگ شــد و بعــد از شــنیدن ایــن اولین 
ــده  ــر آن پرن ــن دیگ ــتناک، م ــدای وحش ص

ــودم. نب

|| پرنده!؟
ــی  ــل از آغــاز جنــگ شــبیه پرنده های ــه، قب بل
ــای  ــه ج ــه هم ــحالی ب ــا خوش ــه ب ــودم ک ب
خرمشــهر ســر مــی زدم، پرنــده ای کــه ســینما 

ــت. ــت داش را دوس

|| پــس ســینما رفتــن پیــش از 
جنــگ را تجربــه کــرده بــودی؟
ــادرم  ــدر و م ــم را پ ــینما رفتن های ــن س اولی
ــدرت  ــه ق ــی ک ــتند، در روزهای ــاد داش ــه ی ب
ــه  ــد ک ــف می کردن ــتم. تعری ــخیص نداش تش
وقتــی بــرای دیــدن فیلم هــای مصــری 
ــاله  ــه س ــه س ــن ک ــد، م ــینما می رفتن ــه س ب
ــه  ــا گری ــودن فض ــک ب ــان تاری ــا زم ــودم ت ب
ــروع  ــراژ ش ــه تیت ــن ک ــا همی ــردم ام می ک

می گرفتــم. آرام  می شــد، 

|| اولیــن فیلمــی کــه بــا عشــِق ذاتی 
ــادت  ــدی را ی ــم دی ــر هفت ــه هن ب

ــت؟ هس
ــد  ــینمای هن ــهر، س ــاب خرمش ــینما مهت س
ــیپی.  ــی س ــری از رامش ــعله« اث ــم »ش و فیل

ــم. ــاد گرفت ــعله ی ــتی را از ش دوس

|| یعنــی بــاور کنیــم که هیچوقــت در 
زندگی ات »جبارســینگ« نشــدی؟

چهــره ام  می میــک  شــاید  هیچوقــت. 
ــا  ــه تنه ــن ن ــا م ــد، ام ــتباهی بده آدرس اش
ــای  ــا پ ــه ت ــه همیش ــینگ نشــدم بلک جبارس

ــدم. ــتانم مان ــار دوس ــان کن ج

||  ولــی »جنــگ« در خرمشــهر فیلــم 
نبــود، شــروع شــد و آواره کــرد.

ــاط  ــی های حی ــاره، کاش ــوج خمپ ــن م  اولی
ــا  ــدرم م ــد، پ ــا کن ــازمان را از ج ــه نوس خان
ــا  ــد ت ــد، مان ــودش مان ــرد و خ ــی ک را راه
اینکــه بــه زور از خرمشــهر بیرونــش کردنــد. 
ــت،  ــک وان ــا ی ــود. ب ــختی ب ــای س روزه

کــه  حالــی  در  و ســردرگم  وحشــت زده 
نمی دانســتیم کجاییــم و چــه می کنیــم 
ــار لوله هــای آب  ــا کن ــم ت ــه شــادگان رفتی ب
ــود و  ــی ب ــه پتوی ــه ن ــادر و در حالیک و در چ
نــه بالشــتی و دمپایــی و گونــی برنــج جــای 
ــم؛ دو  ــود، زندگــی کنی ــر کــرده ب آن هــا را پ
ــم  ــپری کردی ــوال س ــن من ــه همی ــاه را ب م
ــان  ــدی آوارگیم ــوم شــود مقصــد بع ــا معل ت

ــت. ــان اس برازج

ــری  ــا جب ــینما ب ــو و س ــال ت || اتص
ــن  ــد، ای ــع ش ــگ قط ــام جن ــه ن ب
ــم  ــان ه ــر در برازج ــدن از هن دور ش

ــت؟ ــه داش ادام
ــت  ــی می گذش ــخت تر از آن ــا س ــه. روز ه بل
کــه دغدغــه ای غیــر از ســیر کردن شــکممان 
ــارم  ــد کاس چه ــادم می آی ــته باشــیم، ی داش
ــدیم،  ــزده ش ــه جنگ ــودم ک ــرده ب ــام ک را تم
بــه خاطــر شــرایط مالــی حتــی درس را 
ــتم. در آن  ــار گذاش ــت کن ــورت موق ــه ص ب
شــرایط بــرای آنکــه بــاری بــر دوش خانــواده 
نباشــم از مــادرم خواســتم کــه هــر روز دیــگ 
»لب لبویــی« )آب جوجــه، نخــود پختــه( 
درســت کنــد تــا در مســیر مدرســه بــه 

بفروشــم. دانش آمــوزان 

|| دانش آموزهایـی که باید کنارشـان 
می نشسـتی و درس می خوانـدی؟

ــادم  ــه ی ــا اینک ــوردم. ی ــا. حســرت می خ دقیق
می آیــد بــرای جمــع کــردن کنــار و فروختــن 
آن هــر روز بــا تــرس بــه زیــر درختــی 
می رفتــم کــه ســگی بــزرگ و ســیاه کنــارش 
ــا اینکــه بعــد از برازجــان  ــی مــی داد. ت نگهبان
بــه اصفهــان رفتیــم و آنجــا بــرای اولیــن بــه 

ــده شــدم. ــک بازیگــر دی ــوان ی عن

ــه  ــان ب ــم در اصفه ــدس می زن ||ح
مدرســه برگشــتی و ایــن اولیــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــدن ه ــده ش دی
شــرایط ســنی ات مربــوط بــه محــل 

می شــود؟ تحصیــل 
همینطــور اســت. قــرار بــود معلــم تاریخمــان 
ــا  ــی از درس ه ــه یک ــه ب ــا توج ــی را ب نمایش
ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــرد، ب ــه بب ــه روی صحن ب
ــی،  ــازی کن ــک اســیر را ب ــی نقــش ی می توان
گفتــم آمــاده ام.    همــان موقــع به حیــاط رفتیم 
و بــا یــک طنــاب پاســتیکی تاشــده مــرا زد، 

وقتــی کــه اعتــراض کــردم، گفــت کــه مگــر 
ــد نقــش اســیر داشــته باشــی،  ــه اینکــه بای ن
ــری.  ــس بگی ــا ح ــوری ت ــک می خ ــس کت پ
ــا  ــر را ب ــه تئا ت ــت ک ــود گف ــی می ش ــه نوع ب

ــردم. ــروع ک ــر ش زج

|| بعــد از ایــن اولیــن حضــورت 
ــری  ــش، تئات ــه نمای ــر روی صحن ب

ــرد؟ ــدا ک ــتمرار پی ــدنت اس ش
نــه. جنگ زدگــی فرصــت هیــچ اســتمراری را 
بــه مــا نمــی داد. بعــد از اصفهــان بــه مشــهد 
ــر  ــر تئا ت ــه درگی ــتر از آنک ــا بیش ــم و آنج رفتی
ــی  ــردم، تیم ــر می ک ــال فک ــه فوتب ــم، ب باش
ــه اســم »هجــرت«  ــا ب ــا حضــور جنگزده ه ب
ــی  ــه حت ــود ک ــه ب ــکل گرفت ــهد ش در مش
بــا مجموعــه قدرتمنــدی مثــل ابومســلم 
ــای  ــم در تیم ه ــن ه ــت، م ــت داش ــم رقاب ه
ــردم.  ــازی می ک ــرت ب ــن هج ــه ای همی پای
ــه خوزســتان  ــاره ب ــد از برگشــتن دوب ــی بع ول

ــد. ــدی ش ــم ج ــری برای ــاره بازیگ دوب

|| بعد از اتمام جنگ؟
خیــر. ســال ۶4 بــود کــه اعــام کردنــد 
کارمنــدان جنگــزده  بانــک تجــارت بــه 
ماهشــهر برونــد و بــا توجــه بــه اینکــه پــدرم 
ــه ماهشــهر  ــود ب ــن مجموعــه ب از پرســنل ای
ــه ای دوره ای - کــه در   همــان  رفتیــم و در خان
ــاخته شــد-  ــاه س ــم کوت ــا 13 فیل ــه 1۲ ت خان
ســاکن شــدیم. ســال ۶۶ و در حالیکه تــازه وارد 
ــادی  ــا ســعید آلبوعب ــودم ب دبیرســتان شــده ب
ــت  ــت و گف ــرا خواس ــعید م ــدم. س ــنا ش آش
دیــده ام کــه زیــاد کتــاب می خوانــی، بیــا و در 

ــن. ــازی ک ــا ب ــای م نمایش ه

|| بــدون تعــارف شــاید در نــگاه 

عمومــی بــاور اینکــه اکبــر اودود 
ــه  ــل مطالع ــخصیتی اه روزگاری ش

ــد؟ ــخت باش ــی س ــوده، کم ب
ــاور  ــن ب متاســفانه همینطــور اســت. شــاید ای
ــا  ــه ب ــت ک ــی ای اس ــر ذهن ــر تصوی ــه خاط ب
ــا  ــه در فیلم ه ــخصیت  هایی ک ــه ش ــه ب توج
بــازی یــا خلــق کــرده ام برایشــان ایجــاد شــده 
ــب در  ــدم و مرت ــاد می خوان ــاب زی ــت. کت اس
حــال حــل کــردن جــدول بــودم. بار هــا 
ــری  ــارلوت م ــر« اثرش ــل »پَ ــی مث کتاب های
ماتیســن، »موریانــه« اثــر بــزرگ علــوی، 
ــوی یــا  ــت همینگ ــرد و دنیــا« ارنس »پیرم
»100 ســال تنهایــی« گابریــل گارســیا مارکــز 

ــودم. ــده ب را خوان

ــت  ــه کار کردن ــر و تجرب ــه تئا ت || ب
ــم،  ــادی برمی گردی ــعید آلبوعب ــا س ب
بــه نظــر می رســد بــا پیشــنهاد 
ــر  ــر تئا ت ــار دیگ ــن ب ــادی ای آلبوعب

ــد؟ ــل ش ــر از قب ــت جدی ت برای
ــی از  ــعید در یک ــرای س ــار ب ــن ب ــه. اولی بل
ــهید ۶0  ــدر ش ــک پ ــش ی ــش نق نمایش های
ســاله را بــازی کــردم و بعــد از آن هــم اثــری 
جــدی بــا نــام »پرنــده مهاجــر« را کار کردیــم.

ــی،  ــای کودک ــه در روزه ــی ک ||گفت
ــه  ــبیه ب ــهر ش ــودت را در خرمش خ
پرنــده ای  می دیــدی،  پرنده هــا 
کــه حــاال مهاجــر بــود، ایــن پرنــده 
ــه  ــگ چ ــام جن ــد از اتم ــر بع مهاج
ــد؟ ــهر را دی ــاره خرمش ــی دوب زمان

هیچوقــت یــادم نمــی رود کــه بعــد از پایــان 
ــرادرم  ــا ب ــار ب ــن ب ــرای اولی ــی ب جنــگ وقت
و همســرش بــه خانه مــان رفتیــم چــه 
ــف  ــل وص ــا غیرقاب ــتم، آن فض ــی داش حس

گفتگوی تفصیلی با بازیگر طناز خوزستانی؛

بازیگری که در »شهر خوبان« نمی خندد/ 
اودود از سختی  زندگی می گوید
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

اســت. تصــور کنیــد کودکــی 10 ســاله بعــد 
ــن  ــه خوش تری ــی ب ــال آوارگ ــت س از هش
کــه  می بینــد  و  برمی گــردد  روز هایــش 
خانــه اش خــراب اســت و وســط ایــن 
خانــه  خــراب هنــوز هــم کتــاب فارســی اش 

ــت. ــاده اس ــاق افت ــه ات گوش

|| به دیالوگ هـای رد و بدل شـده مان 
تا بـه اینجا کـه فکـر می کنـم، بعد از 
10 سـالگی ات، »سیاهی« و »سختی« 
اودود  اکبـر  روزمرگـی  بارزه هـای 
بودنـد، دچار تناقض فکری می شـویم 
کـه چطـور کودکـی مثـل تو با پشـت 
سـر گذاشـتن ایـن همـه مصیبـت و 
دشـواری، بعد ها بـه تعریفی بـه نماد 
خلـق فضاهـای کمدی و شـوخی های 
بداهـه  آبادان و خرمشـهر بعد از جنگ 

تبدیل شـد؟
ســعی می کــردم زندگــی را ســخت نگیــرم، در   

ــای  ــی هــم موقعیت ه ــای آوارگ ــان روزه هم
تلــخ را بــه فضاهایــی بــرای خندانــدن 
ــد  ــادم می آی ــردم. ی ــل می ک ــم تبدی اطرافیان
یکبــار وقتــی شــلوارم در مســیر مدرســه پــاره 
ــا ایــن اتفــاق  ــه آن را دوختــم ت ــا منگن شــد ب
ــم،  ــل کن ــادی تبدی ــرای ش ــی ب ــه محل را ب
بــا غــم  منگنه هایــی کــه یکی یکــی و 
جنگزدگــی و نــداری بــاز می شــدند. امــا 
ــت  ــت داش ــوع اهمی ــن موض ــود، ای ــم نب مه
ــن  ــه م ــی ب ــه حس ــد. همیش ــه می خندیدن ک
ــروز  ــختی هایت را ب ــد س ــه نبای ــت ک می گف
بدهــی و ایــن در حالــی بــود کــه بیشــتر 
می خنداندمشــان،  کــه  آنهایــی  همــه   از 
زجرکشــیده بــودم. دوســت داشــتم و دارم کــه 
همــه دوســتم داشــته باشــند، اصــا شــعار من 

ــد. ــت بداری ــرا دوس ــه م ــت ک ــن اس ای

امــا ایــن حــس مطالبــه  دوســت داشــتن برای 
ــر اودود  ــود، اکب ــی نب ــو کاف ــری ت فضــای هن
بعــد از پشــت ســر گذاشــتن ســال های جــذب 
ــین  ــادی را خانه نش ــای زی ــت، روزه محبوبی
ــوی  ــه جــای جل ــی ب ــرای مدت ــود و حتــی ب ب
ــی )!(  ــخوان فافل ــت پیش ــه پش ــن ب دوربی

ــت. رف
خانه نشــینی صــرف نبــود و تلــه فیلــم 
ــردم  ــران کار ک ــدان« را در ته ــرار از زن »ف
ــوش  ــتم، داری ــراه دوس ــه هم ــد از آن ب و بع
گابکــش کــه همیشــه کنــارم بــوده و 
ــم،  ــاح کردی ــی را افتت ــازه فافل ــت، مغ هس
ــازه  ــن مغ ــم و ای ــم کار کردی ــال و نی یکس
عــاوه بــر محــل ارتــزاق بــه لوکشــین چنــد 
ــد  ــی بع ــد ول ــل ش ــم تبدی ــتند ه ــم مس فیل
ــغل را از  ــن ش ــی ای ــه دالیل ــا ب ــی بن از مدت
ــی از  ــا در یک ــدم ت ــور ش ــت داده و مجب دس
ــوان  ــه عن ــکار ب ــر پیمان ــر نظ ــا زی ارگان ه
نگهبــان مشــغول بــه کار بشــوم کــه همیــن 

ــت  ــم را پرداخ ــاه حقوق ــج م ــه پن مجموع
ــت  ــی پش ــختی ها را در حال ــن س ــرد. ای نک
ــت  ــرم دانشجوس ــه پس ــذارم ک ــر می گ س
ــرایط  ــم ش ــت دیپل ــد از دریاف ــرم بع و دخت

ــدارد. ــگاه را ن ــور در دانش حض

||تــا جایــی کــه مطلــع هســتم ایــن 
ســختی ها  کشــیدن  دوش  بــه 
ــن  ــی فکــر رفت ــه حت باعــث شــد ک
از آبــادان را بــه ســر داشــته باشــی؟
ــادان  ــود، 40 روز از آب ــه ب ــی گرفت ــم خیل دل
دور شــدم، بــرای امــرار معــاش دســت 
بــر خــاف  زدم حتــی  بــه هــر کاری 
ــای  ــی از نامزده ــرای یک ــی ام ب ــل باطن می
ــی  ــم تبلیغات ــس در اراک فیل ــات مجل انتخاب
ــب  ــاس ش ــول لب ــاید پ ــا ش ــردم ت ــازی ک ب

ــم  ــا برای ــاورم. روز ه ــم را در بی ــد فرزندان عی
از  بســیاری  می گذرنــد،  ســختی  بــه 
ــند  ــارم باش ــد کن ــاال بای ــه ح ــتانم ک دوس
را  تلفنــم  حتــی  و  گذاشــته اند  تنهایــم 
هــم پاســخ نمی دهنــد، این هــا   همــان 
مردمــی هســتند کــه اکبــر زجرکشــیده 
ــر روی  ــد ب ــاندن لبخن ــرای نش ــه ب همیش
ــروز  ــرا ام ــت، چ ــور داش ــان حض لب هایش
ــا ایــن  ــد. ب ــرای اکبــر حضــور ندارن آن هــا ب
ــدم  ــرادی دی ــا اینکــه اینهمــه نام وجــود و ب
ــه  ــوری ب ــهراب منص ــتم، س ــار دوس در کن
ــا  ــم ت ــز پرداختی ــه طن ــک مجموع ــط ی ضب

ــد. ــردم بخندن ــن م ــاره همی دوب

ــنوم  ــا را می ش ــن حرف ه ــی ای || وقت
ــو در    ــرای ت ــا ب ــم دنی ــس می کن ح
همــان 10 ســالگی ایســتاد، اکبــری 
کــه می خندانــد، نمی خنــدد، بــه 
ــتی؟ ــرض نیس ــی معت ــن بی عدالت ای

ــه ای کاش  ــم ک ــودم می گوی ــا خ ــه ب همیش
ــر  ــم ه ــر می کن ــت، فک ــود نداش ــواب وج خ
ــواب  ــط در خ ــت فق ــن اس ــای م ــه روی آنچ
ــی  ــوع یعن ــن موض ــت و ای ــت یافتنی اس دس
آرزو هایــم هیچوقــت محقــق نمی   شــوند، 
ــود. کاش  ــه می ش ــت چ ــف واقعی ــس تکلی پ
محبت هــا واقعــی می شــدند، بــاور کنیــد 
مهربانــی رایــگان اســت، پــس چــرا بــه هــم 
محبــت نمی کنیــم تــا بــه قــول شــما مــن در   

ــم. ــالگی ام بمان ــان 10 س هم
شــاید خودخواهــی باشــد بــا توجــه بــه 
وضعیــت ارتــزاق و روزمرگــی ات در ایــن 
ــه از  ــن را داشــته باشــم ک ــا انتظــار ای روز ه
ــه ای ات  ــری و حرف ــته های هن ــقف خواس س
بگویــی، پــس از درخواســت های واقعــی 
بــدون  خواســته های  بگــو،  زندگــی ات 

ــعار! ش
ــم  ــه بده ــری را ادام ــه کار هن ــرای اینک ب
ــوی  ــته و جوابگ ــغلی داش ــا ش ــت ت ــاز اس نی
ــم  ــا ه ــه حداقل ه ــن ب ــم، م ــواده باش خان
لوکــس  خــودروی  نــه  دارم.  رضایــت 
ــا وجــود  ــی، ب ــه آنچنان ــه خان می خواهــم و ن
ــاور کنیــد  اینکــه گفتــی شــعار نباشــد امــا ب
ــه آرامــش  ــدازه ب ــار شــغل بیــش از ان در کن
ــن و  ــن س ــد در ای ــرا بای ــاز دارم، چ ــم نی ه
ســال میــان مانــدن و رفتــن از شــهرم 
معلــق باشــم. از تــه قلبــم دوســت دارم 
ــور  ــر ن چــراغ مطالعــه ای داشــته باشــم و زی
ــم و  ــاره بخوان ــی را دوب ــال تنهای آن 100 س
ــای  ــم. دوســت دارم بچه ه ــل کن ــدول ح ج
خیابــان را دور هــم جمــع کنــم و بــه آن هــا 
آمــوزش بازیگــری بدهــم. چــرا بایــد مــدام 
فکــر کنــم کــه هنــوز   همــان اســیری 
هســتم کــه در کودکــی و روی صحنــه 
ــاق  ــدام ش ــه م ــیری ک ــردم، اس ــازی ک ب
می خــورد. ایــن حــق مــن نیســت کــه بعــد 
از اینهمــه کنــار مــردم بــودن تــا ایــن انــدازه 
دلشکســته باشــم، مردمــی کــه بــه در خانه ام 
عکــس  گرفتــن  تقاضــای  و  می آمدنــد 
یــادگاری داشــتند و هیــچ زمانــی اخــم 

ــد. ــرا ندیدن ــردن م ک

|| در عیــن نیازهــای مــادی و روزمــره 
بازهــم از دغدغه هــای تخصصــی 
بازیگــری ات گفتــی، انــگار بازیگــری 
ــت،  ــی توس ــی از روزمرگ ــم جزی ه
ــگاه  ــه دانش ــل هزین ــذا، مث ــل غ مث

ــه؟ ــل کرایه خان ــرت و مث پس
مــن هیچوقــت از دوربیــن جــدا نمی شــوم امــا 
ــد، خواهــش  ــرا ندیدن از تمــام کســانی کــه م
ــد  ــت نگوین ــم هیچوق ــد از مرگ ــم بع می کن
ــد و  ــف ش ــر حی ــود، اکب ــف ب ــر حی ــه اکب ک
ــال  ــار س ــن چه ــد. م ــه نکنن ــن گری ــرای م ب
ــروز  ــر اودود ام ــوم، اکب ــاله می ش ــر50 س دیگ
بــه محبــت نیــاز دارد، محبتــی کــه از خیابــان 
ــرده  ــاه ب ــراه پن ــن هم ــه تلف ــرده و ب ــرار ک ف
اســت، بعضــی وقت هــا دلــم می خواهــد 
ایــن ریاکاری هــای موبایلــی را بــه دیــوار 
بکوبــم و فریــاد بزنــم کــه اکبــر اودود در حــال 
غــرق شــدن اســت در دنیــای واقعــی نجاتــش 

ــد. بدهی

||پــس توقــع تــو از اطرافیانــت 
مصــداق خواســته آن فــرو رفتــه 
در آب اســت کــه داد می زنــد »آی 
ــته،  ــاحل نشس ــر س ــه ب ــا ک آدم ه
شــاد و خندانید، یــک نفــر در آب دارد 

جــان.«؟ می ســپارد 
ــم،  ــه بگوی ــد چ ــر بای ــم دیگ ــا نمی دان واقع
ــای  ــر در فض ــی همدیگ ــر از بدبخت ــاید اگ ش
هنــری خوشــحال نمی شــدیم و حســادت 
وجــود نداشــت، حــاال اکبــر اودود کنــار   همــان 
چــراغ مطالعــه بــود، می نوشــت و فکــر 

می کــرد.
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــوان  ــد ج ــژاد« هنرمن ــفیع ن ــام ش »اله
دزفولــی اســت کــه بــا ایــده هــای نــاب 
توانســته در عرصــه حکاکــی روی چرم 
حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن 

ــد.  ــته باش داش رویا رجبی

چهــار هنــر، چهــار فصــل زندگــی اش را پــر کــرده انــد. گویــی 
ــوی  ــد. بان ــر کن قصــد کــرده تمــام لحظــه هایــش را وقــف هن
ــا ثابــت  ــار زد ت ــه کن هنرمنــدی کــه تمــام نامــردی هــا را مردان
ــار لطافــت، شــجاعت و ثابــت  ــر در کن ــه هن ــد کــه عشــق ب کن

ــد. قدمــی را تقویــت مــی کن
صحبــت از  »الهام شــفیع نــژاد« هنرمند 30 ســاله دزفولی اســت 
ــر را لمــس کــرده و حــال کوهــی از  کــه از همــان کودکــی، هن

تجربه شــده اســت.
بانــوی هنرمنــدی کــه همزمــان چهــار هنــر نگارگــری، 
خوشنویســی، نقاشــی و حکاکــی روی چــرم را دنبــال مــی کنــد و 
در هرکــدام از ایــن رشــته هــا، سررشــته ای خــاص دارد. بانــوی 
هنرمنــدی کــه وقتــی وارد محــل کارش "ســّر قلــم" مــی شــوی 
ــی  ــی، حکاک ــی، نقاش ــزرگ خوشنویس ــک و ب ــای کوچ و تابلوه
روی چــرم و اشــیای خراطــی نگارگــری شــده اش را مــی بینــی 
نمــی دانــی چشــم هایــت را بــه کــدام هنــرش خیــره کنــی، طمع 
مــی کنــی کــه در یــک نــگاه بخواهــی  تمــام آثــارش بــه چشــم 
ــگاه  ــا ن ــتی ب ــده هس ــن هنرک ــه در ای ــی را ک ــا لحظات ــد ت بیاین
نکــردن بــه هــر کدامشــان تلــف نکنــی. گویــا خــودش هــم در 
راز بزرگــی قلــم مانــده کــه چگونــه دریــای هنــر را روانــه دنیایش 
کــرده کــه نــام هنرکــده اش را بــه ایــن اســم نامگــذاری کــرده 
ــه ای از  ــه در گوش ــماری ک ــی ش ــر ب ــای تقدی ــوح ه ــت و ل اس
هنرکــده یــک کلکســیون افتخــارات شــده انــد، لــوح هایــی کــه 
هــر کــدام گویــای اســتعداد فــراوان ایــن هنرمنــد در چهــار رشــته 

هنــری اش و ثبــت لحظــه هــای زیبــای زندگــی اش اســت.
شــفیع نــژاد بــا وجــود افتخــارات و آثــار فراوانــش در ســه رشــته 
ــا حکاکــی  نقاشــی، نگارگــری و خوشنویســی امــا ایــن روزهــا ب
روی چــرم معرفــی و شــناخته شــده اســت. بانویی کــه بــا ورود به 
عرصــه حکاکــی روی چــرم چنــان خاقیــت، تازگی و شــگفتی از 
خــود بــه جــای گذاشــته کــه گویــا قصــد داشــته معنــای واقعــی 
ــک  ــا ی ــه ب ــی ک ــد جوان ــد. هنرمن ــت کن ــودن را ثاب ــاوت ب متف
ــا کــه  ــر توانســته تصــورات بســیاری از آدم ه ــی نظی اســتعداد ب
ــای روی  ــه ه ــه تک ــه آن تک ــدود ب ــرم را مح ــی روی چ حکاک
کیــف و کفــش مــی داننــد را بــه وســعت تابلوهــای چنــد متــری 
حکاکــی آثــار بــزرگان و حتــی بناهــای تاریخــی روی چــرم تغییر 
دهــد. هرچنــد ایــن خاقیــت صرفــا بــه وســعت آثــار ختم نشــده 
و ایــن هنرمنــد دزفولــی توانســته بــا ادغــام کــردن چهــار هنــرش 
ــرم  ــی روی چ ــخ هنرحکاک ــرای همیشــه درتاری ــر ب ــک هن در ی

»نــاب و تــک« بمانــد و لقــب اولیــن را از آن خــود کنــد.
خاقیتــی کــه موجــب شــده هــر فــرد آگاه و هنرمنــد ایرانــی و 
ــچ کجــا  ــون در هی ــه تاکن ــارش جمل ــا آث ــه ب خارجــی در مواجه
چنیــن وســعت، حجــم، تکنیــک و خاقیتــی از کار حکاکــی روی 

چــرم ندیــده بــودم، از زبانشــان خــارج شــود.
ایــن مــدل از حکاکــی روی چــرم کــه شــفیع نــژاد به آن شــهرت 
یافتــه بــه دلیــل جدیــد و تــک بــودن حجــم کار، وســعت، ســایز 
ــور و  ــاری و مینیات ــه ورود معم ــای وی از جمل ــده ه ــام ای و تم
خوشنویســی بــه تابلوهــای حکاکــی اش بــه گــواه خیلــی هــا در 
اســتان خوزســتان همتــا نــدارد هــر چنــد بــر اســاس شــنیده های 
زیــاد ازســوی کارشناســان بــه ویــژه مدیــر بخــش فرهنگــی دفتر 
یونســکوی ایــران شــیوه و تمــام ابعــاد کار حکاکی روی چــرم این 

بانــوی دزفولــی در ایــران نیــز بــی نظیر اســت.
ــی  ــا برپای ــوروز ب ــام ن ــا در ای ــه تنه ــه ن ــدی ک ــوی هنرمن بان
یــک نمایشــگاه اختصاصــی از آثــارش در چهــار رشــته بلکــه بــا 
رونمایــی از اثــر بــی نظیــرش در روز چهــارم خــرداد روز مقاومــت 
و پایــداری مــردم دزفــول توســط ســردار نقــدی وســعت و بزرگــی 

هنــر در دزفــول را یــک بــار دیگــر نمایــان کــرد. ویژگــی هایــی 
کــه هــر کدام خــود بــه تنهایــی دلیلــی بــرای انجــام یــک گفتگو 

بــا ایــن بانــوی هنرمنــد و جــوان دزفولــی اســت.
 

|| چگونــه وارد دنیــای هنــر شــدید و چــرا ایــن چهار 
رشــته را کــه هرکــدام ســختی خــاص خــود را دارد 

انتخــاب کردیــد؟
ــود، آنهــا مجــوز  پــدرم همکاســی مرحــوم قیصــر امیــن پــور ب
ــغله  ــل مش ــه دلی ــا ب ــتند ام ــی داش ــگاه نقاش ــیس آموزش تأس
ــا مــن و  نتوانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد، پــدرم از کودکــی ب
خواهــر و بــرادرم نقاشــی کار مــی کــرد. چنــد ســال کــه گذشــت 
بــه گرایــش مینیاتــور) نگارگــری( عاقــه پیــدا کــردم و در ابتــدا 
بــا مشــق کــردن آثــار اســتاد تجویــدی و ســپس بــا مشــق کردن 
آثــار اســتاد فرشــچیان این رشــته را دنبــال کــردم. در آن زمــان در 
مســابقات شــهری و اســتانی زیــادی در زمینــه نگارگــری شــرکت 
ــی  ــن الملل ــد بی ــن )هنرمن ــای فروت ــکاری آق ــا هم ــردم و ب ک
ــام و  ــار وی را انج ــر روی آث ــری ب ــول( کار نگارگ ــی دزف خراط
بــا حضــور در نمایشــگاه هــای مختلــف بــه فــروش مــی رســاندم 
ــن  ــتاد فروت ــط اس ــه توس ــارم ک ــن آث ــال ۸5 ای ــه در س ــا اینک ت
بــه یکــی از نمایشــگاه هــای خوزســتان ورود کــرده بودنــد مــورد 
توجــه مســئوالن صنایــع دســتی اســتان قــرار گرفــت و  موفــق 
بــه کســب مــدرک نگارگــری توســط آنهــا  شــدم. ضمــن اینکــه 
در تمــام ایــن مــدت، عضــو انجمــن خوشنویســی دزفول، شــاگرد 
مرحــوم ســیادت بــودم و کار طراحــی و نقاشــی را نیــز بــه صورت 

حرفــه ای دنبــال مــی کــردم.

ــرم روی  ــی روی چ ــه حکاک ــه ب ــد ک ــه ش || و چگون
ــد؟ آوردی

ســال ۸9 فنــی و حرفــه ای دزفــول یــک دوره آمــوزش حکاکــی 
روی چــرم را برگــزار کــرد، زمانــی کــه در ایــن کاس ها شــرکت 
کــردم تعــداد اعضــای کاس حــدود 30 نفــر بــود امــا در 
زمــان امتحــان کمتــر از 10 نفــر بودیــم، از آنجایــی کــه الزمــه 
اصلــی حکاکــی روی چــرم دانســتن طراحــی و نقاشــی بــه ویــژه 
ــده  ــود بن ــرم ب ــرح روی چ ــار و آوردن ط ــم دادن آث ــرای حج ب
توانســتم بــا توجــه بــه اســتعدادی کــه در ایــن دو رشــته داشــتم 
خیلــی خــوب در حکاکــی موفــق شــوم چــرا کــه از الزمــه اصلــی 
ــا اصــول طراحــی برخــوردار  ــر یعنــی آشــنایی کامــل ب ایــن هن

ــی روی مــس اســت  ــم زن ــد قل ــودم. حکاکــی روی چــرم مانن ب
ــه  ــه زدن ب ــا ضرب ــر ب ــزات دیگ ــس و فل ــه م ــاوت ک ــن تف باای
آســانی حالــت مــی گیرنــد امــا چــرم چــون حالــت ارتجاعــی دارد 
ــا چکــش  کار بــر روی آن بســیار ســخت اســت و تمامــش کار ب
اســت بنابرایــن ضربــه هــا بایــد کامــا کنتــرل شــده و بــا یــک 

ــاد و خــاص باشــد. شــدت زی

|| در ایــن رشــته خالقیــت هــای زیــادی داشــته ایــد 
دربــاره آنهــا توضیــح دهیــد...

ــار اســتاد فرشــچیان را روی  ــار توانســتم آث ــرای اولیــن ب ــده ب بن
چــرم حکاکــی کنــم کــه تعــداد زیــادی از آنهــا بــه فــروش رفتــه 
اســت. ضمــن اینکــه توانســتم بــرای اولیــن بــار معمــاری را وارد 
حــوزه حکاکــی کنــم و مطابــق بــا شــواهد بــه جــرات مــی توانــم 
بگویــم تاکنــون هیچکــس جــز بنــده نتوانســته مینیاتــور، نقاشــی 
و بــه ویــژه معمــاری را در هنــر حکاکــی روی چــرم وارد کنــد در 
ــار مــن در زمینــه حکاکــی بــه ایــن  حالــی کــه اکنــون تمــام آث
ــکاکان  ــام ح ــت تم ــوان گف ــی ت ــع م ــا اســت. درواق صــورت ه
ــه وســعت  ــرم ب ــای چ ــه ه ــی تک ــان حکاک ــا کارش ــتان تنه اس
اســتفاده درکیــف و کفــش هــا آن هــم بــا زحمــت کــم و معمولی 
اســت در حالــی کــه  اکنــون مــن حتــی ایــن قابلیــت را دارم کــه 
تصویــر اشــخاص را  نیــز بــر روی چــرم حکاکــی کنــم کــه البتــه 
قصــد دارم در شــهریور مــاه و ســالروز دفــاع مقــدس تصویــر یکی 
ــر روی  از شــخصیت هــای برجســته دوران جنــگ تحمیلــی را ب

چــرم حکاکــی کنــم.
 

|| بــا توجــه بــه حجــم و وســعت زیــاد آثــار حکاکــی 
ات، بــرای آمــاده ســازی هــر تابلــو چــه مــدت زمان 

ــت؟ ــه نیاز اس و هزین
ــه  ــرد ب ــی ب ــان م ــاه زم ــار م ــر چه ــاه و حداکث ــه م ــل س حداق
عنــوان مثــال حکاکــی روی چــرم اثر "رشــک" اســتاد فرشــچیان 

ــد. ــه طــول انجامی ــا کار شــبانه روزی ب ــاه ب حــدود ســه م
هیــچ کــدام از مــواد اولیــه کارم در دزفــول وجــود ندارد و همیشــه 
ــم و  ــه کن ــز مراجع ــران و تبری ــه ته ــد ب ــرم بای ــه چ ــرای تهی ب
ــدا  ــوع شــده، پی ــازار تهــران ممن ــون کــه خــام فروشــی در ب اکن
کــردن چــرم هــای مــورد نظــرم بســیار ســخت تــر و هزینــه آن 
نیــز بســیار بیشــتر شــده اســت. حتــی قــاب کــردن چــرم هــا نیز 
بــا تابلوهــای معمولــی بســیار متفــاوت، زمــان بــر و هزینــه بــردار 

ازراه هموارعاشقی تا بی توجهی مسئوالن/
وقتی متفاوت بودن معنا می شود
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــد از  ــت بای ــوذ رطوب ــر از نف ــرای محافظــت اث ــن ب اســت بنابرای
ــرم و روی  ــن چ ــران اســت در پایی ــود گ ــه خ ــه مخمــل ک پارچ
تابلــو اســتفاده کنــم. بــرای جلوگیــری از گردوخــاک در اثــر نیــز 
قــاب بایــد دو جــداره باشــد و پشــت آن مجــددا دوخــت بخــورد.
در دزفــول افــرادی کــه بتواننــد ایــن کار قــاب کــردن آثــارم را بــا 
کیفیــت خــوب و بــه صــورت حرفــه ای انجــام دهنــد وجود نــدارد 
ــران  ــز محــل کارش در ته ــه وی نی ــر اســت ک ــا یــک نف و تنه
اســت کــه بــه محــض ورودش بــه دزفــول بــا وی هماهنــگ می 
کنــم بنابرایــن هــر کــدام از ایــن اقدامــات خــود بــه تنهایــی زمان 

و هزینــه زیــادی نیــاز دارد.

|| بــه طــور گســترده چــه زمانــی آثــار حکاکــی شــما 
ــرار گرفتند؟ ــورد توجــه ق م

در حــد معمولــی ابتــدا در ســال 90-91 از ســوی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و ســپس در نمایشــگاه کتابخانــه رودبنــد در همان ســال 
هــا مــورد تقدیــر قــرار گرفتــم امــا بــه طــور کلــی نــوروز 95 بــود 
ــرار گرفــت چــرا کــه در  ــورد توجــه گســترده ای ق ــارم م کــه آث
نــوروز 95 بــرای اولیــن بــار موفــق شــدم نمایشــگاهی متشــکل 
ــژه  ــه وی ــری، نقاشــی و ب ــار خوشنویســی، نگارگ ــر  از آث از 35 اث
حکاکــی ام را در خانــه تاریخــی تیزنــو بــه نمایــش بگــذارم کــه 
بــه شــدت آثــار حکاکــی ام مــورد اســتقبال گردشــگران ایرانــی و 

خارجــی و مســافران نــوروزی قــرار گرفــت.

 || گویا در روز افتتاحیه این نمایشگاه یک اثر فاخر از 

شما رونمایی شد...
قلعـه تاریخـی "امیربهمـن خان صمصـام" تنهـا بنایی اسـت که 
معمـاری آجری بـرون شـهری دزفـول را ثابت می کند کـه من با 
حکاکی شـکل ایـن اثر توانسـتم بـرای اولین بـار معمـاری را وارد 
حـوزه حکاکـی کـرده و نقـش این اثـر تاریخـی را روی چـرم وارد 
کنم که به شـدت مـورد توجـه مهمانان ایـن افتتاحیه که ازسـوی 
دفتر یونسـکو از تهـران آمده بودنـد قرار گرفت. حکاکـی این قلعه 
بـرروی چـرم حـدود دو سـال و نیم طول کشـید چـرا کـه این بنا 
اکنـون تخریـب شـده و طبقـه دوم و سـقف طبقـه دوم آن کاما 
تخریـب شـده بـود و مـن تصویـر کامل ایـن اثـر از نمـای بیرون 
را توانسـتم بـا پیـدا کـردن یـک فیلم بـا عنـوان خاک کـه مربوط 
بـه سـال 135۲ بـود و در ایـن مکان پر شـده بـود ببینـم، بنابراین 
از شـروع ایـن ذهنیـت بـرای حکاکی یک اثـر تاریخـی و معماری 
بـا چنین وسـعتی بـرروی چـرم تا انجـام و اتمـام کار یک پروسـه 
دو و نیـم سـاله بود چـرا که حتی عکـس گرفتـن از وضعیت فعلی 
ایـن بنـا به دلیـل موقعیت جغرافیایـی کـه دارد نیز زمان زیـادی از 

بنـده گرفت .
ــه  ــوط ب ــوی مرب ــز تابل ــر نی ــر فاخ ــن اث || دومی

مقاومــت مــردم دزفــول بــود....
بلــه ایــن اثــر حکاکــی بــرروی چــرم بــا موضــوع چهــارم خــرداد 
بــود کــه در روز چهــارم خــرداد در حیــن همایــش بزرگداشــت روز 
ــتانی  ــول توســط مســئوالن کشــوری و اس ــردم دزف مقاومــت م
ــول  ــر مــن از یکســری نمادهــای دزف رونمایــی شــد. در ایــن اث
اســتفاده کــردم. در ایــن کار از نمادهایــی همچــون پــل قدیــم و 
چــرخ آســیاب اســتفاده کــردم و ســپس در جایگزیــن پــره هــای 
چــرخ آســیاب از هفــت موشــکی کــه در یــک شــب بــه دزفــول 
ــن چــرخ  ــن ای ــردم و در قســمت پایی ــرده اســتفاده ک ــت ک اصاب
آســیاب فعالیــت هــای بانــوان در کمــک رســانی بــه رزمنــدگان 
را نشــان داده ام. بــرای نشــان دادن شــعار ســال نیــز بــرروی ایــن 
اثــر، ســر درب بــازار قدیــم دزفــول را حکاکــی کــرده و ســپس از 
فعالیــت مــردم دزفــول کــه کشــاورزی یــا آهنگــری در بــازار بوده 
عکــس گرفتــه و حکاکــی آن را انجــام داده ام. از دیگــر مــواردی 
کــه در ایــن تابلــو اســتفاده کــردم نمــاد" الــف دزفــول" بــود کــه 
بنــده از موشــک هایــی کــه در خانــه هــا خــورده و بچــه ایــی که 
ســر خرابــه هــای ایــن خانــه هــا بــوده تــا بعــد از پیــروزی جنــگ 
ــام آن  ــر کــه ن ــن اث ــرروی ای ــز بازگشــت اســرا را ب و در آخــر نی
"دزفــول، پایتخــت مقاومــت ایــران اســت" نشــان داده ام. مــدت 
زمــان طراحــی طــرح، تــا حکاکــی آن حــدود چهــار مــاه بــه طول 
ــو بیــش از هفــت میلیــون تومــان  ــرای ایــن تابل انجامیــد کــه ب

هزینــه کــرده ام.

ــی در  ــد از رونمای ــر بع ــن اث ــود ای ــرار ب ــا ق ||  گوی
ــول  ــدس دزف ــاع مق ــوزه دف ــه م ــرداد ب ــارم خ چه

ــود... ــل داده ش تحوی
زمانــی کــه قصــد شــروع ایــن کار را داشــتم بــه دلیــل اینکــه 
هزینــه زیــادی نیــاز داشــت وارد مذاکــره بــا فرمانــداری شــدم 
آنهــا قــول مســاعدت و حمایــت دادنــد و واقعــا حمایــت 
معنــوی نیــز ازســوی فرمانــدار صــورت گرفــت امــا نوبــت بــه 
هزینــه کــه شــد از دادن آن ســرباز زدنــد و بــه زمــان دیگــری 
ــدم  ــهرداری ش ــا ش ــره ب ــپس وارد مذاک ــد، س ــول کردن موک
کــه آنهــا نیــز اعــام کردنــد در صورتــی کــه ایــن یــک اثــر 
فاخــر باشــد بودجــه خاصــی بــرای حمایــت از آن در نظــر مــی 
ــه صــورت فشــرده روزی  ــاز و ب ــن کار را آغ ــد، از فروردی گیرن
ــرای  ــا ب ــردم ت ــژه چکــش کاری ک 11 ســاعت حکاکــی و بوی
ــون  ــفانه تاکن ــا متاس ــد ام ــی ش ــاده رونمای ــرداد آم ــارم خ چه
هیــچ پیشــنهاد مالــی بــرای خریــد ایــن اثــر کــه بشــدت مــورد 

توجــه ادارات قــرار گرفتــه بــود بــه بنــده داده نشــده اســت.

|| ایــن آثــار فاخــر قــرار اســت تــا همیشــه در مکان 
ــورد و  ــاک بخ ــا خ ــال آنه ــوزه و امث ــل م ــی مث های
شــما تنهــا بــه  حضــور آنهــا در نمایشــگاه و بازدیــد 

مــردم از آنهــا قانــع باشــید؟
خیــر. در نمایشــگاهی کــه نــوروز برگــزار کــردم برخــی از آثــار 
ــی  ــش فرهنگ ــر بخ ــتکین مدی ــر مس ــط دکت ــی ام توس حکاک
ــرار  ــد ق ــورد تایی ــی شــدن م ــت مل ــرای ثب یونســکو کشــور ب
ــی روی  ــه کا حکاک ــت ک ــن اس ــن ای ــدف م ــا ه ــد ام گرفتن
ــه ثبــت ملــی برســانم چــرا کــه متاســفانه در تمــام  چــرم را ب
ــرم  ــر روی چ ــک اث ــک تکنی ــز ی ــری بج ــچ اث ــتان هی خوزس
ــا رئیــس  ــول ب ــدار دزف ــیده اســت. فرمان ــی نرس ــت مل ــه ثب ب
میــراث فرهنگــی اســتان درایــن بــاره صحبــت کــرده و 
ــتاد  ــار اس ــی آث ــر حکاک ــه دو اث ــی ام از جمل ــار حکاک برخیآث
ــی  ــت مل ــرای ثب ــا ب ــه ام ــرار گرفت ــه ق ــورد توج فرشــچیان م
ــد  ــا چن ــارم ب ــی آث ــول و حت ــرم دزف ــی روی چ ــردن حکاک ک

ــتم. ــه هس ــزرگ مواج ــع ب ــکل و مان مش
 

|| چه موانعی؟
ــی  ــت مل ــرای ثب ــا آن ب ــق ب ــه مطاب ــود دارد ک ــی وج قانون
ــد  ــه باش ــی منطق ــد بوم ــه آن بای ــاده اولی ــرم م ــر چ ــک اث ی
ــی  ــه م ــارا تهی ــرم ه ــن چ ــران ای ــده از ته ــه بن ــی ک درحال
ــا حتــی مســئوالن اســتان  ــم، مشــکل اینجاســت کــه گوی کن
ــی صنعــت چــرم  ــول یــک زمان ــه دزف هــم نمــی دانســتند ک
داشــته و کارخانــه هــای دباغــی زیــادی نیــز در اینجــا وجــود 
داشــته اســت امــا چــون در دوره ای اعــام شــده کــه تمامــی 
پوســت هــا دیگــر بایــداز تمــام شهرســتان هــا بــرای دباغــی 
ــال  ــت س ــون و گذش ــن قان ــرای ای ــا اج ــد، ب ــران برون ــه ته ب
ــه فراموشــی ســپرده شــده در  ــول ب ــا صنعــت چــرم در دزف ه
ــوز  ــول شــویم هن ــه کرناســیان دزف ــر وارد محل ــه اگ ــی ک حال
ــه صنعــت دباغــی  ــوط ب ــوازم مرب ــه هــا ل ــار برخــی خان در کن
ــراه همســرم قصــد  ــه هم ــده ب ــون بن و چــرم وجــود دارد. اکن
داریــم بــا آمــاده ســازی یــک پــروژه و گــزارش وجــود صنعــت 
ــاز اســت  ــه نی ــم ک ــت کنی ــول را ثاب ــته دزف قویچــرم در گذش
ایــن گــزارش هــا مســتند و مصــور شــوند و مــا بایــد پیگیــری 
ــول   ــه از دزف ــات ک ــه پوســت حیوان ــم ک ــت کنی ــا ثاب ــم ت کنی
بــرای دباغــی بــه تهــران مــی رود دقیقــا وارد کجــا مــی شــوند 
ــرار مــی  ــورد اســتفاده ق ــده م ــه بن ــت شــود چرمــی ک ــا ثاب ت
دهــم بومــی منطقــه خودمــان اســت. کار ثبــت ملــی کــردن در 
بهمــن مــاه انجــام مــی شــود کــه تمــام ســعی مــا ایــن اســت 
کــه تــا ایــن زمــان بتوانیــم بومــی بــودن و وجــود صنعــت چرم 
در دزفــول را بــه صــورت مصــور و مســتند در دفاعیــه ای کــه 
در روز ثبــت ملــی شــدن در تهــران توســط مــن بایــد انجــام 
بگیــرد  ثابــت کنیــم و از هیــچ تاشــی فــرو گــذار نخواهیــم 
ــول  ــن دزف ــار م ــدن آث ــی ش ــت مل ــر ثب ــاوه ب ــا ع ــرد ت ک
نیــز بــه حــق بــزرگ خــود برســد. مانــع دیگــر ایــن 
اســت کــه مطابــق بــا قانــون ثبــت ملــی شــدن آثــار 
چــرم،  یــک تابلــو بــه دلیــل غیــر کاربــردی بــودن نمــی توانــد 
ثبــت شــود و اثــر چــرم بایــد یــک کار کاربــردی باشــد کــه در 
ــر  ــک اث ــق ی ــرای خل ــاش ب ــال ت ــز در ح ــن خصــوص نی ای

ــر روی چــرم هســتم. ــردی حکاکــی ب کارب

|| بــا توجــه بــه اینکــه شــما تمــام تکنیــک هایتــان 
در کار حکاکــی روی چــرم مختــص خودتان اســت و 
نظیــر آن پیــدا نمــی شــود آیــا بــه دنبــال ثبــت ایــن 

خالقیــت هــا نیــز هســتی؟
ادغــام کــردن رشــته هــای مینیاتــور، نقاشــی و معمــاری و حتــی 
ــودم  ــاب خ ــای ن ــده ه ــا ای ــی تمام ــی در کار حکاک خوشنویس
هســت تصمیــم دارم تــا بــا پیگیــری بتوانــم ایــن خاقیــت هــای 
ــه ثبــت برســانم. ــارم را از طریــق فرهنــگ و ارشــاد کشــور ب آث

ــراث  ــژه می ــه وی ــا ب ــت اداره ه ــت حمای || وضعی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــان  ــتان از کارت ــتی شهرس ــع دس ــی و صنای فرهنگ
ــت؟ ــه اس چگون

ــنگ  ــم س ــیر کارهای ــان در مس ــه گاه چن ــتان ک ادارات شهرس
مــی اندازنــد کــه تــا چنــد روز از شــدت ناراحتــی خانــه 
ــا  ــه هــا ب ــراث فرهنگــی در تمــام زمین نشــین مــی شــوم. می
ــم  ــل در کارهای ــاد خل ــث ایج ــش باع ــکاری های ــدم هم ع
ــون  ــژه اکن ــه وی ــابق و ب ــان س ــن اداره از زم ــت، ای ــده اس ش
ــی  ــل نم ــده و کارم قائ ــرای بن ــی ب ــه ارزش واحترام هیچگون
شــود و نــه تنهــا از افتخــار آفرینــی هایــم حمایــت نمــی کننــد 
بلکــه حتــی لبخنــد خــودرا نیــز از آثــارم محــروم کــرده اســت، 
ــی  ــه حت ــانده ک ــی رس ــه جای ــی کار را ب ــراث فرهنگ اداره می
بــرای یــک امضــا  کــه بــرای انتقالــم از فنــی و حرفــه ای بــه 
ــز بشــدت  ــاز داشــتم نی ــع دســتی نی ــراث فرهنگــی و صنای می
ــی  ــوارد قانون ــام م ــه تم ــود اینک ــا وج ــرد ب ــدازی ک ــنگ ان س
را نیــز طــی کــرده بــودم. ایــن اداره درتمــام ایــن مــدت کــم 
ــداف  ــده اه ــد بن ــرده هرچن ــت ک ــه کارم را ثاب ــود ب ــی خ لطف
بزرگــی دارم و تمــام ایــن ســختی هــارا بــه جــان مــی خــرم. 
بــا برخــی شــیطنت هــا کــه از جانــب عــده ای خــاص رخ مــی 
ــم،  ــی کن ــک نم ــودم را کوچ ــینم و خ ــی نش ــب نم ــد عق ده
مــن متعلــق بــه میــراث فرهنگــی ایــن شهرســتان هســتم امــا 
ــه  ــه البت ــدارد ک ــرای مــن ن ــزی ب ــن اداره جــز حواشــی چی ای
ــا  ــم ب ــی کن ــم و ســعی م ــی دان ــود و کارم را م ــن ارزش خ م
ــه اهــداف  ــدازی ایــن اداره ب ــع ان ــه مان بــی تفاوتــی نســبت ب

ــم برســم. بزرگ

ــراث فرهنگــی  ــی توجهــی هــای می ــا ایــن ب || گوی
ــری  ــه هن ــن درد جامع ــتان و ادارات بزرگتری شهرس

ــت... ــول اس دزف
دقیقــا همیــن طــور اســت. بنــده قصــد دارم در آینــده نزدیــک 
ــم در  ــی روی چرم ــار حکاک ــی از آث ــگاه اختصاص ــک نمایش ی
ــری  ــه ب ــر و هزین ــان ب ــه کار بســیار زم ــم ک ــا کن ــران برپ ته
اســت. هزینــه هــای حکاکــی بــه دلیــل نبــود مــواد اولیــه در 
ــده تمــام هنرهایــم را  ــاد اســت و چــون بن دزفــول بشــدت زی
ــه  ــن موجــب افزایــش هزین ــرده ام همی ــام ک در حکاکــی ادغ
هــا و لــوازم مــورد نیــازم شــده اســت، از ســویی بــا توجــه بــه 
نزدیکــی بــه فصــل تابســتان تعــداد شــاگردانم کــه راه در آمــد 
ــد  ــی یاب ــش م ــت افزای ــواد کاری ام اس ــن م ــرای تامی ــن ب م
ــرد،  ــی گی ــن را م ــت م ــیاری از وق ــز بس ــر نی ــن ام ــه همی ک
پــس توقــع دارم مســئوالن اکنــون کــه از نظــر مالــی حمایــت 
ــه دارم  ــد. گای ــز نکنن ــدازی نی ــد حداقــل ســنگ ان نمــی کنن
ــای  ــه نهاده ــن ک ــرداد م ــارم خ ــر چه ــف اث ــوز تکلی ــه هن ک

فرهنگــی در آن روز تمــام دلخوشــی اشــان بــه رونمایــی 
ایــن اثــر توســط مهمــان ویــژه مراســم بــود مشــخص نشــده 
ــر.  ــا خی ــود ی ــی ش ــت م ــه آن پرداخ ــا هزین ــم آی ــی دان و نم
بــرای همیــن اثــر کــه درروز چهــارم خــرداد چشــم نهادهــای 
ــدازی ادارات  ــع ان ــا مان ــود بشــدت ب ــه آن ب فرهنگــی شــهر ب
مواجــه شــدم و از نظــر روحــی و روانــی در شــرایط بــدی قــرار 
گرفتــم. ســوال مــن ایــن اســت کــه چــرا در زمــان رونمایــی 
ــان حمایــت کــه مــی  ــا زم ــد ام ــه و چــه چــه مــی کنن ــه ب ب
شــود جــا مــی زننــد هرچنــد بنــده منکــر برخــی حمایــت هــای 
فرمانــداری و اداره ارشــاد نیســتم امــا واقعــا هنرمنــدان دزفولــی 
همیشــه  مظلــوم و غریــب بــوده انــد و مســئوالن کوچکتریــن 

حمایــت هــا حتــی معنــوی را نیــز دریــغ مــی کننــد.
 

