
مجله ایران مهــر| شمــاره 14 | شهریور ماه 95

قـدم زدن در »لیقـوان«
گشت وگذار در »روانسـر«

غافلگـیری در »تونل برفـی«

نگاهی به جاذبه های 
گردشگری تابستانی



صفحه 2 | شماره 14 | شهریور 95 MEHR NEWSAGENCY

فهرست مطالب

شناسنامه مجله

»آلــوارس« يــادگار تمــدن کهــن ســبالن........................................... 

»تمشــک«؛ ســوغات تابســتانه کوهســاران قائمشــهر...............

»روانســر« دروازه 7 هزارســاله هورامــان.........................................

ــه عرصــه گردشــگري.................... ــراي ورود ب آمادگــي »دربيــد« ب

امامزاده حمزه علي مأمــن زائران درروزهــاي گــرم...............................

ــا................................................ ــگفتي ه ــرزمين ش »هزارماسوله«س

ــد................................ ــن گردشــگران را مــي خوان خوشــه هــاي زري

رونق »رفتينگ«  در چهارمحال و بختيــاري..........................................

ــي راهگشــاي گردشــگري گلســتان..................................... ــد نب خال

قلب زاگرس رويشــگاه بينظير گياهــان دارويــي...................................

ــواري دوالدوال  در کوير................................................................ شترس

قدم زدن در »ائل گولي« گشــت وگــذار در »کنــدوان«........................

َکــت هاي دزفول؛ جاذبه گردشــگري منحصــر بفرد فصل گرمــا........

گرفـت............... رونـق  بختيـاري  و  چهارمحـال  گردشـگري 

موزه آســتان قدس رنگيــن کمــان تاريــخ .............................................

وجــود قنــات دو طبقــه در اصفهــان.............................................

تابســتان برفــي در آلــپ ايــران...............................................................

اراده قويتــر از کالس کنکــور...............................................................

اســتقبال از بيمــاري بــراي خوشــتيپي...........................................

ايجــاد واهمــه بــراي تشــويق بــه ســزارين..............................

درختان ازشــدت تشــنگي به اســتقبال خزان رفتند...............................

جاده اي به ســوي نابودي يگانه »گهــر« آلــپ ايــران..........................

زنان و کودکان شــبها کابــوس مــي بيننــد............................................

دستان خالي جنگلهاي فارس براي بزرگترين گوشتخوار ايران...............

ــگ........................................... ــاردي فرن ــوغات ميلي ــوز؛ س ــه س زبال

سرنوشــت تاريک اوليــن »غــار ماهــي« جهــان...................................

ــا..................................... ــتان ه ــه شمشادس ــره ب ــب پ ــارت ش خس

گوريــل جگرخــوار از شــايعه تــا واقعيــت....................................

تابســتان حادثه؛ ســهرابها بر مرکب فوالد جان  مي دهنــد..................

5

29

31

35

33

41

44

32

7

22

37

9

10

12

25

28

39

42

19

18

15

16

17

21

24

38

11

14

20

27

ان
ـر

یـ
ه ا

ــ
مع

جا

4

ی
تان

بس
 تا

ری
شگ

رد
گ

مدير مسئول: علی عسگری

شـورا ی سـردبيری: سـيد اميرحسـن دهقانـی، 
عـکاف محمـد  رحمانـی،  محمدسـجاد 

دبيرتحريريه:  صديقه حسينی

مدير هنری: محبوبه عزيزی               

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

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

ــان اســتاد نجــات الهــي،  ــران، تهــران، خياب آدرس: اي
ــالک 1۸ ــه، پ ــه بيم کوچ

عالقمنــدان مــی تواننــد مقــاالت و مطالــب خــود را برای 
مجلــه ايــران مهــر ارســال کنند.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 3 | شماره 14 | شهریور 95

فهرست مطالب

چــراغ کــم ســوي »مجتمــع نــور« در نيــروگاه  قــم........................... 

کرامــت....................................... آســمان  ســتارگان  بــا  دمــي 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دستاني که راه فلوت را گم کرد .

روزهايــي که ايرانزمين عطر بهشــت گرفــت.........................................

ســاز ناکوک موســيقي بومــي مازنــدران................................................

ــيد............................................. ــدان رس ــه هم صــدور مجــوز نشــر ب

کتابخانه ســيار؛ پنج ســال نمــاد تبليــغ فرهنگــي................................

ناشران بزرگ کتابهاي جهان اسالم فال و تعبير خواب چاپ مي کنند.......

ــدارد............................................................... ــدار ن ــه خري ــي ک هنرهاي

يک روز براي خبرنگاراني با مشــکالت همــه روزه................................

ــودي............ ــتانه ناب ــارس در آس ــرواي زن ف ــا فرمان ــگاه تنه آرام

تمدن 3000ساله جهاني شــدن را انتظار مي کشــد..............................

حکاکي روي ديوارهاي بناي 700 ســاله.................................................

همزاد»خواجو«درايســتگاه  مرمــت.....................................................

ــرد....................................................... ــي گي ــان م ــک ج ــه اتاب خواج

ــل............................. ــک پ ــون ي ــي مدي ــاي تاريخ ــه ه ــار خان دي

»نمد«حافــظ توربيــن کشــتي هــا  شــد.................................................

ــت.................... ــده اس ــا ش ــل دامه ــت« آغ ــي »َخلَوش ــار ميراث غ

يکســال زمــان بــراي جهانــي شــدن »فلــک االفــالک«....

غريــب در خانــه؛ آشــنا در غربــت................................................

آذربايجــان غربــي  وســهم ۸5 درصــدي دامپــروري ســنتي...............

»مــال هــا« بــالي جــان مغــازه داران..........................................

اتفاقــي عجيــب در معــادن فيــروزه.................................................

ــن............. ــراي اربعي ــالم ب ــالت« اي ــرز »چي ــت م ــن وضعي آخري

ــران................... ــاي اي ــه ه ــاغ خان ــده دب ــوش ش ــت فرام پايتخ

گنبرف اســکو خاســتگاه گل محمــدي در ايــران..................................

گرمــاي هــوا بــا چاشــني قطعــي بــرق در همــدان...............................

مسئوالني که از صادرات زعفران اصفهان با برند اسپانيا دلخور نيستند.....

ــران......................................................................................... ــر اي تصوي

49

62

71

81

77

87

90

50

54

57

47

64

69

80

76

86

61

63

65

67

79

72

85

53

56

55

58

48

66

46

ان
ایر

ــر 
 هن

گ و
نــ

ره
ف

60

ان
ـــر

 ای
ث

را
ـــ

می

75

ان
ـــر

 ای
اد

ـــ
تص

اق

http://mehrnews.com


صفحه 4 | شماره 14 | شهریور 95 MEHR NEWSAGENCY

نظــاره برفــی کــه آب می شــود در اشــترانکوه و تونــل برفــی. طــراوت 
روزهــای گــرم تابســتان در ائــل گلــی و کوهرنــگ و اردبیــل و حکایت 
دریــای شــمال و قایــق ســواری ماجــرای جاذبــه هــای تابســتانی اســت 

کــه گردشــگران را مــی خوانــد.

اینجــا »ایران زمیــن« اســت، از خــزر تاخلیــج همیشــه فــارس، ماجــرای 
هامــون تــا ارومیــه، حکایــت ارس تــا ارونــد، روایــت البــرز و زاگــرس 
از دماونــد تــا دنــا و الونــد؛ بــا »مهــر« هم ســفر شــوید تــا ایران گــردی 

کنیــم.

ــرورد و  ــدل می پ ــنا و هم ــایگان آش ــه همس ــی ک ــای کوتاه  پرچین ه
ــری  ــهری در آن خب ــایگان ش ــیمانی همس ــای س ــی دیواره از غریبگ
نیســت، ضرب آهنــگ شــانه زن جاجیم بــاف و صــدای خــرت خــرت 
رنــده مــرد الک تــراش. تــاش مــرد روســتایی بــرای گرفتــن کــره از 
ماســت، لــذت گرمــای آتــش در صبــح مه آلــود اولیــن روزهــای بهــار 
و طعــم خــوش آش داغ در نم نــم بــاران در کلبــه ای چوبــی، از دیگــر 

ــه ایــن قــاب آویختــه می شــود. تصاویــری اســت کــه ب

بــوی طبیعــت و حــس آرامــش در میــان صخره هایــی کــه آبشــارهای 
روان را در دل روســتاها در بغــل گرفته انــد و بــا بــوی ســبزه های 
صحرایــی حــس بویایــی را قلقلــک می دهنــد، همــه و همــه از ســفری 
ســخن می گوینــد کــه انــگار قلــم نقــاش روزگار، رنــگ بــه تاریــخ آن 
ــه هــم  ــا چین هایــی از آبشــار ب زده اســت و دامــن زیبــای کوه هــا را ب

دوختــه اســت.

گردشگری تابستانی
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شهرســتان ســرعين از قطب هــای گردشــگری کشــور محســوب 
می شــود. آوازه آبگرم هــای معدنــی دامنــه کــوه آتشفشــان ســبالن 
تــا آن ســوی مرزهــا رســيده و شــمار گردشــگران خارجــی کــه بــا 
ــد  ــفر می کنن ــل س ــه اردبي ــی ب ــن امکان ــتن چني ــرت از نداش حس

ــت. ــش اس ــه افزاي ــاله رو ب همه س
ــناخته ای دارد. از  ــدد ناش ــای متع ــرعين گنج ه ــال س ــن ح در عي
ــب  ــه در وجب به وج ــر ک ــت بک ــا طبيع ــه ت ــتانی گرفت ــدن باس تم
ــينی  ــی ماش ــای زندگ ــرد شــده در چرخ دنده ه ــا انســان خ ــود ب خ

ــد. ــخن می گوي س
ــرعين  ــايگی س ــن همس ــد در همي ــان نمی کن ــی گم ــايد کس ش
آب زاللــی معروفيــت جهانــی يافتــه و عشــاير در اوبــه هــای خــود 
مهمــان را از زيبايــی دســت بافته هــا غــرق در شــادی می ســازند.
ــری  ــه در 1۲ کيلومت ــت ک ــی اس ــه گنجينه هاي ــوارس از جمل آل
روســتای آلــوارس در حــال تبديــل شــدن بــه يکــی از جاذبه هــای 
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــی ک ــا جاي ــت. ت ــل اس ــام فص ــگری تم گردش
ــد  ــت می کن ــرعين رقاب ــهر س ــا ش ــای آن ب ــان جاذبه ه کارشناس
ــادر  ــر م ــد ب ــدان طــول نکشــد کــه زيبايی هــای فرزن و شــايد چن

ــل شــود. ــی گردشــگران تبدي ــه مقصــد اصل ــرده و ب ــه ک غلب

lتمدن رازآلود سرعین و آلوارس 
ــق  ــن مناط ــذاری اي ــری نامگ ــز ديگ ــر چي ــتر از ه ــايد بيش ش
ــه  ــا ب ــد. بن ــته باش ــاره داش ــی آن اش ــابقه تاريخ ــه س ــد ب می توان
روايــات تاريخــی مــردی در زمان هــای قديــم در روســتای 
ــکان  ــن م ــت وارث اي ــا داش ــه ادع ــرد ک ــی می ک ــوارس زندگ آل
ــد. ــاب کردن ــام آل وارث خط ــه ن ــش  را ب ــد از او وراث ــت و بع اس
ــتای  ــت: در روس ــده اس ــم« آم ــه قل ــرعين در آين ــاب »س در کت
آلــوارس باغ هــای بزرگــی وجــود داشــت کــه از درختــان 
ــود.  ــته ب ــزی انباش ــد تبري ــرو و بي ــاد و س ــون شمش ــدی چ تنومن
ــه از  ــانی ک ــد و کس ــوار می بريدن ــوه ال ــت انب ــاران از آن درخ نج
ــوار  ــوارس ال ــه می ســاختند از نجــاران آل روســتاهای هم جــوار خان
ــد و  ــان تنومن ــن درخت ــود اي ــل وج ــه دلي ــن ب ــد، بنابراي می خريدن

ــد. ــروف ش ــتان مع ــه  الوارس ــتا ب ــن روس ــم اي ــوار محک ال
ــارس  ــژاد پ ــه ن ــتا ب ــن روس ــداد اي ــد اج ــاد دارن ــز اعتق ــی ني برخ
ــم  ــيار قدي ــای بس ــيان در زمان ه ــتا را پارس ــن روس ــيده و اي رس
ــن  ــه همي ــد. ب ــی کرده ان ــدی در آن زندگ ــدت مدي ــاخته و م س

ــد. ــر روی آن می نهن ــز ب ــارس ني ــام آل پ ــر ن خاط
ــان  ــوه آتشفش ــود ک ــای رازآل ــد جاذبه ه ــه مانن ــه ب ــی ک موضوع
همچنــان بــه جمع بنــدی مشــخصی نرســيده اســت و در نهايــت 

نيــز نــام روســتا بــر يــک منطقــه نمونــه گردشــگری ثبــت شــده و 
ــد. ــتان می رس ــای اس ــارج از مرزه ــه خ آوازه آن ب

مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان اردبيــل از تــالش ايــن 
مجموعــه بــرای ثبــت آثــار باســتانی واقــع شــده در ايــن منطقــه 

ــر داد. ــی خب ــار مل ــت آث در فهرس
ــه  ــار ب کريــم حاجــی زاده تصريــح کــرد: قدمــت برخــی از ايــن  آث
ــه  ــه ب ــی هايی ک ــد و در بررس ــالد می رس ــش از مي ــزاره اول پي ه
عمــل آمــده چنــد تپــه باســتانی و حتــی قلعــه قابليــت ثبــت دارند.
وی بــا بيــان اينکــه پيرامــون کــوه ســبالن آثــار متعــدد تاريخــی و 
باســتانی وجــود دارد، اضافــه کــرد: حفاظــت از ايــن آثــار و معرفــی 

ــژه دارد. ــا ضــرورت وي ــن جاذبه ه اي

lآغاز سفر از تله سیژ در ارتفاع سه هزار متری
ــه پيســت  ــوارس منتهــی ب هــر چنــد وضعيــت ظاهــری جــاده آل
ــه اســت  ــل توج ــا آنچــه قاب ــوب نيســت ام ــدان مطل اســکی چن

ــت. ــا اس ــالک خودروه ــماره پ ش
ــگران از  ــب گردش ــه اغل ــد ک ــاهده ش ــی مش ــزارش ميدان در گ
ــه  ــی ک ــا جاي ــد ت ــفر می کنن ــل س ــه اردبي ــر ب ــتان های ديگ اس
يکــی از روســتاييانگفت: تقريبــاً هــر روز مســافران در تابســتان بــه 
ــت. ــل نيس ــای تعطي ــه روزه ــدود ب ــد و مح ــه می آين ــن منطق اي

نــادر رحمــت زاده تصريــح کــرد: بيشــتر از اردبيلی هــا از شــهرهای 
ديگــر از جملــه تهــران، تبريــز، اروميــه و رشــت بــه ايــن منطقــه 

ــد. ــفر می کنن س
ــه  ــه نمون ــده منطق ــناخته ش ــگری ش ــه گردش ــن جاذب اصلی تري
ــتر  ــه در بيش ــت ک ــکی آن اس ــت اس ــوارس پيس ــگری آل گردش

موقعيــت  دليــل  بــه  ســال  ماه هــای 
ــت. ــرف اس ــيده از ب ــی پوش اقليم

ــزار و ۲00  ــه ه ــاع س ــت در ارتف ــن پيس اي
متــری واقــع شــده و بــه دليــل طــول هــزار 
و ۲50 متــری آن بزرگ تريــن پيســت 

ــود. ــناخته می ش ــور ش ــی کش برف
هــر چنــد در معرفــی منطقــه نمونــه 
قابليــت  بــه  آلــوارس  گردشــگری 
ــد می شــود  گردشــگری زمســتانی آن تأکي
ــام  ــگری تم ــوارس گردش ــع آل ــا در واق ام
ــز  ــتان ني ــول تابس ــته و در ط ــل داش فص
ــتوران  ــه رس ــگران را ب ــيژ گردش ــه س تل
ــاع  ــرگرمی در ارتف ــازی و س ــات ب و امکان

می بــرد. باالتــر 
ــدگان  ــه پرن ــه نغم ــپردن ب ــان س ــوارس و ج ــت آل ــکوت طبيع س
يکــی از جاذبه هــای طبيعــی ايــن منطقــه اســت کــه ايــن روزهــا 
از ســوی پزشــکان بــه عنــوان عامــل آرامش بخــش بــرای انســان 

ــود. ــه می ش ــررات توصي ــه ک ــينی ب ماش
ــه  ــط تل ــر، خ ــون باالب ــی همچ ــه امکانات ــز ب ــت مجه ــن پيس اي
اســکی بــرای آمــوزش اســکی، ايســتگاه کالس هــای آموزشــی و 

ــی اســت. ــات رفاه امکان
ــام  ــت و انج ــن پيس ــز اي ــه تجهي ــت ب ــال ها اس ــد س ــر چن ه
ــکی  ــون اس ــی همچ ــی ورزش هاي ــی و بين الملل ــای مل رقابت ه
ــا گردشــگرانی کــه ايــن  در آن تأکيــد می شــود، امــا در مقايســه ب
ــئوالن  ــم مس ــوارس از چش ــی آل ــناخته اند، زيبايی هاي ــه را ش جاذب

ــده اســت. پنهــان مان

توســط  آلــوارس  در  تله کابیــن  lاحــداث 
تــرک ســرمایه گذار 

فرمانــدار ســرعين تصريــح کــرد: در محــل منطقــه نمونــه هتلــی 
توســط بخــش خصوصــی احــداث می شــود کــه متأســفانه 

ــدارد. ــی ن ــی مطلوب ــرفت فيزيک ــرعت پيش س
عاطــف ناصــری تصريــح کــرد: کنــدی کار بــه خــود ســرمايه گذار 
ــد  ــام چن ــد از اتم ــه بع ــت ک ــرده اس ــالم ک ــردد و وی اع برمی گ

ــد. ــل می کن ــل را تکمي ــن هت ــر اي ــروژه ديگ پ
وی در خصــوص برخــی اظهــارات مبنــی بــر خريــد ايــن منطقــه 
توســط يــک خانــم و ممانعــت وی از اجــرای طرح هــای 
گردشــگری تصريــح کــرد: در واقــع ايــن خانــم همســر 
ــت  ــاز و فعالي ــت و ساخت وس ــی اس ــش خصوص ــرمايه گذار بخ س
ــت. ــع اس ــد بالمان ــداری کردن ــه خري ــدوده ای ک ــارج از مح در خ

بــه گفتــه فرمانــدار در حــال حاضــر هتــل، پيســت اســکی و تلــه 
ســيژ در مالکيــت بخــش خصوصــی اســت.