|| بــا ایــن وجــود مشــوق تــو در ایــن راه ســخت چه 
کســانی بــوده انــد؟

پــدرم و همســرم همــواره مرهــم ســختی هــای مــن در 
ــی در  ــال اتاق ــه دنب ــی ب ــک زمان ــد. ی ــوده ان ــه کارم ب عرص
ــا  ــودم ام ــم ب ــام کارهای ــرای انج ــوزنگر ب ــی س ــه تاریخ خان
موافقــت نشــد، زمانــی کــه قــرار بــود خانــه تاریخــی طلوعــی 
بــه هنرمنــدان اختصــاص یابــد نیــز همســرم از جیــب خــودش 
ــا  ــرد ام ــه ک ــن خان ــازی ای ــرای بازس ــادی ب ــی زی ــک مال کم
ــر بــی توجهــی هــا تخریــب شــد  ــر اث ــه ب متاســفانه ایــن خان
و هزینــه هــای مــا برگشــت داده نشــد، همســرم در بســیاری 
ــی  ــوده حت ــوی پشــتیبانم ب ــی و معن ــا از نظــر مال از لحظــه ه
ــه  ــوروز در خان ــگاه ن ــی نمایش ــا و پذیرای ــوح تقدیره ــه ل هزین
تیزنــو نیــز توســط خودمــان پرداخــت شــد امــا مســئوالن گویــا 

ــدارد. ــان ن ــی برایش ــن اهمیت کوچکتری
از ســوی دیگــر کار حکاکــی ســر و صــدای بســیار زیــادی دارد 
و مــن تــا پیــش از ایــن تمــام کارهایــم را در منــزل شــخصی 
ام و درکنــار فرزنــد شــش ســاله ام انجــام مــی دادم، پــدرم کــه 
ــود  ــر ب از همــان کودکــی مشــوق حضــور مــن در عرصــه هن
وقتــی متوجــه فشــارهای روحــی مــن از جانــب ادارات شــد در 
ــه  ــل کارش را ب ــاالی مح ــمت ب ــه قس ــدام غافلگیران ــک اق ی
عنــوان یــک کارگاه و هنرکــده تجهیــز کــرد و در اختیــارم قــرار 
ــرای  ــا ب ــن ه ــب نکشــم. همی ــه عق ــن خواســت ک داد و از م
مــن بزرگتریــن انگیــزه و رغبــت هســتند.من بــرای کارم کــه 
عاشــق آن هســتم و تمــام زندگــی و لحظــه هایــم را گرفتــه تــا 
حــد امــکان هزینــه کــرده و مــی کنــم امــا خیلــی هــا هســتند 
شــرایط مــن را ندارنــد و بــه خاطــر عــدم حمایــت هــا اســتعداد 

ــه اشــان خــاک مــی خــورد. شــاید  و هنرشــان در گوشــه خان
اگــر ایــن پــدر و همســر را نداشــتم اکنــون مــن نیز،بــه اینجــا 

نمــی رســیدم.

|| گویــا هنــر تمــام زندگــی شــما را پــر کــرده حتمــا 
ــر اســت از تابلوهــای حکاکــی و نقاشــی و  ــزل پ من

خوشنویســي...
ــارم بــه شــدت در منــزل اســتفاده مــی کــردم  یــک زمانــی از آث
ــان  ــل شــده اســت و در زم ــوزه تبدی ــه م ــردم ب ــا احســاس ک ام
اســتراحت بــا دیــدن هــر کدامشــان فکــر و ذهنــم بــرای مــدت 
زیــادی درگیــر مــی شــد و از آنجایــی کــه تمــام زندگــی ام درگیر 
کارم هســتم و فرصــت کمــی بــرای رســیدگی بــه امور شــخصی 
ام دارم تصمیــم گرفتــم آثــارم را بــه محــل کارم کــه کمتــر از یک 
ســال از افتتــاح آن مــی گــذرد انتقــال دهــم. از کودکــی بــا هنــر 
بــزرگ شــده ام و درایــن راه از جانــب متولیــان هنــر شهرســتان 
ــی  ــوده م ــه روح آدم را فرس ــادی ک ــای بســیار زی ــا ســختی ه ب
ــی ورزم و  ــق م ــه کارم عش ــدر ب ــا آنق ــده ام ام ــه ش ــد مواج کنن
آنقــدر ثابــت قــدم مانــده ام کــه هرگــز اجــازه نخواهم داد ســختی 
ــن راه  ــه ای ــا همیش ــود و ت ــر ش ــن از هن ــی م ــث جدای ــا باع ه
ــم هیچکــس  ــم بگوی ــه جــرات مــی توان را ادامــه خواهــم داد. ب
دیگــر هماننــد مــن چنیــن ســبک و ســیاق هــا و نــو آوری هایــی 
را وارد عرصــه حکاکــی روی چــرم نخواهــد کــرد و تمــام تاشــم 
نشــان دادن ظرفیــت دزفــول و ثبــت ایــن آثــار بــرای ســربلندی 

ــام دزفول اســت. ن
ــی  ــان م ــای متولی ــی ه ــا مهربان ــر و ن ــه هن ــق ب ــدر از عش آنق
گویــد کــه خــودش هــم مــی دانــد یــک گفتگــوی ســاده مجــال 

ــدارد. ــی توجهــی را ن ــن همــه ب ــه ای ــن ب پرداخت
ــور  ــه ر کش ــتان بلک ــا در اس ــه تنه ــارش ن ــه آث ــدی ک هنرمن
نیــز بــی نظیــر اســت ایــن روزهــا بــا تمــام لطافــت زنانــه اش، 
جنگیــدن را خــوب یــاد گرفتــه اســت. جنگیــدن بــا مســئوالنی 
ــادگاری  ــس ی ــا و عک ــانه ه ــر رس ــب تیت ــرای تصاح ــه ب ک
ــی  ــارش م ــاره آث ــردن درب ــه ک ــه چ ــه و چ ــه ب ــه ب ــن ب گرفت
ــا گوشــی  ــا حــرف از حمایــت کــه مــی شــود گوی ــد ام پردازن

ــدارد. ــود ن ــنیدن وج ــرای ش ب
ــم  ــادی گفت ــد زی ــا ح ــارا ت ــی ه ــد " گفتن ــی گوی ــودش م خ
ــون  ــدوارم اکن ــده امی ــاد ش ــن زی ــه م ــی ب ــد نامهربان هرچن
گــوش شــنوایی نیــز بــرای شــنیدن حــرف هــای مــن و ســایر 
ــول  ــتی دزف ــع دس ــدان صنای ــژه هنرمن ــه وی ــدان و ب هنرمن

ــد".. ــته باش ــود داش وج
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

بــر خــاف ســکوت و ســکون در برخــی 
دســتگاه های فرهنگــی و پشــتیبان هنــر، در 
برخــی دیگــر رونــق رفت وآمــد هنرمنــدان 
مشــاهده می شــود. تابلوهــای نقاشــی، پوســترها، 
ســفال و قلم زنــی، آثــار موســیقی، خوشنویســی، 
ــتعداد و  ــای تجســمی اس ــواع هنره عکــس و ان
توانمنــدی هنرمنــدان جــوان را بــه رخ می کشــد.
در  توانســته اند  تولیــدات  ایــن  از  برخــی 
ســطح ملــی و برخــی در ســطح بین المللــی 
از  یکــی  تعبیــر  بــه  کننــد.  عرض انــدام 
فیلم ســازان اســتان، فیلم هــای تولیــدی وی 
ــر  در کشــورهای دیگــر بســیار شــناخته شــده ت
ــه حــدی اکــران خارجــی داشــته کــه  اســت و ب
محبوبیــت آن در بیــن مردمــان ســایر کشــورها 
ــت. ــکونت وی اس ــل س ــردم مح ــتر از م بیش
بــا ایــن وجــود سرنوشــت تولیــدات هنــری بعــد 
از اینکــه هنرمنــد آخریــن خــط خــود را بــر بــوم 

ــدان دلنشــین نیســت. می کشــد، چن
ــه  ــد ن ــد از تولی ــری بع ــدی هن ــار تولی بیشــتر آث
ــد،  ــظ نمی کنن ــود را حف ــی خ ــا دوران طای تنه
بلکــه گرفتــار بی ســلیقگی برنامــه ریــزان 

می شــوند.

lنمایشـگاه های جسـته گریخته هنری 
کارسـاز نیست

ــار هنــری تولیــد شــده  تعــداد قابل توجهــی از آث
پــس از تولیــد در نمایشــگاه ها بــه نمایــش 
ــری  ــگاه های هن ــر از نمایش ــه غی ــد. ب درمی آین
و  دانشــگاه ها  مــدارس،  در  جســته گریخته 
توســط دســتگاه های فرهنگــی ســال گذشــته در 
اقــدام متمایــزی ۲5 نمایشــگاه هنــری بــه همت 

ــل برگــزار شــد. ــری اردبی حــوزه هن
اردبیــل  اســتان  هنــری  حــوزه  مدیــرکل 
اصلی تریــن هــدف نمایشــگاه ها را ایجــاد پیونــد 
ــیل و  ــی پتانس ــر و معرف ــا هن ــردم ب ــتی م و آش

ــرد. ــوان ک ــدان عن ــدی هنرمن توانمن
فضــای فراخــی که امیــر رجبــی و همــکاران وی 
در نگارخانــه نــه چنــدان بــزرگ نقــش خیــال در 
ــاخته  ــم س ــاختمان اداری فراه ــک س ــل ی داخ
ــاه  ــد کوت ــد، موجــب شــد فرصتــی هــر چن بودن

ــود. ــم ش ــری فراه ــار هن ــش آث ــرای نمای ب
بــا ایــن وجــود در همــان مقطــع زمانــی از حــوزه 
هنــری درخواســت شــد کــه نمایشــگاه ها را بــه 
میــان مــردم بکشــانند و محــدود بــه ســاختمان 

خــود در وقــت اداری نســازند.
ــوزه  ــمی ح ــای تجس ــش هنره ــد بخ ــر چن ه
هنــری موافــق ایــن اقــدام بــود امــا عــدم 
همــکاری ســایر دســتگاه ها مانــع از تحقــق ایــن 

ــد. ــده ش ای
ــد  در نتیجــه امــروز برخــی شــهروندان عاقه من
بــه هنــر معتقدنــد نمایشــگاه های هنــری کافــی 
نیســت و بســیاری از آن هــا بــدون اینکــه 

اطاع رســانی شــود برگــزار می شــوند.
نگیــن دولتخــواه گفــت: اگــر شــما برنامــه 
کاری چنــد اداره را دنبــال نکنیــد بســیاری از 
نمایشــگاه ها و حتــی برنامه هــا را از دســت 

. هیــد می د
ایــن شــهروند معتقــد اســت اطاع رســانی 
ــه  ــد و محــدود ب ــش یاب ــد افزای نمایشــگاه ها بای

ــد. ــر نباش ــد بن ــا چن ــر و ی ــک خب ی
دولتخــواه از مدیــران هنــری اســتان ایــن ســؤال 
ــازی  ــای مج ــت فض ــرا از ظرفی ــه چ را دارد ک
بــرای معرفــی نمایشــگاه ها، دســتاورد آن و نظــر 
مــردم در خصــوص نحــوه برگــزاری آن اســتفاده 

نمی شــود؟

ــل 50  ــر اردبی ــوزه هن ــار ح lکل اعتب
ــود ــان ب ــون توم میلی

یکــی از هنرمنــدان رشــته قلم زنــی نیــز معتقــد 
ــر  ــد. قنب ــش یاب ــد افزای ــگاه ها بای ــت نمایش اس
ــد  ــگاه می توان ــه نمایش ــه اینک ــد ب ــا تأکی زاده ب
خــأ اطاعاتــی مــردم از هنــر را پوشــش دهــد، 
ــوان  ــرد: در فرصــت نمایشــگاه می ت ــح ک تصری

هنرهــای مختلــف را معرفــی کــرد.
ــی  ــهروندان اردبیل ــده ش ــه روی زمین مان مطالب
ــری  ــتگاه های هن ــی از دس ــر یک ــوی مدی از س
ــود  ــن وج ــا ای ــت. ب ــه اس ــل پذیرفت ــال اردبی فع
مدیــرکل حــوزه هنــری اســتان اردبیــل بــا بیــان 
اینکــه ســال گذشــته بــه ایــن دســتگاه اجرایــی 
ــاص  ــار اختص ــان اعتب ــون توم ــط 50 میلی فق
ــد  ــول بای ــن پ ــا ای ــرد: ب ــح ک ــد، تصری داده ش
کاس هــای  برنامه هــا،  انــواع  نمایشــگاه، 
آموزشــی، چــاپ کتــاب و  غیــره و غیــره را انجام 

می دادیــم.
ــزاری  ــی برگ ــار مال ــود فش ــا وج ــزود: ب وی اف
ــن  ــم و اصلی تری ــف نکردی ــگاه ها را متوق نمایش
عامــل موفقیــت ایثــار کارکنــان و انــرژی و وقتی 
بــود کــه بــه ایــن منظــور اختصــاص می دادنــد.
ــه  ــای خاقان ــا ایده ه ــد: م ــر ش ــی متذک رجب
ــگاه ها  ــن نمایش ــه در همی ــم ک ــیاری داری بس
پیــاده شــود امــا بــا دســت خالی عمــًا قــادر بــه 

ــتیم. ــق آن نیس تحق

ــناخت  ــدم ش ــش ع ــی نمای lچانه زن
ــر  کافــی از هن

ــغ، بلکــه در  ــش و تبلی ــه نمای ــا در مرحل ــه تنه ن
ــکل  ــا مش ــری ب ــار هن ــز آث ــروش نی ــث ف بح
دســت وپنجه نــرم می کننــد. یــک تابلــوی 
نقاشــی کــه بــه عقیــده هنرمنــد آن هــزاران هزار 
قلــم خــورده اســت هنــوز ارزش مالــی خــود را به 
ــه قیمــت واقعــی  ــه نــدرت ب دســت نیــاورده و ب

ــد. ــروش برس ــه ف ــد ب می توان
مســئول واحــد هنرهــای تجســمی حــوزه هنری 
اســتان بــه نمایشــگاه های متعــددی اشــاره کــرد 
ــار هنــری دایــر شــده  ــا هــدف فــروش آث کــه ب

اســت.
رحمــان مجــرد تصریــح کــرد: هــر چنــد امکانات 
ــا در  ــت، ام ــدود اس ــگاه ها مح ــزاری نمایش برگ
عیــن حــال تــاش بــر ایــن بــوده کــه فرصتــی 
بــرای آشــتی دادن مــردم بــا هنــر، معرفی آثــار و 
ارج گذاشــتن بــه تولیــدات هنــری فراهــم شــود.

ــری  ــن وجــود بررســی نمایشــگاه های هن ــا ای ب
کــه متأســفانه محــدود بــه اقدامــات چنــد 
دســتگاه اجرایــی اســت نشــان می دهــد، در 
بخــش فــروش اطاعــات عمومــی شــهروندان 
تقویــت نشــده و هنــوز بــرای خریــد آثــار هنــری 

می شــود. چانه زنــی 
مجرد افـزود: به عنـوان مثال بیننده یـک تابلوی 
نقاشـی را برانـداز می کنـد و می گویـد ایـن فقـط 
چنـد تـا خـط بـر روی یـک بـوم اسـت و ارزش 
ایـن پـول را نـدارد. در حالی کـه هنرمنـد تمامی 
خاقیـت، عواطـف و احساسـات و سـواد هنـری 
مفهـوم  قالـب  در  خطـوط  همـان  بـا  را  خـود 

مشـخصی روی بـوم حـک کـرده اسـت.
امــا از ســوی دیگــر یکــی از شــهروندان اردبیلــی 
تأکیــد دارد کــه دلیــل ایــن چانه زنــی بــه قیمــت 

ــردد. ــخص برمی گ نامش
علــی رحمــان نــژاد بــا بیــان اینکــه آثــار هنــری 
ــورت  ــه ص ــدارد و ب ــخص ن ــذاری مش قیمت گ
ســلیقه ای اســت، تصریــح کــرد: از ســویی 
ــود  ــاهده نمی ش ــا مش ــی در قیمت ه ــچ نظم هی
و ممکــن اســت دو تابلــو نقاشــی مشــابه 
ــند. ــته باش ــی داش ــیار متفاوت ــای بس قیمت ه

lقــدرت پاییــن خریــد و بــازار بســته 
ــادرات ص

ــرکل حــوزه هنــری اســتان اردبیــل معتقــد  مدی
ــده  ــم مان ــل عقی ــر در اردبی ــاد هن ــت اقتص اس
اســت و متأســفانه هنــوز بــازار فــروش بــرای آثار 

ــم. ــری نداری هن
ــازار  ــدازی ب ــه ضــرورت راه ان ــا تأکیــد ب رجبــی ب
ــرد:  ــه ک ــری، اضاف ــار هن ــروش آث ــب ف مناس
ــده  ــت ش ــتان درخواس ــی اس ــراث فرهنگ از می
ــی  ــن اردبیل ــیخ صفی الدی ــه ش ــه بقع در محوط

ــد. ــاص یاب ــور اختص ــن منظ ــه ای ــی ب مکان
ــت  ــت هدای ــوع را درس ــر موض ــزود: اگ وی اف
ــری  ــه لحــاظ اقتصــادی در عرصــه هن ــم ب کنی

ــود. ــم ب ــی خواهی ــوالت عظیم ــاهد تح ش
تجربــه نمایشــگاه های هنــری نشــان می دهــد، 
در برخــی مواقــع دســت شــهروند نیــز در خریــد 

اثــر هنــری خالــی اســت.
ــک ســو و  ــروش محصــوالت از ی ــازار ف ــود ب نب
ــاب  ــر ایج ــوی دیگ ــتری از س ــت خالی مش دس
ــری،  ــوزه هن ــده ح ــر ای ــاوه ب ــه ع ــد ک می کن
بــه بازارهــای دیگــری بــرای آثــار هنــری 

شــود. برنامه ریــزی 
بطوریکــه تجربــه موفــق بســیاری از آثــار 
تولیــدی اســتان در رقابت هــای بین المللــی 
نشــان می دهــد، در آثــار هنــری ظرفیــت 
ــگاه های  ــور در نمایش ــل حض ــادرات و حداق ص

بین المللــی هنــری وجــود دارد.
ــه نظــر می رســد دور از ذهــن  ــه ب موضوعــی ک
مدیــران هنــری باقــی مانــده و بــه حــدی 
روزمرگــی  گرفتــار  فرهنگــی  دســتگاه های 
هنــر  اقتصــاد  بــه ضرورت هــای  شــده اند، 

ــد. ــی ندارن توجه
ــی و  ــام مل ــه 30 مق ــک ب ــته نزدی ــال گذش س
ــی کســب  ــدان اردبیل ــی توســط هنرمن بین الملل
ــوی  ــده از س ــام ش ــم اع ــار، رق ــن آم ــد و ای ش
حــوزه هنــری اردبیــل اســت. تــاش بــرای جویا 
شــدن نظــرات مدیــرکل ارشــاد اســامی اســتان 
ــدان  ــت از هنرمن در خصــوص برنامه هــای حمای
بــا وجــود درخواســت مصاحبــه بی نتیجــه مانــد.

بســیاری از هنرمنــدان موفــق اســتان بــه دلیــل 
ضعــف حمایت هــا و حتــی ســنگ اندازی ها 
حضــور خــود در رقابت هــا و نمایشــگاه ها را 
ــری  ــدات هن ــک تولی ــد و بی ش ــتقل کرده ان مس
ــم خــوش  ــن رق ــش از ای ــب بی ــه مرات اســتان ب

ــت. ــیده اس درخش
بــا ایــن وجــود برنامه ریــزی بــرای فــروش ایــن 
ــگاه  ــی و ن ــه بی برنامگ ــا ب ــع مبت ــار در واق آث
بخشــی دســتگاه های هنــری و فرهنگــی اســت.

گزارش مهر از فروش آثار هنری اردبیل؛

چانه زنی برای عصاره تالش هنرمند/اقتصاد هنر در اردبیل عقیم است

 ونوس بهنود

ــه  برگــزاری نمایشــگاه های هنــری در اردبیــل، دغدغــه ارج گــذاری ب
آثــار هنــری را عیــان ســاخته اســت. بطوریکــه چانه زنــی و تنــزل قیمت 

ــب نمایشــگاه ها مشــاهده می شــود.  ــر در اغل ــد اث ــرای خری ب
تولیــدات هنــری در اســتان اردبیــل رونــد رو بــه رشــدی دارد. در واقــع 
ــد هســتند  ــه تولی ــدان مشــغول ب ــری، هنرمن ــب رشــته های هن در اغل

و ســهم ملموســی از تولیــدات بــه بانــوان نیــز اختصــاص یافتــه اســت.

http://mehrnews.com


صفحه 72 | شماره 12 | تیر ماه 95 MEHR NEWSAGENCY

 مریم یاوری

فرهنــگ و هنــر ایــران

خالقیتی که در حجره دومتری زنده شد

نقش چوگان بر روی برگ رقم می خورد/ هنر مشترک خالق و مخلوق

ــا  ــازار چهارســوق مقصــود اصفهــان کــه پ ــه ب ب
می گــذاری روبرویــت تابلویــی بــا محتــوای 
نقاشــی بــر روی بــرگ درختــان توجــه همــگان 

ــد. ــب می کن ــود جل ــه خ را ب
کمــی جلوتــر بــا اســتاد حســین شــاهی، 
مینیاتــور،  تجســمی،  هنرهــای  کارشــناس 
ــور  ــاش مینیات ــد نق ــا هنرمن ــر و تنه ــدرس هن م
ــرو  ــه روب ــان در خاورمیان ــرگ درخت ــر روی ب ب

. ی می شــو
هنرمنــدی کــه بــه گفتــه خــودش پــس از ســه 
ســال آزمون وخطــا توانســته در نــوروز 94 از ایــن 

شــاهکار هنــری اش رونمایــی کنــد.
ــد  ــا لبخن ــی ب ــه می پرس ــالش ک ــن و س از س
از عنــوان عــدد ســنش امتنــاع می کنــد و 
ــان  ــد ســن و ســالش را بی ــه هنرمن ــد ک می گوی
ــاله اش  ــر 49 س ــد از هن ــی بع ــا کم ــد ام نمی کن
ــان  ــه می ــخن ب ــور س ــی مینیات ــه نقاش در عرص
مــی آورد و ادامــه می دهــد: از 15 ســالگی پــا بــه 

بــازی رنگ هــا گذاشــته ام.
اسـتاد  مدیـون  را  توانایی هایـش  و  هنـر  همـه 
شـریفیان  مصطفـی  »شـادروان  مرحومـش 
اصفهانی« اسـت. اسـتادی که در آغازین روزهای 
آشـنایی اش بـا اسـتاد شـاهی هنـر را تنهـا برای 
عشـق و نـه بـرای امرارمعـاش تعریـف می کنـد.

lاز عالقـه وافـر به سـینما به نقاشـی 
رسـید مینیاتور 

 امــا اســتاد شــاهی در بیــن حرف هایــش 
از عاقــه   وافــرش بــه هنــر ســینما در اوان 
ــاره  ــان مــی آورد و دراین ب ــه می ــی ســخن ب جوان
ــری  ــقانه بازیگ ــد: عاش ــاب در دل می گوی من ب
بــر روی پــره ســینما را دوســت داشــتم ولــی بــه 
ــه،  ــر جامع ــم ب ــگ حاک ــان و فرهن اقتضــای زم

ــه  ــرا ب ــرد و م ــت ک ــر مخالف ــن ام ــا ای ــدرم ب پ
ــرد. ــت ک ــور هدای ــی مینیات ــمت نقاش س

ــت  ــال اس ــش از 3۶ س ــودش بی ــاد خ ــه اعتق ب
ــان را در  ــرگ درخت ــر روی ب ــده نقاشــی ب کــه ای
ــال  ــه دنب ــه  ب ــده ای ک ــد. ای ــش می پروران ذهن
ــه دســت  ــتان و ب ــه کشــمیر هندوس ــفرش ب س
نیــاوردن بلیــت بــرای بازگشــت بــه ایــران 
و تأخیــر 9 روزه در آغــاز ســفر بــه کشــور در 
ــای  ــس از  حاجی  ه ــته و پ ــش بس ــش نق ذهن
چندیــن ســاله بــر روی برگ هایــی از خالــق 
ــت. ــده اس ــاده ش ــد، پی ــان گرفته ان ــتی ج هس
استاد شـاهی تبعیت رنگ آمیزی نقاشـی مینیاتور 
از رنـگ زمینـه بـرگ را ویژگـی بـارز نقاشـی بـر 
روی بـرگ درختـان می د انـد و اضافـه می کنـد: 
رنـگ  از  همه چیـز  بـرگ  روی  بـر  نقاشـی  در 
زمینـه بـرگ تبعیـت می کنـد و ازایـن رو می طلبد 
هنرمندی که قصد نقاشـی بـر روی بـرگ را دارد 
به انـدازه ای تبحـر داشـته باشـد کـه با یکدسـت 
همـه طرحـش را پیـاده کنـد چراکـه فرصـت 
آزمون وخطـا در ایـن هنـر بسـیار ناچیـز اسـت و 
کسـی روی بـرگ می توانـد کار کنـد کـه بارنگ 

و آب کشـتی گرفتـه باشـد.
اسـتاد شـاهی همچنین از بـه عمـل آوردن برگ 
برای اسـتفاده در نقاشـی برگ سـخن می گوید و 
ادامه می دهد: بـرگ درختان را پـس از جمع آوری 
تمیـز کرده و با آغشـته کـردن به مـوادی )که بعد 
از تائیـد و دریافـت مهر یونسـکو ترکیبـش اعام 
می شـود( البـه الی کتاب هـا نگهداری می شـود 
و پس از خشـک شـدن کامـل مورداسـتفاده قرار 

می گیـرد.
او کــه تاکنون نقاشــی ســنتی ایرانــی، گل و مرغ، 
ــون و صــورت  ــی و مجن چــوگان، شــکارگاه، لیل
را بــر روی بــرگ درختــان نقاشــی کــرده اســت، 

ــه  ــت ک ــه داش ــد توج ــن بای ــد: همچنی می افزای
بــر روی برخــی برگ هــا فقــط قلم گیــری 
انجــام می شــود و رنــگ گــذاری فقــط روی 
ــه نقاشــی ها بیشــتر  صــورت اســت کــه این گون
مــورد اقبــال گردشــگران خارجــی اســت چراکــه 
ایــن امــر نشــان می  دهــد کــه ایــن اثــر توســط 

یــک طــراح متبحــر کشــیده شــده اســت.

بیشـترین  اروپایـی  lگردشـگران 
بـرگ تابلـو  مشـتریان 

ــترین  ــی بیش ــته اصفهان ــد برجس ــن هنرمن ای
ــگران  ــون گردش ــاهکارش را تاکن ــتریان ش مش
اروپایــی می د انــد و ادامــه می دهــد: از ۶00 
ــروش  ــه ف ــال ب ــک س ــی ی ــه ط ــی ک تابلوی
رســانده ام متقاضــی و خریــدار 400 عــدد از آن ها 
ــه و  ــان، فرانس ــورهای آلم ــگرانی از کش گردش

ایتالیــا بوده انــد.
اســتاد شــاهی در خصــوص دوام اثــر هنــری اش 
ــن  ــر روی ای ــه ب ــد: ازآنجایی ک ــراز می کن ــز اب نی
اثــر مــوادی تثبیت کننــده اســتفاده می شــود 
هرگــز از بیــن نمــی رود مگــر آنکــه براثــر اتفاقی 

ایــن اثــر شکســته شــود.
او در خصـوص ایده هـای استفاده شـده در طراحی 
بـرگ درختـان نیـز می گویـد: همـه ایده هـای 
استفاده شـده بـر روی برگ هایـی کـه طراحـی 

کـرده ام ذهنـی بـوده و الگویـی بیرونی نـدارد.
هنرمنــد برجســته اصفهانــی هنــرش را کار 
مشــترک بیــن خالــق و مخلــوق می دانــد و 
اضافــه می کنــد: مــن همــه طرح هایــم را از 
ــاف  ــا الط ــرم و ب ــام می گی ــم اله ــر مخلوق هن

ــی آورم. ــش درم ــه نمای ــی ب اله
وی همچنیــن از همراهــی همســرش در طراحی 
ــی آورد و  ــان م ــه می ــخن ب ــا س ــو برگ ه تابل
ــا را  ــه طرح ه ــزی هم ــد: رنگ آمی ــه می ده ادام
همســرم انجــام می دهــد و نیمــی از موفقیتــم را 

ــی وی هســتم. ــون همراه ــز مدی نی
امــا اســتاد شــاهی کــه هم دوره ای هــای زیــادی 
را از ابتــدای فعالیــت در عرصــه نقاشــی مینیاتــور 
داشــته اســت، می گویــد: مهم تریــن رمــز ادامــه 
ــیگار  ــه س ــدن ب ــوده نش ــری ام را آل ــات هن حی
و مــواد مخــدر می دانــم چراکــه هســتند در 
ــاص  ــی خ ــه در دوران ــی ک ــان هنرمندان اصفه
ــروز  ــی ام ــیدند ول ــی می درخش ــون نگین همچ
ــوان  ــاد به عن ــار شــن در دام اعتی ــل گرفت ــه دلی ب
راننــده تاکســی و یــا پارکبــان فعالیــت می کننــد.

حمایــت و توســعه هنرهــای دســتی در اصفهــان 
کــه بــه عنــوان پایتخــت صنایــع دســتی کشــور 
ــن  ــگاه ای ــد جای ــی توان ــود م ــی ش ــناخته م ش
اســتان را در ایــن زمینــه اقتصــاد گردشــگری در 

کشــور تثبیــت کنــد.

تابلــو بــرگ هنــر نقاشــی مینیاتــور ســنتی ایرانــی، گل و مــرغ، 
چــوگان، لیلــی و مجنــون و صــورت بــر روی بــرگ درختــان اســت 
کــه درمجمــوع تلفیقــی از هنــر خالــق و مخلــوق را بــه نمایــش 

ــت.  ــته اس گذاش
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جشـنواره تیرنـگ را مـی تـوان جشـنواره ای اصیـل بـرای اجـرای 
نمایـش هـای ایرانی دانسـت که توجه ویـژه آن به بخـش پژوهش 

مـی تواند افـق های تـازه ای فـراروی هنـر تئاتر بازگشـاید. 
ــا  ــراه ب ــدس را هم ــاع مق ــای دف ــال«، فض ــه چ ــش »زن در نمای
ــه  ــاوت ب ــه شــکلی متف ــا ب ــن ه ــادی از آیی ــری و نم ــیقی ل موس
تماشــا می نشــینیم و بــا نمایــش »زمانــی بــرای گاوهای شــیرده« 
ــا و باورهــای مــردم  از هرمــزگان در فضــای ســحرآمیز میــان دری
ــی  ــی و جادوی ــع گرای ــی از واق ــوب، روایــت های افســون شــده جن

ــه دنبــال هویــت گمشــده خــود مــی گردیــم.  اســاطیر کهــن ب
در نمایــش »حجلــه گاه عــروس در بیابــان« بــا آییــن کهــن بــاران 
خواهــی اقــوام کــرد ایــران زمیــن کــه هنــوز هــم اجــرا مــی شــود، 
همنــوا مــی شــویم و در پژوهــش آیینــی »آذربایجــان اویونــاری« 
ــا  ــم« ی ــن »تک ــاران و آیی ــب ب ــا طل ــون« ی ــه خات ــن »چمچ آیی

نــوروز خوانــی در فرهنــگ آذری را مــی بینیــم. 
ــکل  ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــزرگ چوب ــق ب ــون، قاش ــه خات چمچ
عروســکی زیبــا در آمــده و بــا آن آش نــذری طلــب بــاران را مــی 
پزنــد و بعــد از پخــش کــردن نــذری و دعــای جــوان ترهــا، بــاران 

ــازل مــی شــود.  ن
ــک  ــتان دو عروس ــی« داس ــکی و ماس ــکی »رش ــش عروس نمای
نــوروز خــوان بــه نــام هــای رشــکی و ماســی اســت کــه بــا لبــاس 
ــی  ــش م ــرای نمای ــه اج ــده دار ب ــرکات خن ــب و ح ــای عجی ه
پردازنــد و در ازای نویــد آمــدن بهــار از خانــه هــای محــل، هدیــه و 

پیشــکش جمــع مــی کننــد. 
 مهـدی دریایـی پژوهشـگر و کارگردان تئاتـر از اسـتان مرکزی که 
سـه سـال در بخش هنرهـای آیینی و سـنی و شـبیه خوانـی تعزیه 
فعالیـت دارد ،می گویـد: در زمینه اجـرای تئاتر آیینی و سـنتی در دو 
سـه سـال گذشـته کارهای خوبی صـورت گرفته اسـت و هر سـال 

کارهـای قـوی تر و بـا اسـتعدادتری انجام می شـود. 

lجشــنواره هــای آیینــی و ســنتی مظلــوم تــر واقــع 
شــده اســت

وی بــه مشــکات فــراروی تئاتــر اشــاره کــرد و تامیــن مالــی را از 
مهمتریــن مشــکات بیــان کــرد و گفــت: جشــنواره هــای آیینی و 

ســنتی مظلــوم تــر واقــع شــده اســت. 
نویســنده و کارگــردان مجلــس نامــه مدافعــان محــرم عنــوان کرد: 
در بحــث اجــرای پژوهــش هــا نیــز کپــی کاری دیــده مــی شــود و 

کمتر شــاهد ابــداع هســتیم. 
ــیل  ــنتی از پتانس ــی و س ــای آیین ــه کاره ــان اینک ــا بی ــی ب دریای

ــوان  ــان آیینــی و ســنتی مــی ت ــا زب ــد گفــت: ب باالیــی برخوردارن
مســائل اجتماعــی را بهتــر بیــان کــرد امــا جشــنواره هــای آیینــی 
نبایــد مختــص بــه یــک جشــنواره در طــول ســال باشــد و خروجی 
جشــنواره و آثــار برتــر بایــد حمایــت شــوند و نبایــد ایــن آثــار بــه 

ــد.  ــه برون صنــدوق خان
دریایـی یادآور شـد: مازنـدران و خطه شـمال از آیین های ارزشـمند 
برخوردارنـد و اگـر هنرمنـدان در دیـار علویان ریشـه ای تـر برخورد 

کنند مـی تـوان این آیین هـا را احیـا و بازسـازی کنند. 
ــر  ــنواره تئات ــیزدهمین جش ــر س ــودی دبی ــر محم ــن یاس همچنی
ــه  ــگ در س ــنواره تیرن ــه جش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگ ب ــی تیرن بوم
ــای  ــن ه ــی و آیی ــه ای، پژوهش ــژه و صحن ــای وی ــش اجراه بخ
نمایشــی برگــزار شــد گفــت: 90 اثــر به جشــنواره ارســال شــد و ۲1 

ــت.  ــه بخــش مســابقه راه یاف ــش ب نمای
ــف حضــور  ــای مختل ــتان ه ــگ اس ــنواره تیرن ــزود: در جش وی اف
دارنــد و بخــش پژوهشــی جشــنواره از جملــه بخــش هــای ویــژه 

ای اســت کــه در دیگــر جشــنواره هــا آن را نمــی بینیــم. 
وی گفــت: 13 اثــر در قالــب کتــاب رونمایی شــد و داروان جشــنواره 
از اســتادان بنــام و مطــرح کشــور هســتند و بیشــتر آثــاری کــه در 
جشــنواره ارائــه شــد، بــرای تیرنــگ تولیــد شــده انــد و نشــان مــی 

دهــد ایــن جشــنواره جایگاهــش را پیــدا کــرده اســت. 
محمــودی، کاربــردی کــردن آییــن هــای ملــی و بومــی را از جمله 
ــوی  ــن و ق ــر بهتری ــان هن ــت: زب ــج جشــنواره برشــمرد و گف نتای

تریــن ابــزار بــرای ترویــج ســبک زندگــی اســامی اســت. 
ــدازه  ــه ان ــدران ب ــی در مازن ــر بوم ــد تئات ــان اینکــه تولی ــا بی وی ب
ــه  ــتان ب ــر از اس ــال 13 اث ــت: امس ــت، گف ــت اس ــتان دس انگش
جشــنواره ارســال شــد کــه نشــان دهنــده تاثیرگــذاری جشــنواره بر 
روی تئاتــر اســتان اســت و اگــر بخواهیــم فرهنــگ خــود را جهانی 
کنیــم چــاره ای نداریــم کــه از دریچــه هنــر بــه آن نــگاه کــرد. 

اســتاد ضمیرپــور کــه 50 ســال در عرصــه هنــر تئاتــر فعالیــت مــی 
کنــد و در اکثــر جشــنواره هــای تئاتر بــه عنــوان داور حضور داشــته 
، مــی گویــد: ســیزدهمین جشــنواره تئاتــر تیرنــگ یک تشــکیات 
آیینــی و ســنتی را همــراه داشــته اســت کــه مــی توانــد بــرای زنده 

نگــه داشــتن آییــن هــای بومــی و فولکلــور موثر باشــد. 

ــی را  ــای بوم ــن ه ــراغ آیی ــگ، چ ــنواره تیرن lجش
ــی دارد ــه م ــن نگ روش

وی اظهـار داشـت: ایـن جشـنواره هـا مـردم را بـه زندگـی حـال، 
گذشـته و آینـده آشـنا می کنـد زیرا تئاتـر به عنـوان هنر مـی تواند 
مـردم را بـا آییـن ها همـراه و ناگفته هـا را بیـان کند و در جشـنواره 

تیرنـگ، چـراغ آییـن هـای بومـی را روشـن نگه مـی دارد. 
ایــن کارگــردان برجســته تئاتــر یــادآور شــد: هنرمنــدان مازنــدران 
در جشــنواره حضــور پرفروغــی دارنــد و خــوب ظاهــر شــده انــد و 
توقــع بــر ایــن اســت کــه نهادهــای مختلــف بــه جشــنواره هــای 

بومــی بهــاء دهنــد. 
ضمیرپــور بــه تاثیــر جشــنواره تیرنــگ بــر فرهنــگ بومــی اشــاره 
ــم  ــه چش ــی ب ــر دین ــر فاخ ــی در هن ــم دین ــت: مفاهی ــرد و گف ک
مــی آیــد و همــواره از تدیــن و اعتقــاد ســخن گفتــه شــده اســت 
ازاینــرو هنــر تئاتــر، هنــر دینــی و اعتقــادی اســت حتــی از مضمون 

اجتماعــی داشــته باشــد. 
ــرد:  ــه ک ــاره و اضاف ــری اش ــای هن ــدی کاره ــته بن ــه دس وی ب

مضامیــن اجتماعــی در هــر نــوع کار هنــری بازخــورد خوبــی دارد 
و مســائل اعتیــاد، طــاق، بــرون مــرزی و غیــره اگــر در مضامیــن 

ــود.  ــوز خواهــد ب ــرد، درس آم ــری شــکل گی هن
طبــق آرای هیئــت داوران، در بخــش پژوهــش لــوح تقدیــر و جایزه 
نقــدی به حمــزه کاظمــی از مازنــدران بــرای پژوهــش در تیــرگان، 
ــه  ــدی ب ــزه نق ــراه جای ــه هم ــس ب ــر، تندی ــوح تقدی ــده ل برگزی
ــزی  ــر از مرک ــرای پژوهــش الال الال علی اصغ ــی ب ــدی دریای مه

تعلــق گرفــت. 
ــه همــراه جایــزه نقــدی  ــر، تندیــس ب ــوح تقدی در بخــش اجــرا، ل
ــدگان آییــن صحــرا از گلســتان،  ــه اســفندیار قرنجیــک اجراکنن ب
برگزیــده لــوح تقدیــر و تندیــس جشــنواره بــه همــراه جایــزه نقدی 
ــدان  ــن رشــکی و ماســی از هم ــده آیی ــی اجراکنن ــه رضــا فقیه ب

ــدند.  ــی ش ــدگان معرف ــوان برگزی به عن
ــر  ــوح تقدی ــه ســوم، ل ــای نمایشــی موســیقی: رتب بخــش آیین ه
بــه همــراه جایــزه بــه حســن اســماعیلی بــرای نمایــش کــوچ آبی 
ــام  ــه حس ــدی ب ــزه نق ــر و جای ــوح تقدی ــه دوم، ل ــدران، رتب از مازن
شــریعتمدار بــرای نمایــش زنــه چــال از لرســتان و رتبــه اول، لــوح 
تقدیــر و جایــزه نقــدی بــه گــروه موســیقی نمایش خوشــه برنــج از 

مازنــدران معرفــی شــدند. 
ــه  ــدی ب ــزه نق ــر و جای ــوح تقدی ــوم، ل ــه س ــه: رتب ــی صحن طراح
پرهــام اخاقــی بــرای نمایــش کــوچ آبــی از مازنــدران، رتبــه دوم، 
لــوح تقدیــر بــه همــراه جایــزه نقــدی بــه محســن اردشــیر بــرای 
نمایــش خوشــه برنــج از مازنــدران و رتبــه اول، لــوح تقدیــر و جایزه 
نقــدی بــه پژمــان شــاهوردی بــرای نمایــش زنــه چــال از لرســتان 

معرفــی شــدند. 
بازیگــری زن: رتبــه ســوم، لــوح تقدیــر و بــه همــراه جایــزه نقــدی 
ــون پوشــون از بوشــهر،  ــش ن ــرای نمای ــه رخســاره شــهنه راد ب ب
رتبــه دوم، لــوح تقدیــر و جایــزه نقــدی بــه آمینــه فخــری بــرای 
ــه  ــر ب ــوح تقدی ــه اول، ل ــهر و رتب ــون از بوش ــون پوش ــش ن نمای
ــه  ــرای نمایــش  زن ــه حدیــث گــودرزی ب ــزه نقــدی ب همــراه جای

ــت.  ــق گرف چــال از لرســتان تعل
در بخــش بازیگــری مــرد نیــز رتبــه ســوم، لــوح تقدیــر بــه همــراه 
جایــزه نقــدی بــه قاســم رجبــی بــرای نمایــش مجلــس شــلمچه 
ــاد  ــه می ــدی ب ــزه نق ــر و جای ــوح تقدی ــه دوم، ل ــدران، رتب از مازن
صــادق زاده بــرای نمایــش  زنــه چــال از لرســتان و رتبــه اول، لــوح 
ــروه  ــی و مرتضــی اورســا از گ ــه مصطف ــدی ب ــزه نق ــر و جای تقدی

نمایــش شــاهزاده ابراهیــم تعلــق گرفــت. 
ــرای  ــی ب ــام اخاق ــه پره ــوم ب ــه س ــن، رتب ــده و مت در بخــش ای
ــه محســن اردشــیر  ــه دوم ب ــدران، رتب ــی از مازن ــش کــوچ آب نمای
ــه پژمــان  ــه اول ب ــدران و رتب ــج از مازن ــرای نمایــش خوشــه برن ب

ــداء شــد.  ــال از لرســتان اه ــه چ ــش زن ــرای نمای شــاهوردی ب
در بخــش کارگردانــی، رتبــه ســوم، لــوح تقدیــر، تندیــس و جایــزه 
نقــدی بــه پرهــام اخاقــی بــرای نمایــش کــوچ آبــی از مازنــدران، 
ــن  ــه محس ــدی ب ــزه نق ــس و جای ــر، تندی ــوح تقدی ــه دوم، ل رتب
اردشــیر و غنچــه شــکوهیان بــرای نمایــش خوشــه برنــج و رتبــه 
اول، تندیــس و جایــزه نقــدی بــه پژمــان شــاهوردی بــرای نمایش 

زنــه چــال از لرســتان تعلــق گرفــت.                      

علیرضا   نوری

ــگ«  ــر »تیرن ــن در جشــنواره سراســری تئات ــران زمی ــی و بومــی فرامــوش شــده ای چــراغ آیین هــای مل
سوســو مــی زنــد و آن را بــا دیگــر جشــنواره هــای نمایشــی متمایــز مــی کنــد. 

آییــن هــای بومــی و ملــی کــه رنــگ باختــه انــد امــا بــا تــاش هنرمنــدان تئاتــر بــر روی صحنــه نمایــش 
زنــده مــی شــوند تــا چــراغ ایــن آییــن هــا و ســنت هــا در صحنــه نمایــش پرفــروغ بمانــد. 

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

تئاتر به آیین های ملی جان می بخشد؛

سوسوی چراغ آیین های بومی در جشنواره »تیرنگ«
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ــفالگر و  ــاش، س ــدرس، نق ــم، م مترج
مجســمه ســاز برجســته ایرانــی کــه 
آمــوزش نقاشــی و طراحــی نویــن را 
در ایــران بنیــان نهــاد، ایــن روزهــا 
یــادش زیــر سوســوی چــراغ یادمانهــا 

ــد.  ــی زن ــر م ــن تلنگ ــه ذه ب

ــانی  ــج نش ــه ای دن ــهر عکســی در گوش ــه در ش ــی اســت ک مدت
یــک هنــر و هنرمنــد را مــی دهــد و چشــمان احســاس را ذوق زده 

کــرده و بــه ســمت خــود مــی کشــاند.
کمــی بــا فاصلــه، درســت در ورودی یــک روســتا همیــن عکــس 
بــا مختصــری توضیحــات اســت کــه سرمشــق هنــر مــی دهــد و 
خیــره می کنــد چشــمان را بــرای قــدم نهــادن بــه دیــار هنرمندی 
ــه هــای ذهــن، خامــوش مــی زیســت و  کــه مدتهــا در تاریکخان
ــت.  ــده اس ــا آم ــه یادمانه ــت و ب ــد اس ــده جاوی ــا زن ــن روزه ای
هنرمنــدی کــه مترجــم، مــدرس، نقــاش، ســفالگر، مجســمه ســاز 
ــوزش  ــذار آم ــه گ ــه پای ــر از هم ــم ت ــود و مه ــی ب ــته ایران برجس

ــوده اســت. ــران ب ــن در ای نقاشــی و طراحــی نوی

lروستایی که می درخشد
شــکوه آبــاد؛ روســتایی در 1۲ کیلومتــری بخــش مرکــزی 
ــزان در  ــاه برگری ــن م ــن روز از اولی ــه در دومی ــروه ک شهرســتان ق
ســال 131۸ صــدای گریــه نــوزادی را بــه خــود شــنید کــه بعدهــا 
ــوم و قلــم پیچیــد. هنرمنــدی کــه  آوازه اش در ترکیــب رنــگ و ب
بــوی خــاک را بــا تمــام وجــود در خــود حبــس کــرد و از خــاک آب 

ــده شــکل مــی ســاخت. دی
ــن  ــد و ای ــی« نهادن ــش را »عربعل ــادر نام ــدر و م ــد، پ ــگام تول هن
گونــه بــود کــه »عربعلــی شــروه« بــه صحنــه زندگــی پیوســت و 
ــزرگ  ــد ب ــوزاد روزی هنرمن ــن ن چــه کســی مــی دانســت کــه ای

ناشــناخته معاصــر مــی شــود!؟
ــی  ــی او را نم ــت و خیل ــناس اس ــش ناش ــی زادگاه ــان اهال می
ــه  ــراً ب ــا... گرچــه اخی ــد گفــت دریغ شناســند و اینجاســت کــه بای
همــت شــهرداری قــروه ورودی روســتا بــه نامــش مزیــن شــده اما 

ــی. ــان اهال ــده می ــرد فراموشــی ریشــه دوان ــر اســت و گ دی
غــم انگیزتریــن بخــش ماجــرا اینجاســت کــه اهالــی چنــدان بــه 
یــادش ندارنــد و آنانــی هــم کــه کــم تــا بیــش آشــنایند بــه خاطــر 
نشــانی هــای جدیــدی اســت کــه خبــر از یــک افتخــار ملــی مــی 
ــد  ــن باش ــل ای ــه دلی ــی ب ــی و غریبگ ــن فراموش ــاید ای ــد. ش ده
کــه ایــن هنرمنــد چنــدان در دیــار خــود نبــوده و از همــان دوران 

کودکــی بــه شــهری دیگــر رفتــه اســت.
ــی نمــی  ــه جای ــری ب ــی گی ــه م ــه اش را ک ــتا ســراغ خان در روس
ــد  ــن هنرمن ــی ای ــکان زندگ ــری از م ــچ اث ــه هی ــرا ک ــی چ رس
برجســته دیــده نمــی شــود. بــه ناچــار آدرس جمــع آوری اطاعات، 
گفتــه هــا و دســت نوشــته هــای نویســندگان و پژوهشــگرانی می 
شــود کــه بعدهــا دربــاره زندگــی »عربعلــی شــروه« ایــن هنرمنــد 
چیــره دســت نگاشــته انــد. یکــی از ایــن دســت نوشــته هــا؛ مقالــه 
پژوهشــگر قــروه ای »محســن صالحــی« اســت کــه بــه زیبایــی 

ــر اذهــان خاطــره زده اســت.   نقــش بومــی هنرمنــد را ب

lدوران آموزش تا ازدواج
ــا اســتخدام در آمــوزش  »عربعلــی شــروه« پــس از اخــذ دیپلــم، ب
و پــرورش، عاشــقانه بــه کار تمریــن و تقویــت عایــق و گرایــش 
هــای هنــری خــود ماننــد طراحــی و نقاشــی نیــز مــی پــردازد. در 
همیــن مقطــع، تصمیــم مــی گیــرد تحصیــات عالــی خــود را در 
رشــته هــای هنــری ادامــه داده و در ســال 134۸ در رشــته نقاشــی 
ــه  ــی ب ــه راهیاب ــران ک ــگاه ته ــای دانش ــای زیب ــکده هنره دانش
ــود،  ــان آن روزگار ب ــیاری از جوان ــای بس ــا و آرزوه ــزو رؤیاه آن ج

پذیرفتــه مــی شــود.
حضــور در تهــران و دانشــکده هنرهــای زیبــا، دنیــای جدیــدی را 
بــا امکانــات و فرصــت هــای بیشــتر بــه روی »شــروه« دوســتدار 
حقیقــت و زیبایــی کــه تــازه بــه مــرز ســی ســالگی رســیده بــود، 
ــوزش  ــد، آم ــای جدی ــن فض ــد در ای ــن هنرمن ــاید. ای ــی گش م
ــر  ــزون ب ــد و اف ــی کن ــال م ــت و پشــتکار دنب ــا جدی طراحــی را ب
آن ســفالگری، نقاشــی، مجســمه ســازی و کالبدشناســی انســان را 
ــان  ــوزی زب ــا خودآم ــه و ب ــرا گرفت ــی ف ــه شــکل نظــری و عمل ب
ــته و  ــز جس ــر را نی ــی هن ــون تخصص ــه مت ــی، کار ترجم انگلیس

ــد. ــی کن ــاز م ــن دوران آغ ــه، در همی گریخت
ــه  ــود ک ــری ب ــای هن ــگفتی ه ــی از ش ــره؛ یک ــی از منظ نقاش
ــای  ــال ه ــام داد. وی س ــراوان آن را انج ــوق ف ــا ش ــروه« ب »ش
متوالــی، بــه کشــیدن نقاشــی از مناظــر طبیعــی و خلــق تابلوهــای 
ــال  ــروه« در س ــی ش ــت. »عربعل ــن پرداخ ــگ و روغ ــا رن ــا ب زیب
ــی رســاند و  ــان م ــه پای ــات خــود را در دانشــگاه ب 1354، تحصی
دیــری نپاییــد کــه بــرای تدریــس آناتومــی و بعدهــا ســفالگری و 
هنرهــا و دروس دیگــر بــه دبیرســتان هنرهای تجســمی تهــران و 
دانشــکده هنرهــای زیبــا دعــوت مــی شــود. تعطیلــی دانشــگاه ها 
در زمــان انقــاب فرهنگــی وی را بــه ســمت ترجمــه متــون علمی 
و آموزشــی رشــته هــای هنــری ســوق داد و ایــن اتفــاق مبارکــی 
ــد، بیشــتر و  ــارش در ســال هــای بع ــار ســازنده و پرب ــه آث ــود ک ب
عمیــق تــر نمایــان شــد و ســرفصل درخشــانی را در تاریــخ آموزش 

ــه نامــش ثبــت کــرد. هنــر نویــن کشــور ب
وی در ســال 13۶۶ بــا یکــی از شــاگردانش بــه نــام مرضیــه قــره 
ــی  ــه ازدواج م ــر ب ــنایی منج ــن آش ــود و ای ــی ش ــنا م ــی آش داغ
گــردد. »مرضیــه قــره  داغــی« بــا ترجمــه و تألیــف کتــاب  هایــی 
چــون »مبانــی هنرهای تجســمی کــودکان، آمــوزش نقاشــی برای 
دانش آمــوزان دبســتان، نجــوم بــه زبــان ســاده، نقاشــی پروانه هــا، 
مبانــی و مقدمــات ســفالگری، ســفالگری با چــرخ و...« دوشــادوش 

همســرش بــه فعالیــت هنــری خــود در ایــن ســال  ها مــی پــردازد. 
»شــروه« همچنیــن کارهــای متعــددی در زمینه مجســمه  ســازی 
انجــام داد کــه از آن جملــه مــی  تــوان بــه برپایــی نمایشــگاه  هایی 
اشــاره کــرد کــه در آن بــه داســتان  هــا و شــخصیت  های شــاهنامه 

پرداختــه شــده  اســت.
ــن  ــی  ادعاتری ــوان یکــی از ب ــه  عن ــران، وی را ب ــری ای ــه هن جامع
ــی و  ــتگی، فروتن ــی، وارس ــه آزادگ ــرده ک ــی ک ــدان معرف هنرمن
ــری  ــنه یادگی ــروه« تش ــانید. »ش ــال رس ــد کم ــه ح ــع را ب تواض
ــد و آن  ــی  ورزی ــق م ــاهنامه عش ــه ش ــود، ب ــاد دادن ب ــق ی و عاش
ــای  ــر گرانبه ــود شــاهنامه گوه ــد ب ــد و معتق ــراغ راه می خوان را چ
فرهنــگ و زبــان فارســی ا ســت و آدمیــان را از بــدی کــردن دور و 

ــد. ــه نیکــی و خــرد دعــوت مــی  کن ب

lپایه گذار آموزش نوین طراحی
ــی و  ــوزش طراح ــذار آم ــان گ ــن و بنی ــی افک ــد پ ــروه« را بای »ش
نقاشــی نویــن در ایــران دانســت و ایــن فضیلتــی اســت کــه اهالــی 

و اســاتید برجســته هنــر جملگــی بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد.
ــروه ای، در  ــه »محســن صالحــی«؛ پژوهشــگر ق ــن زمین در همی
مقالــه خــود تحــت عنــوان »شــروه، پایــه گــذار آمــوزش نقاشــی و 

طراحــی نویــن در ایــران« چنیــن بیــان مــی کنــد: »ایــن هنرمنــد 
برجســته حــدود صــد جلــد کتــاب را بــه عاقمنــدان هنــر تقدیــم 
ــل  ــت حاص ــوان گف ــی ت ــه م ــدان ک ــت. کاری جاوی ــرده اس ک
نهضــت ترجمــه یــک نفــره متــون آمــوزش هنــر بــه زبــان و قلــم 
ــوان دریافــت  ــا یــک حســاب سرانگشــتی مــی ت ــود و ب ایشــان ب
»شــروه« بــا انجــام ایــن حجــم انبــوه کار ترجمــه و تألیف، بــه طور 
ــازار نشــر  ــه ب متوســط، هــر ســال حــدود ســه عنــوان کتــاب را ب

ــه مــی کــرده اســت«. روان
صالحــی اشــاره ای نیــز بــه آثــار ایــن هنرمنــد دارد و مــی نــگارد: 
»از جملــه ایــن آثــار مــی تــوان بــه کتــاب هــای »تکنیــک و روش 
طراحــی«، »طراحــی با ســمت راســت مغــز«، »مبانی پرســپکتیو«، 
»پایــه هــای هنــر نــو«، »زیبایــی شناســی هنــری«، »تحلیــل آثار 
هنــری«، »رنگ شناســی مــدرن«، »کلیدهــای طراحــی«، »تاریخ 
هنــر نقاشــی ایــران و جهــان« و دههــا عنــوان دیگر اشــاره کــرد«.