ــن  ــق گردشــگری اي ــه منظــور رون ــن ب ــر اي ــزود: عــالوه ب وی اف
منطقــه بخشــی از طــرح هــادی روســتای آلــوارس ســال گذشــته 
اجــرا شــده و بــه دليــل حفاری هــای گازرســانی امســال نيــز ادامــه 

خواهــد داشــت.
وی متذکــر شــد: امســال توســط دهيــاری پارکــی نيــز در داخــل 
ــح مســافران را  ــه گــردش و تفري ــا زمين روســتا ايجــاد می شــود ت

فراهــم ســازد.
فرمانــدار ســرعين در خصــوص وضعيــت نامطلــوب جــاده 
دسترســی بــه منطقــه نمونــه نيــز اضافه کــرد: بــه دليل گازرســانی 
دســت انداز ايجــاد شــده کــه در نظــر داريــم جــاده اصلــی آســفالت 

ــود. ــرا ش ــری اج ــده و لکه گي ش
وی از ديگــر برنامه هــای رونــق گردشــگری ايــن منطقــه را 

 در ۴۲ کیلومتــری شهرســتان ســرعین 
منطقــه نمونــه گردشــگری آلــوارس بــا 
جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی واقــع 
ــگاران  ــوز تاریخ ن ــه هن ــت ک ــده اس ش
ــذاری آن  ــوز نامگ ــف رم ــی در کش حت

ــیده اند.  ــاع نرس ــه اجم ب  ونوس بهنود

»آلوارس« یادگار تمدن کهن سبالن/ 
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ايجــاد تله کابيــن از ويلــه درق تــا ســرعين توســط ســرمايه گذاران 
ــت  ــر ظرفي ــال های اخي ــا در س ــزود: م ــرد و اف ــالم ک ــه اع ترکي
و مکان هــای ســرمايه گذاری را اعــالم کرديــم و بــا چنــد 

ــتيم. ــره داش ــز مذاک ــرک ني ــرمايه گذار ت س
ناصــری ابــراز اميــدواری کــرد ايــن مذاکــرات بــه فرجــام برســد؛ 

ــی نشــده اســت. ــاًل هيچ يــک عمليات چــرا کــه فع

lاکوکمپ های مزین به دست بافته های عشایر
ــاه  ــه پن ــاله ب ــاير را همه س ــود عش ــات خ ــن ييالق ــبالن در دام س
ــن  ــه اي ــای اولي ــود نيازمندی ه ــت خ ــم و طبيع ــا اقلي ــه و ب گرفت
گــروه از مردمــان را تأميــن کــرده اســت تــا جايــی کــه عشــاير در 
ــای ســبالن  ــه دامنه ه ــد ک ــود آموخته ان ــات خ ــا حي طــول قرن ه

ــات در فصــول گــرم ســال اســت. ــرای حي ــوب ب مطل
ــی  ــوان اوباهاي ــز می ت ــوارس ني ــگری آل ــه گردش ــه نمون در منطق
ــه در  ــاير ک ــرد. زن عش ــاهده ک ــده مش ــه ش ــا پشــم بافت ــه ب را ک
ــر  ــه اســم »ســاج چورگــی« اســت ســه دخت ــان ب حــال پخــت ن
دارد. معتقــد اســت اغلــب گردشــگرانی کــه يکبــار بــه ايــن منطقه 

ــد. ــفر کرده ان ــز س ــار ني ــن ب ــرای چندمي ــاره و ب ــد دوب آمده ان
ــاغ« کــه  ــا عطــر و طعــم »ســاری ي ســاج چورگــی زن عشــاير ب
ــده  ــته ش ــی اســت آغش ــره محل ــده از ک ــه ش ــن تهي ــی روغ نوع
ــات  ــت تزئين ــگران اس ــرت گردش ــث حي ــه باع ــا آنچ ــت. ام اس

ــت. ــاير اس ــادر عش ــی چ داخل
زن عشــاير گفــت: برخــی از ايــن بافته هــا آنقــدر اصيــل و قديمــی 

اســت کــه بارهــا از مــا خواســته اند بخرنــد امــا نمی فروشــيم.
وی بــه فارمــاش هايــی اشــاره کــرد کــه ديگــر در بيــن عشــاير نيز 
ــران بهــا و  ــدا می شــود و يکــی از صنايع دســتی گ ــه ســختی پي ب

نايــاب عشــاير اســت.
ــای  ــت بافته ه ــگ دس ــه رن ــگ ب ــات رن تزئين
عشــاير از اشــکال هندســی و رنگ هــای طبيعت 
ــی عشــاير رنــگ  ــت. گوي الهــام گرفتــه اس
ــود  ــای خ ــای آن را در بافته ه ــت و طرح ه طبيع
ثبــت می کننــد تــا بتواننــد آن را جاودانــه ســازند.
پنيــر، کــره، گياهــان کوهــی، دوغ، کشــک 
ــی  ــک زندگ ــول ي ــه محص ــه ک ــه آنچ و هم
ــوان در  ــت را می ت ــت اس ــداری در دل طبيع دام

ــرد. ــه ک ــاير تهي ــادر عش چ
مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان تأکيــد کــرد 
ــه جاذبه هــای گردشــگری طبيعــت  ــه از جمل ک
ــادر  ــن چ ــت و همي ــا اس ــپ ه ــل اکوکم اردبي
ــروت آور  ــی از ث ــروز يک ــای ام ــاير در دني عش

تريــن جاذبه هــا محســوب می شــود.
حاجــی زاده از جملــه برنامه هــای اصلــی ميــراث 
فرهنگــی را فعــال کــردن اکوکمــپ ها عنــوان و 
اضافــه کــرد: در نظــر داريــم بــر روی ايــن نقطه 

ــويم. متمرکز ش

ــه موضــوع  ــز ب ــد آژانس هــای گردشــگری ني ــزود: در بازدي وی اف
اکوکمــپ هــا تأکيــد شــده و بــه دليــل اينکــه گردشــگری اردبيــل 
هنــوز بــرای امکانــات لوکــس آمادگــی و زيرســاخت نــدارد 
ــی  ــای محل ــوم و غذاه ــی، آداب ورس ــطه زندگ ــه واس ــوان ب می ت
توليــدی عشــاير گردشــگران بســياری را بــه ايــن منطقــه کشــاند.
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عشــاير چنــان کــه ذکــر آن رفــت نيازهــای اوليــه خــود را بــدون 
ــد. ــت می کنن ــه درياف ــت از منطق ــب محيط زيس تخري

ــای  ــه رويش ه ــون از جمل ــی و گ ــی، گل ختم ــقايق های کوه ش
طبيعــی ايــن منطقــه اســت کــه چشــم نوازی می کننــد. در عيــن 
حــال آبشــار گورگــور کــه برخــی معتقدنــد بــه دليــل قــدرت آب در 
ــه ای  ــر جاذب ــود، ديگ ــده می ش ــام خوان ــن ن ــه اي ــار ب ــل آبش مح
اســت کــه تمامــی حيــات موجــودات پيرامــون را تضميــن می کند.
آب آبشــار گورگــور در پايين دســت در کارخانــه آب معدنــی واتــا در 
ــروز شــنيده می شــود کــه  بطری هــای کوچــک جمــع شــده و ام
حتــی در مجالس بــزرگ و جلســات ســران کشــوری مورداســتفاده 

ــرد. ــرار می گي ق
خوشــبختانه طبيعــت اين منطقــه هنوز از ســالمت کامــل برخوردار 
بــوده و چنــدان بــه زبالــه آغشــته نيســت. ايــن منطقــه مشــرف به 
کــوه ســبالن دارای آب وهــوای معتــدل و فرح بخــش اســت و بــه 
اذعــان يکــی از گردشــگران می توانــد تنش هــای زندگــی روزمــره 

را از آدمــی دور کنــد.
يوســف عليپــور کــه از اســتان آذربايجــان شــرقی بــه ايــن منطقــه 
ســفر کــرده اســت، تصريــح کــرد: مــردم اردبيــل بايــد قــدر ايــن 

مناطــق را بداننــد و امکانــات آن را افزايــش دهنــد.
وی افــزود: خيلی هــا آرزو دارنــد در کنــار يــک رود روان بنشــينند و 

غــذای محلــی بخورند. الزم اســت مســئوالن بــه فکر ايــن منطقه 
ــاز  ــد ني ــت و می توان ــر اس ــت آن بی نظي ــه طبيع ــرا ک ــند؛ چ باش

يــک گردشــگر را تأميــن کنــد.
 

lظرفیت ناشناخته شتر دوکوهانه         
در طــول مســير منطقــه نمونــه گردشــگری آلــوارس بــه کــررات 
ــر  ــای کم نظي ــی از گونه ه ــه يک ــه را ک ــتر دوکوهان ــوان ش می ت
حيوانــی اســت مشــاهده کــرد. ايــن شــتر بــه دليــل قــدرت تحمل 
ــاير  ــری عش ــدت در بارب ــی طوالنی م ــرد و راهپيماي ــتان س زمس
ــام  ــه ن ــه آن از خــاری ب ــرد و تنهــا تغذي ــرار می گي مورداســتفاده ق

»قانقــا« اســت.
ــا در  ــود ام ــتفاده می ش ــتر اس ــت ش ــدرت از گوش ــه ن ــد ب ــر چن ه
ايــن منطقــه بــه گفتــه يکــی از اهالــی روســتای آلــوارس محــل 

ــدارد. ــرورش شــتر وجــود ن پ
احمــد رســتمی گفــت: شــتر در مــدت کوتاهــی زادوولــد می کنــد 
ــن  ــرورش داد در اي ــا را پ ــوان آن ه ــه بت ــکان مشــخصی ک ــا م ام

ــدارد. منطقــه وجــود ن
ايــن در حالــی اســت کــه شــتر دوکوهانه از گذشــته توســط عشــاير 
شاهســون پــرورش می يافــت و نقــش کليــدی در حيــات عشــاير 

ايــن منطقــه دارد.
ــراً اعــالم  ــل اخي ــاد کشــاورزی اســتان اردبي ــس ســازمان جه رئي
کــرده اســت کــه نماينــدگان فائــو از مرکــز ملــی حفاظت و توســعه 

شــتر دوکوهانــه بازديــد خواهنــد کــرد.
عديــل ســروی دليــل ايــن بازديــد را بررســی ظرفيت هــای 
حفاظــت و پــرورش ايــن گونــه در معــرض انقــراض عنــوان کــرد 

ــت. اس
ايــن در حالــی اســت کــه ســاکن روســتای آلــوارس معتقــد اســت 
ــز  ــوان مرک ــد می ت ــت کنن ــئوالن حماي ــر مس اگ
ــر  ــتا داي ــن روس ــه را در اي ــتر دوکوهان ــرورش ش پ
ــه اقتصــاد روســتا  ــد ب ــن مرکــز می توان اســت و اي

ــد. ــک کن کم
ــر  ــت: ب ــوص گف ــن خص ــرعين در اي ــدار س فرمان
ــره جامــع  ــی کــه در هيئت مدي اســاس صحبت هاي
عشــايری ايــران انجــام شــده در خصوص پــرورش 

شــتر دوکوهانــه مذاکراتــی انجــام شــده اســت.
ناصــری بــا تأکيــد بــه ظرفيت هــای اقليمــی 
ــرح  ــن ط ــرد اي ــدواری ک ــراز امي ــه اب ــن منطق اي
ــرورش شــتر  ــه پ ــوان زمين ــام برســد و بت ــه فرج ب

ــاخت. ــم س ــه را فراه دوکوهان
ســفر گردشــگران بــه منطقــه نمونــه گردشــگری 
جاذبه هــای  اســت.  خاطره انگيــز  آلــوارس 
ــرای مســافران  ــه ســبالن ب ــه در دامن ــددی ک متع
فراهــم گشــته امــروز بيــش از هــر زمــان ديگــری 
برنامه هــای  بــا  بهينــه  بهره گيــری  نيازمنــد 

ــت. ــجم اس منس

گردشگری تابستانی
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بــرای روســتاگردی و بومگــردی در 
مازنــدران بهانه هــای زیــادی وجــود 
ــای  ــا آیین ه ــه ت ــک گرفت دارد از تمش
بومــی و محلــی کــه گردشــگران را بــه 

خــود می خوانــد. 