قسـمتی دیگر از نوشـته های محسـن صالحی به مصاحبه »شروه« 
اشـاره دارد، کـه پاسـخ وی را در خصـوص اینکـه فکـر ترجمـه و 
گـردآوری کتـاب های آموزشـی و پژوهشـی در ذهن اسـتاد چگونه 
شـکل گرفـت را بیان مـی دارد: »در سـال های جوانـی، تقریباً هیچ 
کتابـی در ایـن حوزه وجود نداشـت و بـی دانشـی در آن روزگار، ما را 
از پیگیـری جریـان هنر غرب، دور کـرده بود. در همـان موقع به این 

سوسوی چراغ یادمان ها روشن می شود/
شروه؛ پایه گذار آموزش نوین نقاشی

زیبا   امیدی فر

فرهنــگ و هنــر ایــران
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نتیجـه رسـیدم که تنها داشـتن معلـم برای 
دانسـتن کافی نیست. در شـروع قصدم این 
بـود کـه اطاعاتـم را گسـترش دهـم ولی 
بعد متوجه شـدم بقیه دوسـتانم هم سـخت 
بـه دانسـتن این اطاعـات نیازمند هسـتند. 
انتشـار مسـتمر این کتـاب هـا، از همین جا 

آغاز شـد«.
 در واقـع بایـد گفـت از اواسـط دهـه 50 
درک  بـا  شـروه«  »عربعلـی  خورشـیدی، 
عمیقی کـه از جامعه تحول خـواه و نوگرای 
ایرانـی بـه ویـژه دنیـای هنرمندان داشـت، 
در پاسـخ بـه نیـاز عمومـی هنرجویـان و 
دانشـجویان، بـرای دسترسـی بـه منابـع و 
متـون آموزشـی معتبـر و بـه منظـور رفـع 
عطـش عاقمنـدان تشـنه فراگیری رشـته 
های نقاشـی و طراحی، بـه ترجمه مجموعه 
ای از آثـار جدیـد و جـذاب در ایـن زمینـه 
پرداخـت. ایـن اقـدام نـه تنهـا موجـی از 

گرایش به رشـته های هنـری را در میان جوانان آن زمـان پدید آورد 
بلکه موجب شـد انتشـارات معروف و مشـهوری مانند بهار، یساولی، 
مارلیـک، شـباهنگ، مـوج و گوتنبـرگ و برخی مؤسسـات دیگر در 
حـوزه آمـوزش رشـته هـای هنری پـا بـه عرصـه وجـود بگذارند یا 

شـاهد تولـدی دوبـاره در عرصـه بـازار نشـر شـوند.
ــاد  ــه اعتق ــه: »ب ــت ک ــته اس ــن نگاش ــی چنی ــه صالح در ادام
کارشناســان، یکــی از امتیــازات و ارزش هــای اختصاصــی 
مجموعــه متــون و منابــع آموزشــی کــه شــروه آنهــا را در دســترس 
ــردی و  ــه کارب ــرار داد، جنب ــری ق ــای هن ــته ه ــدان رش عاقمن
عملــی ایــن آثــار بــود. در واقــع شــروه بــه مــوازات ترجمــه متــون 

آموزشــی، آنچــه را کــه خــود از ایــن ترجمــه هــا مــی آموخــت، در 
رونــد آمــوزش و تدریــس دروس بــه کار مــی بســت زیــرا بــر ایــن 
ــاه و در  ــوزش را کوت ــد مســیر آم ــی توان ــوری م ــه تئ ــود ک ــاور ب ب
عیــن حــال بــا درک بیشــتری همــراه کنــد و در مقــام عمــل اســت 
کــه تئــوری ارزش و اهمیــت خــود را نشــان مــی دهــد. وی مبانــی 
نظــری و تجربــه عملــی را الزم و ملــزوم یگدیگــر مــی دانســت و 
ــر  ــد تأثی ــی نمــی توانن ــه تنهای ــا ب ــود هیچکــدام از اینه ــد ب معتق

ــی داشــته باشــند«. کاف

lداغ فراموشی در دیار آشنا
ایــن درخــت پرثمــر و چــراغ پرفــروغ علــم و هنــر، ســرانجام در 13 

ــاه ســال 1390، در ســن ۷۲  اردیبهشــت م
ســالگی بــر اثر بیمــاری و در ســکوت ســرد 
رســانه هــای خبــری، روی در نقــاب خــاک 

کشــید و خامــوش شــد.
ــروه  ــدرس، ش ــروه م ــت از ش ــد گف بای
نقــاش، شــروه ســفالگر، شــروه مجســمه 
ســاز، شــروه عــکاس و شــروه هــای 
ــخت  ــان آوردن س ــه می ــخن ب ــر س دیگ
ــود امــا ســخت تــر ایــن اســت  خواهــد ب
کــه ایــن هنرمنــد در شــهر و زادگاه 
خویــش پوســتین فراموشــی بــه تــن 

دارد.
ــتان  ــون در اس ــیار تاکن ــغ و درد بس ــا دری ب
ــروه  ــتان ق ــژه شهرس ــه وی ــتان و ب کردس
کــه زادگاه ایــن شــخصیت علمــی و 
هنــری اســت، مراســم و یــادواره ای درخور 
پاسداشــت مقــام و منزلــت وی، برپــا نشــده 
ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای اس
ســاله در تهــران بــرای یادبــود ایــن هنرمنــد اصیــل رنــگ و بــوم، 
نمایشــگاه هــا برگــزار مــی شــود و نیــز ایــن جشــنواره هنرهــای 
تجســمی اســت کــه بــا نــام »جایــزه شــروه« خاطــره وی را زنــده 

ــی دارد. ــه م نگ
ــا  ــد، تنه ــن هنرمن ــت ای ــال از درگذش ــت از 5 س ــا گذش ــال ب ح
ــی فرهنــگ و  ــه همــت اهال ــراً آن هــم ب چــراغ یادمانــی کــه اخی
هنــر روشــن شــده اســت نامگــذاری یکــی از خیابانهای شهرســتان 
ــام وی مــی باشــد و نیــز معرفــی »شــروه« در ورودی  ــه ن قــروه ب
روســتای محــل زادگاهــش دیگــر سوســوی چراغــی اســت کــه 

خودنمایــی مــی کنــد.   

ــیرین  ــخ و ش ــاره تل ــوان عص ــور را می ت کاریکات
اندیشــه های بشــری نــام بــرد کــه بــا کمتریــن 
مــواد )قلــم و کاغــذ(  بیش تریــن تأثیــر را داشــته 

باشــد.
ــرای  ــه ب ــراد خــاص هســتند ک ــدادی اف ــا تع ام
کاریکاتــور  ســراغ  بــه  منظورشــان  بیــان 
شــافعی،  علــی  ســراغ  بــه  می رونــد. 
کاریکاتوریســت برجســته امــا ناآشــنای گرگانــی 
ایــن  بپرســیم درون مایــه  او  از  تــا  رفتیــم 
کاریکاتورهــا از کجــا سرچشــمه می گیــرد.
ــواده ای  ــال 59 در خان ــد س ــافعی متول ــی ش عل
هنرمنــد و فرهنگــی در گــرگان متولــد و بــزرگ 
ــگ و  ــابق اداره فرهن ــد س ــدرش کارمن ــد، پ ش
ــی از  ــافعی یک ــماعیل ش ــرادرش اس ــاد، ب ارش
موســیقی دانان برجســته گلســتانی و خواهــرش 
مجــری توانمنــد رادیــو گلســتان اســت. کاردانی 
گرافیــک خــود را در ســال ۷9 دریافــت کــرده و 
بعــدازآن وارد بــازار کار گرافیــک و تبلیغــات شــده 

ــت. اس
ایــن هنرمنــد گرگانــی در رابطــه بــا خانــواده اش 
می گویــد: در بیشــتر مــوارد افــرادی کــه کار 
هنــری انجــام می دهنــد در خانــواده هنردوســتی 

ــر  ــن ام ــم از ای ــن ه ــه م ــوند ک ــم زاده می ش ه
مســتثنا نبــودم و در انتخــاب حرفــه ام تاثیرگــذار 

ــود. ب
ــت  ــر کارتونیس ــن بیش ت ــد م ــافعی می گوی ش
هســتم تــا کاریکاتوریســت. از او تفــاوت ایــن دو 
ــد  ــح می ده ــم توضی ــم؛ برای ــورد را می پرس م
کارتــون، روایــت تصویــری یــک موضــوع 
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و یــا هــر موضوع 
ــور  ــا کاریکات ــز؛ ام ــب طن ــری اســت در قال دیگ
دفرمــه کــردن اجــزای چهــره در طراحــی بــرای 

ــت. ــرد اس ــی ف ــخصیت درون ــان دادن ش نش
از شــافعی در رابطــه بــا اولیــن بــاری کــه 
ــد،  ــت به قلم ش ــور دس ــیدن کاریکات ــرای کش ب
ــدن  ــاز ش ــا ب ــال ۷۷ ب ــد: س ــم می گوی می پرس
فضــای مطبوعاتــی کشــور بــا طرح هــا و 
ــام کشــور در  ــدان بن ــی کــه از هنرمن کارتون های
جرایــد و کتاب هــا چــاپ می شــد عاقــه و میــل 
عمیقــی نســبت بــه این هنــر بــه دلیــل دارا بودن 
محتــوا و پیــام خاصــی کــه داشــت پیــدا کــردم 
امــا نخســتین بــار کــه بــرای کشــیدن »کارتــون 
ــام  ــدم و در آن تم ــت به قلم ش ــی« دس موضوع
ــده و اجــرا را  ــی ازنظــر ای قوانیــن و قواعــد اصول

طنزی تلخ با چاشنی تفکر/ هنرمندی 
که همشهریانش او را نمی شناسند

مونا  محمد 
قاسمی

کاریکاتوریسـت گرگانـی تـاش دارد بـا آثـار خـود هرچنـد کـه تلـخ 
باشـند، طعـم تفکـر را به جامعـه بچشـاند و در قالـب هنر بـرای اصاح 

جامعـه تـاش کند. 
ــس  ــه در پ ــی ک ــرف، واژه های ــی از ح ــا دنیای ــری ب ــور، تصوی کاریکات
ــی  ــه کس ــه چ ــارغ از اینک ــود و ف ــان می ش ــز پنه ــی طنزآمی ــک نقاش ی
ــد و  ــدا می کن ــی پی ــان بین الملل ــی آن را کشــیده اســت زب ــا چــه ملیت ب
هرکســی در هــر گوشــه ای از دنیــا بــا دیدنــش مفهــوم پنهان شــده در 

آن را درک می کنــد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــود. ــال 13۷۸ ب ــردم در س ــت ک رعای

l»کاریکاتــور موضوعــی« ماننــد تیــغ جراحــی 
ــت ــذ اس ــرروی کاغ ب

از شــافعی می خواهــم تعریــف شــخصی اش از کاریکاتــور را بگوید، 
ــا  ــی« ی ــور موضوع ــد: در »کاریکات ــؤالم می گوی ــه س ــخ ب در پاس
ــا قلــم طنــز خــود کــه ماننــد یــک  همــان »کارتــون« هنرمنــد ب
تیــغ جراحــی اســت بــه روی کاغــذ کــه حکــم  پیکــر یــک بیمــار 
را دارد به قصــد مــداوا و درمــان یــک بیمــاری کــه »معضــل 

ــن آن. ــر انداخت ــه خط ــه ب ــد ن ــی« اســت برمی آی اجتماع
 شــافعی ادامــه می دهــد: کارتــون هنــری اســت تصویــری، 
چالشــگر و ســازنده کــه عــاوه برنشــاندن لبخنــد بــر لــب بیننــده 
قصــد ایجــاد تأمل بیشــتر در مــورد اتفاقــی را بــرای مخاطــب دارد.
در اکثـر مواقـع در کاریکاتورهـا یـک طنـز تلخـی نهفتـه اسـت، از 
شـافعی سرچشـمه این طنز تلخ را می پرسـم. شـافعی معتقد اسـت 
دیـد منتقـد و تیز هنرمند همیشـه بـه دنبـال آنالیـز و تجزیه تحلیل 

یـک پیامـد در این هنر اسـت.
در »کاریکاتــور موضوعــی« و کارتــون چــون 
و  زندگــی  ناهنجاری هــای  از  ســوژه ها 
ــًا یــک  ــد متقاب اجتمــاع سرچشــمه می گیرن
ــدرت  ــه ق ــن  ب تلخــی در کار وجــود دارد و ای
ــه   ــا چ ــه ب ــردد ک ــد برمی گ ــه هنرمن خاقان

ــد ــه ده ــزی آن را ارائ ــنی طن چاش
»کاریکاتــور  در  می گویــد:  شــافعی 
موضوعــی« و کارتــون چــون ســوژه ها از 
ناهنجاری هــای زندگــی و اجتمــاع سرچشــمه 
می گیرنــد متقابــًا یــک تلخــی در کار وجــود 
ــد  ــه هنرمن ــدرت خاقان ــه ق ــن  ب دارد و ای
برمی گــردد کــه بــا چــه  چاشــنی طنــزی آن 

ــد. ــه ده را ارائ
از او در رابطــه بــا موضوعــات کاریکاتورهایش 
می پرســم و اینکــه الهــام گرفتــه از چیســت. 
را  روز  ســوژه های  می گویــد:  شــافعی 
البتــه در  در کارهایــم ترجیــح می دهــم 
ــند  ــی آن باش ــد حام ــریات بای ــه اول نش وهل
ــال  ــه دنب ــم ب ــوارد ه ــیاری از م ــا در بس ام
ــخصی  ــق ش ــه عای ــتم ک ــوژه هایی هس س

خــودم هســتند مثــل دوری از اعتیــاد، مشــکات کاری و اقتصادی، 
کــودکان کار، محیط زیســت، حیوانــات و ... .

جشــنواره هایی  و  مقام هــا  بــا  رابطــه  در  شــافعی  علــی  از 
کــه شــرکت کــرده اســت می پرســم، شــافعی می گویــد 
ــکل  ــه ش ــا ب ــد و روزنامه ه ــد جرای ــی مانن ــنواره های داخل جش
ــار  ــال آث ــوان و ارس ــد از فراخ ــد و بع ــل می کنن ــاری عم انحص
هنرمنــدان عــده ای خــاص هســتند کــه هرســاله مقــام می آورنــد.
شــافعی بــه مقــام دومــی در جشــنواره بلغارســتان اشــاره می کنــد 
ــد  ــورهایی مانن ــی در کش ــنواره خارج ــن جش ــد در چندی و می گوی
آلمــان، آمریــکا، ترکیــه، چیــن، هنــد، اوکرایــن و برزیــل شــرکت 
ــوگ  ــن در کاتال ــده و همچنی ــش درآم ــه نمای ــارم ب ــردم و آث ک

ــه چــاپ رســید. جشــنواره ب
 

lفضای مجازی، فرصتی برای معرفی آثار
ــال تلگرامــی و یــک صفحــه اینســتگرام  علــی شــافعی یــک کان
بــرای ارائــه کاریکاتورهایــش دارد کــه دنبــال کننــدگان زیــادی از 

نقــاط مختلــف کشــور و حتــی خــارج از کشــور دارد و ایــن درحالــی 
اســت کــه در شــهر گــرگان میــان هنرمنــدان کمتــر کســی نــام او 

ــد. ــنیده و می شناس را ش
شــافعی می گویــد اکثــر ژورنالیســت های تهــران و ایرانیــان خــارج 
ــخصی اش  ــل ش ــوک و پروفای ــش را در فیس ب ــور کارهای از کش
ــام  ــدان ن ــرای دیگرهنرمن ــرگان ب ــه در گ ــد و اینک ــال می کنن دنب

آشــنا نیســت، از عجایــب گــرگان اســت.
ــه اش  ــد وارد حرف ــه می خواهن ــرادی ک ــت از اف ــن کاریکاتوریس ای
شــوند می خواهــد نــگاه واقع بینانــه ای نســبت بــه ایــن کار 
داشــته باشــند، در کنــار حمایت هــای معنــوی و فعالیت هــای 
روزمــره روزانــه کار هنــری انجــام دهنــد، اراده قوی داشــته باشــند، 
ــگاه  ــد، ن ــال کنن ــدی دنب ــکل ج ــه ش ــی را ب ــای طراح کاس ه
ــر نداشــته باشــند و ســعی کننــد  ــه ایــن هن اقتصــادی و مــادی ب
وقایــع روزانــه را در ســطح دنیــا رصــد کننــد و مطالعــات زیــادی در 

ــد. ــه انجــام دهن ــن زمین ای
ــه  ــه اش ب ــه موردعاق ــت دارد در حرف ــم دوس ــافعی می پرس  از ش
ــی در  ــد زندگ ــد، می گوی ــا برس کج
جریــان اســت و تمــام نمی شــود 
ــرای خــودم مســیر بی پایانــی  مــن ب
ــن  ــول ای ــه ام و در ط ــر گرفت در نظ
ــم. ــت می کن ــی حرک ــیر تکامل مس

ــوان  ــی به عن ــد گرگان ــن هنرمن ای
صحبــت پایانــی خــود از جرایــد 
گلســتانی  نشــریات  و صاحبــان 
می خواهــد به جــای کپی بــرداری 
از ســایر نشــریات از ظرفیــت و 
هنــر هنرمنــدان جــوان اســتانی 
ــان  ــر جوان ــه هن ــد و ب اســتفاده کنن
ــتم  ــه خواس ــی ک ــد. زمان ــا دهن به
ــرم  ــی بگی ــافعی عکس ــی ش از عل
بایــد  هنرمنــد  یــک  گفــت 
آثــارش دیــده شــود نــه پرتــره 
اش؛ امیــدوارم روزی برســد تــا 
ــگاه  ــه جای ــتانی ب ــدان گلس هنرمن
و حــق خــود کــه کمتریــن آن 
ارج  و  خــود  زادگاه  در  فعالیــت 
نهــادن بــه هنرشــان اســت برســند.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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شهرستان ۴۵0 هزارنفری 
کثرت  وجود  با  مارد 
سرانه   حوزه  در  جمعیتی، 
فرهنگی با محدودیت های 
است،  مواجه  بسیاری 
کاستی هایی که بخشی از 
کتابخانه های  فقر  به  آن 

عمومی و تخصصی معطوف می شود. 

ــی از  ــاب را یک ــر، کت ــم، ادب و هن ــزرگان عل ب
مؤلفه هــای اصلــی در رشــد، توســعه و شــکوفایی 
ــت  ــرای آن اهمی ــان ب ــد و آن چن ــه می دانن جامع
عنــوان  تحــت  آن  از  کــه  هســتند  قائــل 

ــد. ــاد می کنن ــت ی ــه مدنی ــروای جامع فرمان
به درســتی مصطلــح اســت کــه هــر نارســایی و 
ناهنجــاری و بن بســتی کــه در جامعــه بــروز پیدا 
می کنــد، راهــکار برون رفــت و حتــی پیشــگیری 

از آن را بایــد در حــوزه فرهنــگ جســتجو کــرد.
ــیب های  ــی آس ــه ای تمام ــل ریش ــع عام به واق
ــاالی  ــار ب ــاد، آم اجتماعــی اعــم از طــاق، اعتی
و  گروهــی  فــردی،  نزاع هــای  تصادفــات، 
ــی  ــی و حت ــای درون خانوادگ ــی، تنش ه خیابان
جــرم، جنایــت، کاهبــرداری و...را بایــد در 
ــرد. ــتجو ک ــی جس ــایی فرهنگ ــان و نارس نقص
ــی  ــای فرهنگ ــاب از کااله ــان، کت ــن می در ای
ــار  ــه شــمار مــی رود کــه بخــش عمــده ای از ب ب
ــر دوش  ــی را ب ــت فرهنگ ــد و هدای ــعه، رش توس

می کشــد.
همایش هــا،  اخیــر،  ســالیان  طــول  در 
اجاس هــای  و  جلســات  هم اندیشــی ها، 
و  عوامــل  علــل،  خصــوص  در  متعــددی 
و  کتــاب  حــوزه  در  موجــود  آســیب های 
ــه  ــوان ب ــاید بت ــا ش ــده ت ــی برگزارش کتاب خوان
راهــکاری رســید تــا بخشــی از کمبودهــای ایــن 

بخــش تأمیــن و مهیــا شــود.
علــل و عوامــل بســیاری در خصــوص کم فــروغ 
کتاب خوانــی  و  کتــاب  بــه  اقبــال  بــودن 
در جامعــه فعلــی ایــران مطــرح اســت کــه 
شهرســتان مــارد نیــز از ایــن کمبودهــا و 

کاســتی ها مســتثنا نبــوده و نیســت.
ــن معضــل در کشــور،  ــودن ای ــر ب باوجــود فراگی
ــاب و  ــوزه کت ــه ح ــق ب ــی عمی ــا نگاه ــا ب ام
کتاب خوانــی در شــهرهای ایــران، به روشــنی 
و  مناطــق  از  برخــی  در  کــه  می یابیــم  در 
شهرســتان ها همچــون مــارد، عمــق ایــن 
ــوس تر  ــر و محس ــود، ملموس ت ــایی و کمب نارس

بــه نظــر می رســد.
ــت  ــا دق ــود ب ــاش می ش ــزارش ت ــن گ در ای
نظــر بیشــتری معضــل محدودیــت ســرانه 
کتــاب و کتاب خوانــی در شهرســتان مــارد 

موردبررســی و واکاوی قــرار گیــرد.

ــه  ــتانی ب ــئوالن شهرس ــه مس lتوج
فرهنگ ســازی  و  تبلیغاتــی  حــوزه 

ــت ــف اس ــه ضعی مطالع
مریــم خوشــکار زعیــم، دانشــجوی مقطــع 
ایــن  در  کــه  فلســفه  رشــته  کارشناســی 

ــا اشــاره بــه کمبــود  شهرســتان ســاکن اســت ب
ــی  ــه گفت:یک ــن منطق ــه در ای ــدید کتابخان ش
از کاســتی های جــدی ایــن حــوزه بــه فقــر 

بازمی گــردد. تخصصــی  کتابخانه هــای 
بخــش  در  نه تنهــا  امــر  افزود:ایــن  وی 
کتابخانه هــای تخصصــی بلکــه در مراکــز 
کتاب خوانــی عمومــی مــارد نیــز حاکــم 
ــای  ــیاری از کتاب ه ــی بس ــای خال ــت و ج اس
پرفــروش و پــر تیــراژ در قفســه های کتــاب ایــن 

می شــود. احســاس  شهرســتان 
ایــن دانشــجوی رشــته فلســفه گفت:در بســیاری 
از مواقــع، بــرای مطالعــه کتاب هایــی کــه وجــود 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــا ض آن در کتابخانه ه
ــد  ــمارگان آن مؤی ــداد ش ــراژ و تع ــزان تی و می
اســتقبال عمومــی از آن اســت، در کتابخانه هــای 
ایــن شهرســتان حضــور پیــدا کــردم امــا کتــاب 

یــا کتــب موردنظــر خــود را در آن نیافتــم.
خوشــکار زعیــم عنــوان کرد:اســتمرار ایــن 
اقبــال عمومــی بــه حضــور در  وضعیــت، 
ــف  ــارد را تضعی ــتان م ــای شهرس کتابخانه ه
می کنــد و می طلبــد متولیــان فرهنگــی منطقــه 
ــاش  ــتانی، ت ــی و شهرس ــای محل در بخش ه
ــرای بهبــود ایــن وضعیــت لحــاظ  بیشــتری را ب

ــد. کنن
ــز  ــی نی ــات محیط ــه تبلیغ ــزود:در عرص وی اف
ــئول  ــران مس ــد مدی ــه بای ــور ک ــفانه آن ط متأس
در ایــن شهرســتان بــه موضــوع مذکــور توجهــی 
نشــان نمی دهنــد وصرفــا بــا برگــزاری تعــدادی 
ــبتی  ــورت مناس ــم به ص ــاب آن ه ــگاه کت نمایش
و محــدود در طــول ســال، نمی تــوان بــه 
ــد،  ــل ش ــه نائ ــن عرص ــی در ای ــق چندان توفی
ــی  ــای اصول ــال روش ه ــا اعم ــه ب درصورتی ک
ــکار  ــان و اف ــوان اذه ــی، می ت ــات محیط تبلیغ
ــه  ــه مطالع ــبت ب ــدودی نس ــا ح ــی را ت عموم
ــه  ــد ب ــار آن بای ــه در کن ــه البت ــت ک برانگیخ
ــز  ــری نی ــویقی دیگ ــذار تش ــای تأثیرگ مؤلفه ه

ــت. ــت داش عنای

lفرهنـگ کتاب خوانـی در شهرسـتان 
مالرد بسـیار ضعیف اسـت

امام جمعــه شهرســتان مــارد در خصــوص 
ســرانه های  کمبــود  کاســتی  و  معضــل 
ــار  ــه اظه ــن منطق ــی در ای ــاب و کتاب خوان کت

بــه  انجام شــده،  بررســی های  داشــت:طبق 
ــتان،  ــن شهرس ــر در ای ــزار نف ــر 50  ه ازای ه
تنهــا یــک کتابخانــه وجــود دارد کــه ایــن میزان 

ــت. ــز اس ــدود و ناچی ــیار مح بس
حجت االســام حســین حســینی افزود:فرهنــگ 
بســیار  مــارد  شهرســتان  در  کتاب خوانــی 
ــاب در  ــد، کت ــه بای ــت و آن چنان ک ــف اس ضعی
ــا و  ــزوم ارتق ــدارد کــه ل ــی ن ســبد خانوارهــا جای
ــه  ــن منطق ــی در ای ــگ کتاب خوان ــت فرهن تقوی
کــه بــا ویژگی هــای خــاص فرهنگــی و قومیتــی 
روبــرو اســت، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر بــه نظــر 

می رســد.
ــا  ــوان کرد:ب ــارد عن ــتان م ــه شهرس امام جمع
احتســاب کتابخانه هــای کوچــک موجــود در 
مســاجد ایــن شهرســتان، تنهــا هشــت کتابخانه 

ــود دارد. ــارد وج ــه م در منطق
و  ارزیابی هــا  اســاس  گفت:بــر  حســینی 
ــن  ــاب در ای بررســی های انجام شــده، ســرانه کت
خطــه از اســتان تهــران بــه ازای هــر نفــر، نیــم 
درصــد بــوده کــه  حتــی ســرانه فعلــی بــه عــدد 
ــد  ــزان مؤی ــن می ــه ای ــد ک ــز نمی رس ــک نی ی
ــت. ــارد اس ــتی در م ــایی و کاس ــق نارس عم

ــه  ــل 10 کتابخان ــد حداق ــارد نیازمن ــهر م  ش
ــت اس

عضــو شــورای اســامی شــهر مــارد بــا اشــاره 
ــی  ــاب و کتاب خوان ــز اهمیــت کت ــه نقــش حائ ب
در تقویــت بنیــه فرهنگــی مــارد عنــوان کــرد: 
ــا  ــاجد، تنه ــای مس ــاب کتابخانه ه ــدون احتس ب
ــه در ایــن شهرســتان فعــال اســت  ســه کتابخان
کــه دو کتابخانــه زیــر نظــر نهــاد کتابخانه هــای 
عمومــی و یــک کتابخانــه نیــز به صــورت 

ــد. ــت می کنن ــخصی فعالی ش
ــا  ــه ت ــه س ــب ب ــری افزود:قری ــی بح ــاج عل ح
چهــار کتابخانــه نیــز در مســاجد ایــن شهرســتان 
ــا  ــن مجموعه ه ــه ای ــد ک ــات می کنن ــه خدم ارائ
زیــر نظــر اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مارد 

فعــال هســتند.
ــوان  ــارد عن ــهر م ــامی ش ــورای اس ــو ش عض
کرد:بــا عنایــت بــه جمعیــت شــهر مــارد، 
بهره بــرداری از 10 کتابخانــه در ایــن شــهر 

ضــروری بــه نظــر می رســد.
وی افزود:طبــق قانــون، بایــد نیــم درصــد 
از درآمــد شــهرداری ها بــه حــوزه کتــاب و 

ــه  ــه ب ــد ک ــدا کن ــاص پی ــی اختص کتاب خوان
ــی کــه در طــول  دلیــل محدودیت هــای اعتبارات
ــا  ــارد ب ــهری م ــت ش ــته مدیری ــالیان گذش س
ــد  ــه بای ــور ک ــر آن ط ــن ام ــوده، ای ــه ب آن مواج
ــا  ــب ب ــتیم متناس ــاهد هس ــد و ش ــق نش محق
ــن  ــت، زیرســاخت های فرهنگــی ای رشــد جمعی

ــت. ــده اس ــم نش ــه فراه عرص
بحــری گفت:البتــه ایــن معضــل، مشــکل دیروز 
یــا امــروز نیســت، بلکــه کاســتی موجــود، حاصل 
ــن عرصــه در طــول ســالیان  ــه ای کم توجهــی ب
متمــادی اســت کــه امیدواریــم بــا گشــایش های 
مالــی و اعتباراتــی و مدیریــت فرهنگــی و 
خــأ  هوشــمندانه،  اصولــی  برنامه ریــزی 

ــود. ــع ش ــته ای رف ــه نحــو شایس ــاره ب مورداش

ــا  ــعه کتابخانه ه ــرای توس ــالش ب lت
در برنامــه ششــم توســعه

ــرانه  ــه س ــاره ب ــا اش ــارد ب ــدار م ــاون فرمان مع
ــتان  ــن شهرس ــاب در ای ــدود کت ــدود و مع مح
ــای  ــال ه ــول س ــفانه در ط ــار داشت:متأس اظه
ــهرداری  ــون ش ــت دی ــن و پرداخ ــته تأمی گذش
بــه عرصــه کتــاب و کتاب خوانــی محقــق 
نشــد و اســتمرار ایــن وضعیــت در طــول ســالیان 
ــی را  ــود فعل ــتی و کمب ــته، کاس ــادی گذش متم

ــت. ــد آورده اس پدی
مجتبــی شــاهقلیان افزود:ســرانه کتــاب در ایــن 
منطقــه از اســتان تهــران بســیار ضعیــف اســت 
و بعیــد بــه نظــر می رســد در نقطــه ای از 
ــاب و  ــود در حــوزه کت ــن حــد کمب ــا ای کشــور ت

کتاب خوانــی احســاس شــود.
معــاون فرمانــدار مــارد عنــوان کرد:شــیب 
و رونــد توســعه زیرســاخت های مرتبــط بــا 
حــوزه کتــاب و کتاب خوانــی متناســب بــا 
رشــد جمعیــت و شــاخص مهاجرپذیــری در ایــن 
شهرســتان نبــوده و عــدم تــوازن مطلــوب بیــن 
جمعیــت و امکانــات در ایــن عرصــه، باعــث بروز 
ــت. ــده اس ــدید ش ــت ش ــت و محرومی محدودی

ــق  ــا تزری ــم ب ــاش می کنی ــاهقلیان گفت:ت ش
ســهم نیــم درصــدی درآمــد شــهرداری ها 
ــش  ــات در بخ ــد امکان ــه، رش ــن عرص ــه ای ب
ــا  ــی را ب ــای عموم ــخت افزاری و کتابخانه ه س
ــراه  ــگام و هم ــازنده ای هم ــت و س ــت مثب تقوی

ــازیم. س
و  برنامه ریــزی ه  بــه  عنایــت  افزود:بــا  وی 
ــم در  ــده، امیدواری ــاظ ش ــای لح اولویت گذاری ه
برنامــه ششــم توســعه، شــتاب و ســرعت رشــد و 
توســعه کتابخانه هــای ایــن شهرســتان تســریع 

ــود. ش
معــاون فرمانــدار مــارد عنــوان کرد:مقــرر 
ــته  ــای گذش ــال ه ــون س ــه ازای دی ــت  ب اس
شــهرداری مــارد و صفادشــت بــه کتابخانه هــا، 
خصــوص  ایــن  در  بــزرگ  مجموعه هایــی 
ــن  ــود در ای ــتی های موج ــا کاس ــود ت ــداث ش اح

ــد. ــش ده ــش را پوش بخ
ــوص  ــؤال در خص ــه س ــخ ب ــاهقلیان در پاس ش
زمــان تحقــق این طــرح گفــت:از ســال گذشــته 
پیگیــری مســائل و الزامــات اداری آن در دســتور 
ــا  ــاری ب ــم در ســال ج ــه و امیدواری کار قرارگرفت

فقرسرانه فرهنگی درشهرستان۴۵۰هزارنفری/یک کتابخانه برای۵۰هزارنفر
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طــی کــردن رونــد اداری الزم و رایزنــی بــا نهــاد 
ــه  کتابخانه هــای عمومــی کشــور، بســتر و زمین
احــداث کتابخانــه ای بــزرگ در شهرســتان مارد 
ــوان  ــر نمی ت ــال حاض ــا در ح ــود، ام ــم ش فراه
تاریــخ دقیقــی در خصــوص زمــان قطعــی 

ــرد.    ــام ک ــرح اع ــن ط ــرداری از ای بهره ب

کتاب خوانــی  ســنگین  lســایه 
کتابخانه هــا بــر  الکترونیکــی 

ــه  ــال ب ــذار در کاهــش اقب ــل تأثیرگ یکــی از عل
حضــور در کتابخانه هــا و کتاب خوانــی بــه 
ــه توســعه و گســترش فنــاوری  شــیوه ســنتی، ب
و تســری و نفــوذ آن در بســیاری از طبقــات 

بازمی گــردد. اجتماعــی 
مســائل  آسیب شــناس  و  جامعه شــناس 
اجتماعــی بــا اشــاره بــه مطلــب مذکــور عنــوان 
کرد:رشــد فزاینــده رســانه های دیجیتالــی و 
ــذاری  ــل تأثیرگ ــای الکترونیکــی از دالی کتاب ه
ــاب  ــد کت ــه شــمار مــی رود کــه فرهنــگ خری ب
ــه شــیوه ســنتی تحت الشــعاع  ــه آن را ب و مطالع

ــت. ــرار داده اس ق
تعبیــری  افزود:بــه  مرزبــان  حمیــد 
می تــوان گفــت تمایــل و گرایــش بخــش 
قابل توجهــی از جامعــه بــه مطالعــه کتــب 
از  اطــاع  کســب  و  مجــازی  فضــای  در 
ــده در  ــب منتشرش ــا و مطال ــق وباگ ه طری
ــی  ــه کتاب خوان ــی، عرص ــایت های اینترنت س

را تضعیــف کــرده اســت.
مرزبــان گفت:ممکــن اســت برخــی عنــوان 
کننــد کــه اصــل مطالعــه مــاک اســت و روش 
ســنتی و یــا الکترونیکــی آن چنــدان قابل بحــث 
نیســت امــا نمی تــوان از آســیب های عــادت بــه 
مطالعــه در ســایت های اینترنتــی به ســادگی 

ــت. گذش
ایــن جامعه شــناس و کارشــناس مســائل و 
کرد:عمــده  عنــوان  اجتماعــی  آســیب های 
ــی  ــایت های اینترنت ــه در س ــف مطالع نقطه ضع
ــع و غیرعلمــی  ــب خــاف واق ــه انتشــار مطال ب

در  بســیاری  مــوارد  و   می شــود  معطــوف 
وباگ هــا و ســایت های اینترنتــی مشــاهده 
بــا  پژوهش هــای  برخــاف  می شــود کــه 
ــای خــاف  ــب و داده ه ــی، مطال ــت و علم اصال
واقــع و غیرعلمــی را بــه مخاطبــان عرضــه 

. می کنــد
ــوع،  ــن موض ــرح ای ــر از ط ــور نظ وی افزود:منظ
صحــت 100 درصــدی مطالــب چاپ شــده 
ــر  ــه ه ــت و ب ــازار نیس ــود در ب ــب موج در کت
از  قابل توجهــی  بخــش  می تــوان  ترتیــب 
کتــب منتشــره را بــه بوتــه نقــادی گذاشــت امــا 
ــب غیرعلمــی در فضــای مجــازی،  حجــم مطال
شــبکه های اجتماعــی و برخــی ســایت های 
ــه در  ــی ک ــا مکتوبات ــه ب ــی قابل مقایس اینترنت
ــازار توزیــع می شــود، نیســت. قالــب کتــاب در ب

قــرار  موردتوجــه  کــه  lطرحــی 
فــت نگر

ــای  ــوص راهکاره ــارد در خص ــه م امام جمع
ــی  ــگ کتاب خوان ــف فرهن ــت از ضع برون رف

ــاز  ــاب فرهنگ س ــتان گفت:کت ــن شهرس در ای
ــق  ــد از طری ــز بای ــه آن نی ــال ب ــت و اقب اس

ــود. ــر ش ــی میس ــی و آموزش فرهنگ
وی افزود:اجرایــی شــدن اقداماتــی همچــون 
افزایــش مســابقات کتاب خوانــی و تعریــف 
ــهیل  ــر، تس ــرات برت ــرای نف ــذاب ب ــز ج جوای
دسترســی جوانــان بــه آن، پرمحتــوا بــودن 
ــا  ــی ب ــول فرهنگ ــن محص ــه ای ــا و ارائ کتاب ه
مطالــب جــذاب، مســتند، علمــی و بــه روز شــده، 
ــد  ــه شــمار مــی رود کــه می توان از مؤلفه هایــی ب
در تقویــت فرهنــگ کتاب خوانــی در شهرســتان 

ــود. ــع ش ــر واق ــارد موث م
حســینی عنــوان کرد:پیش ازایــن طرح هایــی 
ــی پیشــنهاد  ــگ کتاب خوان ــای فرهن ــرای ارتق ب

ــی از آن نشــد. شــد کــه اســتقبال چندان
ــتیم  ــا داش ــرح گفت:بن ــن ط ــریح ای وی در تش
ــری خــاص، بســتر تشــکیل  ــا طراحــی تدابی ب
آرایشــگاه ها،  در  را  کوچــک  کتابخانه هــای 
مطب هــای  کلینیک هــا،  نانوایی هــا، 
ــا از زمــان انتظــار  پزشــکی و...فراهــم کنیــم ت

ــات  ــرای مطالع ــن ب ــو ممک ــن نح ــه بهتری ب
ــود. ــتفاده ش ــاب اس کت

امام جمعــه مــارد عنــوان کــرد: بــا تهیــه 
ــوان در  ــه بت ــای کم حجــم و کوچــک ک کتاب ه
ــاند،  ــان رس ــه پای ــدودی آن را ب ــان مح مدت زم
می تــوان اطاعــات و آموزش هــای بســیاری 
را بــه عمــوم شــهروندان عرضــه کــرد امــا 
متأســفانه از ایــن طــرح آن طــور کــه بایــد در این 

ــد. ــتقبال نش ــتان اس شهرس

بــرای  همگانــی  بســیج  lلــزوم 
کتاب خوانــی فرهنــگ  توســعه 

ــرای احــداث و  ــه ب ــی ک علیرغــم محدودیت های
ــتی های  ــل کاس ــه دلی ــا ب ــدازی کتابخانه ه راه ان
اعتباراتــی و بودجــه ای وجــود دارد، لــذا می تــوان 
با یــک عــزم همگانــی زمینــه و بســتر توســعه و 

نشــر ایــن امــر را فراهــم ســاخت.
امــری کــه تحقــق آن مســتلزم مشــارکت 
فــردی، گروهــی و اداری تمامــی دســتگاه ها، 
ــاد  ــازمان های مردم نه ــی، س ــای اجتماع نهاده
ــازی  ــک فرهنگ س ــا ی ــوان ب ــت و می ت و...اس
مســتمر، از تمامــی ظرفیت هــای موجــود در 
ــگ  ــای فرهن ــتای ارتق ــتان در راس ــن شهرس ای

کتاب خوانــی بهــره بــرد.
در ایــن میــان نبایــد از نقــش خیریــن نیــز 
می تــوان  به واقــع  و  گذشــت  به ســادگی 
ــد را  ــن توانمن ــه خیری ــازی، توج ــگ س بافرهن
ــازی  ــازی، مدرسه س ــجد س ــور مس ــون ام همچ
و ...، بــه عرصــه کتابخانــه ســازی در ایــن 

شهرســتان معطــوف ســاخت.
خــاص  یارانه هــای  اختصــاص  آخــر  در  و 
و تخفیف هــای ویــژه از ســوی نهادهــای 
ــال  ــول س ــاب در ط ــد کت ــرای خری ــی ب متول
و به صــورت فصلــی از دیگــر راهکارهایــی 
اســت کــه در بارورســازی ســبد فرهنگــی 
فرهنگــی  محصــول  ایــن  بــا  خانوارهــا 
بی تأثیــر نخواهــد بــود، امــری کــه در صــورت 
ــدگاری در عرصــه  ــق، ســرمایه گذاری مان تحق
فکــر و اندیشــه بــه شــمار مــی رود کــه 
بازخــورد و ثمــرات آن در درازمــدت در تمامــی 
ــی  ــی و حت ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــاد اجتماع ابع

ــرد.   ــد ک ــدا خواه ــروز پی ــادی ب اقتص
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ــی  ــده و حت ــی ش ــزرگ نقاش ــک و ب ــای کوچ ــا ترکه ــش ب ــه اندام ــت ک سالهاس
ــر درد  ــی ب ــراث فرهنگــی هــم نتوانســت درمان ــی هــای شــهرداری و می پادرمیان
چندیــن ســاله اش باشــد. »خانــه تدیــن « خانــه ای تاریخــی بازمانــده از دوره 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــاد اس ــف آب ــتان نج ــای شهرس ــه ه ــدود خان ــار و از مع قاج
ــه  ــاد دانســت، خان ــه نجــف آب ــن خان ــوان آن را زیباتری ــی ت ــش م معمــاری زیبای
ای کــه مالکــی تاجــر بــادام داشــته و نــوادگان وی نیــز تــا ســه ســال گذشــته در آن 

ــد.  ــته ان ــکونت داش س

قامــت ســنگ نــگاره هــای باســتانی تیمــره خــم کــرده و صــدای تاریخــی کتیبــه 
هایــی کــه ۴0 هزارســال ابــر و بــاد و آفتــاب و بــاران نابودشــان نکــرده، بــه دســت 
ــره  ــه صخ ــر عرص ــان ب ــر انس ــت تجاوزگ ــت. دس ــی اس ــال خاموش ــان درح انس
نوشــته هایــی کــه دروازه ورودبشــر معاصــر بــه دنیــای باســتان اســت طــی هفتــه 
ــتانی  ــه باس ــگاره منطق ــنگ ن ــزار س ــگاره از 12 ه ــنگ ن ــزار س ــر دو ه ــای اخی ه

ــود کــرده اســت. تیمــره خمیــن را ناب

ــای  ــل ه ــادر پ ــت و م ــکان فروریخ ــاق کش ــد، ط ــیاب ش ــاران س ــد، ب ــاران آم ب
تاریخــی لرســتان در ســوگ نشســت؛ قطــرات بــاران ایــن بــار نــه طــاق کشــکان 
کــه طــاق غفلتمــان را روی ســرمان آوار کــرد، دیــار پــل هــای تاریخــی ایــران بــا 
ــران در یونســکو باشــد و  ــرار اســت معــرف داشــته هــای ای ــل تاریخــی ق 100 پ

ــرای کشــکان ســوگوار مــی شــویم. ــه خــود آمــده و ب ــازه ب حــاال ت

میــرٍاث ایــــران
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بیــش از یکصــد ســال اســت کــه از تأســیس نخســتین مدرســه 
ــت و  ــود کهول ــا وج ــه ب ــی ک ــذرد. بنای ــان می گ ــه گی دختران
رنــگ پریدگــی هنــوز در محلــه آفخــرا- از قدیمی تریــن محــات 

ــد. ــس می کش ــت- نف رش
مدرســه دخترانــه »فــروغ« کــه بعــد از انقــاب بــه دبیرســتان »1۷ 
شــهریور« تغییــر نــام داد، بــر اســاس مســتندات ســازمان میــراث 
فرهنگــی اســتان گیــان، در ســال 1۲۸4 شمســی ســاخته شــده 
اســت. البتــه بــر اســاس یادداشــت های برخــی مورخــان از جملــه 
ــاس  ــر اس ــیدی و ب ــال 1۲۸۲ خورش ــروزی«، در س ــادی پی »ش
ــیس  ــیدی تأس ــال 1۲۷9 خورش ــا« در س ــی توان ــاب »مرادعل کت

شــده اســت.
ایــن مدرســه از آن جهــت در تاریــخ آمــوزش و پــرورش بایــد مهــم 
ــان و دختــران بعــد از انقــاب  باشــد کــه نمــاد تــاش جامعــه زن
ــای  ــارج از فض ــرورش خ ــوزش و پ ــری آم ــه فراگی ــروطه ب مش

جنســیت اســت.
ــی در رشــت  ــدا توســط مســیونرهای آمریکای ــن مدرســه در ابت ای
ــی در  ــه خارج ــه دختران ــتین مدرس ــع نخس ــده و در واق ــر ش دای
ــروغ در ســال 131۲ خورشــیدی توانســت مجــوز  ــود. ف ــان ب گی

ــد. ــت کن ــم دریاف ــطه را ه ــل متوس ــیس دوره کام تأس
بــر اســاس نوشــته های »فریــدون نــوزاد« - از مورخــان گیــان- 
در ابتــدا در مدرســه فــروغ رشــته »خانــه داری« تدریــس می شــد، 
امــا بعدهــا رشــته های طبیعــی و علمــی نیــز بــه رشــته خانــه داری 
اضافــه شــد. ایــن دبیرســتان، دخترانــی را تحویــل جامعــه داده کــه 
ــر  ــا »دکت ــن آنه ــا مطــرح هســتند. مهم تری برخــی در ســطح دنی
آذر اندامــی« باکتــری شــناس و تولیــد کننــده واکســن وبــای التــور 
ــت. همینطــور  ــام گرف ــوی ونوســی ن ــا لقــب بان اســت کــه بعده
ــت  ــه دوس ــی« ک ــص الهیجان ــه محص ــی »مهکام ــاعره نام ش
پرویــن اعتصامــی بــود و مدتــی هــم مدیریــت دبیرســتان مذکــور 

را برعهــده داشــت.

lبی نتیجه ماندن تالش های شادروان خمامی زاده
ــار  ــوده و در  اختی ــی ب ــا دولت ــن بن ــت ای ــر مالکی ــال حاض در ح
ســازمان آمــوزش و پــرورش گیــان قــرار دارد. ســال 13۸۷ 
ــازی  ــب و نوس ــه تخری ــم ب ــرورش تصمی ــوزش و پ ــه آم ــود ک ب
ــا  ــبختانه ب ــت. خوش ــت گرف ــه رش ــه دختران ــن مدرس قدیمی تری
تاش هــای شــادروان »جعفــر خمامــی زاده« از پژوهشــگران 
ــان تشــکیل داد،  ــه در آن زم ــن رســانه ای ک ــان و کمپی ــام گی بن
ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان، مانــع از تخریب مدرســه شــد و 

ــرد. ــی ک ــت میراث ــه را ثب ــن مدرس ــرعت ای ــه س ب

بــا اینکــه ایــن مدرســه همپای دبیرســتان پســرانه شــهید بهشــتی 
)شــاهپور ســابق( اســت؛ ولــی متاســفانه از آن ســال تاکنــون هیــچ 
ــای  ــن بن ــری ای ــر کارب ــداری و تغیی ــت، نگه ــرای مرم تاشــی ب

میراثــی صــورت نگرفتــه اســت.
حــاال بعــد از گذشــت هشــت ســال، نه تنهــا تعاملــی در عمــل، بین 
میــراث فرهنگــی و آمــوزش و پــرورش بــرای احیــای این مدرســه 

صــورت نگرفتــه، بلکــه پرونــده میراثــی آن نیــز ناقــص اســت.
بــه عنــوان نمونــه هنــوز ابعــاد ایــن بنــای ثبــت شــده در پرونــده 
موجــود نیســت. بــا اینکــه در همــان زمــان میــراث فرهنگــی بــه 
پیشــنهاد اســتاد خمامــی زاده، مــوزه کتــاب را بــرای تغییــر کاربری 
مدرســه پیشــنهاد داده بــود؛ امــا  نــه تنهــا بــه ایــن پیشــنهاد جامــه 
عمــل پوشــانده نشــده، بلکــه مدیریــت فعلــی ایــن مرکز آموزشــی 
نیــز نگــران تخریــب ســاختمان و همینطــور وضعیت بهداشــتی آن 
بــرای دانــش آموزانــی اســت کــه در فضــای جدیــد ایجــاد شــده در 

حیــاط مدرســه فــروغ تحصیــل می کننــد.
ــب  ــی از تخری ــراث فرهنگ ــت می ــد از ممانع ــت بع ــی اس گفتن
ایــن ســاختمان، مدتــی دانــش آمــوزان مدرســه فــروغ از فضــای 
ــش  ــس از آن بخ ــد. پ ــتفاده کردن ــری اس ــه دیگ ــی مدرس آموزش
آزمایشــگاه مدرســه کــه در انتهــای حیــاط مدرســه بــود؛ تخریــب 
شــد و یــک دبیرســتان ســه طبقــه، در ضلــع جنوبــی یــک بنــای 

ــم کــرد. ــد عل ــه، ق ــی دو طبق میراث
 

lبنای میراثی؛ انبار آموزش و پرورش
بازدیــد از مدرســه ای کــه تــا زمســتان 13۸۶ پذیــرای دختــران این 
شــهر بــود، نشــان مــی دهــد کــه بنــای دو طبقــه فــروغ، تبدیــل 
بــه انبــار وســایل اضافــی آمــوزش و پــرورش شــده اســت. از میــز و 
ــور و دســتگاه های ارتباطــی  ــا موت نیمکت هــای قدیمــی گرفتــه ت
ــر  ــه زی ــی ک ــپش و پرنده های ــوش و ش ــگاه م ــتهلک. جوالن مس
ــاد  ــی ایج ــای نامطلوب ــد، فض ــه کرده ان ــیروانی الن ــای ش چوب ه

کــرده اســت.
ــه  ــی ب ــه میان ــرو در وســط و دو راه پل ــک راه ــا ی ــی ب ــای داخل بن
طبقــه فوقانــی می رســد. کــف پــوش طبقــه فوقانــی تمامــاً چــوب 
بــوده و پوســیدگی چــوب کــف کامــًا مشــهود اســت. گویــا طبقــه 
همکــف نیــز کف پــوش چوبــی داشــته کــه بعدهــا برداشــته و بتن 
کرده انــد. بنــا از طبقــه همکــف، فضــای خالــی موســوم بــه »گربــه 
ــی در  ــای خال ــن فض ــد. ای ــر کرده ان ــم پ ــه آن را ه ــته ک رو« داش
ــا مســتقیم در  ــود کــه بن ــه ای ب ــه گون ــان ب معمــاری ســنتی گی
ــی  ــای خال ــک فض ــاد ی ــا ایج ــد و ب ــداث نمی ش ــن اح ــف زمی ک
و ایجــاد پنجره هــای هواکــش موجــب می شــد هــوا در زیــر 

ســاختمان جریــان پیــدا کــرده و مانــع از نفــوذ رطوبــت بــه طبقات 
شــود. حــاال بــا پرکــردن ایــن فضــا و بــا از بیــن بــردن کــف پــوش 
چوبــی طبقــه اول، میــزان نفــوذ رطوبــت بنــا هــم بــاال رفته اســت.