دريکــی از روزهــای تابســتان گــرم و شــرجی مازنــدران، مشــتاقان 
و دوســتداران آداب ورســوم کهــن مازنــی، طعــم تمشــک را بهانــه 
ــتايی را  ــی، گردشــگری روس ــک روزبه يادماندن ــا در ي ــد ت قراردادن
بــه پادارنــد و دل هــای پــاک و باصفــای خــود را بــه هــم گــره زنند 

و آيين هــای ديرينــه ديــار و زادگاه خــود را دوبــاره مــرور کننــد.
ــع  ــی از تواب ــيف کت ــتای س ــک، روس ــنواره تمش ــن جش دومي
ــی برگــزار شــد  بخــش کوهســاران شهرســتان قائم شــهر در حال
ــن جشــن باشــکوه حضــور  ــر در اي ــزار نف ــار ه ــش از چه ــه بي ک
پيداکــرده و ســاعات شــاد و مفرحــی همــراه بــا آيين هــای بومــی 

ــد. ــپری کردن ــی را س ــی مازندران محل
 

lهویت معماری روستایی باید برگردانده شود
دالور بــزرگ نيــا، مديــرکل ميــراث فرهنگــی و گردشــگری 
ــادی در  ــه ش ــان اينک ــنواره، بابي ــن جش ــدران در اي ــتان مازن اس
ــوده  ــران ب ــردم اي ــت بخشــی م ــی از عناصــر هوي ــگ ايران فرهن
اســت، اظهــار کــرد: چنــد دهــه ای اســت کــه مــا گرفتــار چرخــش 
ــای  ــی و عزاداری ه ــادی هايمان خصوص ــده ايم، ش ــی ش فرهنگ
ــن مســئله  ــی اي ــگ ايران ــا در فرهن ــا عمومــی شــده اســت، ام م

به عکــس اســت.
ــدران را جمــع آوری  ــه مازن ــی آيين هــای منطق ــه داد: وقت وی ادام
کرديــم، هــر دومــاه يــک شــادی عمومــی در ايــن اســتان برگــزار 
می شــده اســت و در عناصــر هويــت بخشــی ايرانــی و مازندرانــی 
ــادی  ــار و ش ــادت، تب ــی، رش ــی، حق طلب ــامل خداجوي ــه ش ک
اســت، شــادی در رديــف عناصــر ســازنده فرهنــگ و شــخصيت 

ايرانــی و مازندرانــی قرارگرفتــه اســت.
ــامل  ــه ش ــی ک ــی و مازندران ــی ايران ــت بخش ــر هوي در عناص

خداجويــی، حق طلبــی، رشــادت، تبــار و شــادی اســت، شــادی در 
رديــف عناصــر ســازنده فرهنــگ و شــخصيت ايرانــی و مازندرانی 

ــه اســت قرارگرفت
ــرای  ــه ای ب ــف را بهان ــزاری جشــنواره های مختل ــا برگ ــزرگ ني ب
شــکر نعمت هــای خــدادادی دانســت و افــزود: چنيــن رويدادهايــی 
می توانــد بــا گردشــگری روســتايی پيونــد خــورده و مهمانانــی را از 
ديــار مختلــف بــه ايــن جشــنواره ها فراخوانــده و موجبــات رونــق 
ــر  ــوی ديگ ــم آورده و از س ــه را فراه ــتغال منطق ــادی و اش اقتص

ــد. ــش می گذارن ــه نماي ــود را ب ــگ خ ــتاييان فرهن روس
مديــرکل ميــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان مازنــدران 
بــا اشــاره بــه اهميــت بومگــردی و گردشــگری روســتايی، 
ــد  ــرد: باي ــان ک ــادی، بي ــق اقتص ــرای رون ــی ب ــوان فرصت به عن
همــه زيرســاخت های اوليــه ايــن فرصــت فراهم شــده و از ســوی 
ــتی  ــود آش ــده خ ــای فراموش ش ــا آيين ه ــه ب ــردم منطق ــر م ديگ
کــرده و غــذا، لبــاس، گويــش، معمــاری منطقــه و محلــه در کنــار 

ــود. ــازی ش ــظ و بازس ــم، حف ه

ــرد:  ــح ک ــا، تصري ــتن آيين ه ــده نگه داش ــر زن ــد ب ــا تأکي وی ب
آيين هــا بايســتی آن قــدر تکــرار شــوند کــه بــه حيــات جــاری مــا 

ــد. بازگردن
بــزرگ نيــا خاطرنشــان کــرد: در دوره مدرنيســم قــرار داريم، شــايد 
ــزاری  ــا برگ ــم ام ــره بزني ــنت گ ــه س ــادگی ب ــم آن را به س نتواني
جشــنواره هايی کــه ارکان آن را مــردم تشــکيل می دهنــد 

ــود. ــد ب ــی خواه به يادماندن
مديــرکل ميــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان مازنــدران، تأکيد 
کــرد: اگــر اهالــی روســتا گردشــگری روســتايی را جــدی بگيرنــد 
فرصتــی بــرای رونــق اقتصــادی روستايشــان، فراهــم خواهد شــد.

lآیین های مازندرانی باید حفظ شوند
ــک،  ــنواره تمش ــن جش ــر دومي ــی، دبي ــزی کوتناي ــن عزي محس
ــن جشــنواره گفــت: برگــزاری  در خصــوص اهــداف برگــزاری اي
اين گونــه جشــن ها خســتگی را از تــن مــردم کشــاورز و پرتــالش 
ــان  ــی را از آن ــه و روزمرگ ــهر گرفت ــاران قائم ش ــه کوهس منطق
ســلب و شــادی، نشــاط و رونــق اقتصــادی را برايشــان بــه ارمغان 

ــد آورد. خواه
وی بــا تأکيــد بــر حفــظ ميــوه تمشــک، بيــان کــرد: تمشــک يک 
محصــول ارگانيــک و خودرو اســت کــه در تمــام دنيا شناخته شــده 
بــوده و عــالوه بــر اينکــه ازنظــر زيســت محيطی و خــواص، فوايــد 

بســياری دارد، هزينــه ای بــرای پــرورش آن پرداخــت نمی شــود.
عزيــزی ادامــه داد: در جشــنواره تمشــک ســيف کتــی روســتاييان 
وزنــان سرپرســت خانــوار در بيــش از 70 غرفــه انواع صنايع دســتی 
و محصــوالت محلــی و خوراکــی خــود را بــه معــرض نمايــش و 

فــروش گذاشــتند.

lشــرایط میزبانــی بــرای گردشــگران در مازنــدران 
فراهــم نیســت

اصغــر رســتگار، فعــال گردشــگری و راهنمــای تورهــای 
ــی  ــرايط ميزبان ــه ش ــان اينک ــردی، بابي ــدران گ ــی مازن تخصص
ــی  ــت: يک ــت، گف ــم نيس ــدران فراه ــگران در مازن ــرای گردش ب
ــن  ــگری اي ــش گردش ــدران در بخ ــکالت مازن ــن مش از مهم تري
اســت کــه مــا ميزبان هــای خوبــی نيســتيم، چــون شــاهد حضــور 

ــتند. ــگر نيس ــه گردش ــتيم ک ــافرانی هس مس
ــول  ــافر در ط ــری مس ــون نف ــور 40 ميلي ــه حض ــاره ب ــا اش وی ب
ســال در اســتان مازنــدران، اظهــار کــرد: به طــور متوســط 
می تــوان گفــت ماهانــه 3، 5 ميليــون نفــر بــه اســتان مــا 

»تمشک«؛ سوغات تابستانه کوهساران قائمشهر

معصومه    متانی
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ســفرکرده اند و ايــن رقــم می بايســت اقتصــاد مازنــدران را متحــول می کــرد ولــی 
ــتند. ــافر هس ــط مس ــراد فق ــن اف ــد از اي ــون 95 در ص ــاد، چ ــاق نيفت ــن اتف اي

رســتگار ادامــه داد: ايــن مســافران معمــواًل چــادر خــواب و ويــال خــواب هســتند و 
ــد. ــراه ندارن ــه هم ــای مســافربری ب ــا و آژانس ه ــرای هتل ه ســودی ب

ايــن فعــال گردشــگری بابيــان اينکــه در ســالهای اخيــر بــرای تربيــت راهنمايــان 
محلــی تالش هــای خوبــی صــورت گرفتــه، تصريــح کــرد: ايــن تالش هــا خــوب 
اســت ولــی کافــی نيســت، چــون شــرايط و زمينــه بــرای فعاليــت ايــن راهنمايــان، 

فراهــم نيســت.
ــه  ــاز ب ــه ني ــت ک ــدادی دانس ــگری را روي ــنواره های گردش ــزاری جش وی برگ
روش هــای خالقانــه بــرای کســب درآمــد دارد و ســپس گفــت: آمــوزش تخصصــی 
ــان هســتند و  ــردم کــه ميزبان ــه م ــی ب ــوزش عموم ــاالن گردشــگری و آم ــه فع ب
اســتفاده از تبليغــات و روش هــای خالقانــه در جلــب مســافر از ديگــر راهکارهــای 

ــوند. ــوب می ش ــتايی محس ــگری روس ــعه گردش توس
ــده در  ــه در آين ــان هفت ــی مي ــم روزه عصرگاه ــای ني ــزاری توره ــتگار از برگ رس
قائم شــهر، خبــر داد و بيــان کــرد: در نظــر داريــم بــا صــرف عصرانــه در يــک نيــم 
ــا جاذبه هــای مذهبــی، طبيعــی و تاريخــی مناطــق مختلــف  روز، گردشــگران را ب

ــم. ــنا کني ــراف آن آش ــتاهای اط ــهر و روس قائم ش

ــیدان  ــی، آنتی اکس ــه های دائم ــه ای باریش ــی بوت ــک گیاه lتمش
قــوی و ضــد ســرطان

ــول  ــت، ط ــای دراز اس ــز دارای خاره ــگ قرم ــه رن ــرم و ب ــک ن ــاقه های تمش س
ــای  ــد، برگ ه ــم می رس ــر ه ــد مت ــا چن ــتند ت ــغ دار هس ــواًل تي ــه معم ــاقه ها ک س

ــتند. ــه ای هس ــای دندان ــوی، دارای لبه ه ــک بيض تمش
ميــوه، ســاقه بــرگ، تخــم، دانــه و گل ميــوه تمشــک همــه قابل اســتفاده هســتند، 
ــه ای در  ــورت خوش ــی به ص ــفيد و صورت ــای س ــه رنگ ه ــوه ب ــن مي ــای اي گل ه

ــدار می شــوند. ــرداد پدي ــر و م ماههــای خــرداد، تي
ميــوه تمشــک بــه رنــگ ســرخ مايــل بــه ســياه، شــبيه شــاتوت و توت فرنگــی و 
ــاالد  ــوت و مارم ــا کمپ ــربت و ي ــا، ش ــام، مرب ــورت خ ــه به ص ــت ک ــزه اس ترش م

ــرد. ــرار می گي ــتفاده ق مورداس
ــک  ــا، ي ــواده توت ه ــای خان ــر ميوه ه ــد ديگ ــک مانن ــت تمش ــايان ذکر اس ش
ــه  ــکين درد ب ــرطانی دارد.تس ــد س ــت ض ــه خاصي ــت ک ــوی اس ــيدان ق آنتی اکس
ــودن اســيد ساليســيک از ديگــر خاصيت هــای تمشــک اســت و ايــن  دليــل دارا ب
گيــاه خــون را قليايــی کــرده و قنــد آن بــرای مبتاليــان بــه مــرض قنــد، تبهــای 

ــت. ــد اس ــودرد مفي ــاری ادراری و گل ــاب مج ــراوی، الته صف
زيســتگاه طبيعــی تمشــک، اروپــا و آسياســت و کشــت آن در ســاير مناطــق جهــان 
ــا  ــا و خارزاره ــا، بوته زاره ــی در جنگل ه ــداول شــده اســت، تمشــک طبيع ــز مت ني
می رويــد و تمشــک های وحشــی خــاک مرطــوب و حاصلخيــز را ترجيــح 

می دهنــد و حتــی در ارتفاعــات ۲ هزاره تــری هــم ديــده می شــوند.
ــاه گرفته شــده  ــواع باغــی و اصالح شــده تمشــک از گونه هــای وحشــی ايــن گي ان
اســت. در ايــران گيــاه تمشــک در شــمال کشــور در جنگل هــای مازنــدران، گيالن، 

گلســتان و آذربايجــان بــه حالت خــودرو رويــش دارد.
در شهرســتان های قائم شــهر و ســوادکوه در مناطــق بيشه ســر، برنجســتانک، 
ــودو  ــی ش ــت م ــور ياف ــک به وف ــک تمش ــای خش ــاران بوته ه ــور و کوهس لف
مردمــان محلــی در ماههــای خــرداد، تيــر و مــرداد از ايــن ميــوه طبيعــی اســتفاده 

می کننــد.

lکوهساران مملو از جاذبه های طبیعی و گردشگری
ــاران  ــش کوهس ــع از بخ ــه ای مرتف ــا در منطق ــت زيب ــتايی اس ــی روس ــيف کت س
ــا چشــم اندازی بســيار  ــه، ب ــگل و رودخان ــداد جن ــه در امت شهرســتان قائم شــهر ک
ــز، از  ــع حاصلخي ــو و مرات ــيده از يک س ــک کش ــربه فل ــان س ــان درخت ــا در مي زيب

ســوی ديگــر محصورشــده اســت.
ــن جشــنواره تمشــک  ــان دومي ــن روز از تابســتان، ميزب ــی در هجدهمي ســيف کت
ــافران و  ــراه مس ــه هم ــهر ب ــان قائم ش ــردم مهرب ــر از م ــزار نف ــش از 4 ه ــود، بي ب
گردشــگران گردهــم آمــده بودنــد تــا تمشــک را بهانــه ای بــرای همدلــی، مــودت و 
ــده نگه داشــته و  دوســتی خــود قــرار داده و آيين هــای بومــی محلــی منطقــه را زن

ــد. ــم کنن ــدی تقدي ــل های بع ــه نس ــت ب ــم امان به رس
اميــد اســت مســئوالن بــا توجــه بيشــتر بــه بومگــردی و گردشــگری روســتايی، و 
ــوار و درآمدزايــی  احيــای ســنت های محلــی روســتاييان را در ارتقــای اقتصــاد خان
ــه  ــوزه ريحان ــه م ــا، خان ــوزه کوتن ــا، م ــتای کوتن ــازار روس ــانند. جمعه ب ــاری رس ي
ــگ از  ــه بســت در روســتای کرچن ــای کل ــدان ه ــه ســيدابوصالح و آبن ــا، بقع کوتن

ــود. ــوب می ش ــاران محس ــش کوهس ــگری بخ ــای گردش جاذبه ه
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مسلم   معین

روانســر بــه عنــوان دروازه و نگیــن 
مهــم  مناطــق  از  اورامانــات  زیبــای 
اســتان  گردشــگری  و  تفریحــی 
کرمانشــاه محســوب مــی شــود کــه در 
ایــام مختلــف ســال گردشــگران زیادی 
ــد.  ــی کن ــذب م ــود ج ــوی خ ــه س را ب

ــتان  ــای اس ــيار زيب ــر و بس ــتان های بک ــی از شهرس ــر يک روانس
کرمانشــاه اســت کــه در دامنــه ارتفاعــات شــاهو و در شــمال غربی 
ــروف  ــات مع ــن اورامان ــه دروازه و نگي ــده و ب ــع ش ــاه واق کرمانش

ــت. اس
مهمان نــوازی و نيک رفتــاری مــردم شهرســتان روانســر بــا 
گويــش زيبــای ُکــردی ســورانی در ايــران زبانــزد اســت و هرســاله 
گردشــگران بســياری روانســر را مقصــد اســتراحت و تفــرج خــود 

ــوند. ــار می ش ــن دي ــی اي ــد و راه برمی گزينن
ــخ و تاريخــی اهميــت  ــار پيش ازتاري روانســر به واســطه داشــتن آث
ــه، از  ــم يافت ــق توريس ــگری و رون ــث گردش ــته ای در بح برجس
ــی  ــرآب و ديدن ــراب های پ ــمه ها و س ــود چش ــر وج ــوی ديگ س

ــن شهرســتان بخشــيده اســت. ــه اي ــی ب ــی دوچندان زيباي
همچنيــن ويــس، ســه ســواره، بابــا حيــران و شــيخ ســرا از اماکــن 

مقــدس شهرســتان روانســر هســتند.