مهم تریــن  دیــواری،  چدنــی  lبخاری هــای 
»فــروغ« مشــخصه 

مهم تریــن مشــخصه ایــن بنــا وجــود بخاری هــای دیــواری 
چدنــی متعــدد در کاس هــا، راهروهــا و بیــن طبقــات اســت کــه 
ــده  ــت نش ــم ثب ــی ه ــراث فرهنگ ــازمان می ــزارش س ــی در گ حت
ــه  ــده و تخت ــوفاژ ش ــا دارای ش ــا بعده ــتم کاس ه ــت. سیس اس
ســیاه و گــچ و نیمکت هــای آهنــی قدیمــی، بیننــدگان را بــه زمــان 
ــرد. حتــی چــرخ خیاطــی قدیمــی مدرســه،  صدســال پیــش می ب
ــا پــدال آهنــی  و میــز چوبــی اش، لوســترهای قدیمــی، ظــروف  ب
چینــی بــا مــارک شــرکت ورشــوچی تهــران و... دیرینگــی ایــن بنا 
را بــه تمامــی نشــان می دهــد. وســایلی کــه بــی شــک مدیــرکل 

ــر اســت. ــی خب ــرورش اســتان هــم از وجــودش ب آمــوزش و پ
خطرات برای دانش آموزان مدرسه

»مهیــن کرامتیــان« مدیــر فعلــی دبیرســتان دخترانــه 1۷ شــهریور 
ــران  ــر دخت ــر س ــا ب ــته بن ــه های شکس ــن شیش ــران فروریخت نگ

مدرســه اســت.
ــن مدرســه  ــد: بارهــا در مــورد وضعیــت ای ــاره می گوی ــن ب او در ای
و لــزوم رســیدگی بــه آن بــا مســئوالن آمــوزش و پــرورش گفتگــو 

کــرده ام.
ــودن  ــه کوچــک ب ــا توجــه ب شیشــه پنجره هــا شکســته شــده و ب
حیــاط مدرســه، دانــش آمــوزان از پله هــای ورودی بنــای قدیمــی 

ــد. ــاط اســتفاده می کنن ــرای نشــیمن در حی ب
مدیر این مدرسـه می افزایـد: وجود شـپش و تردد مـوش و پرندگان 
در ایـن فضـای مخروبه -که حکم انبـار را دارد- وضعیت بهداشـتی 

دختـران را هم در معـرض خطر قرار داده اسـت.
ــور  ــه و همینط ــن مدرس ــوار ای ــری در ج ــتان دیگ ــود دبس ــا وج ب
ــه  ــر زلزل ــه نظی ــن حادث ــرا، کوچک تری ــارک آفخ ــای پ کوچه ه
ممکــن اســت فاجعــه ای را بــرای تعــداد زیــادی از دانــش آمــوزان 

ــود آورد. ــه وج ــه ب ــر دو مدرس ه

دانــش  روی  بــه  »فــروغ«،  بســته  lدرهــای 
مدرســه ایــن  آموختــگان 

بــه گفتــه مدیــر ایــن مدرســه، بــه کــرات دانــش آموختــگان ایــن 
ــی  ــیده اند و حت ــی رس ــاالی علم ــدارج ب ــه م ــه ب ــتان -ک دبیرس
برخــی در خــارج از کشــور زندگــی می کننــد- بــرای دیــدن 
ــد.  ــر می زنن ــرا س ــه آفخ ــه محل ــان ب ــه دوران تحصیلش مدرس
ــودن در مدرســه فــروغ از یــک ســو  و مجــوزی کــه  امــا بســته ب
ــع  ــد، مان ــت کنن ــرورش دریاف ــوزش و پ ــت آم ــد از حراس می بای
ــم  ــدی ه ــر بازدی ــه اگ ــود. البت ــان می ش ــرات آن ــی خاط از تداع
صــورت گیــرد، وضعیــت اســفبار نگهداشــت مدرســه، خاطرهــا را 

مکــدر می کنــد.
کرامتیــان بــه دنبــال ایجــاد کمپینــی بــرای جلــب مشــارکت های 
ــه درس  ــن مدرس ــه در ای ــت ک ــی اس ــش آموختگان ــادی دان م
خوانده انــد. او امیــدوار اســت بتوانــد بــا ایجــاد گروه هایــی 
در فضــای مجــازی، نظــر عاقمنــدان بــه احیــا و بهســازی 
قدیمی تریــن مدرســه دخترانــه رشــت را جلــب کنــد امــا حرکــت 
ــران  ــه مدی ــد ک ــه نتیجــه می رس ــی ب ــنام، زمان ــر خوش ــن مدی ای
ــرورش  ــر کل آمــوزش و پ ــر مهــدی حاجتــی، مدی باالدســت نظی
اســتان و رضــا علیــزاده، مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان بــه جد 
بــه دنبــال اجرایــی کــردن پیشــنهاد هشــت ســال پیــش شــادروان 

میـراث ایــران

ــه رشــت  قدیمی تریــن مدرســه دختران
بــه نــام »فــروغ« ایــن روزهــا حــال 
ــی توجهــی مســئوالن  ــدارد و ب ــی ن خوب
ذیربــط بــه نگهــداری از ایــن بنــای 
ــرای آن  ــی ب ــت تلخ ــی، سرنوش میراث

رقــم زده اســت.  مهری 
شیرمحمدی

سرنوشتی تلخ در انتظار مدرسه قدیمی

»فروغ« رو به افول است
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میـراث ایــران

ــند. ــی زاده باش خمام
دکتــر نوبخت، معــاون رئیس جمهــور، دو ســال پیش از دبیرســتانی 
کــه خــود در آن درس می خوانــده بازدیــد کــرده و حــاال قــرار اســت 
ــش  ــش آموختگان ــرای دبیرســتان شــهید بهشــتی و دان امســال ب
برنامــه بزرگداشــت برپــا شــود. مضــاف بــر آن بودجه هــای 
دولتــی همــواره بــرای مرمــت و نگهداشــت قدیمی تریــن مدرســه 
پســرانه رشــت ســرریز شــده ولــی تأمیــن اعتبار بــرای نگهداشــت 
ــدارد و  ــراب ن ــی از اع ــا محل ــه گوی ــه دختران ــن مدرس قدیمی تری
ــری  ــر کارب ــرای تغیی ــی ب ــای عمل ــئولی گام ه ــت مس ــرار نیس ق
ــردارد. ــه در گیــان ب ــن دختران ــن مرکــز آموزشــی نوی قدیمی تری

 
1387l ثبت میراثی مدرسه فروغ

ــراث  ــان می ــم بخــش، از کارشناس ــی عل ــزارش عل ــاس گ ــر اس ب
فرهنگــی بــه رغــم اینکــه بــه فاصلــه حــدود یــک مــاه، 10 اســفند 
ــده  ــت پرون ــتان توانس ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــاه 13۸۷ س م
ــی  ــت میراث ــه ثب ــماره ۲43۷9 ب ــه ش ــروغ را ب ــه ف ــی مدرس میراث
برســاند و مانــع از تخریــب قدیمی تریــن مدرســه دخترانــه اســتان 
گیــان شــود ولــی، تاکنــون اقدامــی بــرای حفــظ حریــم ایــن اثــر 

صــورت نگرفتــه اســت.
بــا اینکــه نمــای بیرونــی ســاختمان کامــًا حفــظ شــده امــا عناصر 
الحاقــی در کــف و ازاره دیوارهــا مشــهود اســت. بنــای ســاختمان 
ــا  ــگ دارد ورودی ســاختمان ب ــز رن ــه و نمــای آجــری قرم دوطبق
ــای  ــی پنجره ه ــد. برخ ــف می رس ــه همک ــه طبق ــه، ب ــج پل پن
چوبــی بــا پنجره هــای جدیــد آهنــی جایگزیــن شــده اســت و درب 
ورودی بــا طاقــی هالــی و فاقــد تزیینــات خــاص اســت. طرفیــن 

ــکاری شــده اســت. ــبز و گل ــای ورودی، فضــای س پله ه

ــک  ــم ی ــه در حری ــه طبق ــه ای س ــاخت مدرس lس
ــی ــای میراث بن

مدیـرکل نوسـازی مدارس اسـتان گیـان درباره نوسـازی مدرسـه 
1۷ شـهریور می گویـد: تمامـی مـدارس اسـتان دارای کـد و فضای 
آموزشـی مشـخص هسـتند و نوسـازی مـدارس بـه جـای مرکـز 
آموزشـی 1۷ شـهریور، در حیـاط مدرسـه، بنایـی بـه عنـوان مرکـز 

آموزشـی جدیـد در سـه طبقـه و در سـال 13۸۸ سـاخته اسـت.
علــی اوســط اکبــری مقــدم می افزایــد: بنــای قدیمــی دبیرســتان 
فــروغ، از چرخــه آموزشــی خــارج شــده بــود و باتوجــه بــه اینکــه  
بنایــی بــه جــای آن ســاخته شــده و مالکیــت آن در اختیــار آموزش 
ــت و  ــرای مرم ــد ب ــازی نمی توان ــازمان نوس ــت، س ــرورش اس و پ

احیــای آن هزینــه کنــد.
ــی  ــای میراث ــن بن ــرار اســت ای ــد: اگــر ق وی خاطــر نشــان می کن
ــترک  ــل مش ــت در تعام ــود الزم اس ــم داده ش ــری ه ــر کارب تغیی
ــرد. ــی صــورت گی ــرورش اقدام ــوزش و پ ــی و آم ــراث فرهنگ می

علیرضــا نجیــب، رئیــس آمــوزش و پــرورش ناحیــه یــک رشــت 
ــد:  ــت و می گوی ــه اس ــن مدرس ــف ای ــن تکلی ــتار تعیی ــز خواس نی
ــوزش و  ــا آم ــراث ب ــازمان می ــرد س ــار و عملک ــی در گفت دوگانگ
ــر  ــا مدی ــرورش وجــود دارد و طــی نشســت های مکــرری کــه ب پ
کل میــراث داشــته ایم، هنــوز بــه تعاملــی کــه نتیجــه قابــل قبولی 

ــیده ایم. ــد؛ نرس ــته باش ــه داش ــن مدرس ــرای ای ب
 

lجذب اعتبار از وزارت آموزش و پرورش
مدیـرکل میراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری گیان نیز 
در بـاره مسـئولیت ایـن اداره کل نسـبت بـه بنـای مدرسـه توضیح 
می دهـد: سـازمان میـراث نسـبت بـه مجموعه هایی کـه ثبت ملی 
می شـوند ولـی در عین حـال مالکیـت آن ها شـخصی یـا در اختیار 

ارگان خاصی اسـت هیچگونـه اختیـاری ندارد.
ــک  ــد مال ــه بای ــن مجموع ــرای ای ــد: ب ــزاده می افزای ــا علی رض
ــا حمایــت و  ــراث ب ــا می ــا شــود ت حقیقــی آن خواســتار مرمــت بن
ــد. ــود را انجــام ده ــه خ ــم، وظیف ــن مه ــه ای مشــارکت نســبت ب
بــه عبارتــی مقصــود وی ایــن اســت کــه در صورتــی کــه اداره کل 
ــه مرمــت و  ــه عنــوان مالــک بنــا، نســبت ب آمــوزش و پــرورش ب
تغییرکاربــری )در قالــب مــوزه و...( تصمیم جــدی بگیــرد، اداره کل 

میــراث فرهنگــی گیــان هــم از حمایت هــای معنــوی و گســیل 
کارشناســان مرمــت خــود دریــغ نخواهــد کــرد.

علیــزاده تاکیــد می کنــد: حتــی میــراث فرهنگــی آمادگــی دارد در 
صــورت موافقــت آمــوزش و پــرورش اثــر را بــه صــورت مشــارکتی 
احیــا و مرمــت کنــد مشــروط بــر آنکــه بخشــی از اعتبــارات احیــا 
ــت  ــر در مالکی ــر اث ــود زی ــن ش ــرورش تأمی ــوزش و پ ــط آم توس
ــه  ــاری ک ــراث، آث ــق بخشــنامه می ــی اســت و طب ــک اداره دولت ی
ــا درخواســت  در مالکیــت یــک نهــاد دولتــی هســتند می تواننــد ب
ــی  ــای میراث ــک بن ــت ی ــرای مرم ــود، ب ــوع خ ــه مطب از وزارتخان

ــد ــار کنن درخواســت اعتب
وی بــا اشــاره بــه کمبود اعتبــارات مالــی ســازمان میــراث فرهنگی 
و همینطــور تعــدد بناهــای تاریخــی در اســتان، می افزایــد: بیــش از 
یــک هــزار اثــر ثبــت شــده در فهرســت میــراث تاریخــی در گیان 
ــد رســیدگی و مرمــت  ــاً همــه آنهــا نیازمن وجــود دارد کــه مطمئن
ــی  ــردم معرف ــه م ــا، ب ــظ ارزش آن ه ــر حف ــاوه ب ــا ع ــتند ت هس

شــده و هویــت تاریخــی و تمدنــی گیــان حفــظ شــود امــا بــرای 
ایــن منظــور توانایــی و بضاعــت مالــی کافــی در ســازمان میــراث 

فرهنگــی وجــود نــدارد.
ــه  ــاره مدرس ــخصاً درب ــان مش ــی گی ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
فــروغ ابــراز عاقــه می کنــد کــه ایــن فضــا می توانــد بــه عنــوان 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــارات مفاخ ــا و افتخ ــوزه ای از عکس ه م
در گیــان و بزرگانــی کــه در آن تحصیــل کرده انــد تبدیــل شــود 
تــا عــاوه بــر جذابیــت گردشــگری و درآمدزایــی، هــر چــه بیشــتر 
بــه مســافران و گردشــگران شــناخته شــود. بــه ویــژه اینکــه ایــن 
ــاده راه فرهنگــی  مدرســه در مرکــز شــهر رشــت و در نزدیکــی پی
ایــن شــهر قــرار دارد و می توانــد بــه عنــوان یکــی از جذابیت هــای 
گردشــگری  شــهر رشــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه و حتــی بــرای 

آمــوزش و پــرورش ایجــاد درآمــد کنــد.
ــد  ــاره می کن ــز اش ــتی نی ــهید بهش ــتان ش ــه دبیرس ــزاده ب علی

ــه  ــا توج ــز ب ــت نی ــتی رش ــهید بهش ــتان ش ــد: دبیرس و می گوی
ــروغ اســت، مــورد  ــا مدرســه ف ــا کــه همقدمــت ب ــه اهمیــت بن ب
توجــه میــراث قــرار گرفتــه و بــا همــکاری اداره نوســازی و تجهیــز 
مــدارس عــاوه بــر مرمــت، همچنــان پابرجاســت و توافق هایــی 
بــا آمــوزش و پــرورش بــه منظــور حفــظ و معرفــی هــر چه بیشــتر 

ــه اســت. آن صــورت گرفت
ــت  ــر ثب ــن اث ــک ای ــم ی ــاز در حری ــاخت و س ــورد س ــی در م وقت
ــفانه در  ــد: متاس ــخ می ده ــویم، پاس ــر می ش ــه وی متذک ــده ب ش
ســال های اخیــر بــه ویــژه در دهــه ۸0 چنــدان حساســیتی نســبت 
ــه  ــت ب ــود نداش ــتان وج ــی در اس ــی و میراث ــای تاریخ ــه بناه ب
ــروغ و  ــه ف ــراف مدرس ــاز در اط ــاخت و س ــاهد س ــه ش ــوری ک ط

ــاال هســتیم. ــات ب ــا ارتفاع همینطــور اطــراف آن ب
ــاخت و  ــه س ــر هرگون ــال های اخی ــد: در س ــه می ده ــزاده ادام علی
ســاز در حرائــم بناهــای ثبتــی، ضوابــط خاصــی دارد و بــه راحتــی 
نمی تــوان در جــوار یــک بنــای ثبــت شــده در فهرســت آثــار ملــی 

کشــور ســاخت و ســاز کــرد.

lلــزوم جلــب مشــارکت های مردمــی بــرای احیــای 
مدرســه فــروغ

وضعیـت نگهداشـت مدرسـه فـروغ به مراتـب بهتـر از خانـه میرزا 
کوچـک خـان اسـت کـه حتـی تیرک هـای چوبـی آن را هـم بـه 
منظـور تهیـه ذغـال سـوزانده بودند. امـا وقتـی اراده ای بـرای خرید 
و از نوسـاختن خانـه میرزا به وجود آمد، شـهرداری و بنیاد پژوهشـی 
میـرزا کوچک خان توانسـت بـا اسـتفاده از کمک هـای مردمی این 

بنـا را بـر اسـاس عکس هـای موجـود، بازسـازی کند.
بنابرایــن اگــر عزمــی از ناحیــه مســئوالن ارشــد آمــوزش و پرورش 
ــش  ــک دان ــی ش ــد، ب ــه باش ــن مدرس ــری ای ــرای تغییرکارب ب
آموختــگان ایــن مدرســه و دیگــر عاقمنــدان نیــز کمی اعتبــارات 

ــد داد. ــری پوشــش خواهن ــر کارب ــرای تغیی ــی را ب دولت
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بیــش از پنــج ســال بــود کــه شــب و روز دیوارهــای خانــه 
ــا  ــروز ب ــد و ام ــپری می ش ــب س ــوس تخری ــا کاب ــن ب تدی
ــن  ــک، ای ــط مال ــه توس ــی خان ــای درون ــب دیواره تخری

ــرار دارد.  ــز ق ــت قرم ــاله در وضعی ــه 1۳0 س خان

سال هاســت کــه اندامــش بــا ترک هــای کوچــک و بــزرگ 
نقاشــی شــده و حتــی پادرمیانی هــای شــهرداری و میــراث 
فرهنگــی هــم نتوانســت درمانــی بــر درد چندیــن ســاله اش باشــد.
»خانــه تدیــن« خانــه ای تاریخــی بازمانــده از دوره قاجــار و از معدود 
خانه هــای شهرســتان نجــف آبــاد اســت کــه بــه دلیــل معمــاری 
ــت،  ــاد دانس ــف آب ــه نج ــن خان ــوان آن را زیباتری ــش می ت زیبای
خانــه ای کــه مالکــی تاجــر بــادام داشــته و نــوادگان وی نیــز تا ســه 

ســال گذشــته در آن ســکونت داشــته اند.
ایــن خانــه تاریخــی دارای یــک هــزار  و ۲00 متــر زیربنــا، 1۲ اتاق، 
ــا  ــاص و زیب ــای خ ــه دارای گچ بری ه ــت ک ــخ اس ــداز و مطب باران
ــه  ــه ب ــن خان ــک ای ــدی پیــش مال ــی داشــته و چن و ۲0 درب چوب
صــورت مخفیانــه نســبت بــه فــروش ایــن درب هــا کــه هــر کــدام 
بــه ارزش 40 میلیــون ریــال بــوده اســت اقــدام کــرده  و بــا توجــه 
ــراث فرهنگــی  ــگان حفاظــت اداره می ــه حضــور و هماهنگــی ی ب
شهرســتان در محــل ایــن خانــه حاضــر شــدند و تنهــا توانســتند از 
خــارج شــدن درب و پنجره هــای جــدا شــده ایــن بنــای ارزشــمند 

جلوگیــری کننــد.
همسـایه ها نیـز نگـران وضعیت ایـن خانه بـوده و به گونـه ای همه 
نگهبـان آن بوده انـد تـا مبادا مویی از سـرش کم شـود، امـا در عین 
نابـاوری مالـک ایـن خانـه که بـه تعبیـری کمر بـه قتل این سـرو 
130 سـاله بسـته مخفیانه و به دور از چشـم همسـایگان دیوارهای 
درونـی خانه را تخریب کرده تا شـاید بتوانـد از این راه حـرف خود را 
به کرسـی بشناسـد و آجرهای زشـت و زمخت را بـر روی پایه های 

ایـن اثـر تاریخی بـاال ببرد.

lلجبازی مالک عامل تخریب اثر تاریخی 130 ساله
امــا حســین نجفی پــور، مدیــر عامــل انجمــن دوســتداران میــراث 
فرهنگــی نجف آبــاد کــه شــاید بیــش از دیگــران قلبــش از تخریب 
بخش هایــی از خانــه تاریخــی »تدیــن« شکســته اســت بــا اشــاره 
بــه تعــرض بیــش از حــد مالــک در تخریــب ایــن بنــای تاریخــی 
می گویــد: میــزان تخریــب صــورت گرفتــه در ایــن بنــا زیــاد اســت 
از ایــن رو بخــش زیــادی از تزیینــات داخلــی از جملــه گچ بری هــا، 
ــای  ــال تخریب ه ــه دنب ــگ ب ــی رن ــی های آب ــتون ها و کاش س

صــورت گرفتــه از بیــن رفتــه اســت.
تــاش شــهرداری و  از  ادامــه  در  او 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری نجف آبــاد بــرای نجــات 
ــه  ــخن ب ــن« س ــی »تدی ــه تاریخ خان
ــازی  ــد: لجب ــی آورد و می افزای ــان م می
مالــک ایــن خانــه مانــع ســاماندهی 
ایــن بنــای تاریخــی و نجــات اثــر 

تاریخــی 130 ســاله شــد.

lخانه »تدین « ثبت میراثی نبود
ــل  ــور بین المل ــر ام ــری، مدی ــهرام امی ش
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایــع دســتی اســتان اصفهــان نیــز کــه 
معتقــد اســت لجبازی هــای مالــک خانــه 
»تدیــن« زمــان ثبــت میراثــی ایــن خانــه 
ــد:  ــت، می گوی ــه اس ــر انداخت ــه تاخی را ب
ایــن خانــه تاریخــی ثبــت میراثی نبــوده و 

از ایــن رو مســئوالن میــراث فرهنگــی ســعی دارنــد بــا روش هــای 
ریــش ســفیدی از ادامــه تخریــب ایــن خانــه جلوگیــری کننــد تــا 

مراحــل ثبــت آن بــه انجــام برســد.
ــت از ورود مســئوالن  ــک و ممانع ــه لجاجــت مال ــن ب وی همچنی
ــد  ــاره می کن ــن« اش ــی »تدی ــه تاریخ ــه خان ــی ب ــراث فرهنگ می
ــته و  ــه را داش ــب خان ــک قصــد تخری ــن مال ــد: ای ــه می ده و ادام

ــازد. ــرج بس ــای آن ب ــه ج ــد ب می خواه
ــگری  ــی، گردش ــراث فرهنگ ــل اداره کل می ــور بین المل ــر ام مدی
و صنایــع دســتی اســتان اصفهــان در ادامــه از تخریــب 50 
درصــد خانــه تاریخــی »تدیــن« تاکنــون خبــر می دهــد و اضافــه 
ــته ایم و  ــی داش ــای اینچنین ــاد تجربه ه ــف آب ــا در نج ــد: م می کن
ــز  ــر تاریخــی نی ــن اث ــم در خصــوص ای ــم امیدواری ــق بوده ای موف

ــم. ــه دســت آوری ــی را ب ــج خوب ــر  نتای ــر چــه زودت ه

ــه  ــد در خان ــاز جدی ــاخت و س ــرای س ــوزی ب lمج
ــد ــد ش ــادر نخواه ــن« ص »تدی

ــه  ــوص خان ــز در خص ــاد نی ــهردار نجف آب ــری، ش ــعود منتظ مس
ــه  ــراث فرهنگــی مدت هاســت ب ــد: می تاریخــی »تدیــن« می گوی
ــه انجــام آن  ــق ب ــود کــه موف ــه ب ــن خان ــی ای ــت میراث ــال ثب دنب

نشــد.

ــه ای  ــون، وظیف ــق قان ــهرداری ها طب ــت ش ــد اس ــه معتق وی ک
بــرای خریــد، احیــا و ســاماندهی خانه هــای تاریخــی نــدارد، اضافــه 
ــوع  ــه موض ــه ب ــه ای ک ــه عاق ــه ب ــا توج ــن رو ب ــد: از ای می کن
ــه  ــاد ب گردشــگری و توســعه زیرســاخت های آن در شــهر نجف آب
عنــوان شــهر کمکــی اصفهــان بــرای افزایــش میــزان مانــدگاری 
ــن« را  ــی »تدی ــه تاریخ ــد خان ــد خری ــم قص ــگران داری گردش
داشــتیم کــه بــا مخالفــت مالــک و پافشــاری دو ســاله موفــق بــه 

ــن کار نشــدیم. ای
تومانــی  میلیــون  قیمت گــذاری ۷00  از  نجف آبــاد  شــهردار 
ــد و  ــر می ده ــته خب ــال گذش ــن« در دو س ــی »تدی ــه تاریخ خان
ــن قیمــت از  ــا همی ــه را ب ــن خان ــا قصــد داشــتیم ای ــد: م می افزای
مالــک خریــداری کنیــم و ایــن در حالــی بــود کــه مالــک هزینه ای 
ــارد و ۸00  ــی دو میلی ــده یعن ــام ش ــذاری انج ــر نرخ گ ــار براب چه

ــرد. ــب می ک ــه اش طل ــروش خان ــرای ف ــان را ب ــون توم میلی
وی اضافــه می کنــد: دو ســال اســت کــه همــه تــاش خــود را بــه 
روش هــای مختلــف کدخدامنشــی و ... بکارگرفته ایــم تــا ایــن اثــر 
تاریخــی را حفــظ کنیــم و ایــن در حالــی اســت کــه مالــک راضــی 

بــه ایــن امــر نشــد.
منتظــری بــا بیــان اینکــه در روزهــای اول اردیبهشــت مــاه مالــک 
ــای  ــایه ها دیواره ــم همس ــه دور از چش ــه  ب ــورت مخفیان ــه ص ب
ــت،  ــرده اس ــب ک ــه را تخری ــن خان ــوان ای ای
ادامــه می دهــد: بایــد توجــه داشــت کــه 
ــک  ــه مال شــهرداری مجــوز ســاخت و ســاز ب

ــد داد. ــی را نخواه ــه تاریخ ــن خان ای
وی می افزایــد: حفــظ خانــه تاریخــی »تدیــن« 
ــاد و  دغدغــه بســیاری از شــهروندان نجــف آب
دوســتداران میــراث فرهنگــی اســت و از ایــن 
ــه  ــش از آنچ ــه بی ــم داد ک ــازه نخواهی رو اج
ــه  ــرار گرفت ــب ق ــه در معــرض تخری ــن خان ای
اتفــاق جدیــدی بــرای تن رنجــور و خســته اش 

بیفتــد.
ــای  ــب خانه ه ــب تخری ــه ت ــت ک ــی اس گفتن
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــای ج ــی در ج تاریخ
سال هاســت کــه بــاال گرفتــه و از ایــن رو 
ضــروری اســت کــه میــراث فرهنگــی و 
ــه  ــر توج ــن ام ــه ای ــن شــهرداری ها ب همچنی

ویژه تــری داشــته باشــند.

»خانه تدین« در وضعیت قرمز/برج هایی که بر قامت تاریخ ساخته می شوند
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 زهرا   بهرامی

پــس از ســال ها غفلــت و بی توجهــی، دیــوار دفاعــی گــرگان اثــر دوره 
ساســانی در مســیر احیــاء قرارگرفتــه و مســئوالن گلســتان امیــد دارند 

مــار ســرخ پنــج ســال دیگر بــه یونســکو برســد. 
دیــوار گــرگان یــا مــار ســرخ، ســومین دیــوار بلنــد دنیــا پــس از دیــوار 
ــزرگ چیــن و آلمــان اســت کــه حــدود 002 کیلومتــر طــول دارد و  ب
ــی  ــار مل ــت آث ــماره 2۳۴۵ در فهرس ــا ش ــال 1۳7۸ ب ــاه س 2۹ تیرم

کشــور بــه ثبــت رســیده  اســت.

در متــون قدیمــی و منابــع جغرافیایــی از ایــن 
ــه  ــزر در ناحی ــای خ ــار دری ــه از کن ــر تاریخــی ک اث
گمیشــان آغازشــده و تــا کوه هــای گلیــداغ در 
ــوار  ــت، دی ــه  اس ــه  یافت ــه ادام ــرق کال ــمال ش ش
ــیروان و  ــد انوش ــرخ، س ــوار س ــکندر، دی ــزرگ اس ب

ــت. ــده اس ــده ش ــی نامی ــوار دفاع دی
ایــن دیــوار در طــول مســیر خــود دارای تأسیســات 
وابســته نظیــر خنــدق، زنجیــره ای از قلعه هــا، 
ــت  ــای هدای ــد، کانال ه ــزی، س ــای آجرپ کوره ه
آب و بیــش از 3۸ قلعــه بــه شــکل چهارگــوش بوده 
ــون  ــان هم اکن ــئوالن و محقق ــه مس ــه گفت ــه ب ک
تقریبــاً تمــام ایــن دیــوار ازمیان رفتــه اســت و 
ــه در زیرخــاک  ــای کوچکــی از آن ک ــا بخش ه تنه

ــی اســت. ــده، باق ــون مان مدف
به گفتـه باسـتان شناسـان، دیـوار گرگان بـه لحاظ 
بهره گیـری از مصالـح بـوم آورد و تولیـد خشـت و 
پخـت در کوره هـای آجرپزی حاشـیه دیوار، نسـبت 
سـال های  در  ساخته شـده  دیوارهـای  سـایر  بـه 
دور، کم نظیـر اسـت به طوری کـه می تـوان گفـت 
مسـتحکم ترین دیـوار دفاعـی بـوده کـه بـه دسـت 

معمـاران ایرانـی ساخته شـده اسـت.
در  باستان شناســی  ارشــد  کارشــناس  یــک 
خصــوص ایــن دیــوار تاریخــی گفــت: دیــوار 
ــت، در  ــروف اس ــرخ مع ــار س ــه م ــه ب ــرگان ک گ
اواخــر ساســانی در برابــر دشــمنان شــمالی در قرون 
پنجــم و ششــم میــادی ساخته شــده اســت.

ــه عــرض 30  ــی ب ــود خندق ــی از وج ــب رضای حبی
ــن  ــزود: در ای ــر داد و اف ــوار خب ــداد دی ــر در امت مت
ــر  ــت و دیگ ــان داش ــان آب جری ــدق در آن زم خن
تأسیســات آبــی ماننــد کانــال و ســد باســتانی نیــز 

ــد. ــه آن بودن ــته ب ــات وابس از تأسیس
ــوار از  ــه دی ــح اولی ــه مصال ــان این ک ــی بابی رضای
آجرهایــی بــا خــاک رس و با ترکیــب کاه خردشــده 
ریزودرشــت بــوده، ادامــه داد: وزن تقریبــی هرکــدام 
از آجرهــا بعــد از پخــت در کوره هــا ۲1 تــا ۲4 

ــت. ــوده اس ــرم ب کیلوگ
ــگ  ــن کارشــناس باستان شناســی، رن ــه ای ــه گفت ب
بیشــتر آجرهــا بــه جهــت جنــس و ذرات موجــود در 
خــاک مورداســتفاده، آجــری متمایــل بــه نخــودی 
تــا قرمــز اســت و بــه ایــن دلیــل در برخــی منابــع 
ــز  ــرخ نی ــار س ــا م ــرخ ی ــوار س ــه آن دی تاریخــی ب

ــت. ــده اس گفته ش
وی اضافــه کــرد: دیــوار بــزرگ گــرگان کــه یکــی 

از آثــار شــگفت انگیز معمــاری پیــش از اســام 
ــازمان  ــوی س ــون از س ــد، هم اکن ــمار می آی ــه ش ب
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ایــران به عنــوان یکــی از گزینه هــای اصلــی 
ــی  ــراث جهان ــار می ــت آث ــت در فهرس ــرای ثب ب

ــت. ــرح اس ــکو( مط )یونس

lتشکیل کارگروه برای احیاء دیوار گرگان
میــراث فرهنگــی گلســتان هــم در راســتای احیــاء 
ــر  ــی در نظ ــای مختلف ــه ه ــرگان برنام ــوار گ دی
گرفتــه و ایــن اقــدام را یکــی از اولویــت های ســال 
جدیــد اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان قــرار داده 
ــورد  ــا م ــه باره ــرگان البت ــوار گ ــاله دی ــت. مس اس
تاکیــد مقامــات مســئول اســتان بخصــوص نماینده 
ــت اهلل  ــه و آی ــرار گرفت ــتان ق ــه در گلس ــی فقی ول
نورمفیــدی در ســخنرانی هــای مختلــف خواســتار 
ــن  ــزرگ و بی ــت ب ــن ظرفی ــتفاده از ای ــاء و اس احی

ــد. المللــی شــده ان
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل می ــه، مدی ــن رابط در همی
احیــاء  گلســتان،  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
بخشــی از ایــن اثــر تاریخــی را یکــی از برنامه هــای 
ــت:  ــت وگف ــاری دانس ــال ج ــتان در س ــدی اس ج
ــزی در جهــت  ــاء و برنامه ری ــرای احی کارگروهــی ب
ــن  ــد. ای ــکیل ش ــتان تش ــر در اس ــن ام ــق ای تحق
ــان،  ــدان، کارشناس ــور عاقه من ــا حض ــروه ب کارگ
مســئوالن و مهندســین و بخــش خصوصــی 
ــوار  ــاء دی ــازوکارهای احی ــود و س ــکیل می ش تش
موردبررســی قرارگرفتــه و مشــخص می شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: به طورقطــع درآمــد حاصــل 
از گردشــگری و احیــاء ایــن اثــر بــه مــردم بومــی و 
ــم  ــا داری ــت. بن ــد گرف ــق خواه ســرمایه گذاران تعل
در  بومــی  اهالــی  و  از ظرفیــت عاقه منــدان 
ــم مصالحــی  ــم و امیدواری ــره ببری ــوار به ــاء دی احی
ــر  ــارف دیگ ــرای مص ــوار ب ــته از دی ــه درگذش ک

ــردد. ــی بازگ ــر تاریخ ــن اث ــه ای ــده ب استفاده ش
کریمـی ادامـه داد: به بازگشـت مصالح دیوار بسـیار 
خوش بیـن هسـتیم زیـرا اعتقادداریم هر جا مـردم را 

دعوت به مشـارکت کنیـم، نتیجـه می گیریم.

ــرای  ــد ب ــای هدفمن ــرای برنامه ه lاج
ــوار ــی دی ــاء و معرف احی

ــد از  ــتان هرچن ــی گلس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــردم و  ــارکت م ــا مش ــی ب ــر تاریخ ــن اث ــاء ای احی

بخــش خصوصــی خبــر داد امــا ابعــاد و چگونگــی 
ــروژه  ــر پ ــود کــه آن را از مدی ــاء ســؤالی ب ــن احی ای
بــزرگ  دیــوار  باستان شناســی  پژوهش هــای 
گــرگان و معــاون ســابق میــراث فرهنگی گلســتان 
پرســید و حمیــد عمرانــی رکاونــدی در پاســخ گفت: 
دیــوار تاریخــی گــرگان کــه ســال ها مغفــول مانــده 
بــود در ســال گذشــته موردتوجــه ویــژه قرارگرفتــه 
و اعتبــارات خوبــی بــرای اجــرای برنامه هــای 
هدفمنــد بــرای احیــاء و معرفــی و همچنیــن 
ــی  ــر تاریخــی در اســتان پیش بین ــن اث حفاظــت ای

ــد. ش
ــای  ــوزش نیروه ــم آم ــاش می کنی ــزود: ت وی اف
انســانی، فعالیت هــای میدانــی و ... بــرای رفــع 
معضــات و مشــکات دیــوار تاریخی گرگان باشــد 
و اعتبــارات ویــژه ای بــه ایــن اثــر تخصیــص یابــد.
ــراث  ــراث فرهنگــی اداره کل می ــاون ســابق می مع
ــتان  ــگری گلس ــتی و گردش ــی، صنایع دس فرهنگ
ــارد  ــک میلی ــص ی ــورت تخصی ــه داد: در ص ادام
تومــان در ســال می توانیــم در یــک برنامــه 
ــاء  ــی و احی ــوزش، معرف ــار آم ــاله در کن ــج س پن
ــه و  ــت اولی ــات حفاظ ــوار مقدم ــی از دی بخش های

ــم. ــام دهی ــز انج ــی را نی ــت جهان ثب
ــرداری  ــگاری، عکس ب ــرد: مســتند ن ــه ک وی اضاف
و تکمیــل گمانه زنی هــا و اتمــام کاوش هــا از 
ــل  ــاله تکمی ــه 5 س ــه در برنام ــت ک ــی اس افق های
ــرگان  ــی گ ــوار تاریخ ــی دی ــت جهان ــده ثب پرون

دیده شــده اســت.
ــات  ــرد: عملی ــان ک ــدی خاطرنش ــی رکاون عمران
کاوش در دیــوار تاریخــی گــرگان از ســال ۷۸ 
ــات  ــال کار تحقیق ــن س ــس از چندی ــده و پ آغازش
و کاوش و عملیــات مشــترک بــا اســکاتلندی ها 
مطالعــات  اعظــم  بخــش  هم اکنــون 
و  انجام شــده  گــرگان  دیــوار  باستان شناســی 
ــبتًا  ــوص آن نس ــی در خص ــات باستان شناس اطاع

کامــل اســت.

lهدف ما حذف مردم نیست
ــم  ــن حری ــگاری و تعیی ــتند ن ــام مس ــر انج وی ب
مصــوب دیــوار تاریخــی گــرگان تأکیــد و تصریــح 
کــرد: تعییــن حریــم، تهیــه نقشــه و تصویــب 

ــه  ــت ک ــی اس ــوار تاریخ ــات دی ــی از الزام آن یک
زمان بــر اســت امــا بنــا داریــم ایــن طــرح در ســال 
جــاری تهیــه و ضوابــط آن مشخص شــده و در 

ــد. ــب برس ــه تصوی ــی ب ــورای فن ش
ــون  ــه هم اکن ــد اینک ــا تائی ــدی ب ــی رکاون عمران
روســتاهایی در مســیر دیــوار قــرار دارنــد امــا 
بنــا نداریــم آن هــا را جابجــا کنیــم، اظهــار 
کــرد: هم اکنــون تعــدادی خانه بــر روی دیــوار 
ــا معضــل نیســتند  ــا آن ه ــا ازنظــر م بناشــده اند ام
و هــدف مــا حــذف مــردم نیســت بلکــه بنــا داریــم 
ــا 15 ســاله  ــی 10 ت ــازه زمان مدیریــت کــرده و در ب
ــه تمــام روســتا را. ــم ن ــن خانه هــا را جابجــا کنی ای

ــارکت  ــم از مش ــا داری ــه بن ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــره  ــرگان به ــی گ ــوار تاریخ ــاء دی ــردم در احی م
ببریــم، گفــت: بنــا نداریــم کل دیــوار را احیــاء کنیم 
ــت از  ــاء و حفاظ ــرای احی ــار ب ــرو و اعتب ــون نی چ
دیــوار ۲00 کیلومتــری نــه در تــوان ســازمان میراث 
ــا 10  ــت؛ ام ــور نیس ــوان کش ــه در ت ــی و ن فرهنگ
ــن  ــه گردشــگری در طــول مســیر ای ــه نمون منطق

ــت. ــده اس ــوار دیده ش دی
ــوار  ــده دی ــه آین ــدی متذکــر شــد: ب ــی رکاون عمران
ــیر  ــه مس ــل آن ب ــت تبدی ــی و ظرفی ــت جهان و ثب
گردشــگری و کمــک بــه توســعه پایــدار و اشــتغال 
در اســتان خوش بیــن هســتیم به شــرط اینکــه 
ــرای  ــردم ب ــی و م ــتگاه های اجرای ــه دس ــزم هم ع
تحقــق ایــن امــر جــزم شــود و اعتبــار ویــژه بــه آن 

ــد. تخصیــص یاب
بـه دلیـل تغییراتـی کـه توسـط سـاکنان اطـراف 
ایـن دیـوار در سـاختار خـود دیـوار و تأسیسـات آن 
شـده و همچنیـن بـه دلیـل تغییـرات فرسـایش 
آب و هوایـی بخـش زیـادی از دیـوار یـا نابـود یـا 
زیرخـاک مدفون شـده اسـت کـه ایـن امـر کار ثبت 
را بـا مشـکاتی روبـه رو کـرده اسـت. از سـویی بـه 
دلیـل وجـود برخـی روسـتاها در مسـیر و همچنین 
زمین هـای کشـاورزی بـر روی ایـن دیـوار، میـراث 
بـا چالشـی جـدی بـرای ثبـت  فرهنگـی عمـًا 
جهانـی ایـن میـراث عظیـم روبـه رو اسـت، امـا بـه 
نظر می رسـد تاش هـای جدی بـرای قـرار گرفتن 
مار سـرخ در مسـیر یونسـکو آغازشـده و می توان به 

آینـده آن خوش بیـن بـود.

»مار سرخ« ساسانیان ۵ سال دیگر به 
یونسکو می رود
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میـراث ایــران

هژیر فتحی

در  ساســانیان  کاخ  باشــکوه ترین 
سروســتان قــرار دارد امــا مــردم در چنــد 
کیلومتــری آن دســته دســته مشــغول 
خریــد محصــوالت لبنــی محلــی هســتند و 
دوغ و ماســت محلــی برایشــان مهمتــر از 

ــت.  ــخ اس تاری

ــارس  ــتان ف ــتان در اس ــتان سروس ــه شهرس ــه ب ــافرانی ک مس
می رســند اول از همــه مغــازه هایــی را مــی بیننــد کــه محصــوالت 

ــی مــی فروشــند. لبنــی محل
مــردم در جمعیــت بــه هــم پیوســته از این مغــازه بــه مغــازه کناری 
و از آن هــم بــه فروشــگاه خیابــان مجــاور در حــال تــردد هســتند 
تــا مبــادا در ماراتــن خریــد دوغ، ماســت و کــره محلــی از ســایرین 

عقــب بماننــد.
اگــر بــه تابلوهــای راهنمایی شــهر نگاهــی بیاندازیــد غیر از مســیر 
دسترســی بــه خیابانهای شــهر چیــز دیگــری دســتگیرتان نخواهد 
شــد و  اگــر بــا منطقــه آشــنایی نداشــته باشــید هیچــگاه نخواهیــد 
فهمیــد کــه در نزدیکــی این شــهر، باشــکوه تریــن کاخ ساســانیان 

قــرار گرفتــه اســت.
ــا  ــت  ام ــهر هس ــن ش ــانیان در ای ــن کاخ دوره ساس ــکوه تری باش
تابلویــی وجــود نــدارد کــه اطاعاتــی بــه مســافران بدهــد و آنهــا 
ــی  ــرده و برم ــت ک ــی قناع ــره محل ــت، دوغ و ک ــد ماس ــه خری ب

ــد. گردن
بــرای دیــدن ایــن کاخ بایــد  9 کیلومتــر بــه ســمت جنــوب غربــی 
شــهر سروســتان رفــت و پــس از طــی ایــن مســافت اصــا نیــازی 
نیســت بــه کنــار جــاده نــگاه کنیــد تــا متوجــه شــوید راه را درســت 
ــای کاخ  ــی جوی ــردم محل ــر اســت از م ــه بهت ــه، بلک ــا ن ــد ی رفتی
شــوید تــا راه را بــه شــما نشــان دهنــد و پــس از طــی این مســافت 
باالخــره در کنــار یــک دوراهــی بنــری نصــب شــده بــر داربســت 
ــه شــما اطــاع مــی  ــد کــه ب ــد دی ــزی کــج و معــوج را خواهی فل

دهــد بــه نزدیکــی کاخ رســیده ایــد.
ــو را  ــن تابل ــد و دومی ــی کنی ــری ط ــی را چندکیلومت ــاده فرع ج
خواهیــد دیــد و ایــن آخریــن تابلویــی خواهــد بــود کــه مســافران 
ــه  ــن مســیر ب ــن کاخ باشــکوه  در طــول ای ــدا کــردن ای ــرای پی ب

ــد. ــی بینن چشــم م
ــه  ــوید ک ــر ش ــی دیگ ــاده فرع ــک ج ــد وارد ی ــو بای ــد از تابل بع
ابتــدای آن ســنگاخ اســت، ایــن جــاده ســنگاخ شــما را بــه کاخ 
ساســانیان مــی رســاند. جــاده ای کــه مســافران دســته دســته بــا 
خودروهایشــان از کنــارش عبــور مــی کننــد بــدون اینکــه بداننــد 

ــرار دارد. ــی در آن ق ــر میراث ــم نظی ــر ک چــه اث
وقتــی بــه محوطــه بیرونــی کاخ رســیدید، از اینکــه هیچ مســافری 
ــد  ــغول خری ــا مش ــد. آنه ــب نکنی ــد تعج ــی کن ــد نم ــا بازدی از بن
محصــوالت لبنــی محلــی هســتند و اطاعــی از ایــن کاخ ندارنــد، 
یــا حتــی کســی کــه در محوطــه اطاعاتــی از ایــن بنــا بــه شــما 
بدهــد وجــود نــدارد، شــما یــا بایــد از معلومــات قبلــی خود اســتفاده 
ــار محوطــه نصــب  ــه در کن ــی ک ــات دو تابلوی ــا از اطاع ــد ی کنی
شــده بهــره منــد شــوید بــدون اینکــه دغدغــه داشــته باشــید کــه 
حضــور انبــوه جمعیــت بــرای شــما ایجــاد مشــکل کنــد، اینجــا به 
ــده  ــد کنن ــراث فرهنگــی و یکــی دو بازدی ــور می ــد مام ــر از چن غی

کســی پیــدا نمــی شــود.
وارد کاخ کــه مــی شــوید داربســتهایی را خواهیــد دیــد کــه از دهــه 

ــا مرمت هــای  ــده ت ــان باقــی مان ــا نصــب شــده و همچن ۸0 در بن
کاخ تمــام شــود.

ــا،  ــده و گنبده ــاخته ش ــچ س ــنگ و گ ــم از س ــای عظی ــن بن ای
دارد. متعــددی  دهلیزهــای  و  اتاق هــا  ایوان هــا، 

ــی  ــرات متفاوت ــتان نظ ــاخت کاخ سروس ــخ س ــوص تاری در خص
وجــود دارد ولــی احتمــاال ایــن بنــا از آثــار بهــرام پنجــم ساســانی 
بــوده کــه بــه وســیله »مهرنرســی« وزیــر معــروف او کــه صــدارت 
ــوده ســاخته شــده  ــز عهــده دار ب ــرد دوم را نی ــرد اول و یزدگ یزدگ

اســت.
ایــن بنــا کــه از باشــکوه تریــن کاخهــای ساســانی محســوب مــی 
ــوان ورودی و  ــه تقــدس هــم داشــته و شــامل یــک ای شــود، جنب
گنبــدی در مرکــز و حیــاط اســت. در ایــن کاخ نســبت بــه بناهــای 
دیگــر ایــن دوره از فــن معمــاری و پــان پیچیــده و کامــل تــری 

اســتفاده شــده اســت.
آخریــن بررســی های باستان شناســی در مجموعــه کاخ سروســتان 
نشــان داد، ایــن مجموعــه ساســانی در دوره اوج شــکوه خــود حدود 
30 هکتــار وســعت داشــته بــه طوریکــه مجموعــه کاخ سروســتان 

قدیمــی تریــن گنبــد آجــری کشــور را در خــود جــای داده اســت.
مســئول میــراث فرهنگــی شهرســتان سروســتان و مدیــر داخلــی 
کاخ پیرامــون محرومیتهــای ایــن بنــا مــی گویــد: ایــن بنــا یکــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــای تاریخ ــن بناه از جذابتری
ظرفیتهایــی کــه دارد از آن بــرای جــذب گردشــگر اســتفاده کــرد.
ــا در  ــوی راهنم ــود تابل ــدم وج ــورد، ع ــن در م محمدصــادق آرام ت
مســیر بــرای ایــن بنــای تاریخــی ادامــه مــی دهــد: هــم اکنــون 
دو تابلــو کوچــک در ۷0 کیلومتــری و ۲0 کیلومتــری سروســتان از 
ســمت شــیراز وجــود دارد کــه ایــن تعــداد تابلــو بســیار کــم اســت. 

ــی  ــراث فرهنگ ــته می ــال گذش س
بــرای نصــب تابلــو در جــاده هــای 
اطــراف ایــن بنــا اقداماتــی انجــام 
و در مهرمــاه ســال گذشــته بــا 
ــرر  ــه مق ــورت گرفت ــای ص توافقه
ــن  ــازی ای ــه راه و شهرس ــد ک ش

ــد. ــا را نصــب کن تابلوه
فرهنگــی  میــراث  مســئول 
شهرســتان سروســتان و مدیــر 
داخلــی کاخ  اعــام مــی کنــد 
کــه  نصــب ایــن تابلوهــا نیــاز بــه 

دارد. شهرســازی  و  راه  مجــوز 
ــد:  ــی ده ــه م ــور ادام ــن ط وی ای
بــر ایــن اســاس نصــب ایــن 
تابلوهــا بــه ایــن اداره ســپرده شــد 
امــا بــه رغــم پیگیــری هــای 
صــورت گرفتــه هیــچ اقدامــی 
صــورت نگرفــت و خــود مــا بــرای 

ایــام عیــد دو بنــر در نزدیکــی بنــا نصــب کردیــم، بــا ایــن وجــود 
ــود. ــی ش ــری م ــد پیگی ــه ج ــرای کاخ ب ــا ب ــو راهنم ــب تابل نص

ــه ایــن بنــا نیــز مــی گویــد:  آرام تــن در مــورد جــاده دسترســی ب
نزدیــک بــه ۲00 متــر از جــاده دسترســی بــه ایــن بنــا خاکی اســت 
و قــرار بــود کــه بــر اســاس برآوردهــای صــورت گرفتــه مبلغــی از 

ســوی فرمانــداری بــرای آســفالت آن تخصیــص یابــد.
بــرای آســفالت جــاده دسترســی بــه ایــن بنــا فقــط پنــج میلیــون 
تومــان نیــاز اســت و آرام تــن مــی گویــد: میــراث فرهنگــی بودجه 
ــا وجــود پیگیــری  ــدارد و ب ــرای انجــام ایــن کارهــا ن ــی ب آن چنان
هــای انجــام شــده مقــرر شــد کــه ایــن مبلــغ از ســوی فرمانــداری 
پرداخــت شــود کــه متاســفانه ایــن گونــه نشــد و در حالــی کــه چند 
روز بیشــتر بــه ایــام عیــد نمانــده بــود خودمــان شــبانه جــاده خاکی 

را صــاف کردیــم.
ــدن هســتند  ــا مشــغول دی ــن بن ــه در  ای یکــی دو گردشــگری ک
ــن  ــه آرام ت ــد، ک ــده ان ــن داربســتها را دهــه ۸0 دی ــد ای ــی گوین م
مــی گویــد: از ســال ۸۶ ایــن داربســتها بــه منظــور مرمــت گنبــد 
ــه عــدم تخصیــص  ــی از جمل ــه دالیل ــا ب ــا بن کاخ نصــب شــد ام
اعتبــار کار مرمــت بــه اتمــام نرســیده و ایــن داربســتها همچنــان 

ــد. ــود دارن وج
ــه قــرار اســت  ــا ایــن تفاســیر چگون شــاید از خــود بپرســید کــه ب
ــش  ــن برای ــه آرام ت ــد، ک ــی برس ــت جهان ــه ثب ــی ب ــن بنای چنی
پاســخی دارد: کاخ ساســانی از جملــه بناهایــی اســت کــه 
ــدت  ــد م ــی را دارد و طــی چن ــت جهان ــرای ثب ــای الزم ب ظرفیته
اخیــر بــرای تحقــق ایــن امــر اقدامــات زیــادی انجــام شــده اســت. 
مســتند نــگاری بنــا، تهیــه نقشــه، وجــود آمــار بازدیدکننــدگان و... 
از جملــه شــرایط ثبــت جهانــی یــک بناســت کــه کاخ سروســتان 

ــرایط را دارد. ــن ش ای
آرام تــن مــی گویــد کــه بــرای ثبــت در یونســکو فقــط یــک ایــراد 
کــه آن هــم مربــوط بــه بلیــط فروشــی اســت گرفتــه شــده کــه 
ســاخت یــک اتاقــک بــرای بلیــط فروشــی بــرای ســال جــاری در 

دســتور کار اســت.
در راه بازگشـت بـاز هم مـردم را خواهیـد دید که بـدون کوچکترین 
اطاعـی از وجـود چنیـن کاخی مسـیر خـود را ادامـه مـی دهند، و 

دسـته دیگـری دارنـد دوغ، ماسـت و کـره محلی مـی خرند.
می گویند اینجا محصوالت لبنی با کیفیتی دارد...

باشکوه ترین کاخ ساسانیان
 در انتهای جاده غربت
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میـراث ایــران

قامــت ســنگ نــگاره هــای باســتانی 
ــی  ــدای تاریخ ــرده و ص ــم ک ــره خ تیم
کتیبه هایــی کــه 0۴هزارســال ابــر و باد 
و آفتــاب و بــاران نابودشــان نکــرده، به 
دســت انســان درحــال خاموشــی اســت. 
ــر عرصــه  دســت تجــاوز گــر انســان ب
ــه دروازه ورود  ــته هایی ک ــره نوش صخ
ــه دنیــای باســتان اســت  بشــر معاصــر ب
طــی هفته هــای اخیــر دو هــزار ســنگ نــگاره از 12 هــزار 
ــود  ــن را ناب ــره خمی ــتانی تیم ــه باس ــگاره منطق ــنگ ن س

ــت. ــرده اس ک

ــا 40 هــزار ســال قدمــت  ســنگ نگاره هایــی کــه از پنــج هــزار ت
دارنــد و زبــان گویــای انســان باســتان بــا بشــر عصر جدید هســتند 
امــا بــر اثــر بــی توجهــی و ســودجویی حالشــان رو بــه وخامــت و 

عمرشــان در حــال اتمــام اســت.
ــه  ــان در منطق ــگاره ای جه ــنگ ن ــنگ س ــه س ــن تخت بزرگ تری
تیمــره بــه تصویــر کشــیده شــده کــه بــه کتیبــه بــزرگ معــروف 
ــا  ــک ج ــش ی ــش از 150 نق ــنگی بی ــوی س ــن تابل ــت. در ای اس
ــه تنهایــی  جمــع شــده کــه رازگشــایی از ایــن ســنگ نگاره هــا ب
ــل از  ــد قب ــر می رس ــه نظ ــا ب ــاز دارد ام ــی نی ــال ها کار پژوهش س
ــه  ــه میــان بیایــد ایــن صداهــای تاریخــی رو ب آنکــه پژوهشــی ب

خاموشــی می رونــد.
آواز گذشــتگان، امــروز در تیمــره زیــر پــای خشــن بولدوزرهــا بــه 
ــزار  ــه 40 ه ــنگی ک ــای س ــود و طرح ه ــل می ش ــکوت تبدی س
ســال ابــر و بــاد و آفتــاب و بــاران را برتابیــده و مقاومــت کرده انــد 

ــود می شــوند. ــه خــرد و ناب ــد دقیق ــن روزهــا طــی چن ای
ــران  ــده در ای ــف ش ــط کش ــن خ ــان قدیمی تری ــه میزب ــره ک تیم
ــده ای  ــه ش ــه تک ــته های تک ــنگ نوش ــان س ــاال میزب ــوده، ح ب
ــه  ــا ک ــنگ نگاره ه ــن س ــود و ای ــا نمی ش ــر احی ــه دیگ ــت ک اس
موزه هایــی در بــاد هســتند بــه بــاد می پیوندنــد و بــه عنــوان تنهــا 
دریچــه ارتباطــی دنیــای باســتانی و جهــان امــروز، بــرای همیشــه 

ــوند. ــته می ش بس
 

2000l ســنگ نــگاره طــی روزهــای اخیــر در تیمره 
متالشــی شدند

پژوهشــگر ســنگ نگاره هــای ایــران اظهــار داشــت: طــی روزهای 
ــردن ســنگ  ــود ک ــال ناب ــرادی در ح ــه اف ــع شــدیم ک ــر مطل اخی
ــه در  ــن منطق ــس از حضــور در ای ــتند و پ ــره هس ــای تیم نگاره ه
نهایــت شــگفتی متوجــه شــدم بیــش از دوهــزار ســنگ نــگاره که 
قدمــت بعضــی از آنهــا بــه 1۷ هــزار ســال قبــل می رســد نابــود و 

ــده اند. ــرد ش خ
محمدناصــری فــرد بــا بیــان اینکه ایــن حجم عظیــم تخریــب آثار 
تاریخــی طــی چنــد روز فاجعــه بــار اســت، افــزود: برخــی ســنگ 
نگاره هــای ایــن محوطــه تبدیــل بــه تلــی از ماســه و ســنگ شــده 
ــای  ــری محوطه ه ــای تصوی ــمت هایی از کتیبه ه ــفانه قس و متاس

دیگــر نیــز از جــای کنــده شــده بودنــد.
وی تاکیــد کــرد: اگــر از ایــن نابودگــری جلوگیــری نشــود، ســنگ 
ــد و  ــد ش ــود خواهن ــاً ناب ــن تمام ــدو و مزای ــه قی ــای منطق نگاره ه

ــد.     ــی نمی مان ــه باق ــن منطق ــخ کهــن در ای ــری از تاری ــچ اث هی
ــی از  ــه تل ــل ب ــه تبدی ــن محوط ــای ای ــنگ نگاره ه ــی س برخ
ــای  ــمت هایی از کتیبه ه ــفانه قس ــده و متاس ــنگ ش ــه و س ماس
ــد  ــده بودن ــده ش ــای کن ــز از ج ــر نی ــای دیگ ــری محوطه ه تصوی
کــه اگــر از ایــن نابودگــری جلوگیــری نشــود، ســنگ نگاره هــای 
منطقــه قیــدو و مزایــن تمامــاً نابــود خواهنــد شــد و هیــچ اثــری از 
تاریــخ کهــن در ایــن منطقــه باقــی نمی ماندناصــری فــرد بــا بیــان 

اینکــه طــی ســال های اخیــر عامــل انســانی باعــث از بیــن رفتــن 
ــر تاریخــی در ســنگ نگاره هــای تیمــره  بیــش از شــش هــزار اث
ــد در  ــعه س ــت: توس ــان داش ــت، بی ــده اس ــن ش ــتان خمی شهرس
منطقــه گلپایــگان، طرح انتقــال آب از ســد کوچــری، احــداث جاده 
ــق بســیاری از  ــوزدر و فرن و احــداث ســدهای خاکــی شــهیدآباد، ل

ــت. ــرده اس ــود ک ــره را ناب ــه تیم ــنگ نگاره های منطق س
ــی در ایــن منطقــه تاریخــی  ــه فعالیت هــای معدن ــا اشــاره ب وی ب
ــیلیس و  ــه س ــتیابی ب ــرای دس ــادن ب ــداث مع ــت: اح ــار داش اظه
تراورتــن نیــز در منطقــه تیمــره طــی ســال های اخیــر بخشــی از 
میــراث باســتانی و گرانبهــای ســنگ نگاره های تیمــره را تخریــب 

کــرده اســت.
ــن  ــن و مخرب تری ــانی را خطرناک تری ــل انس ــرد عام ــری ف ناص
تهدیــد بــرای ایــن آثــار باســتانی دانســت و تصریــح کــرد: عــاوه 
ــل انســانی  ــی، عوام ــی و اکتشــافات معدن ــر فعالیت هــای عمران ب
ــنگ  ــتکاری س ــب، دس ــون تخری ــف همچ ــکل های مختل در ش
ــا  ــر آنه ــادگاری ب ــامی و نوشــتن ی ــردن اس ــه ک ــته ها و اضاف نوش

ــت. ــل اس ــار بی بدی ــن آث ــد ای ــل تهدی ــر عوام از دیگ
ــی  ــای ب ــی و یافته ه ــر ارزش تاریخ ــاوه ب ــرد: ع ــح ک وی تصری
بدیــل و بــی مثــال در مــورد زندگــی بشــر روزگار باســتان در تیمــره 
خمیــن، ایــن منطقــه باســتانی پتانســیل تبدیــل شــدن بــه قطــب 
ــال را  ــارد دالری در س ــد میلی ــا ارزآوری چن ــور ب ــگری کش گردش
دارد امــا طــی ســال های اخیــر عوامــل طبیعــی و انســانی در کنــار 
ســرقت های صــورت گرفتــه از ایــن منطقــه، نگرانی هــا را در 

زمینــه نابــودی ایــن منطقــه باســتانی تشــدید کــرده اســت.
ــه تخریب هــای  ــا اشــاره ب ــران ب پژوهشــگر ســنگ نگاره هــای ای
ــتاندار  ــا از اس ــزود: م ــره اف ــه تیم ــای منطق ــنگ نگاره ه ــر س اخی
مرکــزی اســتدعا داریــم اندیشــه ای بــرای رفــع ایــن مشــکل بــه 
کار بســته و ســریعاً دســتور توقــف ایــن رونــد نابودگرانــه را صــادر 

کننــد.
 

lفعالیــت معدنــی در منطقــه بایــد بــا مجــوز میــراث 
فرهنگــی انجــام شــود

مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
مرکــزی در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: طبــق عکس هــا و 
ــه دســت  ــه ب ــن منطق ــر از ای ــد روز اخی ــه در چن ــی ک گزارش های
ــراث فرهنگــی اســتان مرکــزی رســیده تحقیــق و بررســی در  می
ــری  ــا پیگی ــا ب ــده ت ــاز ش ــته آغ ــات از روز گذش ــن اقدام ــورد ای م

ــود. ــری ش ــه آن جلوگی ــب، از ادام ــاله تخری مس

ســیدمحمد حســینی افــزود: در حــال حاضــر کارشناســان میــراث 
فرهنگــی بــا حضــور در منطقــه تیمــره در حــال ارزیابــی و بررســی 
ــا اگــر  ــن ســنگ نگاره هــا هســتند ت ــب ای ــزان و عامــل تخری می
ایــن نابودگــری بــه ســبب فعالیــت هــای معدنــی اســت، در اســرع 
ــورا  ــود دارد ف ــری وج ــل دیگ ــر عام ــود و اگ ــف ش ــت متوق وق

ــری و رســیدگی شــود. پیگی
ســایت موزه هــا و ســنگ نگاره هــا در بســتر طبیعــی معنــا و 
ــه  ــز در منطق ــره نی ــای تیم ــره نگاره ه ــد و صخ ــوم می یابن مفه
ــا  ــا و ی ــکان حفاظــت از آنه ــه ام ــده هســتند ک گســترده ای پراکن
انتقالشــان بــه نقطــه دیگــر یــا جمــع آوری ایــن ســنگ نگاره هــا 
در مــوزه وجــود نــدارد بنابرایــن در محــل بایــد از ایــن آثار ارزشــمند 
تاریخــی حفاظــت شــودمدیرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
ــدن  ــت و مع ــرد: صنع ــد ک ــزی تامی ــتان مرک ــگری اس و گردش
بــرای اعطــای مجــوز فعالیــت معدنــی در چنیــن مناطقــی بایــد از 
میــراث فرهنگــی اســتعام کنــد و در صورتــی کــه امــکان فعالیت 
بــدون آســیب در ایــن منطقــه فراهــم باشــد مجــوز داده می شــود 
امــا متاســفانه طبــق قواعــد برخــورد نشــده و از میــراث فرهنگــی 

ــود. ــتعام نمی ش اس
ــتر  ــا در بس ــنگ نگاره ه ــا و س ــایت موزه ه ــرد: س ــان ک وی بی
ــره  ــای تیم ــره نگاره ه ــد و صخ ــوم می یابن ــا و مفه ــی معن طبیع
نیــز در منطقــه گســترده ای پراکنــده هســتند کــه امــکان حفاظــت 
از آنهــا و یــا انتقالشــان بــه نقطــه دیگــر یــا جمــع آوری این ســنگ 
ــن  ــد از ای ــل بای ــن در مح ــدارد بنابرای ــود ن ــوزه وج ــا در م نگاره ه

ــار ارزشــمند تاریخــی حفاظــت شــود. آث
حســینی خاطرنشــان کــرد: در ســطح اســتان مرکــزی دو هــزار 
اثــر تاریخــی وجــود دارد کــه یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی 
نیــرو و امــکان رســیدگی و محافظــت از نقطــه بــه نقطــه ایــن 
ــای  ــنگ نگاره ه ــدارد و س ــی را ن ــای تاریخ ــا و محوطه ه بناه
ــن  ــد بنابرای ــر گرفته ان ــترده ای را در ب ــه گس ــز منطق ــره نی تیم
مهمتریــن اقــدام در ایــن شــرایط فرهنــگ ســازی بــرای 
جلوگیــری از هــر گونــه تخریــب ایــن آثــار تاریخــی بــه دســت 

انســان اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
مرکــزی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا عــاوه بــر اینکــه صنعــت 
ــی در  ــدن می بایســت در اعطــای مجوزهــای اکتشــاف معدن و مع
ــگ  ــد فرهن ــد بای ــراث فرهنگــی اســتعام کن ــن مناطــق از می ای
ســازی انجــام شــود تــا عوامــل مخــرب دیگــر ایــن آثــار تاریخی و 

باســتانی نیــز تــا حــد امــکان کاهــش یابــد.

نابودی قدیمی ترین نشانه های تمدن

تیشه برقامت ۴۰هزارساله سنگ نگاره های تیمره/تاریخ زیرتیغ بولدوزرها

 ثمین 
مامقانی نژاد
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میـراث ایــران

چند قدم تا نابودی 
کهن ترین دخمه یزد 

باقی است/ روزگار 
فراموشی دیلم

دخمــه  قدیمی تریــن  دیلــم، 
ــه رغــم  ــزد اســت کــه ب اســتان ی
ثبــت در فهرســت آثــار ملــی، این 
روزهــا حــال روز خوشــی نــدارد و 
فقــط چنــد قــدم دیگــر تــا نابــودی کامــل ایــن دخمــه راه 

ــت.  ــی اس باق

در میــان پســته زارهای محلــه دیلــم اردکان یــک اثــر تاریخــی 
معماگونــه وجــود دارد کــه شــاید از نظــر مطالعــات تاریخــی و 
ســیر تحــول زندگــی زرتشــتیان منطقــه، بســیار مهــم و حیاتی 

باشــد.
ــر، متخصــص  ــدی رهب ــار مه ــن ب ــال چندی ــه ح ــا ب ــه ت  البت
دوره تاریخــی پــارت و ساســانی اظهــار تمایــل بــرای حفــاری 
و گمانه زنــی در ایــن محــل داشــته کــه بــه علــل متعــدد ایــن 

ــدام میســر نشــده اســت. اق
دخمــه دیلــم کــه از آن بــه عنــوان قدیمی تریــن دخمــه اســتان 
ــتای  ــته زارهای روس ــان پس ــون در می ــود، اکن ــاد می ش ــزد ی ی
ــه رغــم اینکــه در ســال ۸۲ در  ــاد اردکان رهــا شــده و ب ترک آب
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده، حتــی اثــری از تابلــوی 

میــراث فرهنگــی در آن نیســت.

ــای  ــا دخمه ه ــاوت ب ــم متف ــه دیل ــاختار دخم lس
اســتان یــزد 

دخمــه دیلــم بــر خــاف دخمه هــای یــزد و چــم بــر روی کــوه 
بنــا نشــده بلکــه بــر روی بلندی نســبتا کــم ارتفاعــی بنــا نهاده 

شــده اســت.
ــه  ــان آن ک ــاه می ــه چ ــت ک ــدازه ای اس ــه ان ــه ب ــت دخم قدم
زرتشــتی ها از آن بــه عنــوان اســتودان یــاد می کننــد، پــر شــده 

ــده  ــا دی ــر دخمه ه ــف دیگ ــه در ک ــنگ هایی ک ــاری از س و آث
ــدارد. ــود ن ــود، وج می ش

بــر روی ایــن ســنگ ها مرده هــا را قــرار می دادنــد امــا 
قدمــت ایــن دخمــه ســبب شــده تــا دیگــر اثــری از آثــار ایــن 

ســنگ ها مشــخص نباشــد.
ــزد  ــای ی ــر دخمه ه ــا دیگ ــه ب ــن دخم ــاوت ای ــن تف مهم تری
ــده  ــه در داخــل دخمــه دی ــی اســت ک ــا حجره های ــا ی اتاقک ه
ــه  ــی ک ــه دخمه های ــا هم ــاری آن ب ــوع معم ــه ن ــود ک می ش

ــاوت دارد. ــده، تف ــده ش ــون دی تاکن
ــت  ــا در دس ــن دخمه ه ــرد ای ــی از کارب ــات دقیق ــه اطاع البت
ــی در  ــز نتوانســته اند نظــر قطع ــب زرتشــتیان نی نیســت و اغل

ــد. ــا بدهن ــن حجره ه ــرد ای ــورد کارب م
ــد شــریف  آباد  ــه جدی ــم همچــون یکــی از دو دخم ــه دیل دخم
دو جــداره اســت و در واقــع دیــواری ایــن حجره هــا را از داخــل 
ــوار  ــن دی ــی از ای ــوز بخش های ــه هن ــد ک ــدا می کن ــه ج دخم

باقــی مانــده اســت.

ــن  ــه قدیمی تری ــراث فرهنگــی ب lبی توجهــی می
ــتان یزد ــه اس دخم

ــار  ــه عنــوان یکــی از آث ــد ب ــی کــه می توان ایــن دخمــه در حال
تاریخــی ایرانیــان قدیــم مــورد اســتفاده قــرار گیــرد و هر ســال 
تعــداد زیــادی گردشــگر را ماننــد دخمــه یــزد بــه خــود جــذب 
کنــد، بــه حــال خــود رهــا شــده و در چنــد قدمــی نابــودی قــرار 
گرفتــه و میــراث فرهنگــی نیــز تا کنــون توجهــی به آن نشــان 

نــداده اســت.
ــت:  ــی اردکان گف ــراث فرهنگ ــی می ــگاه پژوهش ــس پای رئی
ــم هــم  ــا دخمــه دیل ــاد ی ــام دخمــه تــرک آب ــه ن ــر را ب ایــن اث
ــه آن  ــریف آباد ب ــاد و ش ــد آب ــتی های احم ــند و زرتش می شناس

ــد. ــر دارن ــق خاط تعل
محســن میرجانــی بیــان کــرد: در ســاخت و ایجــاد ایــن دخمــه 
ــون در  ــا کن ــه ت ــارف اســتفاده شــده ک ــاری نامتع ــک معم از ی
هیــچ دخمــه ای دیــده نشــده و ایــن معمــاری دخمــه دیلــم را 

منحصــر بــه فــرد کــرده اســت.
ــه در  ــن مجموع ــف ســاده ای ــک توصی ــرد: در ی ــوان ک وی عن
یــک فضــای مــدور و بــا دیــواره ای بــه ارتفــاع ســه و نیــم متــر 

شــکل گرفتــه اســت.
میرجانــی یــادآور شــد: فضــای داخلــی آن شــامل ســه بخــش 
هســته مرکــزی یــا محــل دفــن و یــک دیــواره جــدا کننــده و 
در نهایــت ردیــف طاق هــای تیــزه دار دوره صفویــه اســت کــه 

معلــوم نیســت چــه کاربــری دارنــد.
ــا  ــگاه پژوهشــی میــراث فرهنگــی اردکان افــزود: ت رئیــس پای

حفــاری و خواناســازی ایــن فضاهــا اتفــاق نیفتــد، به طــور قطع 
هرگونــه اظهــار نظــری تنهــا یــک حــدس و گمــان قابــل رد و 

انــکار اســت.
بــر خــاف آنچــه از یافته هــای جســتجو در موتورهــای 
جســتجوگر بــه دســت آمــد، رئیــس پایــگاه پژوهشــی میــراث 
ــه در فهرســت  ــا ن فرهنگــی اردکان معتقــد اســت کــه ایــن بن
آثــار ملــی ثبــت شــده و نــه بــرای آن تعییــن عرصــه و حریــم 

ــت. ــده اس ش

lدخمـه دیلـم بـه زودی بر وسـعت پسـته زارهای 
روسـتا می افزایـد

ــه  ــد ب ــال های بع ــی س ــدوده، ط ــن مح ــاید ای ــزود: ش وی اف
ــه  ــان و ب ــاک یکس ــا خ ــب ب ــاک مناس ــودن خ ــطه دارا ب واس

ــود. ــو ش ــه روزگار مح ــل و از صفح ــاورزی تبدی ــن کش زمی
میرجانــی تاکیــد کــرد: شــاید اگر اعتبــار مختصــری تنهــا برای 
تعییــن عرصــه و حریــم آن تعییــن مــی شــد، مــی توانســتیم 
ــا  ــم ام ــام دهی ــا انج ــن بن ــی در ای ــای مطالعات ــرای برنامه ه ب
متاســفانه بــا ایــن وضــع بودجــه و اقتصــاد کــه بــه طــور قطــع 
ــده  ــز ش ــگری نی ــی و گردش ــراث فرهنگ ــوزه می ــر ح دامنگی

ــی رود. ــش نم ــت، کاری از پی اس
ــا  ــد ب ــه می رس ــه دوران صفوی ــت آن ب ــه قدم ــم ک ــه دیل دخم
شــماره 9۲۸5 در تاریــخ هفتــم مردادمــاه ســال 13۸۲ بــه ثبــت 
ــر  ــن اث ــه ای ــراث فرهنگــی ب ــا بی توجهــی می ــی رســیده ام مل
تاریخــی تــا آنجاســت کــه حتــی دیگــر اثــری از تابلــوی میراث 
فرهنگــی در آن نیســت و حتــی بســیاری از کارشناســان اعــام 

کرده انــد کــه ایــن دخمــه ثبــت تاریخــی نشــده اســت.

ــگری  ــرای گردش ــی ب ــت بزرگ ــا ظرفی lدخمه ه
هســتند

گرچــه زرتشــتیان دیگــر امــروز بــه شــیوه های گذشــته 
درگذشــتگان خــود را دفــن نمی کننــد امــا بــه هــر ترتیــب ایــن 
دخمه هــا یادگارهایــی از اعصــار گذشــته هســتند و در اســتانی 
ــن  ــود، ای ــاش می ش ــدن آن ت ــگرپذیر ش ــرای گردش ــه ب ک
دخمه هــا می تواننــد ظرفیتــی بــزرگ بــه شــمار بیاینــد و 
ــه ایــن  ــد تعــداد زیــادی از زرتشــتیان دنیــا را ب حداقــل می توان

ــد. ــرا بخوان محــل ف
دخمه هــا از جملــه دخمــه یــزد مــورد توجــه گردشــگران 
خارجــی بســیاری هســتند بــه نحــوی کــه دخمــه یــزد در ایــام 
نــوروز بیــش از 10 هــزار بازدیدکننــده داشــت امــا دخمــه دیلــم 
بــه جــای تبدیــل شــدن بــه یــک محــل بــرای گردشــگری، به 

ــل شــده اســت. ــان پســته زارها تبدی ــه ای در می مخروب

 نیره  شفیعی پور

حمیدرضا    مستوفی
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یزدی هـا  قـول  بـه  یـا  »امیرچخمـاق« 
دوران  از  کهـن  یـادگاری  میرچمـاق، 
ایـن  آن  شـهرت  و  اسـت  تیمـوری 
روزهـا جهانـی شـده امـا ایـن مجموعـه 
با مشـکاتی دسـت و پنجه نـرم می کند 
کـه گویـی پایانـی بـرای آنهـا نیسـت. 

امیرچخماق نام میدانی در شـهر یزد اسـت و از مجموعـه ای از بناهای 
تاریخـی شـامل بـازار، تکیـه، مسـجد، آب انبـار و ... تشـکیل شـده و 

قدمـت آن بـه دوران تیموریـان می رسـد.
این مجموعه از نخستین مجموعه هایی است که در فهرست آثار ملی 
به ثبت رسید به نحوی که تکیه امیرچخماق در سال 1330 و مسجد 
امیرچخماق در سال 1341 ثبت ملی شد و از همان زمان تاکنون، تغییر 
توجه و نوع نگاه به این مجموعه سبب شد تا مشکاتی یکی پس از 

دیگری برای این مجموعه به وجود بیاید.
البتـه آب انبـار و مسـجد و بازارچـه چنـدان دسـتخوش ایـن تغییرات 
نبوده انـد و طی این سـال ها بیشـتر تکیـه و میدان مقابـل آن تغییراتی 
را پشـت سـر گذاشـته اند که بیشـتر بـرای ایـن مجموعه خسـارت بار 
بـوده اسـت و تا امـروز هم ایـن مجموعه نتوانسـته نفسـی تـازه کند.

تـردد پرشـمار خودروهـا از کنـار ایـن مجموعـه، در کنار ترکـی که از 
پشـت مناره هـای بلنـد آن هویـدا بـود، همـواره نگرانـی دوسـتداران 
میـراث فرهنگـی را بـه دنبـال داشـت و رسـانه ها نیـز بسـیار بـه این 

موضـوع پرداختنـد.
اطـراف میـدان  از چنـدی، جگرکی هـا و عمده فروشـی های  پـس 
امیرچخمـاق بـه ویـژه جگرکی هـای بازارچه زیـر تکیـه امیرچخماق، 
توجـه رسـانه ها و دوسـتداران میراث فرهنگـی را به خـود جلب کردند 
امـا مسـئوالن میـراث فرهنگی هـر بار خبـر از اجـرای طرحـی جامع 
برای تکیـه امیرچخماق و سـاماندهی کلی اوضـاع و احـوال آن دادند.

در حالـی که امیرچخمـاق در سـیطره خودروها و ترافیـک، جگرکی ها 
و عمده فروشـی های سـیگار و روغـن و برنـج و ... بـود، دفن شـهدای 
گمنـام در میـدان و چنـد متـر آن سـوتر از تکیه، حـدود دو سـال پیش 
حاشیه سـاز شـد و آن هنـگام بود کـه برخـی مسـئوالن، نگرانی های 

خـود بابت میـدان امیرچخمـاق را مطـرح کردند.

lتوجــه رســانه های خارجــی بــه امیرچخمــاق و 
آن مشــکالت 

میـدان امیرچخمـاق حتـی در مقطعـی توسـط شـبکه های آن سـوی 
آبـی به طـور مفصل مورد بررسـی قـرار گرفـت و در نهایـت همه این 
مشـکات و مسـائل به اینجا ختم شـد که تکیه، میدان و حواشـی آن 

سـاماندهی شود.
عملیـات سـاماندهی با مدیریت معـاون عمرانی اسـتاندار یـزد، میراث 
فرهنگـی و برخـی دسـتگاه های دیگـر آغـاز شـد و دانشـکده هنـر و 
معمـاری یزد کـه برخی از اسـاتید آن موافق اجرای طرح سـاماندهی و 
برخـی دیگـر مخالف اجـرای آن بودند نیز یک پای شـورای مشـورتی 

سـاماندهی میدان امیرچخمـاق بود.
سـاماندهی از اوایـل سـال گذشـته آغـاز شـد و تقریبـا در زمان سـفر 
رئیـس جمهور به یـزد در 1۷ اسـفندماه به پایان رسـید اما سـاماندهی 
ایـن میـدان بـه نحـوی بـود که بـاز هـم نتوانسـت نظـر دوسـتداران 

میـراث فرهنگـی و کارشناسـان امـر را جلـب کند.
اظهارنظرها در مورد این میدان تاریخی که این روزها دیگر شهرتی 
جهانی پیدا کرده، به قدری پیچیده شده که بیشتر به نظر می رسد 
ساماندهی امیرچخماق از یک سو با برخی بهانه گیری ها و از سوی دیگر 
با برخی اقدامات دست و پا شکسته و مقطعی مواجه شده و در مواردی 
حتی احساس می شود این میدان به عنوان میراث فرهنگی، به مبحثی 
سیاسی در میان مسئوالن استان تبدیل شده است. در جلسات بررسی 
طرح و تصویب آن، نکاتی مطرح شد و به تصویب رسید که در اجرا 
عملی نشد و آنچه در انتها به عنوان ساماندهی امیرچخماق تحویل داده 

شد، آن چیزی نبود که مورد نظر اساتید امر بود
همیـن امر سـبب شـده تـا حتـی اسـاتید دانشـگاه هنـر و معمـاری و 

اسـاتید معمـاری و شهرسـازی نیز دیگـر تمایلـی به صحبـت در این 
موضوع نداشـته باشـند و به نظر می رسـد امتنـاع این اسـاتید از گفتگو 
بـا خبرنگاران بیشـتر به دلیـل مخالفت با طرحی اسـت کـه در نهایت 

در امیرچخمـاق اجرا شـد.
یکی از اسـاتید دانشـکده هنر و معمـاری یزد که خواسـت نامش فاش 
نشـود، گفت: در جلسـات بررسـی طـرح و تصویـب آن، نکاتی مطرح 
شـد و بـه تصویب رسـید کـه در اجرا عملـی نشـد و آنچـه در انتها به 
عنـوان سـاماندهی امیرچخمـاق تحویل داده شـد، آن چیـزی نبود که 

مـورد نظر اسـاتید امـر بود.
اکنـون که طـرح سـاماندهی امیرچخمـاق اجرا شـده به نظر می رسـد 
هنوز مشـکات اساسـی امیرچخماق برطرف نشـده اسـت بـه عنوان 
نمونه یکی از اصلی ترین مسـائلی که می توانسـت بـرای امیرچخماق 
مشکل سـاز شـود، تـردد پرشـمار خودروهـا در این مسـیر بود امـا این 
مسـیر تنهـا در تعطیـات نـوروز بسـته بـود و بـا اعتـراض کسـبه ای 
کـه بـازار آنهـا به خاطر بسـته شـدن مسـیر کسـاد شـده بـود، دوباره 

بازگشـایی شد.
البته از آنجا که برای بستن مسیر، کار کارشناسی انجام نشده بود و بستن 
این مسیر، ترافیک خیابان امام خمینی )ره( را دو چندان و مردم و کسبه را 

سرگردان کرده بود، بسته ماندن آن نیز اصولی نبود.

lدر طـرح جدید امیرچخمـاق تردد خودروهـا و فعالیت 
جگرکی هـا همچنان ادامـه دارد

در طـرح سـاماندهی البتـه هنـوز جگرکی هـا و عمده فروشـی ها نیـز 
سـر جای خـود محکـم ایسـتاده اند و بـه نظر نمی رسـد عزمـی برای 
سـاماندهی ایـن واحدهـا و حداقـل مناسب سـازی منظـر آنهـا وجـود 

باشد. داشـته 
تنهـا اتفاقی کـه در میـدان امیرچخماق بعـد از مدت ها کار انجام شـد، 
جداره سـازی و ادامـه دادن دیواره هـای تکیـه بـود کـه البته ایـن اقدام 
نیـز مـورد نقد بسـیاری از کارشناسـان میـراث فرهنگی قـرار گرفت و 
آنهـا ایـن اقـدام را لطمـه وارد کـردن بـه اصالـت تاریخـی و معماری 

تکیـه امیرچخماق می دانسـتند.
چند مجسـمه ای هم که بـه نحوی نماد تاش و سختکوشـی مردمان 
یزد برای دسـتیابی به آب بوده و سـوژه اي براي عکاسـي گردشـگران 
بـه شـمار مي رفـت، برداشـته شـد و سـنگفرش های صحن میـدان و 
نحـوه گل کاری هـای آن تغییـر کـرد کـه متاسـفانه هیچ یـک از ایـن 
تغییـرات، نتوانسـت مشـکات اصلـی امیرچخمـاق را حـل و فصـل 
کنـد. در جلسـات بررسـی طـرح و تصویـب آن، نکاتـی مطرح شـد و 
بـه تصویب رسـید که در اجـرا عملی نشـد و آنچـه در انتها بـه عنوان 
سـاماندهی امیرچخمـاق تحویـل داده شـد، آن چیـزی نبود کـه مورد 

نظر اسـاتید امـر بود 
یکی از کارشناسان میراث فرهنگی اظهار داشت: در جلسات بررسی 
طرح و تصویب آن، نکاتی مطرح شد و به تصویب رسید که در اجرا 

عملی نشد و آنچه در انتها به عنوان ساماندهی امیرچخماق تحویل داده 
شد، آن چیزی نبود که مورد نظر اساتید امر بود.

محمدرضا نیک سرشـت بیـان کـرد: یکـی از مناره هـای امیرچخماق 
کـج شـده و بـا وجـود اینکه ایـن موضـوع چند سـال پیش رسـانه ای 

شـد، مسـئوالن نگرانـی بابت ایـن موضـوع نشـان نمی دهند.
وی همچنیـن تصریـح کـرد: نگهـداری از خـود بنـا فعـا اصلی ترین 
دغدغـه ای اسـت که مسـئوالن باید داشـته باشـند اما متاسـفانه فعا 
تنهـا بـه حـذف و اضافه هایـی پرداختـه می شـود کـه حتی نتوانسـته 

آنگونـه کـه باید و شـاید، بـه زیبایـی بنا کمـک کند.
نیک سرشـت خاطرنشـان کـرد: گردشـگران خارجـی کـه بـه خوبـی 
ارزش بناهـای تاریخـی را درک می کننـد، از ایـن همـه شـلوغی در 
اطـراف میـدان متعجب هسـتند اما مسـئوالن ما هنوز متوجه شـرایط 

نامطلـوب حاکم بـر اطـراف بنا نیسـتند.

lبازارچــه امیرچخمــاق در شــأن یــک مجموعــه 
ــت ــی نیس تاریخ

وی افـزود: بـه عنـوان نمونـه همیـن بازارچه میـدان امیرچخمـاق در 
شـأن یـک مجموعه عظیـم تاریخی با شـهرت جهانی نیسـت و الزم 

اسـت برای آن چاره اندیشـی شـود.
رئیـس دانشـکده هنـر و معمـاری دانشـگاه یزد نیـز چنـدی پیش در 
مـورد طرح اجرا شـده در میـدان امیرچخمـاق اظهار داشـت: بازوهایی 
که در دو سـمت امیرچخماق سـاخته شـد، طرحی جداگانه و مستقل از 
طرح سـاماندهی اسـت که از مشـاور طرح خواسته شد و مشـاور طرح 

نیـز بر اسـاس مسـتندات تاریخی، نظر خـود را اعـام کرد.
محمدحسـین آیت اللهی بیان کرد: مشـاور طرح بر اسـاس مسـتندات 
تاریخـی که به  دسـت آورده بـود، ثابت کـرد که هم قسـمت اولیه  این 
بازوهـا کـه از قبـل اجرا شـده و هـم ادامـه آنها که قـرار اسـت اکنون 
به مرحلـه اجرا درآید، مسـتندات تاریخی نـدارد بنابراین بررسـی و کار 

کارشناسـی بیشـتر آغاز شد.
وی افـزود: بـه دلیـل اینکـه میـراث فرهنگـی بـر اسـاس طرحی که 
دسـتی تهیـه شـده بـود، در نظـر داشـت ایـن بازوهـا را در دو سـمت 
امیرچخمـاق ادامـه دهـد، تصمیـم بر آن شـد کـه عامل چهـارم طرح 
یعنی پژوهشـکده معمـاری بومی نیـز در این زمینه اعـام نظر کند اما 

متاسـفانه ایـن از اظهارنظـر این مرجع اسـتفاده نشـد.
آیت اللهـی عنوان کـرد: اعتبار دانشـکده به مرجع علمـی و بدنه علمی 
آن اسـت کـه با ایـن اقدام میـراث فرهنگـی و نادیده گرفتـن نظر این 

مرجع، دانشـکده و پژوهشـکده زیر سـئوال برده شدند.
ــل  ــر حداق ــال حاض ــاق در ح ــاماندهی امیرچخم ــرح س ــرای ط اج
ــد و از آنجــا  ــب کن ــن را جل نتوانســته نظــر کارشناســان و اســاتید ف
ــی  ــراز نارضایت ــی اب ــرح فعل ــرای ط ــز از اج ــردم نی ــبه و م ــه کس ک
می کننــد، بــه نظــر می رســد مســئوالن بایــد حداقــل بــرای 

ــد. ــی کنن ــری اساس ــدوده، فک ــن مح ــک ای ترافی
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میـراث ایــران

تاریخــی  پل هــای  ســیاهپوش  مــادر 
لرســتان ایــن روزهــا مــوی می َکنــد و 
ــه  ــه ب ــد ک ــاد می زن ــد و فری ــه می ُکن موی
داد فرزنــدان کشــکان برســید، 100 پــل 
ــه  ــی بهان ــت جهان ــه در فهرس ــی ک تاریخ

ــتند.  ــران هس ــخ ای ــی تاری معرف

ــاران ســیاب شــد، طــاق کشــکان فروریخــت و  ــاران آمــد، ب ب
ــتان در ســوگ نشســت؛ قطــرات  ــای تاریخــی لرس ــادر پل ه م
بــاران ایــن بــار نــه طــاق کشــکان کــه طــاق غفلتمــان را روی 
ــا 100 پــل  ــار پل هــای تاریخــی ایــران ب ســرمان آوار کــرد، دی
ــکو  ــران در یونس ــته های ای ــرف داش ــت مع ــرار اس ــی ق تاریخ
ــرای کشــکان ســوگوار  ــه خــود آمــده و ب ــازه ب باشــد و حــاال ت

می شــویم.
ــتان  ــی لرس ــای تاریخ ــی پل ه ــت جهان ــت ثب ــت حکای سال هاس
ــاری  ــاری اعتب ــت ی ــوز دس ــود و هن ــل می ش ــان نق دهان به ده
بــه مــدد ایــن بناهــای شــگرف نیامــده تــا پایشــان را از فهرســت 
موقــت بــه فهرســت دائمــی آثــار جهانــی بــاز کنــد و حــاال گویــا 
ــدد  ــه م ــا ب ــود ت ــه ش ــد بهان ــکان می توان ــته کش ــاق شکس ط
ــرای  ــم و ب ــوی« بیایی ــل صف ــاپوری« و »پ ــل ش ــته »پ دل شکس
»گاومیشــان« و »ســی پلــه« هــم مرثیــه بخوانیــم، مرثیــه ای کــه 

بایــد پیش ازاین هــا خوانــده می شــد.
ــل تاریخــی کشــکان  ــای پ ــن یکــی از طاق ه موضــوع فروریخت
براثــر باران هــای شــدید اخیــر خبــری بــود کــه داغ دل 100 
ــارات روزگار  ــود اعتب ــاران کمب ــر ب ــه زی ــتان ک ــل تاریخــی لرس پ

ــرد. ــازه ک ــد را ت می گذرانن
ــر  ــش از ۲00 مت ــاحت بی ــه مس ــی ب ــکان دارای پایه های ــل کش پ
ــه  ــاختمان 1۲ طبق ــک س ــدازه ی ــدی به ان ــاع بلن ــن ارتف و همچنی
اســت کــه مســاحت پایه هــا و ارتفــاع پــل کشــکان در هیــچ پلــی 
در دنیــا وجــود نــدارد و بااین حــال همچنــان در صــف ثبــت جهانی 
بــه انتظــار نشســته تــا بــا وضعیــت اعتبــارات ملی کــه بــه پل های 
ــه روز فرســوده تر شــود. ــد روزب اســتان لرســتان اختصــاص می یاب

ــاز  ــکان آغ ــاق کش ــازی ط ــده س ــاز زن ــات ب lعملی
می شــود

فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  معــاون  اســدی  محمدرضــا 
ــا  صنایع دســتی و گردشــگری اســتان لرســتان در ایــن رابطــه ب
ــل  ــای پ ــی از طاق ه ــن یک ــی فروریخت ــه در پ ــه اینک ــاره ب اش
تاریخــی کشــکان در پنجــم اردیبهشــت ماه ســال جــاری براثــر 
ــه ی  ــی و مطالع ــتور بررس ــه دس ــا بافاصل ــای سیل آس باران ه
طــاق الحاقــی کــه مربــوط بــه دوره قاجــار اســت بــه معاونــت 
ــات  ــه زودی عملی ــراث فرهنگــی داده شــد، اظهــار داشــت: ب می
ــاز  ــراری آغ ــورت اضط ــور به ص ــاق مذک ــازی ط ــده س ــاز زن ب

ــی شــود. م
ــده ای از  وی بابیــان اینکــه طــاق فروریختــه شــده بخــش باقیمان
طــاق احداث شــده در تعمیــرات دوره قاجــار بــوده کــه بــه شــکلی 
ــع  ــوم ضل ــه س ــر روی دهان ــوب ب ــح نامرغ ــا مصال نامتناســب و ب
جنوبــی پــل زده شــده بــود، تصریــح کــرد: در ســنوات گذشــته یکی 
ــود و از لحــاظ  ــن شــده ب از لنگــه طاق هــای آن شکســته و کل َک

ســازه ای دیگــر قــدرت باربــری نداشــت.
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــتان ب ــتان لرس ــگری اس ــتی و گردش صنایع دس
اینکــه بایــد به جــای مرمــت، ایــن پــل بــاز زنــده ســازی ســبکی 

و تاریخــی می شــد، افــزود: طــرح مرمــت جامــع، مســتند 
نــگاری و لیــزر اســکن پــل کشــکان، بــاز زنــده ســازی بخــش 
ــه  ــه، در دســتور کار اضطــراری قرارگرفت ــی طــاق فروریخت میان

ــت. اس
اســدی بــا اشــاره بــه اینکــه فعــًا اعتباراتــی کــه بــه مــا تخصیص 
داده انــد خیلــی کــم اســت، گفــت: تأمیــن اعتبــار از محل اعتبــارات 
ــی  ــی کم ــزان خیل ــتانی می ــارات اس ــل اعتب ــوده و از مح ــی ب مل

ــد. ــاص می دهن اختص
وی افــزود: پیش ازایــن 90 میلیــون تومــان اعتبــار از محــل 
اعتبــارات ملــی اختصــاص یافتــه بــود کــه مقــداری از آن را هزینــه 

کرده ایــم.

lقــول تخصیــص اعتبــار 700 میلیونــی بــرای 100 
پــل تاریخــی

ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــاون اداره کل می مع
ــی  ــل تاریخ ــوع 100 پ ــه درمجم ــان اینک ــتان بابی ــتان لرس اس
شناخته شــده در لرســتان وجــود دارد، تصریــح کــرد: میــزان 
ــای  ــتردگی پل ه ــی و گس ــدد، پراکندگ ــه تع ــبت ب ــارات نس اعتب

تاریخــی اســتان قابل ماحظــه نیســت.
ــل و  ــی را قب ــات و گزارش های ــر اینکــه مکاتب ــد ب ــا تأکی اســدی ب
ــیاب های  ــا س ــه ب ــوص در رابط ــاری و به خص ــال ج ــد از س بع
ــی  ــی مبن ــزود: قول های ــته ایم، اف ــار داش ــذب اعتب ــرای ج ــر ب اخی

ــارات داده شــده اســت. ــر تخصیــص یکســری اعتب ب
ــرر  ــته ایم مق ــه داش ــی ک ــی مکاتبات ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــود،  ــص داده ش ــار تخصی ــان اعتب ــون توم ــت ۷00 میلی ــده اس ش
ــی  ــل تاریخ ــاف 100 پ ــان کف ــون توم ــت: ۷00 میلی ــار داش اظه
اســتان را نمی دهــد و تقاضــای مــا بــرای تخصیــص اعتبــار بیــش 

ــت. ــن اس از ای
معــاون میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان لرســتان بابیــان اینکــه آســیب های متعــددی 
ــی  ــار تاریخ ــن آث ــده و ای ــار واردش ــن آث ــه ای ــا ب ــول قرن ه در ط
ــال  ــار کهن س ــن آث ــرد: ای ــح ک ــده اند، تصری ــوده ش ــر فرس دیگ

ــتند. ــای مســتمر هس ــد نگهداری ه ــوده و نیازمن ب
اســدی بــا تأکیــد بــر اینکــه آنچــه در اولویــت کار قــرار دارد ایــن 
ــتای  ــا در راس ــن بناه ــت ای ــاری کار مرم ــر اعتب ــا ه ــه ب اســت ک
حفاظــت از بناهــای تاریخــی انجــام می شــود، افــزود: ایــن موضوع 
در چهــار مرحلــه حفاظــت و رفــع خطــر، استحکام بخشــی، مرمــت 

ــرد. ــرار می گی و طــرح جامــع مرمــت در دســتور کار ق

lماجرای داربست های پل کشکان
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مباحــث مطرح شــده در فضــای 
ــکان  ــای کش ــی از طاق ه ــن یک ــا فروریخت ــه ب ــازی در رابط مج
گفــت: ایــن موضــوع از دو زاویــه قابــل تامــل اســت از یــک طــرف 

نوشدارو بعد از مرگ سهراب می رسد؟

ناگفته های مادر سیاهپوش پل های تاریخی؛
به فریادفرزندان کشکان برسید

زهرا حسینی
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ــد  شــاید بعضــی حرف هــای مطرح شــده در فضــای مجــازی بتوان
ــر  ــرف دیگ ــد، و از ط ــرار بده ــت ق ــت حمای ــی را تح ــار تاریخ آث
اطاعاتــی کــه افــراد در فضــای مجــازی می دهنــد ممکــن اســت 

کارشناســی نباشــند.
اســدی بــا اشــاره بــه داربســت های متصــل شــده بــه پل کشــکان 
و مباحــث مطرح شــده پیرامــون آنکــه برداشــته شــدن داربســت ها 
موجــب آســیب پذیــری پــل در ســیاب اخیــر شــده اســت، ادامــه 
ــن را نمی شــود 100 درصــد پذیرفــت کــه اگــر داربســت ها  داد: ای

وجــود داشــتند می توانســتند از پــل حفاظــت کننــد.
ــت ها  ــن داربس ــراد از ای ــی اف ــی برخ ــه گاه ــان اینک ــا بی وی ب
ــد،  ــان اســتفاده کــرده و از طاق هــا جــدا شــده بودن ــوان نردب به عن
ــل وارد  ــر پ ــی را ب ــار اضاف ــانی یک ب ــل انس ــن عام ــزود: همی اف

می کننــد.
ــن داربســت ها از طــاق  ــی از ای ــان اینکــه بخش های ــا بی اســدی ب
ــود  ــای موج ــت ه ــا داربس ــه داد: عم ــود، ادام ــده ب ــدا ش ــل ج پ
ــه  ــر خــود یــک آســیب ثانوی ــن ام کارکــردش را ازدســت داده و ای

ــود. ــود آورده ب ــه وج را ب

lاما و اگرهای ثبت دائمی پل های لرستان
ــکان  ــل کش ــده پ ــه ش ــاق فروریخت ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرور  ــه  م ــی ب ــود ول ــده ب ــه اش شکســته ش ــک لنگ ــن ی پیش ازای
زمــان بیــن ایــن پایه هــا بــه تعــادل رســیده بــود، گفــت: یــک روز 
قبــل از اینکــه ایــن تخریــب صــورت بگیــرد در محل پل کشــکان 
ــورت  ــه ص ــن دهان ــرداری از ای ــادی عکس ب ــداد زی ــم و تع بودی
گرفــت و مشــکل خاصــی نداشــت و احتمــاالت زیــادی در زمینــه 

ــود دارد. ــب آن وج تخری
ــی  ــازه تاریخ ــک س ــری از ی ــر عنص ــه ه ــان اینک ــدی بابی اس
ــبختانه  ــرد: خوش ــح ک ــود، تصری ــت ش ــد حفاظ ــا اب ــد ت نمی توان
اطاعــات کاملــی از پــل کشــکان داریــم و طــرح جامع آن را ســال 

تهیه کرده ایــم.  ۸۲
ــل  ــن پ ــای ای ــکن لیزره ــال ۸۸ اس ــه س ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــات  ــاس اطاع ــر اس ــل ب ــن پ ــد ای ــزود: بای ــده اســت، اف انجام ش
ــه در  ــود ک ــبکی و تاریخــی ش ــازی س ــع آوری و بازس ــود جم موج
ــوان اســتفاده کــرد و فقــط  ــا می ت ــح خــود بن ــن رابطــه از مصال ای

ــد. ــر می کن ــا تغیی ــات ه م

میــراث  کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
ــی پــل  ــه ثبــت موقــت جهان ــا اشــاره ب لرســتان ب
کشــکان اظهــار داشــت: اگر تــا پایــان ســال ۲01۶ 
شــش پــل برجســته اســتان کــه کشــکان نیــز در 
بیــن ایــن آثــار اســت ثبــت جهانــی نشــوند ممکن 

ــوند. ــارج ش ــت خ ــت از ثب اس
ــی کــه  ــرا طــی مکاتبات ــان اینکــه اخی اســدی بابی
داشــته ایم از مــا خواســته اند ویژگی هــای شــاخص 
پل هــای اســتان، قلعــه فلــک االفــاک و دره 
ــوارد  ــرد: م ــح ک ــم، تصری ــال کنی ــاد را ارس خرم آب
ــد  ــون بای ــم و اکن ــال کرده ای ــده را ارس خواسته ش
ــار  ــن آث ــای ای ــود و نقص ه ــریع تر کمب ــه س هرچ

ــی شــوند. ــا ثبــت جهان رفــع شــده ت
ــه پــل وارد  وجــود داربســت هــا فشــار مضاعــف ب

مــی کــرد
کارشــناس  و  باستان شــناس  عطــا حســن پور 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فرهنگــی  میــراث 
ــور  ــه ۸0 به منظ ــکان ده ــل کش ــت های پ داربس
اینکــه داربســتی بــرای استحکام بخشــی و مرمــت 
ــی  ــت: ول ــار داش ــد، اظه ــده  بودن ــند نصب ش باش
ــه  ــروز هیچ گون ــه ام ــا ب ــال ت ــفانه از آن س متأس

مرمتــی روی ایــن پــل انجام نشــده اســت.
وی بابیــان اینکــه تــا ســال 93 داربســت های پــل 
ــه مــرور زمــان و  ــح کــرد: ب وجــود داشــتند، تصری
ــوک  ــا، ن ــت ه ــی از داربس ــدن بخش ــدا ش ــا ج ب
داربســت ها بــه رأس تیغــه طــاق متصــل و فاصلــه 
آن هــا بــا زمیــن نیــم متــر بــود و بــاری برنمی داشــتند. همچنیــن 
ــد کــه  از کناره هــای طــاق داربســت ها را چفت وبســت کــرده بودن
ایــن خــود باعــث وارد شــدن فشــار مضاعــف بــه طــاق می شــود.

ــار  ــواره وزن و فش ــد گه ــت ها مانن ــد: داربس ــادآور ش ــن پور ی حس
ــتند  ــاری برنمی داش ــا ب ــد و نه تنه ــاق وارد می کردن ــه ط ــادی ب زی

بلکــه بــار اضافــه بودنــد.
ــرای اهــداف خــاص موضــوع  ــه اینکــه برخــی ب ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــیل ت ــت: س ــد، گف ــرح می کنن ــکان را مط ــل کش ــت پ داربس
ــک  ــده و ی ــن ش ــل َکل ک ــه پ ــود و یک پای ــده ب ــاق آم ــا ط پ
ــاق  ــده ط ــوری ش ــر ط ــن ه ــت و بنابرای ــده اس ــانه خالی ش ش

فرومی ریخــت.
حســن پور بــا تأکیــد بــر اینکــه حتــی اگــر بخواهیــم پــل را مرمــت 
ــداری  ــل نگه ــون قاب ــت چ ــاق فرومی ریخ ــن ط ــد ای ــم بای کنی
ــه ســدها و  ــه ب ــود ک ــه ای ب ــه گون ــزود: آســیب ســیل ب ــود، اف نب

ــود. ــرده ب ــارت وارد ک ــم خس ــاز ه ــای نوس پل ه
وی بـا بیـان اینکـه واقعـاً بـرای طـاق فروریخته شـده کشـکان به 
عنوان یک باسـتان شـناس ناراحت هسـتم ادامه داد: تمـام پل های 
لرسـتان در قالـب یـک پرونـده بـرای ثبت جهانـی هسـتند، و طی 

یـک مـاه آینـده کار مرمت پل کشـکان شـروع می شـود.

lپایــه هــای اصلــی پــل کشــکان در معــرض خطــر 
اســت

قــدرت اهلل ترابــی نــژاد فرمانــدار دوره چگنــی گفــت: خیلــی وقــت 
اســت کــه طاق هــای زیــادی از پــل کشــکان فروریختــه و طــاق 
ــر  ــدید اخی ــای ش ــت بارندگی ه ــه عل ــه ب ــت ک ــی داش کوچک

ــت. فروریخ
وی بابیــان اینکــه وقتــی یــک ســازه آجــری ایــن میــزان بارندگــی 
را ببینــد ســنگین می شــود، تصریــح کــرد: طــاق فروریختــه شــده 

خیلــی بــزرگ نیســت و می تــوان آن را بازســازی کــرد.
فرمانــدار دوره چگنــی در رابطــه باوجــود داربســت بــرای حفاظــت 
از پــل ادامــه داد: ایــن پــل قبــًا داربســت هایی داشــته اســت امــا 
در زمــان مدیریــت مدیــر ســابق ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان 

داربســت ها را بازکرده انــد.
ــر  ــی اگ ــروی فن ــک نی ــوان ی ــد: به عن ــادآور ش ــژاد ی ــی ن تراب
ــه  ــم ک ــر بده ــتم نظ ــدم می توانس ــخصاً می دی ــت ها را ش داربس
آیــا داربســت ها می توانســت پــل را نگــه دارد و از فروریختــن 

ــه. ــا ن ــد ی ــری کن طــاق جلوگی
ــران  ــرای جب ــادی ب ــای زی ــه پیگیری ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرای مرمــت  ــد ب ــت: بای ــل داشــته ایم، گف خســارت و بازســازی پ
ــز در  ــل نی ــی پ ــم چــون پایه هــای اصل ــل اساســی کارکنی ــن پ ای

ــت. ــر اس ــرض خط مع
فرمانــدار دوره چگنــی بابیــان اینکــه اگــر پــل امســال ترمیم نشــود 
ــاره لطمــه ببینــد، تصریــح  ممکــن اســت در مواقــع بارندگــی دوب
کــرد: ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور بایــد توجــه ویــژه ای بــه 
ایــن موضــوع داشــته باشــد و اعتبــار ملــی بــرای آن در نظــر بگیرد 

ــا حداقــل پایه هــای اصلــی ایــن پــل امســال ترمیــم شــود. ت

lچشم انتظاری 100 پل تاریخی
بنابرایــن گــزارش لرســتان بــا موقعیــت اســتراتژیک خــود همــواره 
در طــول تاریــخ به عنــوان یکــی از مهم تریــن گذرگاه هــای 
شــمال بــه جنــوب کشــور مطــرح بــوده به طوری کــه ایــن 
اســتان در دوره مادهــا، هخامنشــی، ساســانی و اســامی در مســیر 
هگمتانــهـ  شــوش در موقعیــت ویــژه ای قــرار داشــته و 100 پــل 
تاریخــی از ایــن دوره هــا بــرای کشــور بــه میــراث مانــده و نیازمنــد 

حفاظــت و حراســت هســتند.
ــای  ــن پل ه ــازی ای ــت و بازس ــوع مرم ــه موض ــت ک سال هاس
ــان  ــا همچن ــت ام ــرح اس ــا مط ــی آن ه ــت جهان ــی و ثب تاریخ
ــای تاریخــی  ــداده و پل ه ــه رخ ن ــن رابط ــی در ای ــاق قابل تأمل اتف
ــی از  ــرروز یک ــا ه ــوند ت ــوده می ش ــالها فرس ــذر س ــتان درگ لرس
ایــن ثروت هــای تاریخــی و فرهنگــی بــا ریــزش و آســیب مواجــه 

ــود. ش
ــت و  ــوع مرم ــان موض ــر کارشناس ــه نظ ــه ب ــا توج ــرروی ب به ه
بازســازی پــل کشــکان و دیگــر پل هــای تاریخــی لرســتان طــی 
امســال امــری ضــروری اســت و بایــد اعتبــارات الزم بــرای حفــظ 
ایــن میــراث فرهنگــی عظیــم تأمیــن شــود تــا بــار دیگــر شــاهد 
ــرای هویــت تاریخــی کشــور نباشــیم. ــخ ب ــات تل ــه اتفاق این گون
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ــی شــود هــر کــس شــغل خــود را ســختتر از  ــان آور م ــت از کار ســخت و زی ــان صحب هــر زم
ســایرین مــی دانــد، امــا مطابــق قانــون، کار در معــدن جــزو مشــاغل ســخت و زیــان آور تلقــی 
ــاه  ــه امنیــت شــغلی و رف ــه از دســتمزد خــوب خبــری هســت و ن مــی شــود. کاری کــه در آن ن
مناســب و اگــر ماننــد معدنچیــان گلســتانی معــوق شــدن 01 مــاه حقــوق را بــه آن اضافــه کنیــد 
نمــی دانــم چــه انگیــز هــای بــه جــز اجبــار بــرای بــه دســت آوردن لقمــه ای نــان حــال و بیــکار 

نشــدن باقــی مــی مانــد.

اصالتــی کــه بــه نــام اســتانهای دیگــر زده مــی شــود حکایــت گمنامــی فــرش لری اســت، فرشــی 
کــه بــدون نقشــه و حامــی بهــار دیــروزش بــه خــزان نشســته و حــاال دالالن هــم ســود قالیبافــان 
ــر  ــت ف ــت قدم ــی، حکای ــود قال ــر تاروپ ــُر ب ــان ل ــدی زن ــت هنرمن ــد. روای ــیده ان ــه دار کش را ب
شــبافی در ایــن دیــار اســت، هنــری کــه باوجــود ســابقه کهــن همچنــان بــرای احیــا چشــم بــه 
ــار دیگــر در پهنــه لرســتان شــاهد بافــت فرشــهایی  ــا شــاید ب ــه ت ــرای آن دوخت تهیــه نقشــه ب

متناســب بــا ویژگــی هــای بومــی ایــن منطقــه باشــیم.

تجــارت لــوازم آرایشــی و بهداشــتی بــا برندهــای نامعتبــر و تقلبــی، بیشــترین حجــم از کاالهــای 
ــوازم آرایشــی و بهداشــتی  ــا، ل ــن روزه ــه خــود اختصــاص داده اســت ای ــان را ب قاچــاق در گی
بخــش اعظمــی از هزینــه هــای دختــران و پســران جــوان را بــه خــود اختصــاص داده و بــه نوعــی 
بــرای برخــی از جوانــان بــه عنــوان یکــی از اقــام پــر مصــرف و ضــروری ســبد مصرفــی ماهانــه 

شــان تلقــی مــی شــود.