ــی  ــای آب ــن غاره ــی از بزرگتری ــه« یک ــوری قلع »ق
ــت ــال قدم ــون س ــا 65 میلی ــیا ب آس

تپــه موســايی يکــی از آثــار تاريخــی و بســيار ديدنــی شهرســتان 
ــرده  ــان ک ــود پنه ــاله را در خ ــی 7 هزارس ــت و تاريخ ــر اس روانس
اســت، همچنيــن طــاق فرهــاد نيــز از آثــار زيبــای دوران 
هخامنشــی اســت کــه جلــوه تاريخــی شهرســتان روانســر را بــرای 

ــت. ــاخته اس ــان س ــخ نماي ــگ و تاري ــتداران فرهن دوس
ــار  ــر غ ــای روانس ــی و زيب ــيار ديدن ــای بس ــی از جاذبه ه ــا يک ام
ــن  ــی از بزرگ تري ــوان يک ــه عن ــاری ک ــت غ ــه اس ــوری قلع ق
ــه  ــه گفت ــور ک ــه و آن ط ــود گرفت ــه خ ــيا را ب ــی آس ــای آب غاره
ــون  ــدای ۶5 ميلي ــه بلن ــی ب ــه قدمت ــوری قلع ــار ق ــود غ می ش
ســال دارد و حــدود 35 هــزار ســال پيــش مامــن شــکارچی هــای 
ــز  ــی ني ــی مل ــر طبيع ــک اث ــوان ي ــه به عن ــوده ک عصــر ســنگ ب

ثبت شــده اســت.
ــه اقدامــات انجام شــده  ــا اشــاره ب ــدار شهرســتان روانســر ، ب فرمان
ــار داشــت: از  ــتان اظه ــن شهرس ــرای توســعه گردشــگری در اي ب
جاذبه هــای ديدنــی و طبيعــی روانســر غــار قــوری قلعــه اســت کــه 
توجــه بــه ايــن اثــر طبيعــی و رونــق گردشــگری بــا اســتفاده از اين 
ظرفيــت اقتصــاد شهرســتان روانســر و اســتان را متحــول کــرده و 

ــق گردشــگری می شــود. ســبب رون

طرح توسعه غار قوری قلعه انجام می شود
حســين ويســمرادی ادامــه داد: يکــی از پتانســيل های گردشــگری 
و توســعه شهرســتان درواقــع مجموعــه غــار قــوری قلعــه اســت، 
بنــده از ابتــدای پذيــرش مســئوليت در شهرســتان موضوع توســعه 
ــوی  ــی از س ــراردادم و پيگيری هاي ــتور کار ق ــار را در دس ــن غ اي
شــرکت گردشــگری و ميراث فرهنگــی اســتان و معاونــت عمرانی 
اســتانداری انجــام داديــم و بــر ايــن اســاس طــرح توســعه بــرای 

مجموعــه غــار قــوری قلعــه ديــده شــد.
ــاز  ــه ني ــی ک ــه آن چيزهاي ــعه هم ــرح توس ــن ط ــت: در اي وی گف
اســت ازجملــه امکانــات تفريحــی و ســرگرمی و اســکان و نيازهای 
ــا قبــل از  تفرجگاهــی و آالچيق هــای کوهســتانی و... ديده شــده ت
ايــن طــرح حريــم و محــدوده غــار قــوری قلعــه 35 هکتــار بــود و 

اکنــون ايــن محــدوده را بــه ۸0 هکتــار ارتقــا داديــم.
ويســمرادی احــداث تله کابيــن، ايجــاد غرفه هــای جديــد، 

ــای در  ــه برنامه ه ــتانی را ازجمل ــای کوهس ــگ و اقامتگاه ه پارکين
ــان  ــوان و بي ــه عن ــوری قلع ــه در طــرح توســعه غــار ق نظــر گرفت
ــا  ــاس برنامه ه ــر اس ــت و ب ــاله اس ــاً 5 س ــروژه قطع ــن پ ــرد: اي ک

ــود. ــم می ش ــت فراه ــوی دول ــاخت از س زيرس
 

ایجاد تله کابین بر روی غار قوری قلعه
 وی همچنيــن بيــان کــرد: ســال گذشــته در بازديــدی کــه 
ــه  ــل بودج ــد از مح ــل آوردن ــه عم ــار ب ــل غ ــان از مح کارشناس
ســفر مقــام معظــم رهبــری مقــرر شــد تــا يــک  ميليــارد اعتبــار 

ــد. ــص دهن تخصي
ــل  ــن داخ ــب دوربي ــالب و نص ــث فاض ــزود: بح ــمرادی اف ويس
ــار  ــعه غ ــت محيطی و توس ــائل زيس ــنايی، مس ــرق و روش ــار، ب غ
بايــد در دســتور کار قــرار گيــرد و تــا 1500 متــر در جلــو نيــز تونــل 
ــا 1۲0  ــال حاضــر 100 ت ــرد و در ح ــوان ايجــاد ک شيشــه ای می ت

ــرای ايــن پــروژه مشــغول کار هســتند. نفــر ب
فرمانــدار شهرســتان روانســر بيــان کــرد:  توســعه غــار قــوری قلعه 
يکــی از تأکيــدات اســتاندار کرمانشــاه اســت و پيشــنهاد داديــم تــا 
40 ميليــارد بــرای توســعه ايــن غــار پيش بينــی شــود امــا بعــد از 
ــا  ــم ت ــر داري ــی در نظ ــش دولت ــط بخ ــاخت ها توس ــام زيرس انج
بــا همــکاری بخــش خصوصــی کار را پيــش ببريــم و حاضــر بــه 

همــکاری بــا بخــش خصوصــی هســتيم.
ــرح  ــگ در ط ــا و پارکين ــالب و آالچيق ه ــث فاض ــت: بح وی گف
توســعه غــار قــوری قلعــه لحــاظ شــده ســال گذشــته 750 ميليون 
ــه  ــز ب ــه شــد و امســال ني ــرای ايــن طــرح هزين ــه ب تومــان هزين

ــال کمــک بخــش خصوصــی هســتيم. دنب
ــن  ــن در اي ــير تله کابي ــوص مس ــن در خص ــمرادی همچني ويس
ــود و  ــب می ش ــار نص ــن روی غ ــرد: تله کابي ــار ک ــز اظه ــار ني غ
ــن در  ــن تله کابي ــت و اي ــت آن اس ــول رفت وبرگش ــر ط 3 کيلومت
طــرح توســعه لحــاظ شــده و همچنيــن اتفاقــات خــوب ديگــری 

ــت. ــده اس ــروژه طراحی ش ــن پ ــرای اي ب
ــرح  ــر ط ــرد: اگ ــان ک ــن بي ــر همچني ــتان روانس ــدار شهرس فرمان
توســعه غــار اجــرا شــود امــکان اشــتغال زايی بــرای بيــش از 1000 
ــر و  ــرای روانس ــتغال ب ــق اش ــبب رون ــود و س ــم می ش ــر فراه نف

ــد. ــد ش ــات خواه ــتان های اورامان ــر شهرس ديگ
 

طبیعــی  و  تاریخــی  جاذبه هــای  دارای  روانســر 
فراوانــی اســت

ويســمرادی در ادامــه از ايجــاد تلويزيــون شــهری در بخش ســراب 
روانســر خبــر داد و گفــت:  در مــورد مبلمــان شــهری اقداماتــی در 
ــتور  ــا را در دس ــازی پارک ه ــعه و بهس ــت و توس ــام اس ــال انج ح
کارداريــم طــی دو ســال گذشــته 7 ميليــارد بــرای فاضــالب هزينه 
ــدازی  ــر راه ان ــراب روانس ــرای س ــا ب ــی از برنامه ه ــم و يک کردي

تلويزيــون شــهری اســت.
مديرعامــل انجمــن حاميــان طبيعــت چــرو در شهرســتان روانســر 
نيــز در گفتگــو بــا خبرنــگار در خصــوص جاذبه هــای گردشــگری 
شهرســتان روانســر گفــت: يکــی از اماکن مذهبــی اين شهرســتان 
مرقــد شــيخ ســراج الدين واقــع در روســتای ســلکان اســت کــه از 
قدمــت زيــاد و منظــره ای بی نظيــر برخــوردار اســت. مرقــد شــيخ 
ــر روی تپه هــای غربــی مرتفــع شهرســتان روانســر  ســراج الدين ب

ــت. ــده اس واقع ش
ــار  ــی از آث ــز يک ــر ني ــه روانس ــور دخم ــزود: گ ــی اف ــد کريم محم
تاريخــی و زيبــای ايــن شهرســتان اســت ايــن گــور دخمــه واقــع 
ــن  ــت همچني ــر اس ــراب روانس ــه س ــبيده ب ــه و چس ــوه قل در ک
غــار قــوری قلعــه در 30 کيلومتــری روانســر - پــاوه از ديگــر آثــار 

ــت. ــر اس ــگری روانس ــای گردش ــی و جاذبه ه تاريخ
وی در خصــوص وجه تســميه شهرســتان روانســر گفــت: روانســر 
ــردی »روان ســه ر« اســت و در ايــن رابطــه دو بحــث  ــان ُک در زب
وجــود دارد بــه اعتقــاد عــده ای »روان« جايــی کــه زميــن نــم دارد 
ــرای  ــرای چ ــادی دارد و ب ــای زي ــاالب اســت و علف ه ــت ت و حال
دام مناســب اســت و روانســر دارای روان هــای  متعــددی  بــوده  که 
قســمت اصلــی آن در محــل کنونــی ســراب روانســر بــوده اســت.  
ــه   ــه دام را ب ــد ک ــردم گفته ان ــاال اســت؛ م ــای ب ــه معن »ســه ر» ب
»روانســر« ببريــم  بــه معنــای چــراگاه بااليــی يــا چــراگاه اصلــی.
ــام  ــرای ن ــه ب ــاوری ک ــر ب ــرد: ديگ ــان ک ــن بي ــی همچني کريم
روانســر وجــود دارد ايــن اســت کــه ســنگ مزبــح واقــع در ســراب 
روانســر کــه گفتــه می شــود در قديــم ســر دشــمن يــا... را روی آن  
بريــده و در آب انداخته انــد و اين گونــه روان ســه ر بــه معنــای ســر 

روان  شــده روی آب نيــز آمــده اســت.

سراب روانسر چشم اندازی زیبا در مرکز شهر
يکــی ديگــر از جاذبــه هــای تفريحــی و ديدنــی شهرســتان ســراب 
زيبــای روانســر اســت کــه از جاذبه هــای مهــم گردشــگری اســتان 

کرمانشــاه محســوب می شــود.
ــای  ــژه روزه ــال و به وي ــف س ــام مختل ــی در اي ــکان ديدن ــن م اي
تعطيــل مســافران و گردشــگران بســياری را به ســوی خــود جــذب 

می کنــد.
ــده از  ــر واقع ش ــهر روانس ــز ش ــه در مرک ــا ک ــم انداز زيب ــن چش اي
ــه قره ســو در کرمانشــاه اســت کــه  سرچشــمه های اصلــی رودخان
ــر  ــافرانی از سراس ــور مس ــاهد حض ــتان ش ــام تابس ــژه در اي به وي

ــا آســايش اســت. ــوأم ب ــرای گذرانــدن لحظاتــی ت کشــور ب
ــات،  ــاهو و اورامان ــبز ش ــر و س ــای بک ــا، دامنه ه ــراب های زيب س
طبيعــت سرســبز و دل انگيــز، مهربانــی و ســخاوت زنــان و مــردان 
ُکــرد هورامــان همه ســاله مهمانــان زيــادی را بــرای ديــدن 

ــاند. ــر می کش ــه روانس ــی ب ــه زيباي اين هم

»روانسر« دروازه ۷ هزارساله هورامان/ سفر به مامن شکارچیان عصرسنگ

گردشگری تابستانی
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خبرنــگاران یــزد بــه مناســبت روز 
بــه یکــی از زیباتریــن  خبرنــگاران 
روســتاهای اســتان یــزد بــا نــام »دربید« 
حضــور  ضمــن  تــا  کردنــد  ســفر 
و  زیبایی هــا  متفــاوت،  فضایــی  در 
مشــکات ایــن روســتا را از نزدیــک 

رصــد کننــد. 

ــزد و از  ــه 30 کيلومتــری مرکــز اســتان ي ــد روســتايی در فاصل دربي
روســتاهای بخــش زارچ اســت کــه 30 شــهيد در دوران دفــاع 
ــا  ــا 50 نفــر جمعيــت، ب ــون ب ــم انقــالب کــرده و اکن مقــدس تقدي
اســتفاده از آب يــک قنــات قديمــی بــه حيــات خــود ادامــه می دهــد.

ــان وی، بخشــدار  ــزد، معاون ــدار ي ــا حضــور فرمان ــه ب ــن ســفر ک اي
ــی  ــط عموم ــت رواب ــه هم ــد و ب ــار دربي ــزد و دهي ــش زارچ ي بخ
ــد آغــاز شــد و  ــزد ترتيــب داده شــد، در حســينيه دربي ــداری ي فرمان
ــد،  ــزار ش ــی برگ ــاوت و صميم ــی متف ــری در فضاي ــت خب نشس
ــگاران  ــرای خبرن ــال ب ــول س ــر در ط ــر آن کمت ــه نظي نشســتی ک

اتفــاق می افتــد.
ــای  ــان ويژگی ه ــه بي ــی ب ــت صميم ــن نشس ــدار زارچ در اي بخش
روســتاهای بخــش زارچ بــه ويــژه دربيــد پرداخــت و اظهــار داشــت: 
دربيــد هــم بــه لحــاظ بهــره منــدی از آثــار تاريخــی و هم بــه لحاظ 
بهــره منــدی از طبيعــت زيبــا از روســتاهای منحصــر بــه فرد اســتان 

يــزد اســت.

lدربید برای توسعه و پیشرفت نیاز به اعتبار دارد
اميــر صادقــی مقــدم بيــان کــرد: درختــان کهنســال در کنــار حيــات 
وحــش متنــوع، قلعــه و آســياب تاريخــی در کنــار غــار آبــی دربيــد، 
ــته  ــش گذاش ــه نماي ــتا ب ــن روس ــا را در اي ــه ای از زيبايی ه مجموع

اســت.
ــی از  ــه زيباي ــن هم ــود اي ــا وج ــد ب ــه دربي ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــعه و  ــرای توس ــد ب ــزود: دربي ــرد، اف ــی ب ــج م ــز رن ــکالتی ني مش
پيشــرفت نيــاز بــه اعتبــار دارد کــه اميدواريــم مســئوالن شهرســتان 
ــد  ــتای دربي ــه روس ــژه ای ب ــه وي ــارات توج ــع اعتب ــگام توزي در هن

ــند. ــته باش داش
ــه اينکــه روســتای  ــا اشــاره ب دهيــار دربيــد نيــز در ايــن نشســت ب
ــماری آن  ــاس سرش ــر اس ــد و ب ــماری ش ــال ۸5 سرش ــد در س دربي
ســال، 105 نفــر جمعيــت و 35 خانــوار در ايــن روســتا زندگــی مــی 
کننــد، اظهــار داشــت: اکنــون جمعيــت ايــن روســتا در ايام تابســتان 

ــد. ــر می رس ــه 50 نف ب
علی محمــد دالوری پــور بــه تشــريح زيبايی هــای دربيــد پرداخــت 
و اظهــار داشــت: دربيــد آمــاده ورود بــه عرصــه گردشــگری اســت 
ــه جــاده مــورد  ــن روســتا از جمل ــا الزم اســت زيرســاخت های اي ام

توجــه قــرار گيــرد.

ــا یــک قنــات  lحفــظ زندگــی و کشــاورزی مــردم ب
قدیمــی

وی عنــوان کــرد: مــردم ايــن 
روســتا زندگــی و کشــاورزی خــود 
را بــا آب يــک قنــات قديمــی 
می گذراننــد و بــا قناعــت توانســته 
انــد در برابــر خشکســالی مقاومت 
ــود را  ــداری خ ــاورزی و دام و کش

ــد. حفــظ کنن
دالوری پــور بــا بيــان اينکــه دربيد 
از معــدود روســتاهايی اســت کــه 
ــزرگ  ــک و ب ــای کوچ دامداری ه
آن از روســتا جــدا شــده و بــا 
فاصلــه ای کــم از روســتا بنا شــده 

اســت،   افــزود: مــردم ايــن روســتا بــرای بهداشــت و نظافــت اهميت 
ويــژه ای قائــل هســتند.

ــا و  ــه ظرفيت ه ــم هم ــه رغ ــتا ب ــه روس ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــم ب ــه اميدواري ــز دارد ک ــی ني ــه دارد، کمبودهاي ــی ک زيبايی هاي
ــا در  ــه دامداری ه ــه ای ک ــه منطق ــزود: ب ــود،   اف ــيدگی ش آن رس
ــا  آن مســتقر هســتند، بــرق رســانی صــورت نگرفتــه و دامــداران ب

ــتند. ــه هس ــکالتی مواج مش

دهيــار دربيــد يکــی از نيازهــای روســتا را نيــز احــداث اســتخر ذخيره 
آب اعــالم کــرد و افــزود: در صورتــی که اســتخر ذخيره آب در روســتا 
ــاورزی  ــود و کش ــتر می ش ــره آب بيش ــکان ذخي ــود، ام ــداث ش اح

مــردم رونــق بيشــتری پيــدا مــی کنــد.

lجاده دسترسی مشکل اصلی روستای دربید
دالوری پــور يــادآور شــد: يکــی از اصلــی  تريــن مشــکالت دربيــد، 
ــر  ــن جــاده 5.5 مت ــن روســتا اســت کــه اي ــه اي جــاده دسترســی ب
بيشــتر عــرض نــدارد و بــدون وجــود شــانه جــاده و بــه رغم عبــور و 
مــرور کاميون هــای حامــل مــواد معدنــی، مشــکالتی ايجاد کــرده و 

ســال گذشــته ســه تصــادف مرگبــار را رقــم زد.
ــا بيــان اينکــه دربيــد بــرای خارجــی  هــا نيــز شــناخته شــده  وی ب
ــه ايــن روســتا ســفر کــرده انــد،  اســت و توريســت های بســياری ب
ــت خــارج   ــن اســت کــه روســتا را از محرومي ــا اي ــزود: تــالش م اف
کنيــم امــا خــارج نشــدن روســتا از شــکل و ترکيــب فعلــی نيــز برای 

مــا بســيار حائــز اهميــت اســت.
ــی و  ــای تاريخ ــه ه ــری از جاذب ــت خب ــس از نشس ــگاران پ خبرن
طبيعــی روســتا همچنيــن از ســاختمان بخشــداری بازديــد کردنــد.
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ــافران  ــون مس ــم اکن ه
و زائــران بســیاری در 
ــزاده حمزه  ــه امام منطق
و  چهارمحــال  علــی 
بختیــاری بــا برپایــی 
چــادر اقامــت کــرده 
ــارت  ــار زی ــد و در کن ان
هــای  زیبایــی  از 
گردشــگری منطقــه نیــز لــذت مــی برنــد. 