ــده حکایــت دو حــاِل نخــل داران و نخــل  دســت هــای تــرک خــورده و خرمــای پوســت ترکان
هــای ایــن دیــار اســت، تــرک هــای تلخــی کــه شــیرینی خرمــا هــم برایشــان مرهــم نمــی شــود. 
پشــت بــه نخلــی مــی زنــد کــه وســط نخلســتان، هــای وهــوی بــاد برگهایــش را تــکان  مــی دهــد 
و ســایه اش را مــی لرزانــد، ماننــد دِل نخــل داری کــه از همیــن حــاال بــرای فصــل برداشــت مــی 

لــرزد و نگــران اســت محصولــش کفــاف رنــج و زیانــش را ندهنــد.
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ــاورزی  ــای کش ــذاری زمین ه ــزون واگ ــد روز اف رش
گیــان بــه افــراد غیــر بومــی بــرای ویاســازی و 
ــه یکــی  ــت ب ــه فعالی ــه ادام ــی کشــاورزان ب کــم رغبت
ــده  ــل ش ــتان تبدی ــن اس ــدی در ای ــای ج از چالش ه

ــت.  اس

ــازی  ــدف ویاس ــا ه ــان ب ــاورزی گی ــای کش ــذاری زمین ه واگ
ــش از  ــه بی ــد ک ــه می ده ــود را ادام ــزون خ ــد روز اف ــی رش در حال
40 درصــد از مســاحت 14هــزار و 44کیلومتــری اســتان را اراضــی 
کشــاورزی تشــکیل داده و از شــالیزارها، مــزارع چــای، باغــات میوه 
و... محصوالتــی نظیــر برنــج، چــای، زیتــون، بــادام زمینــی، فنــدق 

ــوی برداشــت می شــود. ــه تازگــی کی و ب
ــا  ــل آن ه ــای کشــاورزی و تبدی ــذاری زمین ه ــه موضــوع واگ البت
ــت  ــود حمای ــودن کشــاورزی، نب ــه نب ــل به صرف ــه دلی ــا ب ــه وی ب
ــا  ــوب صــادرات تنه ــه معی ــی و چرخ ــتگاه های متول از ســوی دس
مبتابــه اســتان های شــمالی کشــور نیســت و در بســیاری از 
ــاق در حــال شــکل گیری اســت و  ــن اتف حاشــیه کان شــهرها ای

ــه یــک بحــران ملــی اســت. در حــال تبدیــل ب
تــا  مناســب ســبب شــده  بارش هــای  و  خــاک مرغــوب 
اســتان های شــمالی خصوصــاً گیــان، ظرفیــت باالیــی در حــوزه 
کشــاورزی داشــته و در برخــی اقــام تولیــدی، نظیــر چــای، زیتون 
ــه دوم  ــج رتب ــد برن ــد و در تولی ــت تولی ــه نخس ــی رتب و بادام زمین
کشــوری را بــه خــود اختصــاص دهــد و تبدیــل ایــن اراضــی بــه 
ویــا تلخ تریــن اتفاقــی اســت کــه بــرای عــروس ســبز ایــران در 

ــم خــوردن اســت. حــال رق
بــه  در چنیــن شــرایطی واگــذاری زمین هــای کشــاورزی 
ــر  ــتان هایی نظی ــا در اس ــری آنه ــر کارب ــی و تغیی ــر بوم ــراد غی اف
تهــران، اصفهــان، فــارس، خوزســتان و بــه ویــژه در گیــان بــرای 
ویاســازی، شــرایطی را فراهــم آورده تــا نگرانــی از کاهش کشــت 
ــه ای  ــه دغدغ ــن اســتان ب ــت کشــاورزی در ای ــول صنع و کار و اف

ــل شــود. جــدی تبدی

5l هــزار ســال زمــان بــرای بــه وجــود آمــدن خــاک 
صلخیز حا

ــتان  ــوه در اس ــای انب ــازی ه ــه، ویاس ــر آنک ــدی ت ــه ج دغدغ
ــه یکــی  ــه گفت ــی می شــود کــه ب ــن زمین های ــن رفت ســبب از بی
ــع  ــاورزی و مناب ــات کش ــز تحقیق ــی مرک ــأت علم از اعضــای هی
ــت. ــادی الزم اس ــان زی ــدن آن زم ــود آم ــه وج ــرای ب ــی، ب طبیع
ــرای  ــد: ب ــاره می گوی ــن ب ــه« در ای ــن گوش ــی الدی ــید مح »س
ــر، حــدود  ــه ضخامــت تقریبــی ۲.5 ســانتی مت تشــکیل خاکــی ب

ــت. ــان الزم اس ــال زم 500 س
ــه  ــی گفت ــه خاک ــز ب ــاک حاصلخی ــی، خ ــد: از طرف وی می افزای
ــه و  ــرار گرفت ــن ق ــی زمی ــر فوقان ــانتی مت ــه در ۲5 س ــود ک می ش
اغلــب فرآیندهــای تولیــد شــامل تغذیــه، تهویــه و موجــودات زنده 

ــود. ــام می ش ــاع انج ــن ارتف ــاک در ای خ
ــک حســاب  ــا ی ــد: ب ــح می کن ــه تصری ــن گوش ــید محــی الدی س
سرانگشــتی می تــوان نتیجــه گرفــت کــه بــرای بــه وجــود آمــدن 
ــان  ــج هــزار ســال زم ــادل پن ــی مع ــز، زمان یــک خــاک حاصلخی

ــت. الزم اس
عضــو هیــأت علمــی مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و منابــع طبیعی 
خاطــر نشــان می کنــد: اغلــب زمین هــای اســتان از حاصلخیزتــرن 
ــرا  ــوند چ ــوب می ش ــج محس ــای و برن ــد چ ــرای تولی ــا ب خاک ه
ــدن  ــن آم ــبب پایی ــان س ــداوم در گی ــاد و م ــای زی ــه باران ه ک
ــای  ــد بوته ه ــرای رش ــبی ب ــکان مناس ــاک شــده و م ــیدیته خ اس

ــتند. ــج هس ــاقه های برن ــای و س چ
 

lویالهایی که به جای برنج و چای می رویند
دو کیلومتــری شهرســتان آســتانه اشــرفیه واقــع در شــرق 
اســتان گیــان، چســبیده بــه رودخانــه »حشــمت رود« روســتای 
ــوش  ــا خ ــتان- ج ــتای شهرس ــبزترین روس ــاالالت« -سرس »ب

کــرده و بیشــتر ســاکنان ایــن روســتا اگــر رمقــی بــرای ادامــه کار 
ــتند. ــغول هس ــاورزی مش ــه کش ــند، ب ــته باش داش

وارد روســتا کــه مــی شــوی شــالیزارهای بــه هــم چســبیده برنــج 
کــه ایــن روزهــا بهتریــن زمــان بــرای کشــت و کار را ســپری مــی 
کننــد، شــاهد حضــور شــالیکاران زحمــت کشــی هســتند کــه نــه 
شــوق تولیــد بلکــه اجبــار زندگــی وادار بــه ادامــه فعالیتشــان کــرده 

اســت.
یکــی از شــالیکاران گیانــی دربــاره فرآینــد تولیــد برنــج  توضیــح 
مــی دهــد: تولیــد برنــج یکــی از ســخت تریــن انــواع کشــت و کار 

اســت کــه اغلــب مــردم گیــان بــه آن مــی پردازنــد.
ــرای  ــن ب ــردن زمی ــاده ک ــد: از آم ــه می ده ــور منصــوری ادام تیم
خزانــه گیــری برنــج تــا مــرز بنــدی و مبــارزه بــا علف هــای هــرز، 
ــول،  ــن محص ــت ای ــت و برداش ــداری و داش ــج، نگه ــای برن نش
زمــان زیــادی صــرف می شــود و افــراد مختلفــی در ایــن فرآینــد 

درگیــر هســتند.
وی می افزایــد: هــر کــدام از ایــن مراحــل نیــز ســختی های خــود 

را دارد و هزینه هــای مخصــوص بــه خــود.
ــک  ــارج ی ــد: مخ ــالیکاری می گوی ــارج ش ــاره مخ ــوری درب منص

ــر اســت. ــوارد زی ــاری شــامل م ــا ۲.5 هکت ــن مث زمی
ــا تیلــر بیجــار کاری: هــر هکتــار ۷00 هــزار تومــان  شــخم زدن ب

کــه شــامل ســه مرحلــه شــخم زدن اســت.
مرزبنــدی: دســتمزد روزانــه ۸0 هــزار تومــان بــرای هــر کارگــر که 
بــرای مســاحت یــاد شــده دو تــا ســه کارگــر بــا هفــت تــا هشــت 

روز فعالیــت کفایــت مــی کنــد.
ــا 400  ــار 350 ت ــر هکت ــرای کشــت: ه ــن ب ــردن زمی مســطح ک

ــه دارد. ــان هزین ــزار توم ه
کــود دهــی و علــف ُکشــی: بــرای هــر هکتــار 400 کیلوگــرم کــود 
و شــش لیتــر داروی علــف ُکــش الزم اســت کــه هــر کیلــو کــود 
ــزار  ــری 15 ه ــش لیت ــف ُک ــر داروی عل ــر لیت ــان و ه 1۲50 توم

تومــان محاســبه مــی شــود.
ــر  ــا 11 کارگ ــار 10 ت ــر هکت ــاکاری در ه ــرای نش ــاکاری: ب نش

ــا ۶0 هــزار تومــان  ــاز اســت کــه هــر کارگــر بیــن 50 ت مــورد نی
بــه صــورت روزانــه دســتمزد مــی گیــرد و ایــن کار یــک تــا دو روز 

ــرد. ــان مــی ب زم
ــًا  ــده صرف ــاد ش ــای ی ــه ه ــد: هزین ــی کن ــان م ــر نش وی خاط
ــل  ــواردی مث ــده و م ــن ش ــی زمی ــای اصل ــه ه ــه هزین ــوط ب مرب
تهیــه گازوئیــل بــرای تیلــر، وعــده هــای غذایــی کارگــران، خریــد 

ــود را دارد. ــه خ ــوط ب ــای مرب ــه ه ــج هزین ــن برن ــذر و وجی ب
ایــن شــالیکار گیانــی تصریــح مــی کنــد: در صورتــی کــه برنــج 
دچــار آفــت نشــود، محصــول خــوب بدهــد و تحــت تاثیــر واردات 
برنــج قــرار نگرفتــه و بــا قیمــت خــوب فــروش بــرود، در نهایــت 
ســود خالصــی کــه از ۲.5 هکتــار شــالیزار بــرای یــک کشــاورز می 

مانــد، ســاالنه چیــزی بیــن 14 تــا 1۶ میلیــون تومــان اســت.
منصــوری یــادآور مــی شــود: در ایــن شــرایط کــه در آمــد ماهیانــه 
ــزار  ــون و 300- 400 ه ــک میلی ــدود ی ــزی ح ــاورز چی ــک کش ی
تومــان مــی شــود، خیلــی از کشــاورزان ترجیــح مــی دهنــد زمیــن 
هــای شــالیزاری خود را بفروشــند و بــا پــول آن در تجارت ســرمایه 

گــذاری کــرده یــا در بانــک بگذارنــد و ســود ماهیانــه بگیرنــد.
ــان حــال و  ــز در گی ــه چــای کاری نی ــج ک ــا کاشــت برن ــه تنه ن
روز خوبــی نداشــته و مــورد حمایــت قــرار نگرفتــن، قیمــت پاییــن 
خریــد محصــول و مشــکاتی از ایــن دســت ســبب شــده تــا اغلب 
چــای کاران بــه دنبــال ممــر درآمــدی بــه جــز کشــاورزی باشــند.

 
lچایــکاری؛ شــغلی بــا درآمــد ماهــی کمتــر از یــک 

میلیــون تومــان
از الهیجــان کــه بــه ســمت لنگــرود مــی روی، روســتایی بــه نــام 

»سوســتان« پوشــیده از مــزارع چــای خودنمایــی مــی کنــد.
ــا و  ــت از کارخانه ه ــر اس ــتا پ ــه روس ــی ب ــی دسترس ــاده فرع ج
مــزارع چــای کــه ایــن روزهــا بــه واســطه آغــاز فصــل برداشــت 

ــی هســتند. ــر از شــور و شــوق زندگ ــای، پ چ
صــدای »ِچــق ِچــق« قیچــی هــای چــای بُــری و عطــر 
برگ هــای ســبز چــای کــه در کارخانه هــا در حــال خشــک شــدن 

ــران اقتصاد ایـ
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اســت، انــرژی وصــف ناپذیــری بــه رهگــذران می بخشــد غافــل از 
اینکــه تولیدکننــدگان ایــن محصــول بــا چــه مشــکاتی دســت و 

ــد. ــرم می کنن ــه ن پنج
ــتان  ــای کار سوس ــان چ ــی از جوان ــژاد« یک ــق ن ــود صدی »محم
ــن  ــک زمی ــد: ی ــای کاری می گوی ــت چ ــاره وضعی ــه درب ــت ک اس
چــای مخــارج زیــادی بــرای زنــده مانــدن و محصــول دادن دارد.
وی می افزایــد: عمــده مخــارج چایــکاری مربــوط بــه خریــد کــود، 
هــرس کــردن، چیــدن چــای، حمــل و نقــل بــه کارخانــه، هزینــه 

هــای کارگــری و ابــزار چــای چینــی اســت.
ایـن چایکار جـوان دربـاره ریز مخارج یاد شـده تصریـح می کند: هر 
هکتـار بـاغ چای بین ۲5 تا 30 کیسـه کـود الزم دارد که هر کیسـه 

کود بـه قیمت 3۶ هـزار تومان عرضه می شـود.
ــار زمیــن  ــر، ۲50 هــزار تومــان )یــک هکت هــرس: هــر هــزار مت

ــه هــرس دارد.( ــان هزین ــزار توم ــون و 500 ه ــادل دو میلی مع
چــای چینــی: هــر کارگــر بــرای چیــدن هــر کیلــو چــای در طــول 

ــرد. ــتمزد می گی ــان دس روز 500 توم
هزینـه حمل و نقل: بسـته به فاصلـه باغ چـای تا کارخانـه و میزان 
محصـول برداشـت شـده، بین یـک میلیون تـا یک میلیـون و ۲00 

هـزار تومان هزینـه حمل و نقل محاسـبه می شـود.
ــرده  ــری و پ ــای ب ــل، قیچــی چ ــی: شــامل زنبی ــزار چــای چین اب

ــه دارد. ــان هزین ــزار توم ــا 300 ه ــن ۲00 ت بی
صدیــق نــژاد ادامــه می دهــد: تمــام ایــن مخــارج در حالــی اســت 
کــه هــر کیلــو بــرگ ســبز درجــه یــک دو هــزار و 1۸0 تومــان و 
بــرگ ســبز درجــه ۲، دو هــزار و 1۲0 تومــان خریــداری مــی شــود.

وی خاطــر نشــان مــی کنــد: بــا یــک محاســبه سرانگشــتی مــی 
شــود فهمیــد کــه بــه طــور متوســط بســته بــه میــزان محصــول 
ــن  ــاغ چــای در حــدود 10 ت ــار ب ــر 1.5 هکت ــت آن، از ه و مرغوبی
محصــول برداشــت مــی شــود کــه بــا قیمــت یــاد شــده، نزدیــک 
ــا کســر  ــکار اســت و ب ــک چای ــد ســاالنه ی ــون درآم ــه 1۷ میلی ب

ــی  ــی م ــکار باق ــرای چای ــه ب ــزی ک ــده، چی ــاد ش ــای ی هزینه ه
ــا 1۲ میلیــون تومــان اســت. ــد، ســاالنه بیــن 10 ت مان

ــاغ  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــود: ای ــاد آور می ش ــژاد ی ــق ن صدی
ــری 90  ــل مت ــت حداق ــه قیم ــتا ب ــن روس ــای در همی ــای چ ه
هــزار تومــان فــروش مــی رود و ســودی کــه از ایــن طریــق عایــد 
فروشــنده زمیــن مــی شــود، قابــل مقایســه بــا درآمــد کشــاورزی 

نیســت.
ــع  ــی قان ــاورزان خیل ــد: کش ــار می کن ــی اظه ــکار گیان ــن چای ای
هســتند و بــا کمتریــن حمایــت، بیشــترین انگیــزه را پیــدا می کنــد 
ــی  ــت حمایت ــرار اس ــا ق ــاید اص ــم ش ــر می کن ــی فک ــا گاه ام
وجــود نداشــته باشــد کــه در نهایــت جــای زمیــن هــای مرغــوب 

ــد. ــا بگیرن کشــاورزی را ویاه

ــروش  ــان از ف ــون توم ــا 3 میلی ــه 2 ت ــود ماهان lس
ــاورزی ــای کش ــن ه زمی

در ایــن شــرایط، مشــکات معیشــتی، اســتقبال افــراد غیــر بومــی 
بــرای خریــد اراضــی کشــاورزی در گیــان و اقــدام بــه ویاســازی 
ــن و  ــروش زمی ــل از ف ــوب حاص ــد خ ــا و درآم ــن ه ــن زمی در ای
ــق  ــتر مناط ــا در بیش ــده ت ــث ش ــا باع ــذاری در بانک ه ــپرده گ س
اســتان بــا پاکاردهایــی مبنــی بــر فــروش زمین هــای کشــاورزی 

مواجــه شــویم.
ــاره قیمــت زمیــن در  یکــی از بنــگاه داران منطقــه سقالکســار درب
ــه  ــان بســته ب ــن در گی ــد: زمی ــف اســتان مــی گوی ــاط مختل نق
ــا  ــا ی ــگل، دری ــوه، جن ــا ک ــن ب ــدار و همجــواری زمی ــلیقه خری س

ــاوت دارد. ــای متف ــه، قیمت ه جلگ
ــق  ــن در مناط ــت زمی ــد: قیم ــه می ده ــری« ادام ــن اکب »محس
نزدیــک بــه دریــا و جنــگل عمومــاً بیشــتر اســت و بســته بــه نــوع 
ســند کــه قطعــی یــا نســقی باشــد، نوســان چشــمگیری را شــامل 

مــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه فــروش زمین هــای کشــاورزی شــالیکاری و بــاغ 
ــه  ــه ب ــا توج ــاورزی ب ــای کش ــد: زمین ه ــح می ده ــای توضی چ
موقعیــت جغرافیایــی و میــزان گردشــگر پذیــر بودن منطقــه قیمت 
ــرب،  ــرق، غ ــن در ش ــت زمی ــن قیم ــی دارد همچنی ــای متفاوت ه
ــا هــم فــرق می کنــد امــا به طــور  شــمال و جنــوب اســتان نیــز ب
ــتند، از  ــه دارای گاز هس ــی ک ــای در مناطق ــای چ ــط باغ ه متوس
ــود  ــه می ش ــان معامل ــزار توم ــا 150ه ــان ت ــزار توم ــری 90ه مت
ــا  ــر ی ــای باالت ــا قیمت ه ــتد ب ــوارد داد و س ــی م ــه در برخ البت
پائین تــر نیــز صــورت مــی گیــرد کــه امــری توافقــی بیــن خریــدار 

ــنده اســت. و فروش
اکبــری دربــاره زمیــن هــای شــالیزاری نیــز می گویــد: زمین هــای 
ــه  ــی ک ــرایط متفاوت ــودن و ش ــطح ب ــر مس ــه خاط ــاورزی ب کش
دارنــد، از قیمــت کمتــری نســبت بــه بــاغ چــای برخــوردار هســتند 
امــا بــاز هــم بــر اســاس توافــق دو طــرف خریــد و فــروش شــده 
ــه  ــا 130 هــزار تومــان معامل ــا قیمتــی بیــن ۷0 ت ــی معمــواًل ب ول

مــی شــوند.
وی تصریــح می کنــد: اگــر کشــاورزی زمیــن خــود را بــه قطعــات 
کوچکتــر تقســیم کــرده و بــا حداقــل قیمــت بــه فــروش برســاند، 
ــد از ســود ســپرده گــذاری دســت کــم  ــت می توان در بدتریــن حال

ماهانــه دو تــا ســه میلیــون تومــان درآمــد داشــته باشــد.

ــن  ــه ای ــوان ب ــی ت ــده م ــه ش ــام ارائ ــداد و ارق ــه اع ــی ب ــا نگاه ب
حقیقــت تلــخ پــی بــرد کــه وضعیــت معیشــتی کشــاورزان گیــان 
و مــورد حمایــت قــرار نگرفتــن صنعتــی کــه حیــات اقتصاد کشــور 
ــبزی  ــا س ــده ت ــبب ش ــتان س ــن اس ــت، در ای ــته اس ــه آن وابس ب
زمیــن هــای حاصلخیــز گیــان که بــه گفتــه دکتــر گوشــه زمانی 
بیــش از پنــج هــزار ســال بــرای تولید مجــدد خــاک آن زمــان الزم 
اســت، در میــان ســرخی اســکناس هایــی کــه دســت بــه دســت 
مــی شــوند رنــگ باختــه و بــه جــای بوتــه هــای عطرآگیــن چــای 
و ســاقه هــای رقصــان برنــج، ویاهــا در اراضی کشــاورزی اســتان 

قــد بکشــند.
چند نکته: 

1- ایــن ارقــام بــا فــرض فــروش زمیــن بــه صــورت یکجــا و بــا 
حداقــل قیمــت، محاســبه شــده در حالیکــه معمــوال ایــن زمیــن ها 
در قطعــات کوچکتــر و بــا قیمــت هــای متفــاوت تــری بــه فروش 

مــی رســند.
ــا  ــوده و ب ۲- قیمــت زمیــن در مناطــق مختلــف گیــان متغیــر ب
توجــه بــه میــزان گردشــگر پذیــر بــودن منطقــه و دسترســی آن به 
مناطقــی ماننــد کــوه، دریــا، جنــگل و همچنین نــوع سند)نســق یا 

قطعــی( ارزش گــذاری مــی شــوند.
3- در ایــن گــزارش نــرخ ســود ســپرده گــذاری 1۶ درصــد 

ــت. ــده اس ــبه ش محاس

                   چایبرنج 

از هر ۲.5 هکتار 14 تا 1۶ میلیون تومان سود درآمد ساالنه از کشاورزی
خالص

از هر 1.5 هکتار 10 تا 1۲ میلیون تومان سود 
خالص

   متری 90 تا 150 هزار تومان     متری۷0 تا 130 هزار تومان       قیمت زمین

 در آمد ساالنه از فروش زمین 
کشاورزی و سپرده گذاری در بانک

با احتساب ۲.5 هکتار و حداقل سود سپرده 
گذاری1۶ درصد: ۲۸ میلیون تومان ماهانه

با احتساب 1.5 هکتار و حداقل سود سپرده گذاری: 
۲1 میلیون و ۶00 هزار تومان ماهانه
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ــران اقتصاد ایـ

۳00 روز کار بــدون مــزد در معــادن 
ــران  ــداد کارگ ــتان تع ــرق گلس ش
ــر  ــدود ۵00 نف ــدن را از ح ــک مع ی
بــه ۴00 کارگــر رســاند و هم اکنــون 
نیز شــنیده مــی شــود 2۴ کارگــر در 

لیســت اخــراج قــرار دارنــد. 

ــر  ــود ه ــان آور می ش ــخت و زی ــت از کار س ــان صحب ــر زم ه
کــس شــغل خــود را ســختتر از ســایرین مــی دانــد، امــا مطابق 
قانــون، کار در معــدن جــزو مشــاغل ســخت و زیــان آور تلقــی 
می شــود. کاری کــه در آن نــه از دســتمزد خــوب خبــری 
ــد  ــر مانن ــب و اگ ــاه مناس ــغلی و رف ــت ش ــه امنی ــت و ن هس
ــه آن  ــاه حقــوق را ب ــان گلســتانی معــوق شــدن 10 م معدنچی
ــرای  ــار ب ــز اجب ــزه ای به ج ــه انگی ــم چ ــد نمی دان ــه کنی اضاف
بــه دســت آوردن لقمــه ای نــان حــال و بیــکار نشــدن باقــی 

می مانــد.
صبــح آخریــن چهارشــنبه دی مــاه بــود کــه تعــدادی از کارگران 
ــانه  ــه نش ــه ب ــان ن ــتان و خانواده هایش ــرق گلس ــادن ش مع
ــوق شــدن  ــل مع ــه دلی ــراض به ســختی کارشــان بلکــه ب اعت
حقــوق و مزایــای ســنواتی و ســه مــاه رد نشــدن لیســت بیمــه 

ــد. ــع کردن ــهر تجم ــان و آزادش ــداری رامی ــل فرمان در مقاب
تحصــن و تجمعــی کــه باهــدف حــل مشــکل شــکل گرفت و 
تــا حــدود یــک مــاه نه تنهــا از وســعت ایــن حلقــه کاســته نشــد 
بلکــه روزبــه روز دایــره آن گســترده تر شــد. اکنــون کــه از آغــاز 
ایــن اعتراضــات کارگــری، ســه مــاه مــی گــذرد امیــد می رفــت 
ــی از  ــئوالن بخش ــده مس ــام ش ــای اع ــده ه ــا وع ــل ب حداق

ــدار  ــو فرمان ــواد صادقل ــد. ج ــده باش ــرف ش ــکات برط مش
ــده اداره  ــرر ش ــه مق ــرد ک ــام ک ــع اع ــان مقط ــان در هم رامی
تامیــن اجتماعــی شهرســتان، پیگیــر مطالبــات بدهــی گذشــته 
بیمــه کارگــران معــدن نباشــد و تمامــی دفترچــه هــای بیمــه 
ــض  ــود و تعوی ــد ش ــادن تمدی ــران مع ــی کارگ ــن اجتماع تامی
دفترچــه هــا منــوط بــه پرداخــت هفــت درصــد جــاری بیمــه 
کارگــران شــود. او معــادن شهرســتان را هــم موظــف کــرده بود 

حقــوق جــاری معدنچیــان را تاپایــان ســال پرداخــت کننــد.

lهیچ کس پاسخگوی کارگران نیست
ــتان  ــرق گلس ــادن ش ــران مع ــی از کارگ ــراغ یک ــه س ــال ب ح
ــداری  ــل فرمان ــدگان در مقاب ــتین تحصن کنن ــزو نخس ــه ج ک
ــا از آخریــن وضعیــت ایــن معدنچیــان  آزادشــهر بــود رفتیــم ت
ــه  ــت ک ــرادی اس ــودش از اف ــه خ ــه گفت ــه ب ــویم. او ک آگاه ش
ــود  ــل خ ــان فامی ــت، از بی ــی هاس ــت اخراج ــش در لیس نام
خــودداری کــرد، و گفــت: طبــق قانــون کار کارگــران مشــاغل 
ــه ســایر  ســخت بایــد از حقــوق و مزایــای بیشــتری نســبت ب
ــران  ــورد کارگ ــه در م ــی ک ــند، قانون ــوردار باش ــران برخ کارگ

ــد. ــدق نمی کن ــتان ص ــادن گلس مع
ــران  ــن کارگ ــون کار ای ــاده 5۲ قان ــق م ــه داد: مطاب ــی ادام عل
ــه کار  ــاعت در هفت ــاعت در روز و 3۶ س ــتر از ۶ س ــد بیش نبای
ــاعت کار  ــش از 15 س ــه بی ــون روزان ــه هم اکن ــد درحالی ک کنن

ــود. ــت نمی ش ــا پرداخ ــای م ــوق و مزای ــم و حق می کنی
وی بــه نبــود امکانــات رفاهــی و بهداشــتی در معــادن گلســتان 
ــای  ــی در کارگاه ه ــث ایمن ــود مباح ــرد: نب ــه ک ــاره و اضاف اش
معــدن به گونــه ای اســت کــه احتمــال بــروز حــوادث ناشــی از 

کار و حتــی مــرگ بســیار زیــاد اســت.
ایــن کارگــر کــه بیــش از ۲0 ســال ســابقه کار در معــادن شــرق 

ــات  ــکات و معض ــار مش ــرد: در کن ــح ک ــتان دارد، تصری اس
ــای  ــوق و مزای ــه حق ــت ک ــاه اس ــتر از 10 م ــود کار، بیش موج
ســنوات خدمــت را دریافــت نکرده ایــم و حــق بیمــه ســه مــاه 

ــت. ــده اس ــز پرداخت نش ــا نی ــته م گذش
ــادن  ــران مع ــخگوی کارگ ــس پاس ــه هیچ ک ــان اینک وی بابی
گلســتان نیســت، خاطرنشــان کــرد: بارهــا حــدود 400 کارگــر 
ــان و  ــداری رامی ــل فرمان ــان در مقاب ــراه خانواده هایم ــه هم و ب
آزادشــهر تحصــن کرده ایــم، امــا هیــچ گــوش شــنوایی بــرای 

ــدارد. شــنیدن مشــکات مــا وجــود ن
ــتانداری  ــل اس ــران مقاب ــی کارگ ــی در پ ــای پ او از تحصــن ه
گلســتان و فرمانــداری هــای رامیــان و آزادشــهر خبــرداد 
ــال 94 و  ــوق س ــوق مع ــاه حق ــد ۶ م ــرر ش ــرد: مق ــار ک و اظه
بخشــی از ســنوات ســال 93 پرداخــت شــود امــا تنهــا بخشــی 
کمــی از معوقــه ات پرداخــت شــد و همچنــان 10 مــاه حقــوق و 

ــکار هســتیم. ســنوات طلب
علــی ادامــه داد: هم اکنــون نیــز پــس از گذشــت 1۷ روز 
ــدار روز  ــت و در دی ــده اس ــاز نش ــوز کار آغ ــاری هن ــال ج از س
ــر اخــراج ۲4  گذشــته نماینــدگان کارگــران، مدیــران معــادن ب

ــد. ــتند تأکیددارن ــور داش ــا حض ــه در اعتصاب ه ــر ک کارگ
وی تصریــح کــرد: مشــکات مالــی، حقــوق و مزایــای معوق و 
دیگــر مشــکات موجــود تعــداد کارگــران را از حــدود 500 نفــر 
بــه ۲05 نفــر رســانده کــه از ایــن تعــداد تنهــا 4۸ نفر بازنشســته 
شــده اند و تعــدادی از آن هــا همچنــان دچــار مشــکات بــرای 

دریافــت حقوق بازنشســتگی هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ یــک از مدیــران معــدن 
پاســخگوی کارگــران نیســتند، خاطــر نشــان کــرد: متاســفانه 
ــنیدن  ــران و ش ــا کارگ ــدار ب ــه دی ــر ب ــی حاض ــران حت مدی

ــتند. ــا نیس ــای م ــت ه صحب

۳۰۰ روز کاِر بدون مزد در معادن گلستان/ ۲۴ معدنچی در فهرست اخراج

زهرا بهرامی
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ــران اقتصاد ایـ

ایــن معدنچــی اضافــه کــرد: بــا شــرایط موجــود مــا همچنــان 
حاضــر بــه ادامــه فعالیــت هســتیم زیــرا چــاره ای نداریــم امــا 
ــی  ــده حقوق ــاه آین ــا 5 م ــا 4 ی ــده ت ــام ش ــن االن، اع از همی

ــد شــد. پرداخــت نخواه
ــه  ــران، ب ــات مدی ــتر از تصمیم ــاع بیش ــب اط ــرای کس ب
ســراغ مســئوالن معــدن رفتیــم. ولــی همانگونــه کــه 
ــد، تمــاس هــای مکــرر  کارگــران معــدن اشــاره کــرده بودن
بــا مدیــران معــادن شــرق اســتان بــی ثمــر مانــد و ایــن امــر 
نشــان داد، مدیــران معــادن گلســتان نــه تنهــا بــه کارگــران 
ــخگوی  ــه پاس ــد، بلک ــی دهن ــنی نم ــق و روش ــخ دقی پاس

ــتند. ــز نیس ــانه نی ــی رس اهال

lواگذاری غیرقانونی شرکت
ولــی یــک منبــع آگاه در معــادن شــرق گلســتان کــه 
نخواســت نامــی از وی ذکــر شــود، گفــت: هم اکنــون همــه 
ــتند  ــه نیس ــی مواج ــا مشــکل مال ــتان ب ــرق گلس ــادن ش مع
و همچنــان یــک وعده غــذای گــرم و حقــوق کارگــران 

می شــود. پرداخــت 
ــج آرام و  ــاق(، مل ــورت )قش ــتان ی ــدن زمس ــزود: مع وی اف
شــمال شــرق ازجملــه معادنــی هســتند کــه بیــش از 10 مــاه 

ــد. ــت نکرده ان ــران را پرداخ ــوق کارگ حق

 وی بــه منشــأ مشــکات پیش آمــده اشــاره و واگــذاری 
معــادن بــه ذوب آهــن اصفهــان را غیرمنطقــی دانســت و 
ــر سیاســت  ــون ب ــه اصــل 44 قان ــه ک ــرد: همان گون ــار ک اظه
خصوصی ســازی تأکیــد دارد، قانــون اساســی نیــز تأکیــد 
ــت  ــتند، دول ــان آور هس ــه زی ــی ک ــای دولت ــد، کارگاه ه می کن
ــه  ــپس ب ــانده و س ــود دهی رس ــه س ــا را ب ــت آن ه ــد نخس بای
ــه  ــد ک ــری کنی ــال پیگی ــد؛ ح ــذار کن ــی واگ ــش خصوص بخ
ــه  ــد ک ــود ده بودن ــتان س ــنگ گلس ــرکت های زغال س ــا ش آی

ــدند. ــذار ش واگ
ــکات  ــل مش ــوص ح ــده در خص ــای داده ش ــه وعده ه وی ب
پرداخــت حقــوق، ســرویس حمل ونقــل، ســوخت، غــذا و بیمــه 
کارگــران اشــاره کــرد و افــزود: وعده هــا تاکنــون در حــد حــرف 
ــوق ۷00  ــی حق ــاه گذشــته  حت ــده و کارگــران در 10 م باقی مان

ــد. ــز دریافــت نکرده ان ــی خــود را نی هزارتومان
ــراض  ــران اعت ــدت هــرگاه کارگ ــن م ــرد: در ای ــح ک وی تصری
ــا  ــد ام ــه دهن ــود ادام ــه  کار خ ــتیم ب ــا خواس ــد از آن ه کردن
مســئوالن بدعهــدی کردنــد و امــروز کارگــران حتــی قــادر بــه 

ــز نیســتند. ــود نی ــی خ ــاج ضــروری زندگ ــن مایحت تأمی
وی اظهــار کــرد: هنگامی کــه مســئوالن شــرکت بــه بند هــای 
ــت  ــون پرداخ ــواردی چ ــی م ــود و حت ــدات خ ــه تعه 11  گان
حقــوق و بیمــه تکمیلــی کارگــران همیشــه در معــرض خطــر 
معــادن عمــل نمی کننــد، مــا مجبوریــم بــه فرمانــدار، اســتاندار، 
نماینــده مــردم در مجلــس و دیگــر مســئوالن بــرای نظــارت و 

احقــاق حقــوق خــود مراجعــه کنیــم.
و   44 اصــل  اجــرای  مفهــوم  آیــا  داد:  ادامــه  وی 
واریــزی  پول هــای  کــه  بــوده  ایــن  خصوصی ســازی 
و درآمدهــای شــرکت صــرف پرداخــت بدهــی و امــور 
نامعلــوم شــود و حقــوق کارگــران ماه هــا پرداخــت نشــود یــا 
کارگــران مــا امــروز حتــی مــواد الزم بــرای ادامــه اســتخراج 

را در اختیــار نداشــته باشــند.

ــخگو  ــان پاس ــهر و رامی ــردم آزادش ــده م lنماین
ــود نب

کارگــران از حقــوق معــوق و نبــود امکانــات رفاهــی شغلشــان 
ــت،  ــده اس ــق نش ــون محق ــه تاکن ــی ک ــد و از وعده های گفتن
ــده  ــری، نماین ــا صاب ــخ رض ــا و پاس ــنیدن پیگیری ه ــرای ش ب
مــردم آزادشــهر و رامیــان در مجلــس شــورای اســامی چندین 
ــق  ــا دقای ــت ت ــا درنهای ــت و تاش ه ــاس گرف ــا وی تم ــار ب ب

ــری پاســخگوی  ــد و صاب ــم گــزارش بی ثمــر مان ــی تنظی پایان
ــود. ــادن نب ــران مع ــا و کارگ ســؤال م

ایــن موضــوع را از معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
منطقــه ای اســتاندار گلســتان پیگیــر شــدیم و علــی مرگــدری 
در پاســخ گفــت: اســتانداری به عنــوان تســهیل کننده و پیگیــر 
ــر حــل مشــکل  ــردم، پیگی ــی و م مســائل دســتگاه های اجرای

کارگــران معــدن بــوده و هســت.
وی از برگــزاری نشســت کارگــروه اشــتغال بــا محوریــت 
مشــکات معــادن شــرق اســتان در ماه هــای قبــل خبــر داد و 
افــزود: مدیرعامــل ایــن شــرکت در ایــن جلســه حضــور داشــت 
ــتان  ــادن اس ــه مع ــی ک ــکات و معضات ــات مش ــه جزیی و ب
ــا آن مواجــه هســتند اشــاره کــرد و مقــرر شــد مشــکات در  ب

ــود. ــل ش ــتان حل وفص اس
وی ادامــه داد: مــا در حــوزه سیاســت گذاری و مدیریــت 
ورود می کنیــم امــا جزییــات ایــن جلســه و پیگیری هــای 
انجام شــده را می توانیــد از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 

ــوید. ــا ش ــتان جوی اس

lهیچ کارگری از معادن اخراج نمی شود
بــه خواســته معــاون اســتاندار گلســتان ســراغ رئیــس صنعــت، 
معــدن و تجــارت اســتان گلســتان رفتیــم تــا دربــاره مشــکات 
معــدن کاران شهرســتان آزادشــهر و رامیــان و پرداخــت نشــدن 
چنــد مــاه از حقــوق ایــن کارگــران پــرس و جــو کنیــم. 
ــران در  ــن کارگ ــکات ای ــی مش ــو از بررس ــینقلی قوانل حس
کارگــروه اشــتغال خبــرداد و اظهــار کــرد: مقــرر شــد از طریــق 
ــوق  ــاه از حق ــی، ۲.5 م ــارد تومان ــم میلی ــک و نی ــهیات ی تس
معــوق کارگــران معــادن پرداخــت شــود. همچنیــن مقــرر شــد 
ــرق از  ــادن ش ــران مع ــوق کارگ ــوق مع ــاه از حق ــدود ۲.5 م ح

ــال پرداخــت شــود ــد زغ محــل تولی
ــراوان در  ــکات ف ــران از مش ــه کارگ ــرایطی ک ــو در ش قوانل
ــل  ــاه قب ــه م ــدود س ــه از ح ــت ک ــتند گف ــه داش ــدن گل مع
ــا  ــه  ه ــم معوق ــش اعظ ــده و بخ ــکات حل ش ــون مش تاکن

اســت. پرداخت شــده 
وی تصریــح کــرد: درگذشــته دولــت در ایــن راســتا کمک هایی 
انجــام مــی داد امــا اکنــون این معــادن خصوصــی شــده و دولت 
ــن مشــکات در  ــد. ای ــته باش ــی داش ــد کمــک چندان نمی توان
بیشــتر معــادن زغال ســنگ کشــور وجــود دارد و پائیــن آمــدن 
ــد آن  ــی زغال ســنگ و افزایــش هزینه هــای تولی قیمــت جهان
در ایــران از مهم تریــن علت هــای مشــکات معــادن در داخــل 

کشــور اســت.
ــوق  ــدن کاران گلســتان و پرداخــت نشــدن حق مشــکات مع
ــت و  ــان اس ــن اصفه ــکات ذوب آه ــت مش ــه عل ــا ب آن ه

ــتند ــکات هس ــن مش ــع ای ــر رف ــئوالن پیگی مس
وی اضافــه کــرد: مشــکات معــدن کاران گلســتان و پرداخــت 
نشــدن حقــوق آن هــا بــه علــت مشــکات ذوب آهــن اصفهان 

اســت و مســئوالن پیگیــر رفــع ایــن مشــکات هســتند.
وی اظهــار کــرد: 99 درصــد تولیــدات ایــن معــادن را 
همیــن  امــا  می کنــد  خریــداری  اصفهــان  ذوب آهــن 
مشــکات و رکــود ایجادشــده در صنعــت ســاختمان ســبب 
شــده کــه کارخانــه ذوب آهــن در تأمیــن اعتبــار بــا مشــکل 

ــود. ــه ش مواج
ــتی  ــای برگش ــتن چک ه ــل داش ــه دلی ــو ب ــه قوانل ــه گفت ب
ــه  ــی پروس ــی و دارای ــن اجتماع ــه تأمی ــنگین ب ــی س و بده
ــا و  ــا پیگیری ه ــید و ب ــول کش ــی ط ــهیات کم ــت تس دریاف
ــوق  ــت و حق ــهیات پرداخ ــن تس ــده ای ــای انجام ش رایزنی ه

ــد. ــز ش ــران واری ــوق کارگ مع
ــرق  ــادن ش ــران مع ــام کارگ ــرد: تم ــار ک ــن اظه وی همچنی
اســتان حقــوق معــوق 10 ماهــه ندارنــد بلکــه به طــور میانگیــن 

ــد. ــت نکرده ان ــوق دریاف ــاه حق ــا 4 م 3 ت
ــدن و تجــارت اســتان گلســتان  ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
بابیــان اینکــه بــا ایــن تســهیات تنهــا حــدود 3 مــاه از حقــوق 
ــد  ــران بای ــن کارگ ــت: ای ــد، گف ــی می مان ــران باق ــوق کارگ مع
ــه ذوب آهــن توانایــی  ــا کارخان تحمــل داشــته و صبــر کننــد ت
پرداخــت داشــته باشــد و معــادن هــم بتواننــد حقــوق کارگــران 

ــد. را پرداخــت کنن
قوانلــو بــا تأکیــد بــر اینکــه تاکنــون هیــچ کارگــری در 
ماه هــای گذشــته از معــادن اســتان اخــراج نشــده اســت، 
خاطرنشــان کــرد: امــا حــدود 40 نفــر در آســتانه بازنشســتگی 
هســتند کــه بــه دلیــل مشــکات مالــی و بدهــی حــدود 400 
میلیــون تومانــی بــه تأمیــن اجتماعــی، مباحــث اداری و حقوقی 

ــت. ــده اس ــا انجام نش آن ه
ــران  ــوق کارگ ــت حق ــاره پرداخ ــئوالن درب ــای مس ــده ه وع
ــدادی از  ــه تع ــت ک ــرایطی اس ــا در ش ــدن آن ه ــراج نش و اخ
کارگــران بــدون کار و کابــوس اخــراج شــب خــود را صبــح مــی 
کننــد و همچنــان معدنچیــان حقــوق و مزایــای فعالیــت هــای 

ــد. ــت نکــرده ان ــت فرســای خــود را دریاف طاق
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هنــر فرش بافــی در اســتان لرســتان دارای 
قدمــت زیــادی اســت به طوری کــه از ایــن هنــر 
ــاد  ــار ی ــن دی ــوان یکــی از صنایع دســتی ای به عن
ــانه ها  ــا نش ــته ب ــه درگذش ــری ک ــود، هن می ش
ــده  ــه می ش ــتان بافت ــی لرس ــای بوم و طرح ه

ــت. اس
ایــن در حالــی اســت کــه طــی ســال های اخیــر 
ــف  ــق مختل ــی مناط ــر فرش باف ــق هن ــا تلفی ب
کشــورمان، هنرمنــدان فرش بــاف لرســتانی نیــز 
ــه ســمت اســتفاده از طرح هــای فــرش دیگــر  ب
ــه و  ــه نقش ــد به طوری ک ــتان ها روی آورده ان اس
ــه  ــتان رو ب ــن اس ــری در ای ــرش ل ــای ف طرح ه

ــه اســت. فراموشــی رفت

ــردم  ــرای م ــری ب ــرش ل ــی ف lوقت
ــت!  ــناخته اس ــتان ناش لرس

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
لرســتان گفــت: تــاش و اراده روزافــزون بــرای 
ــاد  ــد اقتص ــی می توان ــت فرش باف ــعه صنع توس
ــت  ــن صنع ــی ای ــد ول ــول کن ــتان را متح لرس

ــت. ــژه اس ــای وی ــد حمایت ه ــوز نیازمن هن
محمدرضــا صفــی خانــی افــزود: تاروپــود فــرش 
لــری بافرهنــگ و هنــر و آداب ورســوم ایــن دیــار 
ــرای  ــا ب ــری نه تنه ــرش ل ــا ف ــورده ام ــد خ پیون
جهــان و کل کشــور بلکــه بــرای مــردم اســتان 

هــم ناشــناخته مانــده اســت.
وی ادامــه داد: بــرای موفقیــت و ایجــاد اشــتغال 
بیشــتر در ایــن حــوزه بایــد تشــکل های مرتبــط 
بــا ایــن بخــش فعال تــر شــوند تــا فــرش لــری، 
ــرای ســرمایه گذاری و اشــتغال  ــد معروفــی ب برن

در لرســتان باشــد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
لرســتان، احیــا فــرش لــری را از مهم تریــن 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــه عن ــن مجموع ــداف ای اه
ــتان  ــمبل لرس ــه س ــد ب ــری می توان ــرش ل ف
تبدیــل شــود و محلــی بــرای اشــتغال زایی 
پایــدار در اســتان باشــد و ایــن مهــم بــا 
هماهنگــی و همــکاری تشــکل ها و فعــاالن 

ایــن حــوزه حاصــل می شــود.

lفــرش لــری در انتظــار ایجــاد 
رنگــرزی کارگاههــای 

رئیــس مرکــز فــرش لرســتان نیــز بابیــان اینکــه 
۲3 هــزار کارت شناســایی بــرای بافنــدگان 
فــرش لــری در ســامانه ثبت شــده اســت، 
ــز  و  ــر ۲05 کارگاه متمرک ــال حاض ــت: در ح گف
ــود دارد و  ــتان وج ــز در اس 1۶ کارگاه غیرمتمرک
11 هــزار متــر فــرش هــم بــر اســاس موافقــت 

ــه  ــتان بافت ــه در اس ــورت گرفت ــای ص اصولی ه
می شــود.

حمیــد کاویانــی افــزود: یکــی از مهم تریــن 
ــواد  ــد م ــش خری ــن بخ ــاالن ای ــکات فع مش
اولیــه ای اســت کــه در اســتان وجــود دارد امــا بــا 
چنــد برابــر قیمــت بــه دســت بافنــدگان اســتان 

می رســد.
وی بــه وجــود هفــت میلیــون رأس گوســفند در 
اســتان اشــاره کــرد و ادامــه داد: پشــم باقیمــت 
خــارج  اســتان  از  تومــان  تــا 1500   1۲00
ــت  ــه عل ــد ب ــرش بای ــده ف ــی بافن ــود ول می ش
ــه کارگاه هــای  ــود زیرســاخت های الزم ازجمل نب
ــا ۷0  ــت 50 ت ــم را باقیم ــان پش ــرزی، هم رنگ

ــد. ــداری کن ــان خری ــزار توم ه
ــم  ــن ه ــر ای ــاوه ب ــرد : ع ــار ک ــی اظه کاویان
قطــع سه ســاله بیمــه فرش بافــان از دیگــر 

دغدغه هــای فعــاالن ایــن بخــش اســت
فرش لری نقشه ندارد

رئیــس مرکــز فــرش لرســتان ادامــه داد: در حــال 
حاضــر هشــت تشــکل روســتایی در ایــن حــوزه 
وجــود دارد و در شهرســتان های اســتان هــم 

مجمــع صنفــی ایجادشــده اســت.
نشــدن  پرداخــت  اینکــه  بابیــان  کاویانــی 
تســهیات مناســب بــه بافنــدگان از دیگــر 
ــال  ــت: س ــت، گف ــش اس ــن بخ ــکات ای مش
93 و 94 از محــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد 
یــک میلیــارد و 300 میلیــون تومــان تســهیات 
ــفانه  ــه متأس ــده ک ــان پرداخت ش ــه فرش باف ب
بــدون هماهنگــی و نظرخواهــی از متخصصــان 
ایــن حــوزه در اختیــار متقاضیــان قرارگرفتــه کــه 
متأســفانه سوءاســتفاده هایی در ایــن بخــش 
شــده و درجایــی کــه الزم اســت، هزینــه نشــده 

ــت. اس
کاویانــی ادامــه داد: فقــدان نقشــه فــرش 
ثبت شــده هــم از دیگــر مشــکات ایــن بخــش 
اســت کــه متأســفانه فــرش لــری در قالــب طرح 
ــود  ــد می ش ــوار تولی ــتان های هم ج ــه اس و نقش
و البتــه نبــود رویــه صادراتــی در گمــرک اســتان 

از دیگــر مشــکات ایــن بخــش اســت.

lفرش لری به دنیا معرفی شود
ــه  ــود ک ــرح می ش ــی مط ــخنان در حال ــن س ای
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران در ســفری که 
ــود:  ــه لرســتان داشــت در ایــن رابطــه گفتــه ب ب
یکــی از ایراداتــی کــه در خصــوص فــرش لــری 
ــی  ــی باف ــا ذهن ــه ی ــود نقش ــود، نب ــان می ش بی
اســت کــه بایــد گفــت ذهنــی بافــی بــرای فرش 
ــه در  ــود بلک ــی نمی ش ــف تلق ــک ضع ــری ی ل

دنیــای امــروز وزندگــی امــروز خــودش به نوعــی 
طرحــی مــدرن اســت.

ــئله  ــط مس ــود: فق ــرده ب ــان ک ــر خاطرنش  کارگ
ــد در  ــن اســت کــه بای ــه ای ــن زمین ــی در ای اصل
کشــور و جهــان عنــوان شــود کــه چنین فرشــی 

ــود. ــه می ش بافت
ــا  ــی ویژگی ه ــرای معرف ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــه  ــت ک ــری الزم اس ــرش ل ــاخص های ف و ش
ــازار  ــدا کــردن ب ــرای پی تشــکل های منســجم ب
ــروش آن  ــه ف ــتان و البت ــرش اس ــرای ف الزم ب

ــود. ــاد ش ایج
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران ادامــه داده بود: 
ــوان  ــری به عن ــرش ل ــی ف ــن ویژگ ــه ای ــد ب بای
ــاد و ویژگی هــای  ــگاه کــرد و ابع ــت ن ــک مزی ی
ذاتــی ایــن هنــر صنعــت را در لرســتان شــناخت.

ــه  ــان ب ــترنج فرش باف ــی دس lوقت
جیــب واســطه ها مــی رود

رئیــس اداره بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت لرســتان اظهــار داشــت: یکــی از 
ــی و  ــتان تک باف ــرش لرس ــوزه ف ــکات ح مش
ــتان  ــرش از اس ــت ف ــزوده صنع ــروج ارزش اف خ

ــت. اس
محمــد طوالبی نــژاد افــزود: متأســفانه بســیاری 
ــروش  ــه ف ــان ب ــدی فرش باف ــای تولی از فرش ه
نرفتــه کــه علــت آن هــم نبــود بازارچــه یکپارچه 

بــرای فــروش اســت.
وی ادامــه داد: ازآنجاکــه تولیــد فــرش در اســتان 
ــه شــکل  ــوز ب ــی اســت و هن به صــورت تک باف
گســترده بــه کارگاه هــا نرســیده و بــه علــت نبود 
بازارچــه دائمــی بــرای عرضــه و فــروش فــرش، 
صــورت  واســطه ها  توســط  خریدوفــروش 
ــاد  ــده ایج ــرای بافن ــی ب ــد کاف ــرد و درآم می گی

نمی شــود.
رئیــس اداره بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت لرســتان عنــوان کــرد: درنهایــت 
ــد  ــائلی مانن ــار مس ــن مشــکات و فش باوجودای
ــطه ها  ــود واس ــل، وج ــه حمل ونق ــه، هزین بیم
و ... ارزش افــزوده ایــن صنعــت از اســتان خــارج 

می شــود.
ــی  ــورت هماهنگ ــرد: در ص ــد ک ــی تأکی طوالب

بیشــتر تشــکل ها و ایجــاد بازارچــه فــرش 
بخــش زیــادی از ایــن مشــکات از بیــن 

مــی رود.

lفرش لرستان خانه ندارد! 
مــرادی یکــی از تولیدکننــدگان فــرش لرســتان 
گفــت: یکــی از مشــکات اصلــی مــا نبــود خانه 
فــرش در اســتان اســت و همیــن مســئله ســبب 
ــتان،  ــر در اس ــدگان ماه ــود بافن ــود باوج می ش
بافته هــای تولیدکننــدگان بــازار مناســب نداشــته 
باشــد آن هــم فــرش لــری کــه بــر اســاس نقش 
و نگارهــای تاریخــی پیشــینه آن به ۲500 ســال 

ــد. ــش می رس پی
ــز  ــت مرک ــورت حمای ــرد: در ص ــوان ک وی عن
ــزاری دوره هــای  ــرای برگ ــران ب ــرش ای ــی ف مل
آموزشــی و ایجــاد بازارچــه فــرش، بخــش 
ــود. ــل می ش ــدگان ح ــادی از مشــکات بافن زی
ــتبافت  ــرش دس ــف ف ــس اداره صن ــی رئی فروغ
نبــود زیرســاخت هایی از قبیــل کارگاه هــای 
ریســندگی و رنگــرزی را از مهم تریــن مشــکات 
ــفانه  ــت: متأس ــرد و گف ــوان ک ــش عن ــن بخ ای
بافنــدگان خانگــی هــم در ســال های اخیــر 
نتوانســته اند تســهیات کافــی دریافــت کننــد و 
تولیــد و فــروش آن هــا بــا مشــکل مواجه اســت.

ــود  ــای س ــری به ج ــرش ل ــدگان ف ــی بافن وقت
ضــرر می کننــد

وی فســخ بیمــه بافنــدگان را از دیگــر مشــکات 
بافنــدگان معرفــی کــرد و افــزود: در حــال حاضر 

دو هــزار بافنــده متقاضــی بیمه هســتند.
مـرادی از دیگر فعـاالن حوزه فرش لرسـتان نبود 
سـرمایه کافی برای پرداخت دسـتمزد بافندگان را 
از مهم ترین مشـکات بافندگان دانسـت و گفت: 
عـاوه بـر ایـن بسـیاری از تولیدکننـدگان تـوان 
تأمین ملزوماتـی همچون پشـم، دار قالـی و ... را 
ندارنـد و اگـر 10 میلیـون تومـان تسـهیات هم 
بگیریـم بایـد 15 میلیـون تومان و حتی بیشـتر از 

ایـن را بازپرداخـت کنیم.
وی عنــوان کــرد: بــه علــت وجــود چنیــن 
بــا  بافنــدگان  از  بســیاری  مشــکاتی 
دســتمزدهای پاییــن کار می کننــد و درآمــد 

کافــی در ایــن قســمت ندارنــد.

ــران اقتصاد ایـ

اصالتی که به نام استان های دیگر زده می شود حکایت گمنامی فرش لری است، فرشی که 
بدون نقشه و حامی بهار دیروزش به خزان نشسته و حاال دالالن هم سود قالیبافان را به دار 

کشیده اند. 
روایت هنرمندی زنان لُر بر تاروپود قالی، حکایت قدمت فرش بافی در این دیار است، 
هنری که باوجود سابقه کهن همچنان برای احیا چشم به تهیه نقشه برای آن دوخته تا شاید 
بار دیگر در پهنه لرستان شاهد بافت فرش هایی متناسب با ویژگی های بومی این منطقه 

باشیم.