امامــزاده حمــزه علــی يکــی از قطب هــای 
ــال  ــتان چهارمح ــی اس ــياحتی و زيارت ــم س مه
ــرای  ــه پذي ــود ک ــوب می ش ــاری محس و بختي

ــت. ــتان اس ــران اس ــترين زائ بيش
اين بقعــه بــاالی تپــه ای مرتفــع قرارگرفتــه و در 
اطــراف آن دشــتی وســيع و گســترده  وجــود دارد 
ــت  ــن موقعي ــت و همچني ــل قداس ــه دلي ــه ب ک
طبيعــی و آب وهــوا و ديگــر جاذبه هــای پيرامــون 
آن ســاالنه مســافران و زائــران بســياری از 
منطقــه  ايــن  بــه  هم جــوار  اســتان های 

می آينــد.
قدمــت بنای بقعــه امامــزاده حمــزه علــی مربوط 
بــه دوره تيموريان تــا قاجار اســت. بنــای امامزاده 
شــامل يــک بقعــه، ايــوان قديمــی و مســاجدی 
جديــد اســت. ايــوان بقعــه در دوره هــای بعــدی 

ــت. ــده اس ــه آن اضافه ش ب
زائرپذيــر بــودن و ورود مســافران بســيار بــه 
ــی از  ــه يک ــزاده را ب ــن امام ــزاده، اي ــن امام اي
کشــور  امامزاده هــای  توســعه يافته ترين 
ــه  ــه در منطق ــت، به طوری ک ــرده اس ــل  ک تبدي
ايــن امامــزاده شــهربازی، بازارچــه، فضــای ســبز 
و...  بهداشــتی  ســرويس های  و  گردشــگری 

ــت. ــده اس ايجادش
هــم اکنــون مســافران بســياری از اســتان 
خوزســتان و اســتان اصفهــان راهــی ايــن 

منطقــه شــده انــد و بــه واســطه وجــود امکانــات 
گردشــگری در ايــن منطقــه چــادر زده انــد.

ــن در  ــرار گرفت ــک و ق ــوای خن ــود آب و ه وج
کنــار جاذبــه هــای گردشــگری از ويژگــی هــای 

ــی ايــن منطقــه اســت. اصل
ــن  ــاالب بي ــار ت ــی در کن ــزه عل ــزاده حم امام
ــرار دارد و  ــی ق ــهر بلداج ــور و ش ــی چغاخ الملل
ــات را در  ــه بســياری از اوق ــن منطق مســافران اي

ــد. ــی کنن ــپری م ــور س ــاالب چغاخ ــار ت کن
ــمار  ــا ورود بيش ــه ب ــتاهای منطق ــی روس  اهال
ــات و  ــی ج ــروش صيف ــه ف ــدام ب ــافران اق مس
ــزارع  ــار م ــود در کن ــاورزی خ ــوالت کش محص
کــرده انــد و از ايــن طريــق محصــوالت 
ــافران و  ــار مس ــود را در اختي ــازه خ ــاورزی ت کش
ــد  ــد و کســب درآم ــی دهن ــرار م ــگران ق گردش

ــد. ــی کنن م
ــن  ــردن کيفيــت خدمــات در اي ــاال ب توســعه و ب

منطقــه موجــب افزايش ورود مســافر و گردشــگر 
مــی شــود کــه مســئوالن مربوطــه بايــد در ايــن 
مســير گام بردارنديکــی از مســافران خوزســتانی 
کــه بــه ايــن منطقــه ســفر کــرده اســت اظهــار 
داشــت: امامــزاده حمــزه علــی يکــی از مهمترين 
امامــزاده هــای کشــور اســت کــه هــر ســاله بــه 
ــه  ــن منطق ــه اي ــتان ب ــواده از خوزس ــراه خان هم

ســفر مــی کنيــم.
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــان ک ــی بي ــور کاويان ــی پ عل
ــرای  ــه ب ــن منطق ــده در اي ــه ش ــات ارائ خدم
مســافران و زائــران مطلــوب اســت امــا ضــرورت 
ــه  ــری ارائ ــت باالت ــا کيفي ــات ب ــه خدم دارد ک

ــود. ش
ــت  ــردن کيفي ــاال ب ــعه و ب ــرد: توس ــان ک وی بي
خدمــات در ايــن منطقــه موجــب افزايــش ورود 
ــئوالن  ــه مس ــود ک ــی ش ــگر م ــافر و گردش مس

ــد. ــن مســير گام بردارن ــد در اي ــه باي مربوط

اســتان  خيريــه  امــور  و  اوقــاف  مديــرکل 
چهارمحــال و بختيــاری در ايــن خصــوص 
ــال  ــی در ح ــزه عل ــزاده حم ــار داشــت: امام اظه
ــا  ــده ب ــای آين ــال ه ــی س ــت و ط ــعه اس توس
بهــره بــرداری از پــروژه هــای عمرانــی در حــال 
ــافران و  ــران، مس ــه، زائ ــن منطق ــاخت در اي س

ــد. ــی کنن ــدا م ــش پي ــگران آن افزاي گردش
افــزود:  عزيــزی  مرتضــی  حجت االســالم 
ــداث  ــت و اح ــعه اس ــزاده درحال توس ــن امام اي
ــداث  ــه، اح ــداث بازارچ ــرا، ســکوبندی، اح زائرس

ــت. ــتور کار اس ــتی در دس ــرويس بهداش س
وی تاکيــد کــرد: در حــال حاضــر مســافران 
ــزاده  ــه امام ــياری وارد منطق ــگران بس و گردش
شــده انــد و از ظرفيــت هــای زيارتــی، خدماتی و 

ــتند. ــد هس ــره من ــه به ــگری منطق گردش
امامــزاده حمــزه علــی مهمتريــن قطــب زيارتــی 
ــاری  ــی چهارمحــال و بختي و گردشــگری مذهب
اســتمدير کل ميــراث فرهنگــی، صنايــع دســتی 
ــت:  ــاری گف ــال و بختي ــگری چهارمح و گردش
امامــزاده حمــزه علــی مهمتريــن قطــب زيارتــی 
ــاری  ــی چهارمحــال و بختي و گردشــگری مذهب

اســت.
بهمــن عســگری ســوادجانی عنــوان کــرد: هــر 
ــان  ــه ميزب ــن منطق ســال در طــول تابســتان اي
زائــران، گردشــگران و مســفران بســياری اســت 

کــه واردايــن منطقــه مــی شــوند.
ــه  ــه جاذب ــزاده ب ــی امام ــرد: نزديک ــان ک وی بي
هــای گردشــگری منطقــه از جملــه تــاالب بيــن 
ــن  ــوه اي ــی چغاخــور و باغــات گســترده مي الملل
ــی  ــهر بلداج ــی، ش ــتاهای تاريخ ــه، روس منطق
و... از ظرفيــت هــای منطقــه اســت کــه موجــب 

ــی شــود. اقامــت مســافران م
ــتی  ــع دس ــی، صناي ــراث فرهنگ ــر کل مي مدي
ــزود:  ــاری اف ــال و بختي ــگری چهارمح و گردش
ــی، شــهر بلداجــی  ــزه عل ــزاده حم ــار امام در کن
قــرار دارد کــه مرکــز توليــد گــز کشــور به شــمار 
مــی رود و هــم اکنــون مســافران بــا خريــد گــز 
و شــيرينی هــای مختلــف توليــدی ايــن شــهر 

ــد. ــازار شــده ان ــق ب موجــب رون

امامزاده حمزه علی مأمن زائران درروزهای گرم/از زیارت تا تاالب گردی

محمد رضا 
موسوی

گردشگری تابستانی
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شهرســتان پــاوه بــا مجموعــه ای از 
و  خــدادادی  و  طبیعــی  زیبایی هــای 
زیبایی هــای  بــا  روســتاهایی  وجــود 
منحصــر بــه فــرد یکــی از بهتریــن 
نقــاط گردشــگری اســتان کرمانشــاه و 

کشــور محســوب مــی شــود. 

ــتعد  ــق مس ــی از مناط ــران و يک ــنای اي ــتان نام آش ــاوه شهرس پ
ــتان  ــام تابس ــاله در اي ــای کشــور اســت و هرس گردشــگری و زيب
ــازم  ــی ع ــهر تاريخ ــن ش ــدن اي ــرای دي ــادی ب ــگران زي گردش

اســتان کرمانشــاه می شــوند.
ــت و  ــدادادی اس ــی و خ ــای طبيع ــه ای از زيبايی ه ــاوه مجموع پ
کمتــر شــهری در جهــان بااين همــه زيبايــی و آثــار طبيعــی وجــود 

دارد.
ــی،  ــج، شمشــير، زردوي ــی هجي ــا و پلکان ــی، روســتاهای زيب داالن
ــل از  ــره خي ــن و م ــری و بوزي ــاه، بيدمي ــين، خانق ــو حس ــار خال غ
ــد،  ــمار می آين ــه ش ــاوه ب ــگری پ ــای گردش ــن ظرفيت ه مهم تري
ــج يکــی از مقصدهــای  ــن آرامــگاه معــروف کوســه هجي همچني

ــت. ــگران اس ــی گردش اصل
ــد  ــاله مقص ــر س ــتثنايی ه ــاری اس ــا معم ــتايی ب ــج، روس هجي
بســياری از مســافران داخلــی و خارجــی اســت، ايــن روســتا يکــی 
از روســتاهای پلکانــی بــا کوه هــای ســنگی و چشــمه های 
خروشــان و مســير پرپيــچ و خــم اســت که چشــم هــر بيننــده ای را 

ــد. ــذب می کن ــود ج ــه خ ب
منطقــه زيبــای داالنــی از ديگــر نقــاط ســياحتی تفريحــی 
شهرســتان پــاوه اســت، ايــن منطقــه خــوش آب و هــوا بــا منابــع 
ــاله  ــه س ــی هم ــين و طبيع ــر دلنش ــا و مناظ ــا و مصف ــی زيب آب
ــه از مناطــق گرمســيری  ــن منطق ــرای گردشــگران اســت. اي پذي
ــا ارتفــاع متوســط 700 متــراز ســطح  حاشــيه رودخانــه ســيروان ب

ــرار دارد. ــا ق دري
ــوار  ــتان و در ج ــاه و کردس ــرز کرمانش ــل در م ــار ب ــن آبش همچني
ــرای  ــی را ب ــت خاص ــه و موقعي ــرار گرفت ــيروان ق ــه س رودخان
گردشــگران بــرای لــذت بــردن از مناظــر زيبــا ايجــاد کــرده اســت. 
پــاوه بــا وجــود داشــتن بســترهای طبيعــی و زيبــا يکــی از 
قطب هــای گردشــگری ايــران بــه شــمار می آيــد امــا ايــن 
شهرســتان بهــره زيــادی از توســعه شــهری نبــرده و بــا مشــکالت 
عديــده ای دســت وپنجه نــرم می کنــد و از منظــر و نــگاه 

ــت. ــده اس ــور مان ــئوالن مهج مس

ــت  ــه از طبیع ــام گرفت ــاوه اله ــتی پ ــع دس lصنای
ــات ــای اورامان زیب

ــا  ــت زيب ــه از طبيع ــام گرفت ــاوه اله ــتان پ ــتی شهرس صنايع دس
ــگری در  ــدات گردش ــن تولي ــت، همچني ــات اس ــر اورامان و بک
پــاوه محصــول خالقيــت ذهــن زنــان و مردانــی اســت کــه کار 
ــوه  ــا گي ــی از آن ه ــه يک ــد ک ــود کردن ــه خ ــالش و راه پيش و ت

ــت. اس
ــت و  ــاورزی اس ــن کش ــد زمي ــرزمينی فاق ــاوه س ــتان پ  شهرس
ــتی  ــداری و صنايع دس ــق باغ ــاوه از طري ــاکنان پ ــاش س امرارمع
ــه  ــوه اســت ک ــاوه گي ــتی پ ــن صنايع دس ــی از مهم تري اســت. يک
به ويــژه در شــهر نودشــه کــه بــه پايتخــت گيــوه جهــان معــروف 

ــود. ــد می ش ــت، تولي اس
 فرمانــدار شهرســتان پــاوه اظهــار داشــت: پــاوه شهرســتانی مرزی 
ــا کشــور عــراق دارد کــه از  اســت و ۸4 کيلومتــر مــرز مشــترک ب
ايــن مقــدار 44 کيلومتــر مــرز عــادی بــوده و مابقــی نيــز ارتفاعــات 
صعب العبــور منطقــه را تشــکيل می دهــد و از ســوی ديگــر دارای 

ســه بخــش مرکــزی و 5 شــهر اســت.
ــر  ــزار نف ــاوه را ۶0 ه ــتان پ ــت شهرس ــور جمعي ــده پ ــز اي پروي

ــاوه يکــی از مناطــق سرســبز و بســيار  ــزود: پ اعــالم کــرد و اف
ــت و  ــاورزی اس ــن کش ــد زمي ــه فاق ــوده ک ــتان ب ــای اس زيب
عمدتــًا مــردم ايــن شهرســتان بيشــتر بــه باغــداری مشــغول اند. 
مــردم شهرســتان پــاوه در طــول تاريــخ بــا اســتفاده از فرهنــگ 
بومــی و آواهــا و نواهــای محلــی خــود در ايــن منطقــه اقتصــاد 

ــد. ــود را اداره کردن ــواده خ و معيشــت خان

lرســمی شــدن مــرز شوشــمی در توســعه صنعــت 
گردشــگری پــاوه نقــش مهمــی دارد

وی در خصــوص نحــوه امرارمعــاش مــردم شهرســتان پــاوه گفــت: 
شهرســتان پــاوه ۶ هــزار هکتــار بــاغ دارد و می تــوان گفــت کــه از 
مجمــوع ايــن ۶ هــزار هکتــار مقــدار قابل توجهــی از باغــات کهنــه 
ــد اصــالح باغــات اســت و ســازمان جهــاد کشــاورزی در  و نيازمن
برنامــه ای خــاص در حــال انجــام ايــن مهــم اســت امــا به طــور 90 
ــاوه ارگانيــک  ــوان گفــت کــه محصــوالت باغــات پ درصــد می ت

. هستند
ــوزه  ــاوه در ح ــتان پ ــکالت شهرس ــوص مش ــور در خص ــده پ اي
ــع  ــاد صناي ــث ايج ــا بح ــائل م ــی از مس ــزود: يک ــداری اف باغ
جانبــی اســت کــه اميدواريــم بتوانيــم در اينجــا صنايــع جانبــی 
همچــون کارخانــه رب گيــری انــار و ديگــر واحدهــای توليــدی 
را پوشــش دهيــم کــه بــه دنبــال ايــن مهــم هســتيم و متقاضــی 
هــم پيــدا کرديــم. درمجمــوع محصــوالت باغــی شهرســتان بــه 
ــازاد  ــوالت م ــک کردن محص ــورت خش ــنتی و به ص ــکل س ش

ــازار عرضــه می شــود. ــه ب ــا ب ــر مصــرف خانواره ب
فرمانــدار شهرســتان پــاوه همچنيــن بيــان کــرد: مــا در پــاوه فاقــد 
ــار  ــع ميدان هــای تره ب ــروش خشــکبار  هســتيم و درواق ــدان ف مي
اينجــا وجــود نــدارد و بــه زودی ايجــاد ميــدان فــروش خشــکبار و 
ــان در  ــان خودم ــراق و هم وطن ــور ع ــرای کش ــار ب ــروش تره ب ف

ــود. ــری می ش ــاوه پيگي پ
ــتان  ــگری شهرس ــت گردش ــورد ظرفي ــن در م ــور همچني ــده پ اي
به ويــژه در بحــث مــرز شوشــمی افــزود: يکــی از توقعــات تاريخــی  
ــت ۶0  ــا قدم ــرز شوشــمی ب ــه م ــن اســت ک ــات اي ــردم اورامان م
ســاله فعاليــت اقتصــادی رســمی شــود تــا بــا پتانســيل هايی کــه 
ايــن منطقــه در بحــث توريســم و گردشــگری دارد بتوانيــم شــاهد 

توســعه شهرســتان باشــيم.

lاجازه ساخت و ساز در بافت قدیمی داده نمی شود
وی بافــت پلکانــی و قديمــی شهرســتان پــاوه را يکی از محســنات 