روزگار گمنامی هنری اصیل

بهار فرش لری به خزان نشست؛ دالالن دست رنج قالیبافان را »دار« زدند
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ــران اقتصاد ایـ

ازخوانــی وعده هــای مســئوالن بــه مــردم 
پلدختــر از تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ایســتگاه های  تــا  گرفتــه  پاالیشــگاه 
ــام  ــی نیمه تم ــای عمران ــاژ و پروژه ه پمپ
ــال«  ــغ از پارس ــال دری ــت »سال به س حکای

ــت.  اس

ــف و  ــای مختل ــه نیازه ــه ب ــا توج ــه ب ــتان و منطق ــر شهرس ه
گوناگــون خــود نیــاز بــه رســیدگی و توجــه ویــژه مســئوالن امــر 
دارد تــا زمینــه بــرای عمــران و آبادانــی آن فراهــم شــود و در ایــن 
ــرای  ــی ب ــک فراوان ــام کم ــای نیمه تم ــل پروژه ه ــتا تکمی راس
ــردم آن  ــاه م ــش و رف ــایش، آرام ــی، آس ــران، آبادان پیشــرفت، عم

ــود. ــد ب ــه خواه منطق

ــق  ــر محق ــردم پلدخت ــه م ــتاندار ب ــای اس lوعده ه
نشــد

شهرســتان پلدختــر نیــز باوجــود دارا بــودن بیشــترین نــرخ معضــل 
بیــکاری در اســتان و کشــور چنیــن طرح هایــی در مســیر توســعه 
و ترقــی خــود دارد کــه مســئوالن لرســتان به خصــوص مدیریــت 
ارشــد اســتان بایــد نــگاه ویــژه ای بــه ایــن شهرســتان و همچنیــن 

ــد. ــته باش ــام آن داش ــای نیمه تم ــل طرح ه تکمی
هوشــنگ بازونــد اســتاندار لرســتان طــی ســال گذشــته همــواره از 
ــا و  ــد و قول ه ــر بازدی ــتان پلدخت ــام شهرس ــای نیمه تم پروژه ه
ــه  ــزارش ب ــن گ ــه در ای ــا داد ک ــل آن ه ــرای تکمی ــی ب وعده های

برخــی از ایــن طرح هــای نیمه تمــام می پردازیــم.
ــتان  ــام شهرس ــای نیمه تم ــتان از پروژه ه ــتاندار لرس ــد اس بازدی
پلدختــر در راســتای پیشــرفت و ادامــه کار آن هــا گویــی تنهــا یــک 
دیــدار و بازدیــد بــود و ادامــه کار و ســرعت بخشــیدن بــه آن چندان 
ــدام از  ــت هیچ ک ــوز وضعی ــت چراکــه هن ــرار نگرف ــورد توجــه ق م

ایــن طرح هــا تغییــری نکــرده و همچنــان راکــد هســتند.

lایســتگاه پمپــاژ »چــم مهــر« ســال 94 هــم  رنــگ 
افتتــاح بــه خــود ندیــد

ــاژ  ــتگاه های پمپ ــته از ایس ــال گذش ــتان س ــد لرس ــت ارش مدیری
ــت  ــد هــدف دول ــن بازدی ــد کــرد و در ای ــر بازدی شهرســتان پلدخت
ــرای  تدبیــر و امیــد را اســتفاده مطلــوب از اعتبــارات اختصاصــی ب
ــد در دل مــردم دانســت  ــذر امی پروژه هــای نیمه تمــام و کاشــتن ب

امــا انــگار قــرار نیســت ایــن امیــد بــه ثمــر بنشــیند.
وی در ایــن بازدیــد از بی تفاوتــی برخــی مســئوالن بــرای اجــرای 
ــت: باگذشــت  ــرد و گف ــه ک ــر گای ــتان پلدخت ــای شهرس پروژه ه
11 ســال هنــوز بعضــی از پروژه هــای شهرســتان نیمه تمــام 

باقی مانده انــد.
ازجملــه پروژه هــای نیمه تمامــی کــه ســال گذشــته مــورد بازدیــد 
اســتاندار لرســتان قــرار گرفــت ایســتگاه پمپــاژ دشــت »واشــیان« 
بــود کــه عملیــات اجرایــی آن از ســال ۸3 آغــاز و هم اکنــون بــا ۸0 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی و 1۷ میلیــارد ریــال هزینه، بــرای خرید 
الکتروموتورهــای آن کــه بــه اعتبــار 15 میلیــارد ریــال نیــاز دارنــد 

ــده اســت. ــد باقی مان راک
ایــن در حالــی اســت کــه بــا راه انــدازی ایــن طــرح 500 هکتــار از 
ــی تبدیــل خواهــد شــد امــا ایــن  ــه آب زمین هــای دیــم منطقــه ب

ــد. ــم باقی مانده ان ــورت دی ــار آب و به ص ــوز در انتظ ــی هن اراض
ــتاندار  ــه اس ــده ای ک ــا وع ــز ب ــر« نی ــم مه ــاژ »چ ــتگاه پمپ ایس
لرســتان داده بــود قــرار بــود کــه در هفتــه دولــت ســال گذشــته به 
بهره بــرداری برســد کــه ایــن وعــده نیــز تاکنــون محقــق نشــده 

ــت. اس

lرایزنــی بــرای پاالیشــگاه پلدختــر به جایــی 
ــید نرس

ــال  ــی آن در س ــات اجرای ــدر« عملی ــاژ »دشــت جای ایســتگاه پمپ
ــغ 140  ــون مبل ــا 3۸ درصــد پیشــرفت فیزیکــی تاکن ۸۸ آغــاز و ب
ــرای تکمیــل آن  ــوز ب ــه شــده و هن ــرای آن هزین ــال ب ــارد ری میلی
ــه در صــورت  ــی اســت ک ــن در حال ــه، ای ــی صــورت نگرفت اقدام
بهره بــرداری از ایــن طــرح تحــول عظیــم و قابل توجهــی در 

ــود. ــاد می ش ــه ایج ــاورزی منطق ــش کش بخ
ــن  ــد ای ــروژه راک ــر پ ــز دیگ ــر نی ــت پلدخت ــگاه نف ــروژه پاالیش پ
شهرســتان اســت. عملیــات اجرایــی پاالیشــگاه در بهمن ســال ۸۸ 
آغــاز و قــرار شــد 3۶ ماهــه تکمیــل و بــه بهره بــرداری برســد امــا 

ــده اســت. ــی باقی مان ــگ زن ــوز در حــد کلن هن
ایــن در حالــی اســت کــه مــردم منطقــه بــرای شــرکت در مراســم 
کلنــگ زنــی پاالیشــگاه پلدختــر بــا شــور و شــادی بــه اســتقبال 
رفتــه و در دل خــود امیدهایــی بــرای آینــده کاشــته بودنــد و امیدوار 
بودنــد کــه بخــش زیــادی از مشــکات آن هــا و به ویــژه بیــکاری 

جوانانشــان حــل و منطقــه رونــق گیــرد.
بنابرایــن گــزارش، مقــرر بــود بــرای راه انــدازی پاالیشــگاه پلدختــر 
اســتاندار لرســتان در ســال 94 بــا قــرارگاه خاتم االنبیــا وارد رایزنــی 
ــی  ــدام عملیات ــن اق ــون ای ــه تاکن ــی اســت ک ــن در حال شــود و ای

ــده اســت. ــی باقی مان ــدون متول نشــده و ایــن پاالیشــگاه ب

ــای  ــود در خطبه ه ــارات خ ــن اظه ــر در آخری ــه پلدخت امام جمع
ــت  ــگاه نف ــروژه پاالیش ــدن پ ــرا نش ــاد از اج ــا انتق ــه ب ــاز جمع نم
ایــن شهرســتان گفــت: عملیــات اجرایــی پــروژه پاالیشــگاه نفــت 
ــاز  ــت آغ ــتاندار وق ــا حضــور اس ــال ۸۸ ب ــاه س ــر در بهمن م پلدخت
شــد، ایــن در حالــی اســت کــه از آن زمــان تاکنــون وضعیــت ایــن 
پــروژه بــا روز اول فرقــی نــدارد و در هالــه ای از ابهــام باقی مانــده و 

هیــچ پیشــرفت فیزیکــی نــدارد.
حجت االسـام محمد سـوری افزود: اسـتاندار وقت کلنـگ اجرایی 
ایـن پروژه را به زمیـن زد و قـول داد ۲1۲ نفر در این پروژه مشـغول 

بـه کار شـوند و این امر موجـب امیدواری مردم شـد.
ــردم  ــکات م ــائل و مش ــکاس مس ــزوم انع ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب
پلدختــر از طریــق رســانه ها بــه مســئوالن عنــوان کــرد: اســتاندار 
لرســتان بــه وعــده خــود در رابطــه بــا واگــذاری پاالیشــگاه پلدختر 

بــه پیمانــکار جدیــد عمــل کنــد.

وی افــزود: بایــد در شهرســتان تــا آنجــا کــه می توانیــم 
خدمت رســانی بــه مــردم را ســرلوحه کاری خــود قــرار داده و 
ــی خــود  ــه ذات ــه دوراز هیاهــوی سیاســی خدمت رســانی را وظیف ب

بدانیــم.

lچهار خطه خرم آباد - پلدختر هم افتتاح نشد
اســتاندار لرســتان همچنیــن شــهریور مــاه ســال گذشــته از پــروژه 
ــر از ایــن  ــر کــه حــدود 3۲ کیلومت ــاد - پلدخت چهــار خطــه خرم آب
محــور در پنــج قطعــه از طریــق اداره راه و شهرســازی بــه پیمانــکار 

واگذارشــده بازدیــد کــرد.
در ایــن راســتا قــراردادی بــه مبلــغ 400 میلیــارد ریــال تنظیــم شــد 
تــا بــرای اجــرای ایــن پــروژه و کاهــش تصادفــات در ایــن محــور 
تــاش بیشــتری صــورت گیــرد و مقــرر شــد اعتبــار ویــژه ای برای 
ایــن پــروژه بــرای تکمیــل اختصــاص پیــدا کنــد و تــا اواخــر ســال 

گذشــته بــه پایــان برســد امــا ایــن امــر نیــز محقــق نشــد.

lاستخری که میان وعده ها غرق شد
ــی آن در  ــات اجرای ــز کــه عملی ــر نی ــروژه اســتخر شــنای پلدخت پ
ســال ۸۶ آغازشــده ۷5 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و تاکنــون 
ــرداری از  ــرای بهره ب ــار ب ــکار عــوض کــرده و هــر ب چندیــن پیمان
ــفانه  ــا متأس ــود ام ــخص می ش ــی مش ــئوالن زمان ــط مس آن توس

ــار اســت. ــد اختصــاص اعتب ــوز تکمیل نشــده و نیازمن هن
ــه توســط اســتاندار  ــدی ک ــود در بازدی ــرر ب ــزارش، مق ــن گ بنابرای
ــه  ــته ب ــال گذش ــر در س ــنای پلدخت ــتخر ش ــروژه اس ــتان از پ لرس
ــا  ــرداری برســد ام ــه بهره ب ــروژه در ســال 94 ب ــن پ عمــل آمــد ای
ایــن امــر نیــز محقــق نشــد و مــردم و جوانــان همچنــان منتظــر 

تکمیــل اســتخر شــنا هســتند.
مصــای شهرســتان پلدختــر یکــی دیگــر از طرح هــای نیمه تمــام 
ــال ۸۸  ــی آن در س ــات اجرای ــت و عملی ــردم اس ــای م و دغدغه ه

آغــاز و قــرار بــود کــه بهمن مــاه ســال 94 تکمیــل شــود.
محمــد اصانــی معــاون عمرانــی اســتانداری لرســتان در بهمن ماه 
ــه  ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــته و در ســخنرانی پی ســال گذش
ــای  ــر از پروژه ه ــهر پلدخت ــای ش ــه مص ــود ک ــه ب ــر گفت پلدخت
اولویــت دار اســت و پیگیــر هســتیم کــه در آینــده نــه چنــدان دور 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــروژه ب ــن پ ای
ایــن اظهــارات در حالیســت کــه تاکنــون روی ایــن پــروژه 
اقدامــی عملــی در راســتای تکمیــل صــورت نگرفتــه و همچنــان 
نمازگــزاران بــرای اقامــه نمــاز در ســرما زیــر بــاران و تابســتان زیــر 
ــب  ــا موج ــر  باره ــن ام ــه ای ــد ک ــر می برن ــوزان به س ــاب س آفت

ــر شــده اســت.  ــه شــهر پلدخت ــراض ائمــه جمع اعت

پاالیشگاهی که »وعده« پاالیش می کند؛ 
سال به سال دریغ از پارسال

 محسن مهرابی
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ــران اقتصاد ایـ

ایــن روزهــا، لــوازم آرایشــی و بهداشــتی بخــش 
اعظمــی از هزینه هــای دختــران و پســران 
جــوان را بــه خــود اختصــاص داده و بــه نوعــی 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــان ب ــی از جوان ــرای برخ ب
ــر مصــرف و ضــروری ســبد مصرفــی  اقــام پ

ماهانه شــان تلقــی می شــود.
 در ایــن شــرایط و در حالــی کــه برندهــای 
معتبــر ایــن اقــام بــا قیمت هــای بــاال عرضــه 
ــا  ــوازم آرایشــی و بهداشــتی ب می شــود، وفــور ل
مارک هــای نامعتبــر کــه بــه دلیــل قیمت هــای 
ــت،  ــود اس ــازار موج ــور در ب ــه وف ــر، ب پایین ت
ــدگان  ــرف کنن ــامت مص ــرای س ــری ب خط

ــی رود. ــه شــمار م ــن محصــوالت ب ای
تمایــل روزافــزون مصــرف کننــدگان بــه خریــد 
ــی ناســالم  ــوازم آرایشــی و بهداشــتی ارزان ول ل
ــاط  ــراد ارتب ــت اف ــامت و بهداش ــا س ــه ب ک
عکــس دارد ســبب شــده کــه بیشــترین ســهم 
ــک  ــی ی ــده ط ــف ش ــاق کش ــای قاچ کااله
ســال در گیــان، مربــوط بــه کاالهای آرایشــی 

ــد. ــتی باش و بهداش

lگــروه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، 
بیشــترین ســهم از قاچــاق گیــالن

بنــا بــر گفته هــای رئیــس اداره بازرســی و 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــارت س نظ
ــاق  ــده قاچ ــته ۲9۶ پرون ــال گذش ــان، س گی
کاال بــه ارزش یــک میلیــارد و 49۶ میلیون ریال 
در اســتان تشــکیل شــده کــه بیشــترین ســهم 
قاچــاق کاال در گیــان بــه گــروه لوازم آرایشــی 

ــته اســت. و بهداشــتی اختصــاص داش
محمــد درویــش کــردار در ایــن بــاره می گویــد: 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــا بازرســی های مشــترکی ک ب
ــرات حکومتــی، دانشــگاه  پلیــس آگاهــی، تعزی
ــال 94  ــاف در س ــاق اصن ــکی و ات ــوم پزش عل
ــوط  ــده قاچــاق کاال مرب انجــام شــد، 13۷ پرون
بــه حــوزه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی تشــکیل 
ــه ارزش  ــا ب ــی آنه ــده تخلفات ــه پرون ــده ک ش
ــرای ســیر مراحــل  ــال ب کلــی 5۸۸ میلیــون ری
ــی ارجــاع داده شــده  ــه مراجــع قضای ــی ب قانون

ــت. اس
از  لــوازم  ایــن  بیشــترین  می افزایــد:  وی 
ــتان  ــران و اس ــه ای ــور ب ــرب کش ــای غ مرزه
ــدل  ــفانه ب ــه متاس ــده اســت ک ــان وارد ش گی
ــوازم  ــده ل ــناخته ش ــروف و ش ــای مع مارک ه
ــتفاده از  ــه اس ــتند ک ــتی هس ــی و بهداش آرایش
ــد  ــدگان را تهدی ــرف کنن ــامت مص ــا س آن ه

. می کنــد

بنــا بــر گفته هــای رئیــس اداره نظــارت و 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــی س بازرس
گیان ایــن میــزان قاچــاق کاالهای بهداشــتی 
ــم از  ــی ها و ه ــرده فروش ــم از خ ــی ه و آرایش
ــا و  ــع آن ه ــف و از توزی ــی ها کش ــده فروش عم

ــت. ــده اس ــری ش ــردم جلوگی ــه م ــروش ب ف
ــد  ــردم بای ــد: م ــان می کن ــردار بی ــش ک دروی
ــی  ــتی و آرایش ــای بهداش ــه کااله ــد ک بدانن
ــود  ــه می ش ــر عرض ــرکت های نامعتب ــه از ش ک
ــوردار  ــری برخ ممکــن اســت از قیمــت پایین ت
ــا  ــامت آن ه ــا س ــا ب ــرف آنه ــا مص ــد ام باش

ــوس دارد. ــه معک رابط

ورود  دروازه  غــرب،  lمرزهــای 
کاالهــای آرایشــی و بهداشــتی قاچاق

ایــن مهــم از ســوی رئیــس صنفی فروشــندگان 
ــوازم آرایشــی و بهداشــتی شهرســتان رشــت  ل

نیــز مــورد تاکیــد قــرار می گیــرد.
ــفانه  ــد: متاس ــارمی می گوی ــوی ش ــا موس رض
اغلــب کســانی کــه از لــوزام آرایشــی های 
ــتفاده  ــت اس ــود اس ــازار موج ــه در ب ــی ک قاچاق
ــامت  ــه س ــی ک ــه خطرات ــبت ب ــد نس می کنن
ــی  ــد آگاه ــد می کن ــا را تهدی ــت آن ه و بهداش

الزم ندارنــد.
تفــاوت  مــردم  اغلــب  می افزایــد:  وی 
مارک هــای بــدل و اصــل را نمی شناســند 
ــه  ــد ب ــه می کنن ــت کاال توج ــه قیم ــا ب و تنه
طــوری کــه بــه عنــوان مثــال در مقایســه یــک 
کاالی آرایشــی و یــا بهداشــتی بــه جــای توجــه 
بــه برنــد مشــخص آن کاال، قیمــت آن را مــورد 
توجــه قــرار می دهنــد در حالــی کــه همــه مــی 
دانیــم کــه کاالهــای تقلبــی و بــدل آرایشــی و 
ــری نســبت  بهداشــتی از قیمــت بســیار پایین ت

ــتند. ــوردار هس ــده برخ ــد ش ــه کاالی برن ب
می دهــد:  ادامــه  شــارمی  موســوی 
ــی  ــی کاالهای ــه راحت ــب ب ــرکت های متقل ش
ــاظ  ــادی از لح ــابه زی ــه تش ــد ک ــد می کنن تولی
ــا  ــد دارد ام ــل و برن ــای اص ــا کااله ــری ب ظاه
مصــرف کننــدگان بایــد بــه شــناخت کافــی در 
ــد  ــه خری ــاره برســند و ســپس نســبت ب ــن ب ای

ــد. ــدام کنن اق
ــی  ــوازم آرایش ــاق ل ــه قاچ ــح اینک وی در توضی
بیشــترین  گذشــته  ســال  در  بهداشــتی  و 
ــود  ــه خ ــتان را ب ــاق اس ــای قاچ ــهم کااله س
اختصــاص داده می گویــد:  مرزهــای کشــور 
بــرای ورود ایــن لــوازم بــه راحتــی بــاز اســت به 
ــه کردســتان و ســرمایه  ــرز بان ــال م ــوان مث عن
گذاری هایــی کــه بــرای توزیــع ایــن کاالهــای 
قاچــاق در آن منطقــه ایجــاد شــده ســبب شــده 
اســت کــه بــه راحتــی شــاهد وفــور ورود لــوازم 
آرایشــی و بهداشــتی قاچــاق بــه داخل کشــور و 

ــان باشــیم. ــه گی از جمل
موســوی شــارمی ادامــه می دهــد: متاســفانه بــه 
دلیــل تقاضــای مــردم و اســتقبال از کاالهــای 
تقلبــی قاچــاق کــه از قیمــت پایین تــری 
ــان  ــرده فروش ــی از خ ــتند، برخ ــوردار هس برخ
ــن  ــه ای ــع و عرض ــه توزی ــز ب ــازار نی ــل ب داخ
کاالهــای قاچــاق روی می آورنــد و کاری از 
دســت صنــف نیــز برنمــی آیــد جــز اینکــه بــا 
تــاش بازرســان تــاش شــود از فــروش ایــن 
لــوازم تقلبــی در بــازار ممانعــت بــه عمــل آیــد.

 
ــوازم آرایشــی قاچــاق در  lفــروش ل

ســایر صنــوف
ــی و  ــوازم آرایش ــندگان ل ــف فروش ــس صن رئی
بهداشــتی شهرســتان رشــت معتقــد اســت کــه 
ــتی  ــی و بهداش ــوزام آرایش ــه ل ــی روی ورود ب
ــر  ــاوه ب ــا ع ــده ت ــبب ش ــازار س ــه ب ــاق ب قاچ
ــترس  ــی در دس ــه راحت ــوازم ب ــن ل ــه ای اینک
مصــرف کننــدگان قــرار گیــرد بلکــه بســیاری 
از واحدهــای صنفــی دیگــر در محــات و 
خیابان هــای فرعــی شــهرهایی همچــون 
رشــت نیــز بــه فــروش ایــن لــوازم روی بیاورند.

ــکاری، در  ــل بی ــل معض ــه دلی ــد: ب وی می گوی
ــه  ــی شــاهد هســتیم ک ــه ای و خیابان ــر محل ه
افــرادی بــه دور از تخصــص الزم، یــک فضــای 
ــد و  ــه راه انداخته ان ــود ب ــرای خ ــب و کار ب کس
ــوزام  ــود، ل ــازه خ ــی از مغ ــی در بخش ــه راحت ب

ــند. ــی می فروش ــی تقلب آرایش
موســوی شــارمی می افزایــد: واحدهــای صنفــی 

ــتی  ــی و بهداش ــوازم آرایش ــروش ل ــوزدار ف مج
نیــز از عرضــه ایــن لــوازم عاصــی هســتند زیــرا 
باعــث می شــود کــه مشــتریان بــه راحتــی بــه 
ــوند  ــل ش ــر متمای ــای ارزان ت ــمت قیمت ه س
ــوازم  ــواد اســتفاده شــده در ل ــل از اینکــه م غاف
تقلبــی ســبب آســیب های جــدی بــه مصــرف 

ــود. ــدگان می ش کنن
ایــن فروشــنده لــوازم آرایشــی و بهداشــتی ادامه 
می دهــد: متاســفانه مســئوالن مربوطــه نیــز بــه 
دلیــل اینکــه بیــکاری بــر تمــام جامعــه ســایه 
افکنــده نســبت بــه تعطیلــی ایــن واحدهــا کمی 
بــی توجــه هســتند زیــرا بارهــا پیــش آمــده که 
از طــرف صنــف ایــن تصمیــم وجــود داشــته که 
مانــع از کســب ایــن مغازه هــا شــویم امــا هیــچ 

حمایتــی از ســوی مســئوالن نشــده اســت.

lعرضه توسط دستفروش ها
و  آرایشــی  لــوازم  عرضــه  داســتان  امــا 
ــا  ــن ج ــه همی ــاق ب ــی و قاچ ــتی تقلب بهداش
ــت  ــای رش ــه در خیابان ه ــود. بلک ــم نمی ش خت
از جملــه خیابــان شــهید مطهــری شــاهد 
ــوازم  ــروش ل ــه ف ــه ب ــتیم ک ــاط هایی هس بس
ــی ارزان  ــت ول ــی کیفی ــتی ب ــی و بهداش آرایش

می پردازنــد.
ــری  ــرای جلوگی ــد: ب موســوی شــارمی می گوی
ــا ســامت  ــه ب ــی ک ــن کاالهای از عرضــه چنی
و بهداشــت مــردم ارتبــاط مســتقیمی دارد بایــد 
همــکاری همــه جانبــه ای از ســوی شــهرداری، 
ارگان هــای بازرســی و نظارتــی صــورت گیــرد و 
ــد  ایــن مهــم تنهــا از عهــده صنــف برنمــی آی
اگرچــه اصنــاف در ایــن حــوزه متحمــل ضــرر 

می شــوند.

lتوقیــف بیــش از 9 هــزار قلــم کاالی 
غیر مجــاز آرایشــی و بهداشــتی

ــوم پزشــکی  معــاون غــذا و داروی دانشــگاه عل
گیــان نیــز از آمــار هشــدار دهنــده ای در 
خصــوص قاچــاق و توزیــع کاالهــای غیــر 
ــر  ــتان خب ــتی در اس ــی و بهداش ــاز آرایش مج

می دهــد.
فیــروز ســرودی در نشســتی کــه بــه مناســبت 
ــزار  ــانه برگ ــاب رس ــا اصح ــامت ب ــه س هفت
شــد، از توقیــف 9 هــزار و ۷10 قلــم کاالی غیــر 
مجــاز آرایشــی و بهداشــتی در گیان خبــر داد و 
گفــت: ارزش ایــن کاالهــای توقیــف شــده 1۷ 

ــال اســت. ــارد ری میلی
بــه نظــر می رســد بــازار پررونــق لــوازم آرایشــی 
و بهداشــتی در گیــان ســبب شــده کــه 
ــن اســتان  ســامت و  بهداشــت شــهروندان ای
ــک  ــده نزدی ــوان آن در آین ــل ج ــژه نس ــه وی ب
دچــار تهدیــدات جــدی شــود. شــاید الزم اســت 
کــه در عرصــه ملــی و اســتانی توجهــی بیشــتر 
بــه ایــن بــازار پــر از مشــتری خالــی از نظــارت 
ــدات  ــایه تهدی ــی س ــا اندک ــرد ت ــورت گی ص

ــود. ــگ ش ــور کمرن متص

کهگیلویه و بویراحمد/ شریف اسامی

آرایشـی  لـوازم  تجـارت 
برندهـای  بـا  بهداشـتی  و 
نامعتبر و تقلبی، بیشترین 
حجـم از کاالهـای قاچـاق 
خـود  بـه  را  گیـان  در 

اسـت.  داده  اختصـاص  مائده  اسفندمز

آمار هشدار دهنده قاچاق کاالهای آرایشی و بهداشتی؛

تجارت »آرایش غلیظ« بیشترین سهم از کاالهای قاچاق در گیالن
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ــران اقتصاد ایـ

اسـتان بوشـهر دارای بیـش از ۷00 کیلومتر مرز آبی بـا خلیج فارس 
اسـت، بیـش از 90 درصـد نفـت کشـور از اسـتان بوشـهر صـادر 
می شـود، بخش عمـده گاز کشـور نیز در این اسـتان تولید می شـود 
و صنایع عظیم پتروشـیمی در اسـتان بوشـهر قـرار دارد، این ها تنها 

بخشـی از ظرفیت های اقتصادی اسـتان بوشـهر اسـت.
تولیـد بیـش از ۷0 درصـد میگـوی پرورشـی کشـور، قطـب تولیـد 
محصـوالت خـارج از فصل کشـور بودن، تولیـد 15 درصـد خرمای 
کشـور، ظرفیت هـای متعـدد صید و صیـادی، فعالیت های گسـترده 
تجـاری و بازرگانـی، انجـام بیشـترین میزان صـادرات کشـور و . . . 

بخـش دیگـری از ظرفیت های اسـتان بوشـهر اسـت.
شـکی نیسـت کـه یکـی از مهمتریـن زیرسـاخت ها بـرای توسـعه 
اقتصـادی و یـا بـه تعبیر بهتـر، یکـی از حلقه هـای توسـعه یافتگی، 
اتصـال بـه خـط سراسـری ریلـی اسـت. خـط راه آهنـی که اسـتان 

بوشـهر از آن محـروم اسـت.
هـر چنـد مراحل آغازیـن اجـرای خـط راه آهن بوشـهر - شـیراز در 
اسـتان بوشـهر آغاز شـده اسـت ولی مشـکات اعتباری سال های 
پیـش باعث شـد تـا این پـروژه در همـان ابتـدای کارنیمـه کاره رها 
شـود و حاال مسـئوالن در پی ورود سـرمایه گذاران بخش خصوصی 

به ایـن طرح باشـند.
پروژه راه آهن بوشـهر - شـیراز از مصوبات سـفر اول دولت احمدی 
نژاد به اسـتان بوشـهر بـود که در سـال ۸۶ عملیـات اجرایـی آن در 
بوشـهر آغاز شـد، امـا بـه دلیل تامیـن نشـدن اعتبـارات مـورد نیاز 
رونـد اجرای پـروژه کند بـوده و طی چهار سـال گذشـته نیز متوقف 

شـده است.

هزینه 30 هزار میلیارد ریالی راه آهن بوشهر
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر اظهار داشـت: بر اسـاس 
فهرسـت بهای سـال 139۲، اجرای پروژه راه آهن بوشـهر شـیراز به 

30 هـزار میلیـارد ریال اعتبار نیـاز دارد.
فـرزاد رسـتمی بـه اهمیت بـاالی اجـرای پـروژه راه آهن بوشـهر - 
شـیراز اشـاره کرد و افزود: اتصال اسـتان بوشـهر به خط ریلی کشور 

می تواند توسـعه اسـتان بوشهر را سـرعت ببخشد.
وی با بیـان اینکه خط راه آهن بوشـهر - شـیراز دارای 430 کیلومتر 
طول اسـت، اضافـه کرد: عملیات احـداث دو قطعـه از این خط ریلی 
در اسـتان بوشـهر و همچنین دو قطعه نیز در اسـتان فـارس اجرایی 

شـده است.
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان بوشـهر با اشـاره بـه رایزنی های 
صـورت گرفتـه بـرای تحقـق ایـن خواسـته مهـم مـردم اسـتان 
بوشـهر، گفت: زمـان دقیقی را بـرای اجرای پـروژه راه آهن بوشـهر 
نمی توانیـم اعـام کنیـم و امیدواریـم شـاهد مشـارکت بخـش 

خصوصـی بـرای اجـرای آن باشـیم.
 

lاتصـال نقـاط مختلف کشـور با خـط ریلی بـه خلیج 
س ر فا

خط راه آهن بوشـهر شـیراز عـاوه بر اهمیتـی که برای اسـتان های 
بوشـهر و فـارس دارد، بـرای کل کشـور نیز مفیـد اسـت و می تواند 
زمینـه توسـعه ارتباطـات ریلـی بیـن جنـوب و شـمال کشـور را به 

خوبـی فراهم سـازد.
پروژه راه آهن بوشـهر می تواند یکـی از راه هـای ارتباطی مهم برای 
کشـور باشـد که خزر، آسـیای میانه و قفقاز را به خلیج فارس اتصال 
می دهد. بوشـهر در مرکـز خلیج فارس قـرار گرفته اسـت و بهترین 

نقطـه برای اتصـال دیگر نقاط کشـور به خلیج فارس اسـت.
اتصال بوشـهر بـه خط ریلی می تواننـد بهترین نقطه بـرای مراودات 
تجـاری بیـن ایران بـا دیگـر کشـورها از طریق خـط کشـتیرانی را 

فراهم سـازد و زمینه سـاز توسـعه صادرات و واردات باشـد.

lگوش شنوایی نیست
همه مسـئوالن اسـتان بوشـهر و مردم بر لزوم ایجاد راه آهن بوشهر 
تاکیـد دارنـد. نماینده ولـی فقیه در اسـتان و امـام جمعه بوشـهر در 
ایـن زمینـه گفتـه اسـت: بـا وجـود همـه ظرفیت هـا و قابلیت های 

صنعتـی در اسـتان بوشـهر امـا این اسـتان از نظـر خطـوط ریلی در 
بن بسـت قـرار دارد.

آیـت اهلل غامعلـی صفایـی بوشـهری اضافـه کـرد: بـا وجـود نیـاز 
اساسـی این اسـتان بـرای اتصال به خطـوط ریلی کشـور، اما هرچه 

بـرای سـاخت راه آهـن فریـاد می زنیم گوش شـنوایی نیسـت.

lمذاکـره بـا سـرمایه گذاران خارجـی بـرای راه آهن 
شهر بو

اسـتاندار بوشـهر اظهار داشت: اسـتان بوشـهر دارای موقعیتی بسیار 
خـوب برای دسترسـی بـه نواحی مختلف کشـور اسـت ولـی با این 

وجود خـط ریلی کشـور به این اسـتان متصل نشـده اسـت.
مصطفـی سـاالری از پیگیـری جدی بـرای تحقـق اجـرای راه اهن 
بوشـهر خبـر داد و اضافـه کرد: اتصال اسـتان بوشـهر بـه خط ریلی 
کشـور که تـا اسـتان فـارس نیـز رسـیده اسـت، کوتاه ترین مسـیر 
جنوب به شـمال و کشـورهای آسـیای میانـه را فراهـم خواهد کرد.
 وی بـا اشـاره به اینکه اتصال اسـتان بوشـهر بـه خط ریلی شـیراز، 
اثر بخشـی خط ریلـی کشـور را افزایش می دهـد، افـزود: با تکمیل 
خط ریلی بوشـهر به شـیراز کریدور جنوب به شـمال کشـور محقق 

خواهد شـد.
اسـتاندار بوشـهر افزود: طرح راه آهن بوشـهر شـیراز مصوبه شـورای 
اقتصـاد را نیـز دارد و بـرای اجـرای آن بـا طرف هـای خارجـی نیـز 
مذاکراتی صورت گرفته اسـت و امیدواریم شـاهد تسـریع در اجرای 

این طرح باشـیم.

lمردم چشم انتظار مسئوالن
غامرضـا شـافعی معـاون نظـارت راهبـردی سـازمان مدیریـت و 
برنامه ریـزی چنـدی پیش در نشسـت شـورای برنامه ریزی اسـتان 
بوشـهر گفتـه بـود: یکـی از مهم تریـن اولویت هـای ایـن سـازمان 
اجرایـی شـدن طرح راه آهن بوشـهر به شـیراز اسـت که ایـن پروژه 

بایـد در دسـتور کار بـرای سـاخت قـرار گیرد.
و  دغدغه هـا  از  یکـی  شـیراز   - بوشـهر  راه آهـن  خـط  اجـرای 
خواسـته های همیشـگی مردم استان بوشـهر بوده اسـت و حاال نیز 
چشـم انتظار همت مسـئوالن هسـتند تا ببیننـد چه موقـع این طرح 

اجرایـی می شـود.

اسـتان بوشـهر به رغم ظرفیت های بسـیار زیـادی که دارد 
هنـوز بـه خـط ریلـی کشـور متصـل نشـده و بایـد بـا ایجاد 
راه آهن بوشـهر - شـیراز زمینـه اتصال ریلـی خلیج فارس 

تـا دریای خـزر فراهم شـود. 

راه آهن حلقه مفقوده توسعه استان بوشهر /
اتصال ریلی خلیج فارس تا خزر
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ــران اقتصاد ایـ

سعید رضایی

دخل وخــرج نخــل داران باهــم نمی خوانــد 
و مســئوالن بــرای حــال برزخــی میــوه 
بهشــتی عاجی می جوینــد؛ از میانــه کاری 
ــادی  ــود اقتص ــت بهب ــرش جه ــا لیموت ب
گرفتــه تــا لــزوم تکمیــل زنجیــره ارزش با 

ایجــاد صنایــع تبدیلــی. 

ــت  ــده حکای ــت ترکان ــای پوس ــورده و خرم ــت های ترک خ دس
ــای  ــت، ترک ه ــار اس ــن دی ــای ای ــل داران و نخل ه ــاِل نخ دو ح

ــا هــم برایشــان مرهــم نمی شــود. ــه شــیرینی خرم تلخــی ک
پشــت بــه نخلــی می زنــد کــه وســط نخلســتان، های و هــوی بــاد 
برگ هایــش را تــکان می دهــد و ســایه اش را می لرزانــد، ماننــد دِل 
نخــل داری کــه از همیــن حــاال بــرای فصــل برداشــت می لــرزد و 

نگــران اســت محصولــش کفــاف رنــج و زیانــش را ندهند.
ــی  ــم« دســت نخــل داران جواب ــرای کاســه »چــه کن هرکســی ب
ــاالن  ــته های فع ــت خواس ــا اجاب ــواب ت ــؤال و ج ــا از س دارد، ام
ایــن حــوزه و رفــع مشکاتشــان راه بــه نظــر طوالنــی می رســد، 
ــق دســت  ــا حســرتی عمی ــد و ب ــرد نخــل دار می گوی ــا را م این ه
بــه تنــه نخــل می گیــرد تــا ســراغ نخل هایــش بــرود، تنهــا نقــِد 
ــن  ــاید همی ــان ش ــای متولی ــیه وعده ه ــان نس ــا در می ــن روزه ای

ــس! ــتند و ب ــا هس نخل ه

15l درصد خرمای ایران اینجا تولید می شود
اســتان بوشــهر حــدود شــش میلیــون اصلــه نخــل وجــود دارد کــه 
ــد  ــارک تولی ــب و خ ــا، رط ــن خرم ــزار ت ــش از 150 ه ــاالنه بی س
ــور دارای  ــای کش ــد خرم ــه تولی ــهر در عرص ــتان بوش می کنداس
جایــگاه ویــژه ای اســت و حــدود 15درصــد از کل خرمــای تولیــدی 

ــود. ــت می ش ــتان برداش ــن اس ــران در ای ای
در اســتان بوشــهر حــدود شــش میلیــون اصلــه نخــل وجــود دارد 
کــه ســاالنه بیــش از 150 هــزار تــن خرمــا، رطــب و خــارک تولیــد 
ــکاب  ــهر، کب ــتان بوش ــای اس ــه خرم ــن گون ــد؛ مهم تری می کن

اســت کــه بیشــتر در شهرســتان دشتســتان وجــود دارد.
تعــداد زیــادی از مردم اســتان بوشــهر بــه ویــژه در شهرســتان های 
دشتســتان، دشــتی، تنگســتان و جــم از طریــق فعالیــت در عرصــه 
نخیــات امــرار معــاش می کننــد کــه در ســال های اخیــر شــاهد 

ــم. ــرای مــردم بوده ای ــن عرصــه ب ســخت تر شــدن کار در ای

lدستاورد رنج یکساله
ــا در  ــد ت ــود کار کنن ــات خ ــال در نخی ــک س ــد ی ــاورزان بای کش
ــا را از نخــل برداشــت کــرده و  ــان شــهریورماه محصــول خرم پای
ــر  ــه ثم ــرای ب ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــن هزینه ه ــر تامی ــاوه ب ع
ــواده خــود را  رســیدن نخــل، هزینه هــای یــک ســال زندگــی خان
ــای صــورت  ــا و کاره ــفانه هزینه ه ــی متاس ــد ول ــن کنن ــز تامی نی
ــت  ــر فعالی ــه اگ ــدارد؛ البت ــا ســود کشــاورزان ن ــه تناســبی ب گرفت

ــا ســودآور باشــد. یکســاله آنه
نخــل بــرای رســیدن بــه مرحلــه ثمردهــی چندیــن ســال کار نیــاز 
دارد کــه ایــن مراحــل ســخت ترین زمــان کار در نخیــات اســت 
ــاز  ــه ثمــر نمی نشــینند و نی ــز ب کــه گاهــا بســیاری از نخل هــا نی

اســت کــه نخــل دیگــری جایگزیــن آنهــا شــود.
ــاله  ــر س ــز، ه ــا نی ــیدن نخل ه ــی رس ــه ثمرده ــه مرحل ــس از ب پ
ــا  ــرد ت ــادی روی هــر نخــل صــورت گی ــد کارهــای بســیار زی بای
ــی را از آن برداشــت کــرد. ــان ســال زراعــی محصول ــوان در پای بت
ــی در  ــک زدن، کود ده ــخم زدن، دیس ــت، ش ــد نوب ــاری در چن آبی
ــود  ــیمیایی و ک ــود ش ــد ک ــاالی خری ــای ب ــت، هزینه ه ــد نوب چن
ــردن  ــرس ک ــاب اســت(، ه ــود آن کم ی ــاال و ک ــه آن ب مالی)هزین
ــت  ــی اس ــول و ... کارهای ــت محص ــانی و برداش ــل، گرده افش نخ
کــه هــر ســال انجــام مــی شــود و هــر یــک هزینه هــای بســیاری 

ــی دارد. ــل داران در پ ــرای نخ را ب
بــرای اینکــه حســاب هزینــه و درآمــد نخلــداران را داشــته باشــیم، 
ــبه  ــای آن را محاس ــل و درآمده ــه نخ ــر اصل ــد ه ــزان تولی می
ــهر  ــتان بوش ــل داران اس ــی از نخ ــری یک ــام طاه ــم. غ می کنی
ــت کار  ــور اس ــودش مجب ــات خ ــر نخی ــاوه ب ــه ع ــت ک اس
نخل هــای دیگــران را هــم انجــام دهــد تــا هزینه هــای زندگیــش 

ــن شــود. تامی
ــختی های  ــا و س ــه هزینه ه ــبت ب ــل را نس ــد نخ ــری، درآم طاه
ــا دیگــر  ــه او، نخل ه ــه گفت ــد و ب ــز می دان ــورم بســیار ناچی آن و ت
ــری  ــد بهت ــد درآم ــری می توان ــر کار دیگ ــتند و ه ــادی نیس اقتص

داشــته باشــد.
هــر کیلوگــرم خرمــا حــدود ۸00 تومــان هزینــه دارد و بــه قیمــت 
ــت  ــن وضعی ــروش می رســد. ای ــه ف ــان ب حــدود هــزار و 500 توم
بیانگــر اقتصــادی نبــودن نخــل و خرمــا اســت و بایــد ارزش افزوده 
ــه طــور متوســط  ــا ایجــاد شــودهر نخــل ب ــرای خرم بیشــتری ب
ــروش  ــت ف ــط قیم ــد؛ متوس ــا می ده ــرم خرم ــاالنه 40 کیلوگ س
هــر کیلوگــرم خرمــا توســط نخــل داران در ســال گذشــته هــزار و 
ــود کــه درآمــد هــر نخــل حــدود ۶0 هــزار تومــان  500 تومــان ب

می شــود.
زمانــی کــه بــه هزینــه هــای صــورت گرفتــه در یــک بــاغ نخــل 
ــم،  ــاب می کنی ــاالنه آن را حس ــای س ــم و هزینه ه ــگاه می کنی ن

ســاالنه بیــش از ۲5 هــزار تومــان بــرای آن هزینــه مــی شــود.
هــر کیلوگــرم خرمــا حــدود ۸00 تومــان هزینــه دارد و بــه قیمــت 
ــت  ــن وضعی ــروش می رســد. ای ــه ف ــان ب حــدود هــزار و 500 توم
بیانگــر اقتصــادی نبــودن نخــل و خرمــا اســت و بایــد ارزش افزوده 

بیشــتری بــرای خرمــا ایجــاد شــود.
 اغلــب نخــل داران اســتان بوشــهر هــم اکنــون بخــش زیــادی از 
ــان  ــا اینکــه در زم ــد و ی ــروش می کنن ــا پیش ف خرمــای خــود را ی
برداشــت بــا قیمــت پائینــی بــه دالالن و واســطه ها می فروشــند و 

ــود. ــن واســطه ها می ش ــب همی ــز نصی ــود نی بیشــترین س

lفروش در اولین فرصت
هــر چنــد خرمــا دارای قابلیــت نگهــداری آســانی اســت ولــی اغلب 
نخلــداران جایــی بــرای نگهــداری آن ندارنــد و در اولیــن فرصــت 

خرمــای خــود را می فروشــند تــا پولــی بــه دســت بیاورنــد.
زمانــی کــه بــه هزینه هــای نخــل نــگاه می کنیــم، انتظــار مــی رود 
کــه خرمــا بــا ایــن ســختی های تولیــد و ارزش غذایــی و تبدیلــی 
ــا قیمــت چنــد برابــر ایــن قیمــت کنونــی بــه  باالیــی کــه دارد، ب

فــروش بــرود ولــی افزایــش قیمــت خرمــا نیازمنــد ایجــاد زنجیــره 
ارزش بــرای خرمــا اســت.

اســتفاده از واریته هــای اقتصادی تــر خرمــا، احــداث صنایــع 
بســته بندی و صنایــع تبدیلــی مرتبــط بــا خرمــا، شناســایی 
بازارهــای بین المللــی در دیگــر کشــورها، بهبــود رونــق صادراتــی 
بــرای خرمــا و محصــوالت وابســته می توانــد از جملــه راهکارهــای 

ــد. ــا باش ــرای خرم ــزوده ب ــاد ارزش اف ایج
در صورتــی کــه صنایــع و واحدهــای بســته بندی و صنایــع تبدیلــی 
ــرای  ــزوده مناســب ب ــا قابلیــت ایجــاد ارزش اف مــدرن و مجهــز ب
محصــول خرمــای مــردم اســتان بوشــهر در اســتان ایجــاد شــود، 
ــروش  ــتری از ف ــود بیش ــد س ــز می توانن ــداران نی ــک نخل بی ش

ــد. ــه دســت بیاورن خرمــای خــود ب
 

lتوسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی 
توســعه صنایــع تبدیلــی و بســته بندی در اســتان بوشــهر می توانــد 
وضعیــت بــازار خرمــا در اســتان را بهبــود ببخشــد کــه نیــاز اســت 
ــن  ــعه ای ــه توس ــبت ب ــی نس ــکیل تعاونی های ــا تش ــاورزان ب کش
صنایــع اقــدام کننــد و همچنیــن زمینــه حضــور ســرمایه گذاران در 

ایــن بخــش فراهــم شــود.
ــع ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر اظهــار  ــر صنای مدی
ــم  ــای مه ــی از قطب ه ــوان یک ــهر به عن ــتان بوش ــت: اس داش
تولیــد خرمــا در کشــور مطــرح اســت و خرمــا به عنــوان محصولــی 
ســالم و ارگانیــک، بــا کالــری و ارزش غذایــی بــاال و خاصیــت ضد 
ــرار  ــی ق ــای ایران ــی خانواره ــبد غذای ــد در س ــی توان ــرطانی م س

ــرد. گی
در  می توانــد  همچنیــن  خرمــا  افــزود:  قلی پــور  مصطفــی 
ــرویس  ــلف س ــی، س ــای نظام ــور، پادگان ه ــدارس کش ــه م تغذی
ــتای  ــود را در راس ــی خ ــگاه واقع ــتان ها جای ــگاه ها و بیمارس دانش

ــد. ــدا کن ــالم پی ــه س تغذی

lتولید ساالنه 150 هزار تن خرما
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تولیــد خرمــای اســتان بوشــهر، اضافــه 
کــرد: هــر ســاله 150 هــزار تــن خرمــا از ســطح 33 هــزار و 500 

ــای اســتان برداشــت می شــود. ــار باغــات خرم هکت
ــع ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر گفــت:  ــر صنای مدی
ــع تبدیلــی  هم اکنــون در اســتان بوشــهر ۶0 واحــد تولیــدی صنای
ــداد 1۸  ــن تع ــه از ای ــوده ک ــرداری ب ــره ب ــه به ــا دارای پروان خرم
واحــد تولیــدی در بــازار داخلــی و صــادرات  دارای فعالیــت بــوده که 

روزگار برزخی میوه بهشتی؛ لیموی ترش به کمک خرمای شیرین می آید
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مقصــد صادراتــی ایــن محصــول هــم کشــورهای روســیه، اکراین، 
عــراق، ترکیــه، هنــد و پاکســتان اســت.

ــا  ــوزه خرم ــی در ح ــای صنعت ــی از واحده ــرد: برخ ــه ک وی اضاف
ــود  ــی، کمب ــن تعطیل ــل ای ــه عام ــوده ک ــل ب ــل و تعطی نیمه تعطی
نقدینگــی و نداشــتن ســرمایه در گــردش بــه دلیــل داشــتن 
بدهــی معــوق تســهیات بانکــی ســنوات گذشــته از دســت دادن 
برخــی از بازارهــای صادراتــی ایــن محصــول و فرآوردهــای جانبی 
آن و نداشــتن برنــد تجــاری واحــد به نــام خرمــای اســتان بوشــهر 

ــت. اس

 l ساماندهی واحدهای بسته بندی سنتی خرما 
ــا  ــهر ب ــتان بوش ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــع س ــر صنای مدی
ــتان  ــی آن در اس ــای جانب ــا و فرآورده ه ــه خرم ــه اینک ــاره ب اش
بوشــهر بیشــتر در واحدهــای تولیــدی صنعتــی موجــود در اســتان 
بســته بندی و صــادرات  می شــوند، افــزود: تعــداد زیــادی از 
ــد. ــت دارن ــنتی فعای ــورت س ــا به ص ــته بندی خرم ــای بس واحده

ــا در  ــنتی خرم ــته بندی س ــای بس ــاماندهی واحده ــور از س قلی پ
اســتان بوشــهر بــا همــکاری ارگان هــای ذیربــط خبــر داد و اضافــه 
ــه واحدهــای صنعتــی و  کــرد: تــاش داریــم کــه ایــن واحدهــا ب
یــا نیمــه صنعتــی تبدیــل شــده تــا بتواننــد ارزش افــزوده بیشــتر 
و کیفیــت بهداشــتی بهتــری بــرای محصــول خرمــا ایجــاد کننــد.
ــه  ــردش ب ــرمایه در گ ــهیات و س ــه تس ــا ارائ ــاط ب وی در ارتب
واحدهــای صنعتــی خرمــا در اســتان نیــز گفــت: متاســفانه برخی از 
واحدهــا بــه علــت داشــتن معوقــات بانکــی و بدهی هــای پیشــین 
ــا مشــکاتی بــرای دریافــت ایــن تســهیات  تســهیات خــود، ب

ــرو هســتند. روب
 

lتولید محصوالت متنوع از خرما
مدیــر صنایــع ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر 
همچنیــن بــه توســعه واحدهــای صنایــع تبدیلــی خرمــا از جملــه 
ــات و در  ــار باغ ــب در کن ــا و رط ــداری خرم ــردخانه های نگه س
ــای  ــد فرآورده ه ــن تولی ــی و همچنی ــدی صنعت ــای تولی واحده
متنــوع دیگــر از خرمــا در اســتان اشــاره کــرد و ادامــه داد: از جملــه 
محصــوالت تولیــدی بــا محوریــت خرمــا در اســتان می تــوان بــه 
شــکات خرمایــی، قنــد خرمــا، چیپس خرمــا، ســرکه خرمــا، الکل 
خرمــا، شــیره خرمــا، رنگینــک و حلواهای متنــوع خرمایــی، کلوچه 

ــرد. ــاره ک ــا اش ــی و لواشــک خرم خرمای
ــهر دارای  ــتان بوش ــای اس ــه خرم ــرای اینک ــرد: ب ــح ک وی تصری
بــازار پســندی بیشــتر و تــوان رقابــت داشــته باشــد بایــد کیفیــت 
ــل  ــداران در مراح ــوزش باغ ــا آم ــات ب ــدی در باغ ــای تولی خرم
کاشــت، داشــت و برداشــت محصول ارتقــاء یابــد و  اســتانداردهای 
بهداشــتی و اصــول و ضوابــط بهداشــتی در بســته بندی ایــن 

ــد. ــود یاب محصــوالت بهب
ــای  ــه در روش ه ــی از جمل ــاش و برنامه ریزی های ــت: ت وی گف

ــاری و  ــد تج ــام جدی ــی ارق ــات، جایگزین ــاری نخی ــیوه آبی ش
بازارپســندی چــون ارقــام مجــول و پیــارم، برنــد ســازی، تشــویق و 
هدایــت واحدهــا بــرای اخــذ اســتانداردها و عایــم بهداشــتی تولید 

محصــول ســالم در ایــن زمینــه داریــم.
قلی پــور ادامــه داد: در صورتــی کــه همــه واحدهــای صنعتــی خرما 
در اســتان بوشــهر فعــال و بــا همــه تــوان و ظرفیــت اســمی خــود 
در مــدار قــرار گیرنــد، تــوان بســته بنــدی خرمــای تولیــد شــده در 

اســتان بــا تنــوع بســته بنــدی و کیفیــت صادراتــی را دارنــد.
ــع آن ســازمان  ــه تب ــت وزارت جهــاد کشــاورزی و ب ــه حمای وی ب

جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر از توســعه فعالیت صنایــع تبدیلی 
خرمــا در اســتان بوشــهر اشــاره کــرد و افــزود: امیدواریــم بــا بســته 
حمایتــی دولــت تدبیــر و امیــد، شــاهد توســعه فعالیت هــای صنایع 
ــش ارزش  ــدف افزای ــا ه ــا ب ــی خرم ــع تبدیل ــاورزی و صنای کش
ــتان  ــا در اس ــژه خرم ــاورزی به وی ــوالت کش ــه محص ــزوده ب اف
بوشــهر باشــیم چــرا کــه تحقــق ایــن مهــم می توانــد بــه اشــتغال 
زایــی بیشــتر، توســعه صــادرات و ارزآوری بیشــتر، رونــق بیشــتر به 
فعالیت هــای کشــاورزی در حــوزه باغبانــی کمــک شــایانی کنــد.

 
lنخل داری باید اقتصادی تر شود

ــتان بوشــهر  ــاالی اس ــت ب ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــتاندار بوشــهر ب اس
ــار  ــا، اظه ــد خرم ــه تولی ــژه در زمین ــاورزی و به وی ــش کش در بخ
داشــت: از همــه ظرفیت هــا بــرای کمــک بــه نخــل داران و 

ــم. ــتفاده می کنی ــا اس ــه خرم ــاالن عرص فع
مصطفــی ســاالری اضافــه کــرد: بهبــود وضعیــت معیشــت 
کشــاورزان را بــا روش هــای مختلفــی دنبــال می کنیــم و 

امیدواریــم فعالیت هــای کشــاورزی در اســتان بوشــهر بــه ســمت 
اقتصادی تــر شــدن حرکــت کنــد.

بایــد گونه هــای باکیفیت تــر و  اینکــه  وی بــا تاکیــد بــر 
ــن  ــت و جایگزی ــهر کاش ــتان بوش ــا در اس ــندتر خرم مشتری پس
گونه هــای فعلــی شــود، تصریــح کــرد: یکــی از موضوعــات 
ــا و  ــی گونه ه ــم، جایگزین ــال می کنی ــتان دنب ــه در اس ــی ک مهم
نژادهــای مختلــف نخــل بــا ارزش اقتصــادی بیشــتر و مصــرف آب 

ــت. ــر اس کمت
 

lمحصول ترشی که به کمک خرمای شیرین می آید
اســتاندار بوشــهر از حمایــت ویــژه بــرای تامیــن نهــال هــای مــورد 
نیــاز کشــاورزان خبــر داد و اضافــه کــرد: میانــه کاری فضــای بیــن 
نخیــات و کاشــت درخت هــای لیمــو تــرش در فضــای آزاد بیــن 
ــت اقتصــادی نخــل داران نقشــی  ــود وضعی ــز در بهب ــات نی نخی

مهــم خواهــد داشــت.
وی بـا اشـاره به کمبـود منابـع آبی در اسـتان بوشـهر، خاطرنشـان 
کـرد: بـرای اینکـه نخل ها بـا مشـکات کمتـری بـرای تامین آب 
روبـرو باشـند و محصول بهتـر و باکیفیت تـری را ارائه کننـد باید به 
سـمت اصـاح شـیوه های آبیـاری حرکـت کنیم کـه در این راسـتا 
طرح پایلـوت آبیاری تحت فشـار در نخیات اسـتان اجرا می شـود.

 
lتوسعه صنایع فرآوری و واحدهای بسته بندی

ــاد  ــی و ایج ــع تبدیل ــعه صنای ــزوم توس ــر ل ــه ب ــاالری در ادام س
ــا در اســتان بوشــهر  واحدهــای بســته بندی مــدرن و مجهــز خرم
ــی  ــت خوب ــای اســتان بوشــهر از کیفی ــزود: خرم ــرد و اف ــد ک تاکی
ــندی  ــر مشتری پس ــت الزم را از نظ ــی جذابی ــت ول ــوردار اس برخ
ــته بندی، ارزش  ــرآوری و بس ــع ف ــعه صنای ــا توس ــد ب ــدارد و بای ن

ــود. ــن محصــول ایجــاد ش ــرای ای ــزوده بیشــتری ب اف
وی گفــت: توســعه صنایــع تبدیلــی از مســایل مهــم و مــورد تاکید 
ــا  ــن طرح ه ــرای ای ــرای اج ــهیات ب ــت تس ــت و در پرداخ اس
ــت و  ــز حمای ــی نی ــعه مل ــدوق توس ــم و صن ــت نداری محدودی

پشــتیبانی الزم را انجــام می دهــد.
ــه ســمتی  ــد ب ســاالری ادامــه داد: در حــوزه کشــت و صنعــت بای
ــی شــود کــه  ــد محصول ــه تولی ــم کــه خروجــی آن منجــر ب بروی

ــد. ــته باش ــادرات داش ــرای ص ــای الزم را ب جذابیت ه
 

lدست نخلداران کوتاه و خرما بر نخیل
می کشــند،  کــه  زیــادی  زحمــات  علی رغــم  نخلــداران 
همــواره مظلــوم بوده انــد و قشــری مســتضعف مانده انــد 
ــن قشــر  ــه ای ــا مســئوالن توجــه بیشــتری ب ــاز اســت ت کــه نی
ــا مــا بخوریــم و همــه  ــد ت داشــته باشــند؛ قشــری کــه می کارن
ــرای  ــی ب ــز نان ــن قشــر نی ــا ای ــد ت ــد تــاش کنن مســئوالن بای

ــد. ــته باش ــوردن داش خ
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ــت  ــوان هوی ــن به عن ــد ورامی ــه قن کارخان
اقتصــادی ایــن شهرســتان بامشــکات 
عدیــده ای روبــرو اســت، به طوری کــه 
مدیــران ایــن کارخانــه به صــورت رســمی 
اعــام کرده انــد کــه دیگــر توانایــی اداره 

ــد.  ــه را ندارن ــن مجموع ای

کارخانــه قنــد ورامیــن یکــی از مجموعه هــای قدیمــی و ریشــه دار 
تولیــد قنــد در کشــور محســوب بــه حســاب مــی آیــد.