ــام  ــاوه ب ــت: در پ ــت و گف ــات دانس ــه اورامان ــای منطق و زيبايی ه
ــه ديگــری اســت و حيــف اســت کــه ايــن  ــه حيــاط خان هــر خان
بافــت زيبــا بــه خاطــر توســعه عمومــی شــهر بــه هــم بريــزد  و لذا 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــت قديم ــاز در باف ــه ساخت وس ــازه هيچ گون اج
ــزار  ــاوه ه ــرد: پ ــان ک ــن بي ــاوه همچني ــتان پ ــدار شهرس فرمان
ــی  ــت پلکان ــر در باف ــه ۸۸00 نف ــب ب ــران اســت و قري ماســوله اي
ــر  ــازه تغيي ــه اج ــذا به هيچ وج ــد و ل ــی می کن ــهر زندگ ــن ش اي

ــد. ــد ش ــت داده نخواه باف
وی همچنيــن از تــالش بــرای ايجــاد محيطــی تفريحــی و زيبــا و 

گردشــگری در اطــراف ســد داريــان خبــر داد.

lتالش برای رسمی کردن مرز شوشمی
ــای  ــود ظرفيت ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــاه ، ب ــتاندار کرمانش ــاون اس مع
از  يکــی  گفــت:  پــاوه  در شهرســتان  گردشــگری  عظيــم 
ــت،   ــمی اس ــرز شوش ــتن م ــتان داش ــن شهرس ــای اي ظرفيت ه
مــرزی کــه بــا بخــش کردنشــين عــراق يعنــی اقليــم کردســتان 
گردشــگر  جــذب  درزمينــه  می توانــد  و  اســت  هم جوارتــر 

حرف هــای زيــادی بــرای گفتــن داشــته باشــد.
ــرای  ــی ب ــام تالش هاي ــه انج ــاره ب ــا اش ــردار ب ــک ک ــی ني مجتب
رســمی کــردن مــرز شوشــمی افــزود: مــرز شوشــمی جذابيت های 
ــا رســمی شــدن  ــم ب ــردی دارد و اميدواري گردشــگری منحصربه ف
ايــن مــرز تحولــی در عرصــه اقتصــاد و گردشــگری منطقــه ايجــاد 

شــود.
وی بيــان کــرد: در حــال حاضــر در مــرز شوشــمی تبــادل کاال بــا 
عــراق انجــام می شــود امــا تــالش بــرای رســمی شــدن ايــن مــرز 

و امــکان تــردد مســافر از مــرز شوشــمی در حــال انجــام اســت.
 

lپاوه از مناطق مهم هدف گردشگری است 
ــرای  ــا ب ــات و تالش ه ــزود: اقدام ــن اف ــئول همچني ــن مس اي
رســمی کــردن مــرز شوشــمی نيازمنــد طــی کــردن فرآيندهايی 
ــن  ــر اي ــال وزارت کشــور بگــذرد و پيگي ــد از کان ــه باي اســت ک

ــتيم. ــم هس مه
ــدف  ــق ه ــاوه از مناط ــتان پ ــرد: شهرس ــان ک ــردار بي ــک ک ني
گردشــگری محســوب می شــود و به واســطه داشــتن مــرز 
ــمی،  ــرز شوش ــود م ــز وج ــايه و ني ــور همس ــا کش ــترک ب مش
ــمی  ــرز شوش ــردن م ــمی ک ــرای رس ــا ب ــه تالش ه درصورتی ک
بــه ســرانجام برســد گردشــگری در ايــن شــهر و اســتان رونــق 

ــود. ــاد می ش ــاد ايج ــی در اقتص ــول عظيم ــرد و تح می گي

پاوه مجموعه ای ناب اززیبایی های طبیعت/»هزارماسوله«سرزمین شگفتی ها
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اســتانی  بختیــاری  و  چهارمحــال 
روســتایی اســت کــه با داشــتن بیــش از 
800 روســتا یکــی از مهمتریــن اســتان 
ــه  ــتاگردی ب ــرای روس ــور ب ــای کش ه

ــی رود.  ــمار م ش

ــک  ــتان های کوچ ــی از اس ــاری يک ــال و بختي ــتان چهارمح اس
کشــور اســت کــه باوجــود وســعت کــم روســتاهای بســياری را در 

ــده اســت.  خــود گنجان
ــای  ــه دارای جمعيت ه ــتا دارد ک ــش از۸00 روس ــتان بي ــن اس . اي
کم وزيــاد هســتند و هرکــدام از ايــن روســتاها جذابيت هــای 

ــد ــود را دارن ــاص خ ــگری خ گردش
باوجوداينکــه بســياری از روســتاهای کشــور بکــر بــودن خــود را از 
ــاختمانی  ــح س ــهری و مصال ــازهای ش ــت داده اند و ساخت وس دس
جديــد در روســتاها ورود پيداکــرده اســت امــا هنــوز در چهارمحــال 
و بختيــاری روســتاهای بســياری يافــت می شــود کــه گــردش در 

ــوان نظــاره کــرد.  ــران را می ت ــم اي آن هــا تاريــخ قدي
ايــن روســتاها کــه تعــداد آن هــا کــم نيســت در کنــار زيبايی هــای 
طبيعــی و گردشــگری مناطــق مختلــف اســتان ازجملــه آبشــارها، 
زيبايی هايــی  چنــان  از  و...  رودخانه هــا  بلــوط،  جنگل هــای 
برخــوردار هســتند کــه کمتــر روســتاهايی در کشــور پيدا می شــوند 

ــند.  ــته باش ــا را داش ــن ويژگی ه ــه اي ک
ايــن روســتاها می تواننــد زمينه توســعه گردشــگری و روســتاگردی 
ــتان را  ــد و اس ــم کنن ــاری را فراه ــال و بختي ــتان چهارمح در اس
ــتان   ــر شهرس ــون در ه ــد. هم اکن ــرار دهن ــعه ق ــير توس در مس
چهارمحــال و بختيــاری روســتاها بايــی جذابيت هــای گردشــگری 

ــود دارد.  ــف وج مختل
ــار  ــاری روســتاها در کن در شهرســتان ســامان چهارمحــال و بختي
رودخانــه زاينــده رود واقع شــده اند و قــرار گرفتــن ايــن روســتاها در 
دل باغــات گســترده ميــوه، جذابيــت بســيار زيــادی پيــدا کرده انــد. 
ــه  ــاری ازجمل روســتاهای شهرســتان ســامان چهارمحــال و بختي
ســوادکوه، هــوره، ايلبيگــی، قوچــان، چــم چنــگ و... از زيباتريــن 
روســتاهای منطقــه هســتند کــه در کنــار رودخانــه زاينــده رود واقع  

شــده اند. 
روســتاهای شهرســتان لــردگان از ديگــر روســتاهای بکــر و طبيعی 
اســتان چهارمحــال و بختيــاری هســتند کــه هنــوز بافــت قديــم 

خــود را حفــظ کردنــد. 
ــی  ــاس محل ــش لب ــار پوش ــتاها در کن ــن روس ــی اي ــت قديم باف
ــتاگردی  ــرای روس ــتاها را ب ــت روس ــه جذابي ــن منطق ــردم اي م

افزايــش داده اســت. 

ــح  ــوز از مصال ــت هن ــگ به واســطه محرومي در شهرســتان کوهرن
جديــد ســاختمانی در ســاخت خانــه استفاده نشــده اســت و خانه هــا 

از چــوب جنگلــی و ســنگ و خــاک ساخته شــده اســت .
روســتاهای چيــن، خويــه، سرآقاســيد و... از مهم تريــن ايــن 

ــتند.  ــتاها هس روس
ــتند  ــد هس ــل بازدي ــال قاب ــه اول س ــا در نيم ــتاها تنه ــن روس اي
چراکــه در نيمــه دوم ســال به واســطه بــارش بــرف راه هــای 

ارتباطــی آنهــا بســته می شــود. 
چهارمحـال و بختيـاری سـرزمين روسـتاهای تاريخی و بکر اسـت 
که هرکدام از اين روسـتاها جايگاه ارزشـمندی در حوزه گردشـگری 
گردشـگری  و  صنايع دسـتی  فرهنگـی،  ميـراث  دارندمديـرکل 
چهارمحـال و بختيـاری اظهار داشـت: روسـتاگردی از ظرفيت های 

بـاارزش حـوزه گردشـگری چهارمحـال و بختياری اسـت. 
ــون چهارمحــال و  ــه داد: هم اکن بهمــن عســگری ســوادجانی ادام
بختيــاری ســرزمين روســتاهای تاريخــی و بکر اســت کــه هرکدام 
از ايــن روســتاها جايــگاه ارزشــمندی در حــوزه گردشــگری دارنــد. 
ــتاگردی  ــت روس ــری از ظرفي ــه بهره گي ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
در ايــن اســتان موردتوجــه قرارگرفتــه اســت، عنــوان کــرد: طــی 

ــدازی اقامتگاه هــای محلــی در  ــا کنــون راه ان ســال های گذشــته ت
روســتاهای ايــن اســتان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت

وی افــزود: هم اکنــون حــدود ۶0 خانــه مســافر در روســتاهای ايــن 
اســتان ايجاد و ســاماندهی شــده اســت. 

وی گفــت: ايــن خانه هــای مســافر، در بافت هــای قديمــی 
روســتاهای ايــن اســتان ســاماندهی شــده اند و بــا کمتريــن قيمــت 
بــه مســافران و گردشــگران در ايــن خانه هــا خدمات رســانی 

می شــود. 
ــافر  ــای مس ــن خانه ه ــداد اي ــش تع ــور افزاي ــه داد: به منظ وی ادام
ــهيالت 150  ــتان تس ــکن اس ــاد مس ــکاری بني ــا هم ــتان ب در اس

ــود.  ــت می ش ــد پرداخ ــر واح ــه ازای ه ــی ب ــون ريال ميلي
عســگری ســواد جانــی بــا اشــاره بــه اينکــه ايــن خانه های مســافر 
ــافران  ــاز مس ــن ني ــازی و تأمي ــاماندهی، استانداردس ــدف س باه
راه انــدازی شــده اســت، افــزود: راه انــدازی ايــن خانه هــای مســافر 

در اســتان بــا اســتقبال مــردم مواجــه شــده اســت. 
روســتاگردی يکــی از بخش هــای گردشــگری بــه شــمار 
ــتر  ــه بيش ــافر موردتوج ــتان های پرمس ــی اس ــه در برخ ــی رود ک م
ــد حــوزه گردشــگری  ــادی از درآم ــه اســت و بخشــی زي قرارگرفت
ــوديکی از  ــن می ش ــتان ها تأمي ــن اس ــتاگردی در اي ــوزه روس از ح
کارشناســان حــوزه گردشــگری در اســتان چهارمحــال و بختيــاری 
ــای  ــتان ه ــی از اس ــاری يک ــال و بختي ــت: چهارمح ــار داش اظه

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــگری ب ــوزه گردش ــه در ح پرجاذب
ــای  ــی از بخش ه ــتاگردی يک ــرد: روس ــد ک ــينی تأکي ــی حس عل
گردشــگری بــه شــمار مــی رود کــه در برخــی اســتان های 
پرمســافر موردتوجــه بيشــتر قرارگرفتــه اســت و بخشــی زيــادی از 
درآمــد حــوزه گردشــگری از حــوزه روســتاگردی در ايــن اســتان ها 

تأميــن می شــود. 
وی ادامــه داد: بــا توســعه زيرســاخت ها در روســتاهای ايــن اســتان 
ــتاها  ــن روس ــه اي ــگر را ب ــافر و گردش ــه ورود مس ــوان زمين می ت

ــش داد.  افزاي
ــل  ــاد مح ــتی، ايج ــرويس های بهداش ــداث س ــه داد: اح وی ادام
ــا  ــردن کوچه ه ــا و ســنگفرش ک ــازی کوچه ه ــت، استانداردس اقام
نقــش مهمــی در جــذب مســافر و گردشــگر بــه ايــن روســتاهای 

ــتان دارد.  اس
ــن  ــتاهای اي ــی روس ــون در برخ ــرد: هم اکن ــد ک ــينی تأکي حس
اســتان بافت هــای تاريخــی بســياری از جملــه حمام هــا و 
قلعه هــای تاريخــی وجــود دارد کــه در حــال حاضــر هيــچ نقشــی 

ــد.  ــتاها ندارن ــن روس ــگر در اي ــافر و گردش ــذب مس در ج

چهارمحال وبختیاری   سرزمین روستاهای 
تاریخی/۸۰۰ روستا پذیرای مسافر
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جشــن شــکرانه انگــور در روســتای 
ــا  »باوکــی امیــر بختیــار« شهرســتان ازن
برگــزار می شــود تــا بســتری بــرای 
اســتان های  از  گردشــگران  جــذب 
محصــوالت  معرفــی  و  مختلــف 

باشــد.  لرســتان  کشــاورزی 

اســتان لرســتان و شهرســتان ازنــا بــا آب وهــوای مناســب و 
ــرای  ــژه ای ب ــتعداد وي ــز اس ــاک حاصلخي ــرآب و خ ــای پ روده
ــن  ــردم اي ــاد م ــی اقتص ــه اصل ــه پاي ــاورزی دارد به طوری ک کش

اســتان را کشــاورزی تشــکيل می دهــد.
ــار،  ــه ان ــوان ب ــتان می ت ــی شــاخص اس ــه محصــوالت باغ ازجمل

ــو و گــردو اشــاره کــرد. ــر، ســيب، زردآل انجي
البتــه در ايــن اســتان بــا آب وهــوای چهارفصــل عمــده 
محصــوالت باغــی زمينــه پــرورش دارنــد به طوری کــه در 
حــال حاضــر درزمينــه ميوه هــای دانــه دار انــواع ســيب، گالبــی 
ــو،  ــو، آل ــالس، آلبال ــته دار گي ــای هس ــش ميوه ه ــه، در بخ و ب
ــز  ــای دانه ري ــش ميوه ه ــليل، در بخ ــو، ش ــفتالو، زردآل ــو، ش هل
ــه  ــی، درزمين ــی و توت فرنگ ــوت درخت ــواع ت ــور، ان ــواع انگ ان
ميــوه نيمــه گرمســيری انــار، انجيــر، زيتــون و انــواع مرکبــات و 
ــيری  ــای سردس ــک و ميوه ه ــای خش ــی ميوه ه ــن برخ همچني

ــود. ــد می ش ــتان تولي ــن اس در اي
رونــد توليــد محصــوالت باغــی در اســتان به گونــه ای اســت کــه در 
بيشــتر ميدان هــای ميــوه و تره بــار لرســتان محصــوالت توليــدی 
ــه محصــوالت  ــر اينک ــالوه ب ــود و ع ــتان عرضــه می ش ــود اس خ

باغــی لرســتان مشــتريان زيــادی از سراســر کشــور دارد.
ــی  ــتای »باوک ــالمی روس ــورای اس ــس ش ــی رئي ــيد فالح جمش
ــور  ــکرانه انگ ــن ش ــزاری »جش ــب برگ ــار« از تصوي ــر بختي امي
ــدف  ــت: ه ــار داش ــر داد و اظه ــتا خب ــن روس ــوب« در اي و خرمنک
ــی و  ــعه فرهنگ ــی، توس ــران، آبادان ــن عم ــن جش ــزاری اي از برگ
همچنيــن رونــق حــوزه گردشــگری روســتای باوکــی اميــر بختيار 

ــت. اس

ــن  ــان »جش ــار« میزب ــر بختی ــتای»باوکی امی lروس
ــور«  ــکرانه انگ ش

ــور و  ــکرانه انگ ــن ش ــه جش ــده ک ــرر ش ــه مق ــان اينک ــا بي وی ب

ــتای  ــال در روس ــاه امس ــهريور م ــه ش ــن هفت ــوب آخري خرمنک
»باوکــی اميــر بختيــار« برگزار شــود عنــوان کــرد: اين جشــن راس 
ســاعت 15 عصــر و همزمــان بــا دو عيــد بــزرگ غديــر و قربــان و 