کارخانــه قنــد ورامیــن از دیربــاز به عنــوان هویــت اقتصــادی ایــن 
ــدود  ــری ح ــتغال و به کارگی ــه اش ــده و زمین ــتان شناخته ش شهرس

300 نفــر از مــردم ایــن خطــه را فراهــم ســاخته اســت. 
ــکات و  ــا مش ــن ب ــد ورامی ــه قن ــر، کارخان ــال های اخی ــی س ط
ــواد  ــود م ــی و کمب ــای مال ــم از بحران ه ــی اع ــای فراوان دغدغه ه
ــه ای و اســتانی  ــار مســئوالن منطق ــه مواجــه شــد کــه هــر ب اولی

ــن معضــل را مرتفــع ســازند.  ــا ای ــد ت تــاش کردن
ســال گذشــته بــود کــه مشــکل کمبــود مــواد اولیــه بــرای ادامــه 
ــن  ــی را در ای ــران قابل توجه ــن، بح ــد ورامی ــه قن ــت کارخان فعالی
مجموعــه بــه وجــود آورد امــا بــا مســاعدت وزارت جهاد کشــاورزی 
ــرای  ــاز ب ــواد موردنی ــتانی، م ــئوالن شهرس ــای مس و پیگیری ه

ادامــه حیــات هویــت اقتصــادی ورامیــن تأمیــن شــد. 

ــن را  ــد ورامی ــه قن ــان کارخان ــی گریب ــران مال lبح
ــت گرف

ــان  ــی، گریب ــای مال ــر بحران ه ــار دیگ ــر ب ــای اخی ــی ماه ه ط
ــبب  ــر س ــن ام ــه و همی ــن را گرفت ــد ورامی ــه قن ــران کارخان مدی
ــه  ــم به صــورت رســمی ب ــن مجموعــه عظی ــران ای ــا مدی شــده ت
ــی  ــد کــه دیگــر توانای ــن اعــام کنن مســئوالن شهرســتان ورامی

ــد.  ــه را ندارن ــن مجموع اداره ای
بدیــن ترتیــب و بــا اعــام رســمی مدیــران کارخانــه قنــد ورامیــن، 
کارگــران قــراردادی ایــن کارخانــه کــه تعــداد آنــان بــه حــدود ۲00 
ــده و  ــه نش ــه کار گرفت ــرارداد ب ــام ق ــس از اتم ــد، پ ــر می رس نف

بســیاری از کارگــران رســمی نیــز بازنشســته شــدند. 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــه از س ــالی ک ــب در س ــر ترتی ــه ه ب
ــذاری  ــل نام گ ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــال اقتص ــام س ــه ن ب
و رهبــری بــر روی اســتفاده از توانمنــدی و ظرفیــت داخلــی 
تأکیددارنــد، تعطیلــی هویــت اقتصــادی شهرســتان ورامیــن خبــر 
ناامیدوارکننــده ای بــوده و شــوک بزرگــی را بــه اقتصاد ورامیــن وارد 

ــرد.  ــد ک خواه
ــار  ــادی اظه ــوزه اقتص ــناس ح ــال و کارش ــک فع ــی تاجی مجتب

داشــت: کارخانــه قنــد ورامیــن یکــی از موتورهــای محرکــه اقتصاد 
ــه،  ــن مجموع ــی ای ــورت تعطیل ــت و در ص ــتان اس ــن شهرس ای

ــود.  ــتان وارد می ش ــاد شهرس ــه اقتص ــی ب ــات مهلک ضرب
وی افــزود: مــردم شهرســتان ورامیــن همــواره تمــام مشــکات و 
ــن  ــا ای ــد ت ــل کردن ــد را تحم ــه قن ــی از کارخان ــای ناش آلودگی ه
ــعه  ــه توس ــغلی، زمین ــت ش ــاد فرص ــر ایج ــاوه ب ــه ع مجموع

ــم آورد.  ــه را فراه ــادی منطق اقتص
ــد توجــه داشــته  ــرد: مســئوالن شهرســتان بای ــد ک ــک تأکی تاجی
ــه  ــرای حفــظ کارخان ــد از ظرفیت هــای مختلــف ب باشــند کــه بای

قنــد اســتفاده کننــد. 
بنــا بــر اظهــار برخــی کارگــران کارخانــه قنــد ورامیــن، بدهی هــای 
ایــن کارخانــه بــه ادارات مختلــف نظیــر تأمیــن اجتماعــی و بــرق، 

زمینه ســاز مشــکات مالــی بــرای ایــن مجموعــه شــده اســت. 
بــه گفتــه مســئوالن شهرســتان ورامیــن، مدیــران کارخانــه قنــد 
بــه برخــی ارگان هــا بدهــکار هســتند و هم اکنــون نیــز به صــورت 

تدریجــی در حــال پرداخــت بدهی هــای خــود هســتند. 
ــورای  ــه ش ــد ک ــام کرده ان ــن اع ــتان ورامی ــئوالن شهرس مس
تأمیــن و دادســتان شهرســتان به صــورت ویــژه موضــوع را 
موردبررســی قــرار داده  تــا ایــن هویــت اقتصــادی از دســت نــرود. 

lشــورای تأمیــن ورامیــن مخالــف از دســت رفتــن 
فرصــت اقتصــادی کارخانــه قنــد اســت

فرامــرز تاجیــک معــاون فرمانــدار ورامیــن دربــاره آخریــن وضعیت 
ــد  ــه قن ــت: کارخان ــار داش ــتان اظه ــن شهرس ــد ای ــه قن کارخان
ــتان  ــره ای را در شهرس ــا 400 نف ــغلی 300 ت ــت ش ــن فرص ورامی

ــرده اســت.  ایجــاد ک
وی بــا تأکیــد بــر نظــر مســئوالن شهرســتان ورامیــن بــرای حفظ 
کارخانــه قنــد افــزود: شــورای تأمیــن شهرســتان ورامیــن بــا توجه 
ــق از دســت  ــوان مواف ــه، به هیچ عن ــن کارخان ــای ای ــه ظرفیت ه ب

رفتــن ایــن فرصــت اقتصــادی نیســت. 
تاجیــک بــا اشــاره بــه بررســی مفــاد توافق نامــه واگــذاری 
کارخانــه قنــد ورامیــن بــه بخــش خصوصــی ادامــه داد: توافق نامــه 
ــاد در  ــن مف ــه ای ــادی اســت ک ــد دارای مف ــه قن ــذاری کارخان واگ
حــال بررســی بــوده و تــاش داریــم تــا از همــه ظرفیت هــا بــرای 

ــه قنــد ورامیــن اســتفاده کنیــم.  حفــظ کارخان

lآخریــن وضعیــت کارگــران کارخانــه قنــد ورامیــن 
از زبــان معــاون فرمانــدار

معــاون فرمانــدار ورامیــن بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت کارگــران 
ــدادی از کارگــران شــاغل  ــادآور شــد: تع ــن ی ــد ورامی ــه قن کارخان
ــن  ــه ای ــد ک ــراردادی بودن ــران ق ــن، کارگ ــد ورامی ــه قن در کارخان

ــد.  ــاب کردن ــه تسویه حس ــا کارخان ــران ب کارگ
ــه  ــن کارخان ــمی ای ــران رس ــت کارگ ــریح وضعی ــا تش ــک ب تاجی
ــد  ــه قن ــمی کارخان ــران رس ــی از کارگ ــداد قابل توجه ــت: تع گف
ورامیــن بازنشســته شــدند و ۲5 تــا 30 کارگــر نیــز شــرایط 

بازنشســتگی را ندارنــد. 
ــران  ــوق کارگ ــئوالن از حق وحق ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
نخواهنــد گذشــت، متذکــر شــد: تــاش مســئوالن آن اســت کــه 
وضعیــت ایــن کارگــران نیــز مشــخص شــود و حق وحقــوق آنــان 

نیــز دریافــت شــود. 
ــرای حــل مشــکات  ــه راه هــای پیــش رو ب ــا اشــاره ب تاجیــک ب
ــان  ــز بی ــد نی ــتگی ندارن ــکان بازنشس ــه ام ــمی ک ــران رس کارگ
داشــت: مســئوالن مجموعــه بایــد بــرای ایــن کارگــران کار جدیــد 

ــد.  ــد کنن ــان را بازخری ــا آن ــرده و ی تهیه ک

lعــدم توانایــی اداره کارخانــه قنــد از ســوی 
ــت ــده اس ــمی اعالم ش ــورت رس ــران آن به ص مدی

معــاون فرمانــدار ورامیــن بــا تأکیــد مجــدد بــر حفــظ کارخانــه قند 
ــن فرصــت  ــه ای ــق آن نیســت ک ــت: هیچ کــس مواف ــن گف ورامی
ــورت  ــه به ص ــن کارخان ــران ای ــا مدی ــرود ام ــت ب ــغلی از دس ش
رســمی اعــام کرده انــد کــه توانایــی اداره ایــن مجموعــه را 

ــد.  ندارن
تاجیــک افــزود: جلســه ای بــرای بررســی مشــکات کارخانــه قنــد 
ــن  ــی در ای ــات نهای ــد و تصمیم ــد ش ــب داده خواه ــن ترتی ورامی

ــود.  ــه می ش ــه گرفت زمین
ــن  ــد ورامی ــه قن ــه هــر ترتیــب امــروز مــردم و کارگــران کارخان ب
ــت  ــن هوی ــظ ای ــرای حف ــتان ب ــئوالن شهرس ــدام مس ــر اق منتظ
ــتند و  ــل هس ــدام و عم ــی، اق ــال اقتصــاد مقاومت اقتصــادی در س
بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه چــه سرنوشــتی بــرای کارخانــه قنــد 

ــت. ــن در راه اس ورامی

 سید محمد 
حسن محمودی
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و  هــا  بــارش  پــی  در 
ســیل اخیــر در اســتان 
ــی از  ــش عظیم ــام بخ ای
اســتان  در  کشــاورزی 
ایــام بــه خصــوص در 
صــورت  بــه  دهلــران 
100 درصــدی از بیــن رفتــه و ایــن در 
شــرایط اســت کــه بیمه هــا هــم همــکاری 

ندارنــد.  را  الزم 

خسارت ۸۰۰ میلیاردی سیل به کشاورزی ایالم؛ 

کشت گندم و برداشت بدهی/فرار بیمه ها از پرداخت خسارت به کشاورزان

:نابــودی کشــاورزی اســتان ایــام و بــه 
ــوان  ــه عن ــران ب ــتان دهل ــوص شهرس خص
ــن بخــش خســارت ســیل در اســتان  مهمتری
هــم اکنــون کشــاورزان را از کار و تــاش 
ناامیــد کــرده و متاســفانه مســئوالن کشــوری 
در ایــن بیــن حتــی بــه ایــن شهرســتان 
ســفری کوتــاه نداشــته انــد کــه آنهــا را 

دلــداری دهنــد.
ــوالت  ــه محص ــردم از بیم ــتقبال م ــدم اس ع
ــه  ــردن بیم ــل نک ــرف و عم ــک ط ــود از ی خ
هــا بــه تعهــدات خــود از طرفــی دیگــر ســبب 
شــده کــه بیشــتر کشــاورزان تمایلــی بــه بیمه 
محصــوالت خــود نداشــته باشــند، همیــن امر 
ســبب شــده کــه حجــم خســارت وارده هــم از 
تــوان دولــت خــارج شــود ولــی در ایــن بیــن 
ــود  ــوالت خ ــه محص ــاورزانی ک ــتند کش هس
ــوادث،  ــان ح ــا در زم ــد ام ــی کنن ــه م را بیم
بیمــه هــا بــا هــزاران بنــد وتبصــره بــه دنبــال 
ــاورزان  ــه کش ــارت ب ــت خس ــل پرداخ حداق

هســتند.
ــبب  ــاورزان س ــا کش ــه ب ــی بیم ــدم همراه ع
ــری  ــرای پیگی ــر ب ــن قش ــه ای ــود ک ــی ش م
ــن مســئوالن  ــه دام ــات خــود دســت ب مطالب

ــوند. ش

ــزا و  ــدات کل ــدید تولی ــش ش lکاه
ــالم ــتان ای ــدم در اس گن

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــی  ــد: بارندگ ــی گوی ــه م ــن زمین ــام در ای ای
هــای اخیــر و حجــم بــاالی بارندگــی در 
بــازده زمانــی کوتاهــی ســبب شــده که ســیل 
در بیشــتر  نقــاط اســتان خســارت بــه بخــش 

ــد. ــاورزی وارد کن کش
ــری اظهــار داشــت:  ــراب می ســید محمــد ت
تــا قبــل از ســیل اخیــر پیــش بینــی 
ــزارع  ــدم از م ــن گن ــزار ت ــت ۲50 ه برداش
ــر  ــیل اخی ــی س ــم ول ــرده بودی ــتان را ک اس
ــت در  ــزان برداش ــن می ــه ای ــد ک ــبب ش س

ــود. ــق نش ــتان محق اس
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــش از ۲0  ــفانه بی ــت: متاس ــان داش ــام بی ای
هــزار هکتــار از ارضــی گنــدم بیــن ۲0 تــا ۷0 

ــد. ــده ان ــارت دی ــتان خس ــد در اس درص
میــری افــزود: حــدود پنــح هــزار و 1۲0 هکتار 
در ســطح اســتان بــه کشــت کلــزا اختصــاص 
یافتــه بــود کــه متاســفانه یــک هــزار هکتــار 
ــده و  ــارت دی ــد خس ــور 100درص ــه ط آن ب
تولیــد کلــزا و گنــدم در بخــش هــای مختلــف 
بیــن ۲0 تــا ۷0 درصــد کاهــش عملکــرد 

ــد داشــت. خواه
وی بــا اشــاره بــه خســارت ۸00 میلیــارد 
ــتان  ــاورزی اس ــه بخــش کش ــیل ب ــی س ریال
ایــام، اظهــار کــرد: ســیل 4۲0 میلیــارد ریــال 
ــارد  ــت و ۸0 میلی ــش زراع ــه بخ ــارت ب خس
ــه بخــش باغــات خســارت وارده  ــز ب ــال نی ری

ــت. ــرده اس ک
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
بیمــه  صنــدوق  کــرد:  تصریــح  ایــام 
محصــوالت کشــاورزی متعلــق به کشــاورزان 
اســت و بایــد در ایــن زمینــه جدیــت بیشــتری 
ــی  ــردن اراض ــه ک ــا بیم ــند و ب ــته باش داش
و محصــوالت کشــاورزی خــود، شــرایط 
حمایــت بیمــه در مواقــع بــروز حــوادث و 

ــد. ــم کنن ــا را فراه ــارت ه ــران خس جب

lجبــران خســارت کشــاورزان فاقد 
بیمه

رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان ایام 
در خصــوص اراضــی فاقــد بیمــه نیــز گفــت: 
ایــن موضــوع از طریــق ســتاد بحــران اســتان 
و جهــاد کشــاورزی در حــال پیگیــری اســت و 
در صــورت گشــایش اعتبــار قطعــا بخشــی از 
خســارتهای کشــاورزان جبــران از طریــق ماده 

10و1۲ پرداخــت خواهــد شــد.
فرمانــدار دهلــران نیــز در همیــن زمینــه گفت: 

خســارت ناشــی از ســیل و تگــرگ بــه اراضــی 
کشــاورزی و زیرســاختی ایــن شهرســتان 

آســیب هــای جــدی وارد کــرده اســت.
امیــد علــی ســبزی بیــان داشــت: ســیل باعث 
شــده جــاده هــای بیــن مــزارع تخریــب شــود 
ــول  ــت محص ــل برداش ــه فص ــه ب ــا توج و ب
ــای  ــاده ه ــازی ج ــوص بازس ــریع در خص تس
ــوردار  ــزایی برخ ــه س ــت ب ــی از اهمی دسترس

ــت. اس
ــران  ــتان دهل ــران شهرس ــتاد بح ــس س رئی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــم ب ــار داری ــت: انتظ گف
ســیل باعــث خســارت جــدی بــه زیرســاخت 
ــئوالن  ــده مس ــاورزی ش ــی کش ــا و از طرف ه
در ایــن راســتا بــه کمــک کشــاورزان بیاینــد. 
البتــه مکاتباتــی موثــری از طریــق اســتاندار و 
ــتا  ــن راس ــتانداری در ای ــران اس ــرکل بح مدی

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ســبزی اظه
بیشــتر مــردم منطقــه از طریــق کشــاورزی و 
دامــداری امــرار معــاش مــی کننــد، ایــن مهم 
ســبب شــده کــه مشــکات عدیــده ای بــرای 
ــت  ــی پرداخ ــدم توانای ــوص ع ــا در خص آنه

تســهیات آنهــا بــه وجــود بیایــد.

بــرای  کشــاورزان  lمشــکالت 
دریافــت خســارت از بیمــه هــا

نماینــده کشــاورزان دهلــران هــم گفــت: 
ســیل و تگــرگ باعــث شــده کــه علــف هــای 
ــا  ــز ب ــا نی ــرود و دام ه ــن ب ــز از بی ــه نی منطق

ــوند. ــه ش ــکل مواج مش
ــیل  ــی و س ــزود: بارندگ ــن اف ــم چوبی ابراهی
اخیــر باعــث تخریــب زیرســاخت هــا و مــزارع 
کشــاورزی در ســطح شهرســتان دهلران شــده 

ــاورزان  ــه کش ــری ب ــران ناپذی ــارت جب و خس
ــت. ــرده اس وارد ک

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــح داش وی تصری
بیشــتر محصــوالت کشــاورزی منطقــه آمــاده 
ــر تگــرگ از  ــر اث ــد متاســفانه ب برداشــت بودن
بیــن رفتــه و کشــاورزان بــا انبوهــی از بدهــی 
ــده  ــر نیســت، مان ــران آن امــکان پذی کــه جب

ــد. ان
نماینــده کشــاورزان گفــت: بــا توجــه بــه اینکه 
ــه  اراضــی کشــاورزی در بعضــی از مناطــق ب
ــار  ــده، انتظ ــب ش صــورت 100 درصــد تخری
اســت مســئوالن در ایــن راســتا چاره اندیشــی 
کننــد چــرا کــه بیشــتر آنهــا از طریــق دریافت 
تســهیات امســال اقــدام بــه کشــاورزی کرده 
انــد و بــا ایــن ســیل اخیــر دیگــر قــادر بــه بــاز 

پرداخــت اقســاط تســهیات بانکــی نیســتند.
ــت  ــل پرداخ ــفانه حداق ــزود: متاس ــن اف چوبی
ــن  ــد از بی ــه 100 درص ــزا ک ــرای کل ــه ب بیم
رفتــه اســت، هکتــاری 900 هزارتومــان و 
ــان  ــزار توم ــاری 930 ه ــدم هکت ــرای گن ب
ــی االن مزارعــی کــه  لحــاظ شــده اســت، ول
100 درصــد از بیــن رفتــه اســت، آن را ۲5 تــا 

ــد. ــی کنن ــبه م ــد محاس 40 درص
و  هــا  بررســی  طبــق  اظهارداشــت:  وی 
ــزارع  ــه از م ــان بیم ــه کارشناس ــدی ک بازدی
کشــاورزی داشــتند آن طــوری کــه تعهــدات 
آنهــا باشــد عمــل نکــرده انــد و انتظــار داریــم 
مســئوالن اســتان موضــوع خســارت بــه 
ــق  ــدی از طری ــوری ج ــه ط ــاورزان را ب کش
ــد  ــری کنن ــاورزی پیگی ــه کش ــدوق بیم صن
ــا کشــاورزانی کــه محصــوالت خــود بیمــه  ت
کردنــد بتواننــد بدهــی هــای خــود را پرداخــت 

ــد. کنن

ــران اقتصاد ایـ
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»معشــوره« معشــوقه کــوه و دشــتی اســت 
کــه ســال ها تشــنه کنــار دریــای ســیمره 
حــاال  و  گذرانیــده  روزگار  کشــکان  و 
هــرروز بــا خــودش ماجــرای کلنــگ یک 
رئیس جمهــور و وعــده رئیس جمهــور 

ــد.  ــرور می کن ــر را م دیگ

»نســبت بــه ســد معشــوره هــم قبــًا تصمیــم گرفته شــده بــود ایــن 
ســد ادامــه پیــدا نکنــد کــه بــا بحث هایــی کــه در تهــران داشــتیم کار 
ایــن ســد هــم ادامــه خواهــد یافــت« ایــن جمــات خبــری مربــوط به 
ــه لرســتان در  ــه در ســفر ب ــوری اســت ک ــی رئیس جمه ــر روحان دکت
قالــب ایــن عبــارات از ماجراهــای ســدی پرحاشــیه ســخن گفــت و به 

مــردم قــول داد کــه ایــن پــروژه ادامــه خواهــد یافــت.
ایـن اظهـارات نفـر اول دولـت یازدهـم در حالـی مطـرح می شـود کـه 
آخریـن وضعیـت سـد معشـوره حکایـت از تعطیلـی ایـن پـروژه دارد، 
موضوعـی کـه سـردار عبداللهی فرمانـده قـرارگاه خاتم االنبیـا)ص( آن 
را رسـانه ای کـرده اسـت تـا با حسـرت بگویـد: در پروژه سـد معشـوره 
خـوب دفاع نشـد و پـروژه تعطیل شـد. متأسـفانه برخـی درون اسـتان 
بـه مجموعه کمـک نکرده و مسـائل فنـی کـه در خصوص ایـن طرح 

مطـرح شـد واقعیت نداشـت.
ــا  ــرارگاه خاتم االنبی ــه ق ــد ک ــی رخ می ده ــوره درزمان ــی معش تعطیل
ــارد  ــه ۸0 میلی ــک ب ــروژه نزدی ــن پ ــی ای ــرای زیرســاخت های اجرای ب
تومــان هزینــه کــرده اســت، ســدی کــه از همــان ابتــدا احداثــش بــا 

اماواگرهــای جــدی مواجــه شــد.
اجرایـی  معـاون  شـریعتمداری  محمـد  را  باتکلیفـی  ایـن  روایـت 
رئیس جمهـور این گونـه مطـرح می کنـد: سـد معشـوره بـه لحـاظ فنی 
این پـروژه دچار مشـکاتی بود که با گنجانـدن این پـروژه در مصوبات 
سـفر هیئت دولت تاش کردیـم شـرایط اجـرای آن را طبیعی تر کنیم. 
مشـخصات فنـی طـرح را بایـد تغییـر دهیم تـا حداقـل آسـیب ها را به 

محیط زیسـت داشـته باشـد.
امـا ایـن اظهـارات همه ماجراهای سـد معشـوره نیسـت، سـدی که 
کلنـگ رئیس جمهـور وقـت را بر تن خـود دارد، تا سـهم ایـن پروژه 

از رئیـس دولـت دهم تـا یازدهـم فقط تعطیلـی و رکود باشـد.

lماجرای سدی از دولت دهم تا یازدهم
ــرای  ــژاد ب ــود احمدی ن ــه محم ــود ک ــال 9۲ ب ــاه س ــارم خردادم چه
ــا در  ــرد ت ــفر ک ــتان س ــه لرس ــوره ب ــد معش ــروژه س ــی پ ــگ زن کلن
ــی دولتــش روی دســت اســتان لرســتان یــک کلنــگ  روزهــای پایان

ــذارد. ــر را بگ ــه دیگ ــی بی نتیج زن
همـان روز از »امـا و اگرهای« ایـن کلنگ زنی گفت و اینکـه این پروژه 
بدون هیچ گونـه قرارداد و حتی تهیـه طرح مطالعاتـی و مجوزهای الزم 

است. آغازشده 

ــر  ــر س ــا ب ــه ناامیدی ه ــا هم ــد ت ــری نپایی ــدواری دی ــن امی ــا ای ام
کشــاورزان لرســتانی هــوار شــود، ســد معشــوره در اولیــن گام و 
ــرای  ــا هــر آنچــه ب ــرو متوقــف شــد ت ــد نی ــر جدی تصمیم گیــری وزی

ــود. ــه ش ــود پنب ــده ب ــته ش ــروژه رش ــن پ ــرای ای اج
سـد معشـوره که متأسـفانه بدون اخذ مجوز ماده ۲15 کلنگ زنی شـده 
اسـت حال به بهانه نداشـتن توجیـه اقتصـادی متوقف شـده درحالی که 
ایـن پـروژه سـه دهـه اسـت بـا توجـه بـه مشـکات موجـود درزمینه 
آب شـرب، صنعـت و کشـاورزی شهرسـتان کوهدشـت به عنـوان انبار 
غلـه لرسـتان به عنـوان یـک مطالبه عمومـی چه از سـوی مـردم و چه 

کارشناسـان امـر مطرح می شـود.
توقــف پــروژه ســد معشــوره به عنــوان یــک انتقــاد جــدی در لرســتان 
موردتوجــه مــردم قــرار گرفــت به طوری کــه بازتــاب ایــن موضــوع در 
ــب  ــری موج ــر خب ــری و غی ــایت های خب ــا و س ــانه ها، وباگ ه رس
ــتان  ــه لرس ــفر ب ــوری در س ــد و رئیس جمه ــردان ش ــش دولتم واکن

قــول داد ایــن پــروژه عملیاتــی شــود.
ــه  ــفر ب ــز در س ــور نی ــاون اول رئیس جمه ــری مع ــحاق جهانگی اس
لرســتان و آخریــن اظهارنظــر در مــورد وضعیــت احداث ســد و نیــروگاه 
معشــوره در ایــن اســتان گفتــه اســت کــه موضــوع احــداث این پــروژه 
در شــورای عالــی آب مطرح شــده و مصمــم هســتیم در راســتای رفــع 

مشــکل ســد معشــوره قــدم برداریــم.
الهیــار ملکشــاهی نماینــده مــردم کوهدشــت در ایــن رابطــه می گویــد: 
ــریع  ــژده تس ــور م ــتان رئیس جمه ــه لرس ــت ب ــت دول ــفر هیئ در س
ــز  ــرو نی ــر نی ــرد و وزی ــرح ک ــوره را مط ــد معش ــرای س ــد اج دررون
ــاظ  ــه لح ــی ب ــرده ول ــام ک ــد را اع ــن س ــداث ای ــت اح ــا اهمی باره
ــی  ــی برخ ــتان ها و همراه ــی اس ــده در برخ ــازی های ایجادش جوس
افــراد نــاآگاه در اســتان رونــد احــداث ایــن ســد بــه تأخیــر افتاده اســت.
 امـا آخریـن وضعیـت سـد معشـوره نشـان می دهـد کـه خوش بینـی 
چندانـی برای احداث این سـد وجـود ندارد، ایـن را می تـوان از اظهارات 
اسـتاندار لرسـتان فهمیـد؛ امـا پشـت پـرده رکـود و تعطیلی ایـن پروژه 

چیسـت؛ پاسـخ این سـوال را اسـتاندار لرسـتان بـه مهر داده اسـت.

lزیربنای سد معشوره خراب بنا شده است
هوشـنگ بازوند اسـتاندار لرسـتان در این رابطه بابیان اینکه سد معشوره 
یکـی از سـدهایی بوده کـه می توانـد راه نجات کوهدشـت باشـد اظهار 

داشـت: امـا برای اجـرای این سـد هماهنگی وجـود ندارد.
وی بابیـان اینکـه واقعـاً مـن نمی دانـم گیـر ایـن هماهنگی چه اسـت 
عنـوان کـرد: وزارت نیـرو نیز درواقـع موافقت هایـی در رابطه بـا اجرای 

این سـد نـدارد.
اسـتاندار لرسـتان بـا تأکیـد بـر اینکه بـه اعتقاد من سـد معشـوره یکی 
از بهتریـن پروژه هـای کشـور اسـت ادامـه داد: ایـن پـروژه یکـی از 

اثرگذارتریـن پروژه هـای کشـور محسـوب می شـود.
ــروژه را  ــن پ ــای ای ــنگ بن ــی س ــود وقت ــه داد: بااین وج ــد ادام بازون

ــانی  ــش برس ــه اصل ــی آن را ب ــی بخواه ــا وقت ــد ت ــراب می گذارن خ
متأســفانه زمان بــر اســت.

l»معشوره« سدی بدون مطالعه و قرارداد
وی بابیـان اینکـه درگذشـته رئیس جمهـور وقـت کلنـگ ایـن سـد را 
می زنـد و مراسـم بـرای آن برگـزار می کننـد گفـت: این در حالی اسـت 
کـه این پـروژه نه قـرارداد دارد و نـه ماده ۲15 برای آن اخذشـده اسـت.

اسـتاندار لرسـتان بابیـان اینکـه سـد معشـوره در هنـگام کلنـگ زنـی 
مطالعـات اولیه و زیسـت محیطی را نداشـته اسـت عنوان کـرد: این امر 
موجـب می شـود کـه ایـن پروژه هـا بـرای اجـرا گیـر می کننـد چراکـه 
نمی توان پـروژه ای را آغـاز کرد اما سـیکل کارشناسـی آن را طی نکرد.
بازونـد ادامـه داد: رئیس جمهـور وقـت بـه قـرارگاه خاتم االنبیـا در آن 
زمـان دسـتور داده کـه در ایـن پـروژه کار کند، قـرارگاه خاتـم هم چون 
رئیس جمهور دسـتور داده شـروع بـه کار می کنـد و بیـش از ۶0 میلیارد 
تومـان نیـز آنجـا هزینـه می کنـد و در ایـن حالی اسـت که بـر ای این 

پـروژه قـراردادی وجود نـدارد.

lبی تدبیری دو فردی که مانع احداث معشوره شد
وی بابیـان اینکـه از طـرف دیگر »دو بـرادر عزیز«می آید یکـی از آن ها 
می گویـد می خواهـم حـوزه انتخابیـه x  را بـا y  قاطی کنـم گفت: در 
ادامـه کار حـوزه x  در ایـن رابطـه موضـع می گیـرد و مـی رود ملحق 
می شـود به نمایندگان خوزسـتان که »ایهـا الناس« طورمـار امضا کنید 

کـه این سـد اجرا نشـود.
اسـتاندار لرسـتان بابیان اینکه در داخل اسـتان خودمـان و بی تدبیری دو 
شـخص باعث می شـود که پروژه سـد معشـوره هفت مـاه کارش عقب 
بـی افتـد گفـت: درصورتی کـه آن بـرادری کـه می آید ملحق می شـود 

به خوزسـتانی ها بیشـترین ضـرر را می کند.
بازونـد ادامـه داد: ایـن شـخص به جـای اینکـه کاری کنـد یـک آب با 
برنامـه ای طـی 1۲ مـاه بـرای شـهرش بـرود می آیـد کاری می کند که 
شـهرش زمسـتان خسـارت سـیل را باید بپردازد و تابسـتان نیز خسارت 

خشک سـالی را! 
وی گفـت: بـه همیـن راحتـی دو نفـر این گونـه برنامـه ای در ذهن خود 
درسـت می کنند و هفت تا هشـت ماه کار پـروژه ای را عقـب می اندازند.

lهنوز درگیر معشوره هستیم
اسـتاندار لرسـتان بابیـان اینکـه هنـوز مـا درگیـر پـروژه سـد معشـوره 
هسـتیم گفـت: ولـی خوشـبختانه در جلسـه ای کـه در تهران داشـتیم 
تقریبـاً موافقـت وزارت نیـرو بـا تعدیـل ایـن سـد را گرفتیـم تابخـش 

برق آبـی آن را حـذف کنیـم.
بازونــد بابیــان اینکــه هــدف خوبــی بــود کــه بتوانیــم 3۶ هــزار هکتــار 
زمیــن را در ایــن منطقــه بــه آبــی تبدیــل کنیــم گفــت: ولــی احتمــااًل 
ایــن امــر تحقــق نمی یابــد و ممکــن اســت بتوانیــم 1۲ هــزار هکتــار از 

اراضــی منطقــه را آب کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن امــر نیــز قــدم مثبتــی بــوده و اگــر مــا 
بتوانیــم ایــن 1۲ هــزار هکتــار از اراضــی را آبــی کنیــم حداقلــش ایــن 
بــوده کــه 1۲ هــزار شــغل در منطقــه ایجــاد می شــود گفــت: ضمــن 
ــتاندار  ــود. اس ــن می ش ــز تأمی ــه نی ــت منطق ــه آب شــرب و صنع اینک
لرســتان بیــان داشــت: بااین وجــود بــه ســرانجام رســاندن ســد 

ــرار دارد. ــا ق ــتور کار م معشــوره در دس
بنابراین گزارش سـد تنگ معشـوره در استان لرسـتان در موقعیت حدود 
500 متـر پایین تر از محل تاقی دوشـاخه تشـکیل دهنده رود کشـکان 
یعنـی کاکارضا و چم ذکریا بر روی این رود سـاخته می شـود. سـاختگاه 
سـد در فاصلـه 90 کیلومتـری غـرب شـهر خرم آبـاد در کوهدشـت 

است. واقع شـده 
سـد و نیـروگاه معشـوره اسـتان لرسـتان مصوب سـفر نخسـت هیئت 
دولـت اسـت و قبـل از آن نیـز بارهـا در دولت هـای مختلـف به عنـوان 
یکـی از مطالبـات جـدی مـردم مطـرح و وعـده اجـرا گرفتـه اسـت، 
وعده هایـی کـه سال هاسـت بین النهریـن لرسـتان را در میـان دو رود 

کشـکان و سـیمره تشـنه نگه داشـته اسـت.
ایــن ســد قــرار بــود کــه به صــورت بتنــی دو قوســی بــر روی رودخانــه 
کشــکان در 40 کیلومتــری جنــوب شــهر نورآبــاد و در 45 کیلومتــری 
شــمال شــهر کوهدشــت احــداث شــود و آب موردنیــاز 3۶ هــزار هکتار 
از اراضــی منطقــه کــه هرســاله شــاهد خســارات خشک ســالی هســتند 
ــق  ــچ گاه محق ــد هی ــر می رس ــه نظ ــه ب ــده ای ک ــد، وع ــن کن را تأمی

نخواهــد شــد.

ماجرای یک سد و دو رئیس جمهور؛ 
پشت پرده تعطیلی »معشوره« چیست

فاطمه حسینی

ــران اقتصاد ایـ
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همه مشکالت امن ترین 
مرززمینی ایران؛

مهران پشت خط رونق 
اقتصادی  ماند

امن تریــن  عنــوان  بــه  مهــران  مــرز 
مــرز زمینــی کشــور بــه رغــم دارا بــودن 
بــا  زیارتــی  و  تجــاری  ظرفیت هــای 
مشــکات عمیــق زیرســاختی مواجــه 
مســئوالن  بیــن  ایــن  در  و  اســت 
هــم توجــه جــدی بــرای رفــع ایــن 

ندارنــد.  مشــکات 

ــر  ــا 4۲0 کیلومت ــام ب ــران، اســتان ای ــن نقطــه ای در غربی تری
مــرز مشــترک بــا عــراق قــرار دارد کــه طــی ســال های اخیــر 
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــران ب ــی مه ــرز بین الملل ــطه م به واس
ــادرات کاال  ــران و ص ــردد زائ ــرای ت ــور ب ــرزی کش ــق م مناط

تبدیل شــده اســت.
مــرز مهــران به عنــوان امن تریــن مــرز کشــور به واســطه 
ــذرگاه  ــن گ ــراق مهم تری ــی ع ــهرهای مذهب ــه ش ــی ب نزدیک
مــرزی کشــور بــرای زائــران عتبــات عالیــات محســوب 
ــرز  ــن م ــر از ای ــزار زائ ــج ه ــه پن ــه روزان ــود به طوری ک می ش

ــد. ــردد دارن ت
ــی  ــرز، ط ــن م ــی در ای ــم زیارت ــای مه ــر ظرفیت ه ــاوه ب ع
ــرز  ــن م ــزرگ اربعی ــم ب ــی مراس ــا برپای ــته ب ــال های گذش س
ــزار  ــون و 500 ه ــان یک میلی ــه میزب ــک هفت ــی ی ــران ط مه
ــت،  ــان از اهمی ــود نش ــه خ ــت ک ــد اس ــرای رفت وآم ــر ب زائ
ــرز  ــن م ــه ای ــران ب ــی زائ ــهولت دسترس ــه و س ــت، عاق امنی

دارد.
مــرز مهــران درواقــع به عنــوان مهم تریــن مــرز زمینــی 
ــود  ــناخته می ش ــات ش ــات عالی ــه عتب ــن ب ــرای رفت ــور ب کش
و در زمــان اربعیــن، زائــران بیــش از ۲1 اســتان کشــور از ایــن 
ــاال  ــدر ب ــرز آن ق ــن م ــی ای ــت زیارت ــد. اهمی ــردد دارن ــرز ت م
ــران حاضــر هســتند مشــکات و ســختی های  ــه زائ اســت ک

ــد. ــردد کنن ــرز ت ــن م ــرده و از ای ــول ک راه را قب

رونــق صــادرات در کشــور کــه طــی ســال های اخیــر 
ــرز  ــه، در م ــم قرارگرفت ــوری ه ــئوالن کش ــد مس ــورد تأکی م
ــی  ــوان یک ــرز به عن ــن م ــوده و ای ــه ب ــز موردتوج ــران نی مه
ــی رود  ــمار م ــه ش ــراق ب ــران و ع ــم تجــارت ای از مناطــق مه
ــون  ــارد و ۲00 میلی ــک میلی ــش از ی ــاالنه بی ــه س به طوری ک

دالر کاال از ایــن مــرز صــادر می شــود.
در بحــث تجــارت در مــرز مهــران نقــاط ضعفــی مثــل 
اســتفاده نکــردن مــردم منطقــه از ظرفیــت واردات کولــه 
بــری و عــاوه بــر ایــن بحــث مهــم تبدیــل مــرز مهــران بــه 
منطقــه آزاد تجــاری کــه دو بــار در مجلــس تاکنــون رد شــده، 
ــی از  ــتان به خوب ــه و اس ــردم منطق ــه م ــود چراک ــده می ش دی
ــه  ــد درحالی ک ــتفاده نمی کنن ــرز اس ــادی م ــای اقتص ظرفیت ه
ــق  ــرزی دارای مشــکات عمی ــردم مهــران و روســتاهای م م
ــر  ــای مهاج ــداد خانواره ــر تع ــرروز ب ــتند و ه ــادی هس اقتص

افــزوده می شــود.

lرشد 10 درصدی صادرات از مرز مهران
آمارهــا در ســال 94 از رشــد 10 درصــدی صــادرات از 
ــران  ــدار مه ــه فرمان ــور ک ــت دارد، آن ط ــران حکای ــرز مه م
ــال  ــون دالر کاال در س ــارد و ۶45 میلی ــک میلی ــد: ی می گوی
ــه کشــور عــراق از طریــق مــرز بین المللــی مهــران  گذشــته ب
صادرشــده کــه ایــن میــزان صــادرات در ســال 94 نســبت بــه 
ــته  ــش داش ــل از آن، 10 درصــد افزای ــال قب ــابه س ــدت مش م

ــت. اس
مــراد ناصــری عنــوان می کنــد: وضعیــت صــادرات در 
ــه  ــکلی درزمین ــچ مش ــودی دارد و هی ــد صع ــران رون ــرز مه م
صــادرات کاالهــا از ایــن مــرز بــه کشــور عــراق نداریــم ضمــن 
ــرای  ــی ب ــات رفاه ــاد امکان ــا ایج ــم ب ــاش می کنی ــه ت اینک
تجــار و بازرگانــان، امــر صــادرات در ایــن مــرز تســهیل شــود.

lروزانــه حــدود 5 هــزار زائــر از مــرز مهــران وارد 
ــوند ــراق می ش ع

ــر  ــزاران زائ ــان ه ــران میزب ــرز مه ــال م ــف س ــام مختل در ای
اســت، در همیــن ارتبــاط  مدیــر پایانــه مــرزی مهــران بابیــان 
اینکــه کار تــردد مســافر به صــورت قانونــی و در قالــب 
ــود،  ــام می ش ــرز انج ــن م ــارت از ای ــج و زی ــای ح کاروان ه
ــه  ــر از طریــق پایان ــه پنــج هــزار زائ ــه نزدیــک ب گفــت: روزان
ــوند. ــراق می ش ــی ع ــهرهای مذهب ــی ش ــران راه ــرزی مه م

اســد محمــدی عنــوان می کنــد: ســال گذشــته بیــش از  ســه 
میلیــون و 300 هــزار نفــر زائــر و مســافر از مســیر ایــن پایانــه 
ــراق  ــور ع ــه کش ــی ب ــهرهای مذهب ــارت ش ــرای زی ــرزی ب م

ــد. ــردد کرده ان ت

ــار بی توجهــی مســئوالن  ــزرگ در کن lمشــکالت ب
کشــوری

ــاری  ــی و تج ــت زیارت ــه ظرفی ــن هم ــران باوجودای ــرز مه م
متأســفانه دارای مشــکات عمیــق زیرســاختی اســت کــه طــی 
ــورد  ــوز م ــراوان هن ــای ف ــم وعده ه ــر به رغ ــال های اخی س
ــرار  ــارات ق ــث اعتب ــوری در بح ــئوالن کش ــی مس بی توجه

دارد.
ــدان  ــران چن ــرز مه ــادی م ــث اقتص ــر در بح ــال حاض در ح
ــه اســت و  ــق نگرفت ــردم شــهر مهــران و اســتان رون ــرای م ب
ــرمایه گذاری در  ــود س ــوزه نب ــن ح ــکل در ای ــن مش مهم تری

زیرســاخت های شهرســتان و کمبــود امکانــات اســت.
طــی ســال های اخیــر برنامه هــای مهمــی بــرای رونــق 
ــد  ــی ش ــرز طراح ــن م ــران و ای ــتان مه ــادی در شهرس اقتص
کــه یکــی از طرح هــا تصویــب منطقــه ویــژه اقتصــادی 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــال ها ب ــد از س ــفانه بع ــود و متأس ــران ب مه

ســرمایه گذاری در حــد حــرف و تابلــو مانــد.
ــده شــدن مســیر ایــام - مهــران، اتصــال راه آهــن  چهــار بان
غــرب بــه ایــام و مهــران، احــداث فــرودگاه، تبدیــل مهــران 
بــه منطقــه آزاد تجــاری، توســعه زیرســاخت های پایانــه 
ــات  ــتاره و امکان ــد س ــای چن ــداث هتل ه ــران، اح ــرزی مه م
رفاهــی، افزایــش راه هــای ارتباطــی بــه مــرز مهــران، 
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ــران اقتصاد ایـ
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ایجــاد گذرگاه هــای جدیــد مــرزی در شهرســتان، ایجــاد 
ــرزی،  ــه م ــی پایان ــش فضــای فیزیک ــزرگ، افزای ــگ ب پارکین
ــی از  ــادرات کاال و...بخش ــرای ص ــتر ب ــات بیش ــاد امکان ایج
ــتفاده از  ــرای اس ــران ب ــرز مه ــق نشــده در م ــای محق وعده ه

ــت. ــرز اس ــن م ــاری ای ــی و تج ــای زیارت ظرفیت ه
ــته  ــال گذش ــن س ــام اربعی ــن ای ــد در همی ــت بدانی ــب اس جال
ــا  ــه ت ده هــا مســئول ارشــد کشــوری از رئیــس مجلــس گرفت
ــان  ــور و معاون ــر کش ــات، وزی ــر ارتباط ــت، وزی ــر بهداش وزی
ــر  ــد و ب ــران بازدی ــرز مه ــه راه از م ــه ازجمل ــد وزارت خان چن
ــد  ــد کرده ان ــران تأکی ــرز مه ــاختی م ــکات زیرس ــل مش ح
ــری از  ــود دارد و خب ــرز وج ــکل در م ــن مش ــم ای ــی بازه ول

ــت. ــا نیس ــل آن ه ح
ــه ایــن مــرز آن قــدر زیــاد اســت کــه مســئوالن  بی توجهــی ب
ــژه  ــاری وی ــتند اعتب ــر نیس ــی حاض ــتانی حت ــوری و اس کش
ــاط  ــذف نق ــام و ح ــه ای ــران ب ــه مه ــاده دوطرف ــرای ج ب
ــه  ــد، درحالی ک ــاص دهن ــیر اختص ــازی مس ــز و بهس حادثه خی
ــن  ــفانه ای ــی متأس ــد ول ــم را می دهن ــن مه ــده ای ــال وع هرس

ــدارد. ــم ن ــادی را ه ــای ع ــردد در روزه ــت ت ــیر ظرفی مس

lمشکالت راه های ارتباطی شهرستان مهران
ــران  ــه مه ــام ب ــیر ای ــوص مس ــی و به خص ــای ارتباط راه ه
ــس  ــت، رئی ــران اس ــرز مه ــاختی م ــکل زیرس ــن مش مهم تری
ــه  ــت: روزان ــد اس ــاره معتق ــام دراین ب ــتان ای ــس راه اس پلی
ــه  ــا وســایل نقلیــه ناهمگــون ب ســفرهای متنــوع و پرحجــم ب
ــن مســیر دارای  ــل می شــود و ای ــام -مهــران تحمی جــاده ای
ــی در  ــار ترافیک ــنگینی ب ــه س ــت ک ــرض اس ــاده ای کم ع ج

ــد. ــل می کن ــراه را تحم ــطح بزرگ س
ــن جــاده  ــده کــردن ای ــروژه تعریــض و دو بان ــد: پ وی می گوی
در حــال اجراســت امــا تــا زمــان تکمیــل آن راننــدگان بایــد بــا 
ــن جــاده شــوند  ــه شــرایط، وارد ای ــری نســبت ب درک عمیق ت

در آن رانندگــی کننــد.

4l بانده شدن جاده ایالم - مهران تکمیل شود
ــدگان  ــراض نماین ــورد اعت ــا م ــران باره ــرز مه ــکات م مش
ــد  ــت، احم ــده اس ــی نش ــفانه توجه ــی متأس ــه ول قرارگرفت
شــوهانی نماینــده ایــام در مجلــس شــورای اســامی گفــت:  
ــان  ــکاری فارغ التحصی ــًا بی ــکاری مخصوص ــد مشــکل بی بای
ــت  ــام در وضعی ــتان ای ــکاری در اس ــکل بی ــود. مش ــل ش ح

ــرار دارد. ــادی ق ح
وی افــزود: رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ایــام اربعیــن 
ــا  ــت جاده ه ــه تقوی ــد و ب ــفر کردن ــران س ــتان مه ــه شهرس ب
ــن رابطــه صــورت  ــی در ای ــون اقدام ــا تاکن ــد داشــتند ام تأکی
ــازی  ــر راه و شهرس ــه وزی ــر اینک ــه دیگ ــت. نکت ــه اس نگرفت
اعتبــارات الزم را بــرای 4 بانــده کــردن محــور مهــران - 
ــد  ــز نبای ــام نی ــن ای ــوع راه آه ــد و موض ــیدگی کن ــام رس ای

ــود. ــوش ش فرام

lآزادراه کرمانشــاه - ایــالم - مهــران نیازمنــد 200 
میلیــارد تومــان اعتبــار

ــران  ــرز مه ــام و م ــتان ای ــای اس ــن نیازه ــی از مهم تری یک
توســعه راه هــای ارتباطــی اســت، دراین ارتبــاط معــاون 
عمرانــی اســتانداری ایــام می گویــد: اعتبــارات اســتانی 
ــرار از  ــت و ق ــروژه نیس ــن پ ــاری ای ــم اعتب ــوی حج جوابگ

ــود. ــی ش ــروژه اجرای ــن پ ــارکت ای ــق اوراق مش طری
شــاپور پــوالدی عنــوان می کنــد: بایــد راه هــای اســتان ایــام 
ــدا کنــد  ــه افزایــش ترافیــک در محورهــا ارتقــا پی ــا توجــه ب ب
ــرای هــر کیلومتــر راه ســازی در  ــه دلیــل اینکــه ب کــه البتــه ب
اســتان ایــام دو و نیــم میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت، در 

ــن مشــکل حــل نمی شــود. ــاه ای ــی کوت ــازه زمان یــک  ب
ــران  ــه مه ــام ب ــیر ای ــون مس ــد: هم اکن ــوالدی می افزای پ

ــی از  ــه بخش ــت ک ــتان اس ــک اس ــای پرترافی ــی از جاده ه یک
ایــن محــور یعنــی از صالح آبــاد بــه مهــران دارای مشــخصات 
ــدا  ــا پی ــی ارتق ــه راه اصل ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــی راه فرع فن

ــد. کن

lمنطقه آزاد مهران به کجا رسید
ــه آزاد  ــرح منطق ــدن ط ــرت رد ش ــتان حس ــردم اس ــوز م هن
مهــران در مجلــس را می خوردنــد، امــا اســتاندار ایــام معتقــد 
اســت: دولــت پیگیــر ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری مهران اســت 
ــت مخالفــت  ــه دول ــا ایــن مصوب ــدگان مجلــس ب و اگــر نماین
کردنــد بــه خاطــر الحــاق شــهرهای دیگــر بــه ایــن طــرح بوده 
ــری  ــران تصمیم گی ــورد مه ــی در م ــر به تنهای ــه اگ حال آنک

ــید. ــدگان می رس ــت نماین ــب اکثری ــه تصوی ــد، ب می ش
محمدرضــا مرواریــد می افزایــد: مهــران بــه دلیــل تــردد 
ــی  ــک شــهر بین الملل ــه ی ــف ب مســافران از کشــورهای مختل
ــه در  ــارهایی ک ــاس فش ــتان به پ ــن شهرس ــده و ای تبدیل ش
دوران جنــگ تحمــل کــرده اینــک به عنــوان گــذرگاه اربعیــن 

شــناخته می شــود.
ــوص  ــتان در خص ــئوالن اس ــری مس ــه پیگی ــاره ب ــا اش وی ب

مصوبــه منطقــه آزاد تجــاری مهــران افــزود: بــرای ایجــاد منطقه 
ویــژه پیگیری هــای الزم انجــام خواهــد شــد و امیدواریــم 

ــد. ــاد بده ــه رأی اعتم ــن مصوب ــه ای ــد ب ــس جدی مجل

بازگشــایی  بــرای  ایــالم  مــرزی  lظرفیــت 
نشــد اســتفاده  جدیــد  بازارچه هــای 

بــا  ایــام  مشــترک  مــرز  کیلومتــر   430 ظرفیت هــای 
ــن اســتان  ــه مهــران نیســت بلکــه ای ــط محــدود ب ــراق فق ع
ــه  ــر را دارد ک ــرزی دیگ ــه م ــد بازارچ ــدازی چن ــت راه ان ظرفی
بازگشــایی  بــرای  طــی ســال های گذشــته وعده هایــی 
مــرز »چیــات« در شهرســتان دهلــران داده شــده و ایــن 
ــه  ــه تفاهم نام ــر ب ــته منج ــال گذش ــر س ــی در اواخ ــم حت مه
ــراق  ــان ع ــام و میس ــتان ای ــئوالن اس ــن مس ــکاری بی هم

ــت. ــده اس ش
ــاط  ــام دراین ارتب ــتاندار ای ــاون اس ــگری مع ــمت اهلل عس حش
ــه اینکــه شــرایط زیرســاخت ها ازجملــه  ــا توجــه ب می گویــد: ب
ــم  ــات فراه ــرز چی ــوص م ــی به خص ــرق و راه دسترس آب، ب
اســت، ایــن ظرفیــت می توانــد مــرز رســمی در منطقــه 
ــتان  ــی« اس ــی غرب ــران و »عل ــتان دهل ــات در شهرس چی

ــود. ــاد ش ــراق ایج ــان ع میس
ــتان  ــد: اس ــوان می کن ــام عن ــتاندار ای ــادی اس ــاون اقتص مع

ــران  ــتان دهل ــه شهرس ــت ک ــتان اس ــام داری 10شهرس ای
ــاک،  ــای کشــاورزی، آب، خ ــه ه ــی درزمین ــای خوب ظرفیت ه
نفــت و گاز دارد، خوشــبختانه دو اســتان ایــام و میســان 

ــتند. ــوردار هس ــادی برخ ــی اقتص ــرایط خوب ــراق از ش ع
ــن  ــام اربعی ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــه  ــفر ب ــرای س ــران ب ــی مه ــرز بین الملل ــردد در م بیشــترین ت
عتبــات عالیــات صــورت می پذیــرد بــا ایجــاد مــرز در چیــات 
عــاوه بــر تســریع در عبــور مــرور باعــث فراهــم شــدن رونــق 

ــرای دو کشــور خواهــد شــد. اقتصــادی ب
ــترک  ــرز مش ــن م ــورداری از طوالنی تری ــود برخ ــام باوج ای
ــتان  ــرزی در شهرس ــه م ــک بازارچ ــا ی ــون تنه ــراق اکن ــا ع ب
مهــران دارد کــه می طلبــد به منظــور توســعه صــادرات و 
مراوده هــای تجــاری بــا کشــور همســایه بازارچه هــای 

ــود. ــر ش ــدازی و دای ــتان راه ان ــن اس ــری در ای دیگ
نزدیکــی اســتان ایــام بــه شــهرهای مذهبــی عــراق، وجــود 
ــی  ــی و مذهب ــتراک های فامیل ــی و اش ــل، نزدیک ــت کام امنی
میــان ایرانیــان و عراقی هــای ســاکن در دو ســوی مــرز، 
نزدیکــی بــه پایتخــت )بغــداد( و آسان ســازی رویه هــای 
گمرکــی و کارهــای مربــوط بــه ترخیــص کاال و روادیــد ســفر 

ــران  ــی مه ــرز بین الملل ــی و مســافری م ــای بازرگان در پایانه ه
ــی  ــن کاالی ایران ــزاران ت ــادرات ه ــار ص ــده در کن ــث ش باع
ــی و عراقــی و زوار کشــورهای  ــر ایران ــه شــش هــزار زائ روزان
حتــی  و  آذربایجــان  جمهــوری  و  افغانســتان  پاکســتان، 
ــران را  ــی مه ــور خروج ــی دو کش ــی و سیاس ــئوالن امنیت مس

ــد. ــاب کنن ــود انتخ ــردد خ ــرای ت ــیر ب ــن مس بهتری
ایــن عوامــل نشــان دهنده مزیــت بــاال و ظرفیت هــای 
منحصربه فــرد مــرز ایــام در مقایســه بــا دیگــر مناطــق 
مــرزی اســتان های ســرحدی ایــران و عــراق اســت کــه 
همــه این هــا ضــرورت ســرمایه گذاری دولــت در توســعه 
ــعه  ــد، توس ــدان می کن ــتان را دوچن ــرزی اس ــای م بازارچه ه
و  مزیت هــا  از  یکــی  به عنــوان  مــرزی  بازارچه هــای 
ظرفیت هــای اســتان های حاشــیه ای در زمــره مهم تریــن 
ــادی  ــای اقتص ــادرات و فعالیت ه ــترش ص ــرای گس ــا ب ابزاره

ــی رود. ــمار م ــه ش ــدف ب ــایه و ه ــورهای همس ــا کش ب
ازآن رو  ایــام  مــرزی  بازارچه هــای  افزایــش  و  توســعه 
ــق  ــر رون ــزون ب ــد اف ــه می توان ــت ک ــه اس ــل و توج قابل تأم
ــتغال  ــاد اش ــبب ایج ــی و ارزآوری س ــاد مل ــه اقتص ــی ب بخش
ــان  ــکاری جوان ــل بی ــع معض ــادرات کاال، رف ــد ص ــدار، رش پای
و بــه گــردش درآمــدن چرخ هــای صنعتــی و تولیــدی و 

ــود. ــتان ش ــادی اس ــعه اقتص ــاه و توس ــرانجام رف س

ــران اقتصاد ایـ
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