ــود. ــی ش ــزار م ــتا برگ ــن روس ــور در اي ــيدن انگ اوج رس
ــا  رئيــس شــورای اســالمی روســتای »باوکــی اميــر بختيــار« ب
ــه  ــف ب ــتانهای مختل ــردم از اس ــور م ــر ش ــه حضــور پ ــاره ب اش
خصــوص شــهرهای ســربندر، اصفهــان، تهــران، دورود، ازنــا در 
ايــن جشــن گفــت: همچنيــن در ايــن جشــن مســئوالن ادارات 
و نهادهــای مختلــف شــامل فرمانــداری ازنــا، بخشــداری، بنيــاد 
ــه  ــران، کميت ــور ايثارگ ــهيد و ام ــاد ش ــهرداری، بني ــکن، ش مس
ــی،  ــراث فرهنگ ــايری، مي ــور عش ــاورزی، ام ــاد کش ــداد، جه ام
خبرگزاريهــا و صــدا و ســيمای لرســتان حضــور خواهنــد داشــت.
فالحــی خوانــدن دعــای شــکر، ســخنرانی مســئوالن، معرفــی 
روســتای »باوکــی«، گراميداشــت يــاد و خاطــره شــهدای 
روســتا، برگــزاری موســيقی محلــی، دکوراســيون کامــل 
ــامل  ــتا ش ــای روس ــرآورده ه ــه ف ــور و عرض ــا انگ ــه ب محوط
ــر،  ــات پني ــز و لبني ــوره، موي ــمش، آبغ ــور، کش ــتقات انگ مش
ــادام، تخــم  ــردو، ب ــوف گ ــه، کشــک، ط ــن، ترخين ــره و روغ ک

ــات  ــا و اقدام ــه ه ــه برنام ــوالت را از جمل ــاير محص ــرغ و س م
در دســتور کار در قالــب جشــن شــکرانه انگــور و خرمنکــوب در 

ــرد. ــوان ک ــتا عن ــن روس اي

lپذیرایی از مهمانان با محصول انگور روستا
وی همچنيــن از برپايــی بازارچــه فــروش محصــوالت از توليــد بــه 
مصــرف روســتای »باوکــی اميــر بختيــار« در حاشــيه ايــن جشــن 
خبــر داد و تصريــح کــرد: نمايــش ادوات قديــم کشــاورزی، اجــرای 
ــرود  ــی و س ــاب کش ــتا، طن ــی روس ــی اختصاص ــای محل بازيه
ــی  ــا، پذيراي ــل از آنه ــه و تجلي ــاورزان نمون ــی کش ــی، معرف خوان
ــز  ــا جواي ــزاری مســابقات ب ــا محصــول انگــور، برگ ــان ب از مهمان
نفيــس، آشــپزی همزمــان توســط زنــان روســتا، ايجــاد صنــدوق 
ــه هــای جشــن شــکرانه  ــن از ديگــر برنام ــرض الحســنه خيري ق

ــود. ــد ب انگــور در ايــن روســتا خواهن
رئيــس شــورای اســالمی روســتا بــه ميــزان توليــد محصــول انگور 
در ايــن روســتا اشــاره کــرد و گفــت: ســطح باغــات انگــور در ايــن 
روســتا 50 هکتــار و ميــزان توليــد ايــن محصــول نيــز حــدود ۲00 

تــن اســت.
ــر  ــی امي ــتای »باوک ــور در روس ــتقات انگ ــد مش ــی از تولي فالح
ــور،  ــوره غ ــگ، غ ــيره، اون ــوره، ش ــمش، غ ــد کش ــار« مانن بختي
ترشــی، مويــز خبــر داد و تصريــح کــرد: در ايــن روســتا انگورهــای 
ــاالی عســگری، فرخــی، کشمشــی قرمــز و  ــا کيفيــت بســيار ب ب

ــود. ــی ش ــد م ــا و پيشــرس تولي ــياه، منق ــه، س ــل، کول زرد، ل

lپیش بینی تولید 40 هزار تن انگور در لرستان
بهــروز بهارونــد مديــر باغبانــی ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان 
ــه  ــان اينکــه عوامــل مختلفــی از جمل ــا بي ــن رابطــه ، ب ــز در اي ني
ــد  ــی تولي ــی و کيف ــش کم ــب در افزاي ــاری مناس ــه و آبي تغذي
محصــوالت باغــی موثــر اســت، اظهــار داشــت: حــدود چهــار هزار 
ــد. ــرار دارن ــر کشــت انگــور ق ــار از اراضــی اســتان زي و ۲00 هکت

وی بيــان کــرد: از چهــار هــزار و ۲00 هکتــار اراضــی زيــر کشــت 
انگــور حــدود ســه هــزار و ۸00 هکتــار باغــات بــارور هســتند کــه 

بــه ثمــر دهــی رســيده انــد.
مديــر باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان گفــت: پيــش 
بينــی مــی شــود 40 هــزار تــن انگــور از باغــات اســتان لرســتان 

برداشــت شــود.
بهارونــد ســطح زيــر کشــت باغــات مثمــر اســتان لرســتان را 47 
هــزار هکتــار اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: از ايــن ميــزان بــاغ، 33 

هــزار و 531 هکتــار بــارور هســتند.

خوشه های زرین گردشگران را می خواند؛ جشنی به شکرانه برداشت »انگور«
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بــا افزایش ورود مســافر به چهارمحــال و بختیــاری ورزش هــای ماجراجویانه 
و تفریحــی از جملــه رفتینــگ در ایــن اســتان رونق گرفته اســت. 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا دارا بــودن پتانســیل ها و ظرفیت هــای 
ــد  ــتان های بلن ــات و کوهس ــراوان، ارتفاع ــای ف ــه رودخانه ه ــراوان ازجمل ف
ــور  ــه در کش ــگری ماجراجویان ــعه گردش ــرای توس ــب ب ــتری مناس و.... بس

ــت. اس
محمدرضا 

موسوی

ــی از  ــگ يک ــا رفتين ــان ي ــای خروش ــر روی آب ه ــواری ب قايق س
ورزش هــای  ماجراجويانــه ای اســت کــه در ايــن اســتان رواج يافتــه 

و موجــب جــذب گردشــگر  شــده اســت.
قايق ســواری در آب هــای خروشــان يــا رفتينــگ، يکــی از 
رشــته های ورزشــی و توريســتی پرهيجــان در جهــان اســت کــه 
ــان حرفــه ای بايــد ســعی کننــد  عالقه منــدان زيــادی دارد، قايقران
ــه، بامهــارت و فن هــای خــود از  در ميــان امــواج خروشــان رودخان

ــد. ــور کنن ــالمت عب ــم به س ــای پرتالط ــان آب ه مي
ــوده  ــگری ب ــاخه های گردش ــن ش ــی از پرطرفدارتري ــگ يک رفتين
ــی  ــورت تخصص ــا به ص ــر دني ــياری در سراس ــرکت های بس و ش

ــد. ــفرها می کنن ــه س ــرای اين گون ــی و اج ــه طراح ــدام ب اق
ــن  ــای مخصــوص، ضم ــر قايق ه ــوار ب ــگ مســافران س در رفتين
ــا امــواج رودخانه هــا، از ميــان  لــذت بــردن از هيجــان رويارويــی ب
ــرده  ــذر ک ــتاها و ... گ ــزارع، روس ــت ها، م ــا، دش ــا، کوه ه جنگل ه
و بــه تماشــای مناظــری می نشــينند کــه بــا هيــچ وســيله ديگــری 

ميســر نيســت.
ــوان  ــد به عن ــتدار هيجــان اســت می توان ــه دوس ــر شــخصی ک ه
ــا  ــژه و ب ــزات وي ــا اســتفاده از تجهي ــان ب عضــوی از گــروه قايقران
کمــک راهنمــا ايــن کار را تجربــه کنــد و به هميــن دليــل رفتينگ 

ــد. ــدا می کن ــداران بيشــتری پي ــه روز طرف روزب
ــتن دو  ــان داش ــاری به واســطه جري ــتان چهارمحــال و بختي در اس
رودخانــه بــزرگ کارون و زاينــده رود، چنــد ســالی اســت کــه ورزش 

رفتينــگ موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
ــرمايه گذاری بخــش خصوصــی  ــی س ــال های ابتداي ــه در س اگرچ
در ايــن رشــته اســتقبال چندانــی از ايــن ورزش نشــد امــا هم اکنون 
دو رودخانــه کارون) قســمت ارمنــد( و رودخانــه زاينــده رود ميزبــان 

خيــل ورزشــکاران و عالقه منــدان ايــن ورزش اســت.
رفتينــگ در منطقــه ارمنــد کارون چهارمحــال و بختيــاری بيشــتر 
ــود و در  ــرا می ش ــان، اج ــران و اصفه ــی از ته ــورت تورهاي به ص
حــال حاضــر تــور رفتينــگ ارمنــد بســيار شــهرت پيداکــرده اســت 
و هميــن امــر ســبب شــده مســافران بســياری وارد اســتان شــوند.
ــدود  ــت و ح ــاال اس ــيار ب ــد بس ــگ در ارمن ــت رفتين ــه قيم اگرچ
ــن  ــگ در اي ــار رفتين ــرای يک ب ــر ب ــک نف ــان از ي ــزار توم 1۲0 ه
ــن ورزش در  ــی از اي ــتقبال خوب ــا اس ــود ام ــی ش ــذ م ــه اخ رودخان

ــت. ــده اس ــه ش ــن رودخان اي
در رودخانــه زاينــده رود نيــز رفتينــگ اجــرا می شــود کــه از 
ــکاران  ــگ ورزش ــق رفتين ــه، قاي ــت رودخان ــتاهای باالدس روس
ــول  ــدان ط ــکاران و عالقه من ــود و ورزش ــه می ش ــه آب انداخت ب

ــد. ــی می کنن ــوه ط ــات مي ــان باغ ــده رود را در مي ــه زاين رودخان
ــه زاينــده رود پايين تــر اســت و هميــن  قيمــت رفتينــگ در رودخان

امــر موجــب اســتقبال بيشــتر شــده اســت.
افزايش ورود مسـافر و گردشـگر به چهارمحال و بختياری به واسطه 
گـرم شـدن هـوا در نقاط مختلـف کشـور ازجمله خوزسـتان موجب 

رونق ورزش رفتينگ در اين اسـتان شـده اسـت.
ــی و  ــرايط توپوگراف ــاری به واســطه ش ــتان چهارمحــال و بختي اس
خــاص و وجــود رودخانــه خروشــان بهتريــن اســتان کشــور بــرای 
ــی  ــوزه قايقران ــتيکی از کارشناســان ح ــگ اس انجــام ورزش رفتين
و رفتينــگ در چهارمحــال و بختيــاری گفــت: ورزش هــای 
ــه را  ــک منطق ــعه ي ــه توس ــگ زمين ــه رفتين ــه ازجمل ماجراجويان

ــد. ــی کنن ــم م فراه
مســلم طاهريــان بابيــان اينکــه انجــام ورزش هــای ماجراجويانــه 
نيازمنــد ظرفيت هايــی اســت کــه در کمتــر نقــاط کشــور مشــاهده 
ــگ  ــرای ورزش رفتين ــال اج ــار داشــت: به عنوان مث ــود، اظه می ش
ــن  ــوان اي ــلماً نمی ت ــه مس ــت ک ــان اس ــه خروش ــد رودخان نيازمن
ــرای  ــه ب ــا اينک ــام داد و ي ــری انج ــتان های کوي ورزش را در اس
ــع  ــد و مرتف ــدر، وجــود کوهســتان های بلن اجــرای ورزش پاراگالي

نيــاز اســت.
اســتان  کــرد:  عنــوان  وی 
ــاری به واســطه  چهارمحــال و بختي
شــرايط توپوگرافــی و خــاص و 
ــان  ــای خروش ــه ه ــود رودخان وج
بهتريــن اســتان کشــور بــرای 
اســت. رفتينــگ  ورزش  انجــام 

ــگ  ــناس ورزش رفتين ــن کارش اي
تأکيــد کــرد: بايــد از ايــن ظرفيــت 
بــرای توســعه اســتان اســتفاده 

ــرد. ک
هم اکنــون  کــرد:  تأکيــد  وی 
تــور رفتينــگ ارمنــد شــهرت 
زمينــه  بايــد  و  پيداکــرده 
بهره گيــری جوانــان منطقــه از 

شــود. فراهــم  ظرفيــت  ايــن 
توســط  ارمنــد  رفتينــگ  تــور  هم اکنــون  داد:  ادامــه  وی 
شــرکت های خــارج از اســتان اجــرا می شــود و درآمــد ايــن ورزش 

بــه اســتان های ديگــر مــی رود.
ــان  ــت جوان ــرای فعالي ــه ب ــد زمين ــت: باي ــار داش ــان اظه طاهري
ــتان  ــن اس ــگ در اي ــای رفتين ــرای توره ــرای اج ــی ب چهارمحال
ــود. ــم ش ــتان فراه ــان اس ــرای جوان ــتغال ب ــا اش ــود ت ــم ش فراه

ــال و  ــه چهارمح ــران ب ــه از ته ــگ  ک ــکاران رفتين ــی از ورزش يک
ــه انجــام  ــود اظهــار داشــت: وجــود زمين ــاری ســفر کــرده ب بختي
ورزش رفتينــگ در ايــن اســتان موجــب ســفر ما بــه چهارمحــال و 

بختيــاری شــده اســت.
محمــد صــادق مقصــودی عنــوان کــرد: ايــن اســتان بســيار زيبــا 
اســت و رودخانــه زاينــده رود واقعــی را مــی تــوان در ايــن اســتان 

مشــاهده کــرد.
ــده رود  ــه زاين ــگ در رودخان ــرای ورزش رفتين ــرد: اج ــان ک وی بي
ــح و ورزش ديگــری  ــچ تفري ــا هي ــذت بخــش اســت و ب بســيار ل

ــل مقايســه نيســت. قاب
هم اکنــون وجــود رودخانــه زاينــده رود زمينــه انجــام ورزش 
رفتينــگ را در ايــن شهرســتان فراهــم کــرده اســت کــه ايــن امــر 
ــتفرماندار  ــده اس ــه ش ــان منطق ــياری از جوان ــتغال بس ــب اش موج
شهرســتان ســامان نيــز اظهــار داشــت: وجــود رودخانــه زاينــده رود 
در شهرســتان ســامان زمينــه توســعه گردشــگری را در ايــن 

ــت. ــرده اس ــم ک ــتان فراه شهرس
ــک نعمــت  ــده رود ي ــه زاين ــرد: رودخان ــوان ک ــعيد صالحــی عن س
بــزرگ بــرای شهرســتان ســامان بــه شــمار مــی رود کــه موجــب  
ــی، ورزشــی  رونــق همــه حوزه هــای مختلــف گردشــگری، باغبان

ــن شهرســتان را توســعه داده اســت. و... شــده و اي
وی عنـوان کـرد: هم اکنون وجـود رودخانه زاينـده رود زمينـه انجام 
ورزش رفتينـگ را در ايـن شهرسـتان فراهـم کـرده کـه ايـن امـر 

موجـب اشـتغال بسـياری از جوانـان منطقه نيز شـده اسـت.
وی عنــوان کــرد: در حــال حاضــر بيشــترين مســافران 
چهارمحــال و بختيــاری در طــول تابســتان بــه شهرســتان 

ــد. ــی کنن ــفر م ــامان س س

رونق »رفتینگ« در
 چهارمحال وبختیاری/
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و  تاریخــی  مجموعــه 
گورســتان  فرهنگــی 
خالــد  زیارتــگاه  و 
می توانــد  کــه  نبــی 
در  تحــول  راهگشــای 
گردشــگری  صنعــت 
در  باشــد  گلســتان 
مناطــق  لیســت  در  نزدیــک  آینــده ای 

می گیــرد.  قــرار  کشــور  نمونــه 

مجموعــه تاريخــی و فرهنگــی گورســتان 
منطقــه  يــک  در  نبــی  خالــد  زيارتــگاه  و 
ــری شــمال  ــه 90 کيلومت کوهســتانی و در فاصل
شــرق شهرســتان گنبــدکاووس، 55 کيلومتــری 
شــمال شــرق شهرســتان کاللــه و ۶ کيلومتــری 
روســتای گچــی ســو بخــش مرکزی شهرســتان 
کاللــه و بــر فــراز قلــه کــوه گوگجــه داغ 

اســت. واقع شــده 
ــد ســنگ مزارهــای ايســتاده و  بســياری معتقدن
ــا  ــتانی، تپه ماهوره ــر باس ــرد، مناظ منحصربه ف
ــن  ــراف اي ــت نخورده اط ــر و دس ــت بک و طبيع
مجموعــه فرهنگــی- تاريخی اســت که ســاالنه 
بيــش از 150 هــزار گردشــگر داخلــی و خارجــی 
ــه  ــد. جاذب ــی کن ــذب م ــود ج ــوی خ ــه س را ب
ديگــر منطقــه قلــه کــوه گوگجــه داغ اســت کــه 
در بيــن مــردم بــه قلــه »قــدرت« نيــز معــروف 
اســت و حــدود 700 متــر از ســطح دريــا ارتفــاع 
دارد. رشــته کوه گوگجــه داغ از مشــرق بــه 
ــرب و  ــمال و غ ــملک و از ش ــا ش ــای باب کوه ه

ــته اســت. ــراف پيوس ــزار دره اط ــه ه ــوب ب جن
ــتانی  ــی کوهس ــد نب ــگاه خال ــی زيارت راه ارتباط
ــوزی  ــره ق ــه و تمرق ــق کالل ــا از طري ــت ام اس
ــه  ــی ب ــت ول ــواری نيس ــل راه دش ــا آن مح ت
دليــل دوری راه و فقــدان وســيله نقليــه، کمبــود 
تســهيالت رفاهــی در محــل و همچنيــن گرمای 
ــن  ــتان، بهتري ــرمای زمس ــتان و س ــديد تابس ش
ــرای انجــام بازديــد و زيــارت مجموعــه  زمــان ب
ــت  ــن و ارديبهش ــای فروردي ــی، ماه ه ــد نب خال
اســت کــه در ايــن زمــان تــور خالــد نبــی در کنار 
ليســت ســفرهای خارجــی تــور گردانــان کشــور 

قــرار می گيــرد.
بقعــه خالــد نبــی، بقعه هــای عالــم بابــا و چوپــان 
ــن  ــير و همچني ــج ش ــام پن ــه ن ــا و دره ای ب عط
ــای  ــته تپه ماهوره ــدان، رش ــر دن ــمه خض چش
ــر از  ــب کمت ــا به مرات ــاع آن ه ــه ارتف ــی ک خاک
ارتفــاع محــل مرقــد خالــد نبی اســت، گورســتان 
عظيمــی بــا حــدود ۶00 ســنگ مزارهــای 
اســتوانه ای کــه تــا ارتفــاع حداکثــر ۲ متــر در آن 

ديــده می شــود.
گورســتان خالــد نبــی در شــرق بقعــه عالــم بابــا 
و بــر روی يک رشــته تپه هــای خاکــی کــه 
ارتفــاع آن به مراتــب کمتــر از ارتفــاع محــل 
ــيع  ــتان وس ــت، گورس ــی اس ــد نب ــگاه خال زيارت
ــه  ــی هســت ک ــده و عجيب ــا منظــره خيره کنن ب
ــه  ــه شــکل اســتوانه هايی ب ســنگ قبرهای آن ب
ــی  ــاط ديدن ــی از نق ــا بخش ــر تنه ــاع دو مت ارتف

ــت. ــی اس ــی – تاريخ ــه فرهنگ ــن مجموع اي
از  يکــی  بی شــک  نبــی  خالــد  گورســتان 
ــنگ  ــا س ــتان های کشــور ب ــن گورس قديمی تري
مزارهــای بســيار منحصربه فــرد و بی نظيــر 
بــه شــمار می آيــد و به تنهايــی ميــدان کار 
ــخ،  ــگران تاري ــرای پژوهش ــی ب ــی بزرگ پژوهش
باستان شناســی، مردم شناســی، مرمــت آثــار 
و اشــياء، زمين شناســی، جغرافــی، زيســت، 
جانورشناســی، گياه شناســی و ... اســت کــه 
ــت و  ــل غفل ــه دلي ــان و ب ــفانه به مرورزم متأس
ــت. ــی اس ــی و ويران ــال خراب ــی در ح کم توجه
ــد نبــی  ــگاه خال ــد نبــی در داخــل زيارت قبــر خال
ــر، قــرار دارد.  ــر روی قب ــا پارچــه ســفيدرنگی ب ب
پارچه هــای  تکه هــای  و  نوارهــا  همچنيــن 
ــزان  ــه و آوي ــی دوخت ــه به صــورت افق رنگــی ک
شــده و تعــدادی ســنگ های کــروی و گــرد 
ــه  ــه از محوط ــه ک ــنگ هندوان ــه س ــهور ب مش
بيرونــی امامــزاده و از پــای ســنگ مزارهــا 
ــت  ــرار دارد. درخ ــای آن ق ــده در پ جمع آوری ش
نذرکــرده ای هــم در برابــر در ورودی بقعــه عالــم 
ــرک( در مجــاورت و محوطــه  ــرک )دي ــا و تي باب
بيرونــی زيارتــگاه خالــد نبــی تيــر چوبــی ديــده 
ــوب  ــا چ ــان ي ــوب درم ــه چ ــه ب ــود ک می ش

ــت. ــروف اس ــز مع ــرگرمی ني س
ــرزمين  ــه س ــی را ب ــد نب ــا خال ــن ه ــه اي هم
ــن  ــت و اي ــرده اس ــل ک ــران تبدي ــب اي عجاي
گردشــگران  موردتوجــه  نه تنهــا  مجموعــه 
داخلــی بلکــه به عنــوان مقصــد گردشــگری 
ــرده  ــل ک بســياری از گردشــگران خارجــی تبدي

اســت.

هــزار   200 حضــور  lپیش بینــی 
گردشــگر در 3 مــاه

عضــو هيئــت امنــاء مجموعــه فرهنگــی و 
ــه مناظــر  ــان اينک ــی )ع( بابي ــد نب ــگاه خال زيارت
اصيــل  وزندگــی  بکــر  باســتانی، طبيعــت 

روســتايی ســاالنه بيــش از 150 هــزار مســافر و 
ــی  ــت: پيش بين ــذب می کند،گف ــگر را ج گردش
ــش از  ــه نخســت امســال بي ــم در 3 ماه می کني
ــن  ــی از اي ــی و خارج ــگر داخل ــزار گردش ۲00 ه

ــد. ــدن کنن ــه دي مجموع
ــان اينکــه امســال  ــدزاده بابي ــان محمــد حمي ام
ــی  ــگران خارج ــدگان و گردش ــداد بازديدکنن تع
ايــن مجموعــه 50 درصــد افزايــش داشــته 
ــه اوج  ــون ک ــاه تاکن ــزود: از فروردين م اســت، اف
ــت،  ــی اس ــه تاريخ ــن مجموع ــه اي ــافرت ب مس
ــن  ــون 50 گــروه گردشــگران خارجــی از اي تاکن
مجموعــه ديــدن کــرده و بيشــتر از يک شــب در 

آن بيتوتــه کرده انــد.
از ۶ کيلومتــر جــاده خاکــی فرعــی و  وی 
ــا  ــال آب ب ــرب و انتق ــود آب ش ــرض، کمب کم ع
ــی و ...  ــات رفاه ــود امکان ــور، نب ــر و تراکت تانک
به عنــوان کمبودهــای موجــود در ايــن مجموعــه 
نــام بــرد و تصريــح کــرد: هرچنــد در ســال های 
ــال  ــانی و انتق ــی در برق رس ــات خوب ــر اقدام اخي
۲0 هــزار ليتــر آب بــا تانکــر از ســوی آب و 
فاضــالب روســتايی و مرمــت 40 زائرســرا در 
ــد نبــی  ايــن مجموعــه صــورت گرفتــه امــا خال
ــات زيرســاختی اســت. ــد امکان ــان نيازمن همچن

ــه  ــی در هال ــد نب ــی خال ــت مل lثب
ابهــام

امنــاء مجموعــه فرهنگــی  عضــو هيئــت 
از  انتقــاد  بــا  )ع(  نبــی  خالــد  زيارتــگاه  و 
کم توجهــی برخــی از مســئوالن بــه ايــن 
مجموعــه، خاطرنشــان کــرد: خالــد نبــی و 
تاريخــی اطــراف آن و طبيعــت  مجموعــه 
ــد  ــه مه ــتان را ب ــد گلس ــه می توان ــر منطق بک
ــای  ــات و کاوش ه ــگری و مطالع ــعه گردش توس

کنــد. تبديــل  باستان شناســی 
وی اضافــه کــرد: گورســتان ايــن مجموعــه 
متعلــق بــه دوره پيــش از اســالم اســت و انجــام 

می توانــد  حتــی  باستان شناســی  مطالعــات 
ــا  ــد ام ــول کن ــار تح ــن را دچ ــدن ايران زمي تم
ايــن مجموعــه همچنــان مــورد بی توجهــی 

ــت. ــه اس ــئوالن قرارگرفت ــی از مس برخ
ــه در  ــن مجموع ــدن اي ــت نش ــد زاده از ثب حمي
فهرســت آثــار ملــی کشــور انتقــاد کــرد و ادامــه 
داد: ثبــت ايــن مجموعــه در فهرســت آثــار ملــی 
و معرفــی بيش ازپيــش آن می توانــد زمينــه 
اشــتغال پايــدار و توســعه گردشــگری در اســتان 

ــد. ــم زن را رق

lتوجــه بــه خالــد نبــی اولویــت 
اســتان نیســت

بــی شــک مــی تــوان خالــد نبــی کــه ظرفيــت 
بزرگــی بــرای توســعه شــرق اســتان و حتــی کل 
ــه  ــدون توج ــه ب ــی ک ــت. ظرفيت ــتان دانس گلس
ــه  ــزار گردشــگر را ب ــد ه مســئوالن ســاالنه چن
خــود جــذب مــی کنــد ولــی ايــن گردشــگران در 
فقــدان امکانــات آورده ای بــرای اســتان ندارنــد.

در هميــن رابطــه، فرمانــدار کاللــه بابيــان اينکــه 
ايــن مجموعــه بيشــتر از معرفــی نيازمنــد تأمين 
ــگاه  ــه زيارت ــت: مجموع ــت، گف زيرساخت هاس
ــمندی  ــه ارزش ــی مجموع ــد نب ــتان خال و گورس
ــه ارزش آن  ــئوالن ب ــی از مس ــه برخ ــت ک اس
ــا اينکــه برنامه هــای ديگــری  ــد و ي ــی نبرده ان پ
ــا  ــت آن ه ــی اولوي ــد نب ــه خال ــه ب ــد و توج دارن

نيســت.
نصــرت برزگــر افــزود: داليــل بســياری روشــنی 
ــد  ــرد خال ــات ک ــوان اثب ــه می ت ــود دارد ک وج
ــرای  ــد ب ــه يــک برن ــد در اســتان ب نبــی می توان

ــل شــود. جــذب گردشــگر خارجــی تبدي
ــای  ــا کمبوده ــه ب ــن مجموع ــه داد: اي وی ادام
ــده  ــالش ش ــد ت ــت هرچن ــه اس ــياری مواج بس
دريکــی دو ســال گذشــته بــا همــکاری اداره کل 
ــی و  ــای مردم ــاء، کمک ه ــت امن ــاف، هيئ اوق
ــع کميتــه برنامه ريــزی شهرســتان بخشــی  مناب

زهرا بهرامی

خالد نبی راهگشای گردشگری گلستان،

سرزمین عجایب ایران در لیست مناطق نمونه گردشگری قرار می گیرد

گردشگری تابستانی
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ــود. ــن ش ــای آن تأمي از نيازه
وی اضافــه کــرد: يکــی از معضالت و مشــکالت 
ايــن مجموعــه ۶ کيلومتــر جــاده فرعــی اســت 
ــراث  ــن مي ــه ای بي ــه ســال گذشــته تفاهم نام ک
ــازی  ــتان و اداره کل راه و شهرس ــی گلس فرهنگ
بــرای انجــام عمليــات عمرانــی آن منعقــد شــد 
امــا متأســفانه تاکنــون ايــن امــر محقــق نشــده 

ــت. اس
ســال گذشــته تفاهم نامــه ای بيــن ميــراث 
ــازی  ــتان و اداره کل راه و شهرس ــی گلس فرهنگ
بــرای انجــام عمليــات عمرانــی آن منعقــد شــد 
امــا متأســفانه تاکنــون ايــن امــر محقــق نشــده 

ــت اس
گردشــگری  طــرح  اينکــه  بابيــان  برزگــر 
مجموعــه خالــد نبــی ســال گذشــته بــا انتخــاب 
مشــاور تهيه شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: ايــن 
ــعه  ــرای توس ــه ب ــرح و برنام ــه دارای ط مجموع
گردشــگری اســت امــا همچنــان نيازمنــد منابــع 

ــی اســت. مال
وی تصريــح کــرد: ســال گذشــته تــالش کرديم 
از مســئوالن اثرگــذار اســتانی بــرای بازديــد 

از ايــن مجموعــه دعــوت کنيــم و اســتاندار 
و نماينــده ولی فقيــه در اســتان نيــز پــس از 
ــودن و  ــا ب ــر راهگش ــه ب ــن مجموع ــد از اي بازدي
ــر تحــول در  ــی ب ــد نب ــذاری مجموعــه خال اثرگ
صنعــت گردشــگری اســتان تأکيــد داشــتند امــا 
تاکنــون شــاهد اتفــاق عمليــات چشــمگيری در 

ــم. ــوزه نبوده اي ــن ح اي
فرمانــدار کاللــه تأکيــد کــرد: در عمــل بــه ايــن 
نتيجــه رســيده ايم کــه بــا منابــع محــدود مالــی 
بخــش دولتــی راهگشــای تحــول ايــن منطقــه 
نيســت و بايــد بخــش خصوصــی بــه ايــن 

ــد. ــوع ورود کن موض

به عنــوان  نبــی  خالــد  lمعرفــی 
گردشــگری نمونــه  منطقــه 

همانطــور کــه فرمانــدار کاللــه هــم تاکيــد کــرد، 
نبــود امکانــات و زيرســاخت باعــث شــد تــا هــم 
رشــد حضــور گردشــگران چشــمگير نباشــد و آن 
ــا از شــرايط  ــه اســتان مــی آينــد ي هايــی کــه ب
راضــی نباشــند و يــا آورده ای بــرای اســتان 
نداشــته باشــند. در ايــن رابطــه نيــاز اســت ميراث 

فرهنگــی گلســتان برنامــه ريــزی دقيقتر داشــته 
ــه در  ــی ک ــتگاه هاي ــکاری دس ــا هم ــد و ب باش
توســعه زيرســاخت هــای منطقــه نقــش دارنــد، 
رونــد بهبــود وضعيــت آنجــا را تســريع بخشــد.

ــا ايــن حــال ميــراث فرهنگــی برنامــه ريــزی  ب
هايــی طــی ســال هــای گذشــته انجــام داد، ولی 
ايــن برنامــه هــا عملــی نشــد تــا همچنــان خالد 

نبــی مظلــوم باشــد.
ــی،  ــراث فرهنگ ــرکل مي ــه، مدي ــن رابط در اي
صنايع دســتی و گردشــگری گلســتان بابيــان 
حــوزه  ايــن  در  مثبتــی  گام هــای  اينکــه 
برداشته شــده اســت، گفــت: ســال گذشــته 
اعتبــار خوبــی بــرای مجموعــه فرهنگــی 
ــه  ــود ک ــده ب ــی پيش بينی ش ــد نب ــی خال تاريخ
ــت  ــی دول ــکالت مال ــل مش ــه دلي ــفانه ب متأس

تاکنــون تخصيــص نيافتــه اســت.
ــا  ــم ب ــا داري ــزود: امســال بن ــم کريمــی اف ابراهي
تخصيــص 150 ميليــون تومــان اعتبــار در ايــن 
مجموعــه بخشــی از زيرســاخت های موردنيــاز را 

تأميــن کنيــم.
وی ادامــه داد: اميدواريــم تــا پايــان ســال مالــی 

94 )تيرمــاه 95( 150 ميليــون تومــان اعتبــار 
ــم در  ــا بتواني ــد ت ــص ياب ــته تخصي ــال گذش س

ــم. ــه کني ــده آن را هزين ــت باقی مان مهل
خالــد  هفتــه گذشــته  داد:  ادامــه  کريمــی 
نبــی و 3 منطقــه ديگــر به عنــوان منطقــه 
کــه  معرفی شــده اند  ســازمان  بــه  نمونــه 
ــا تائيــد آن و جــذب اعتبــار بتوانيــم  اميدواريــم ب
زيرســاخت های موردنيــاز در خالــد نبــی را 

تأميــن کنيــم.
ــه  ــب منطق ــورت تصوي ــد: در ص ــر ش وی متذک
ــاری  ــه اعتب ــون توج ــه کان ــی ب ــد نب ــه خال نمون
و پايلــوت اقامــت مســافران در گلســتان تبديــل 

می شــود.
بــه نظــر می رســد هم اکنــون خالــد نبــی، 
ــون  ــه کان ــه ب ــران ک ــب اي ــرزمين عجاي س
داخلــی  و  خارجــی  گردشــگران  توجــه 
تبديل شــده و همچنــان بــرای بســياری از 
گلســتانی ها ناشــناخته اســت بيش ازپيــش 
نيازمنــد توجــه و تأميــن زيرساخت هاســت 
ــار  کــه آن هــم تنهــا در ســايه تخصيــص اعتب

می شــود. محقــق 

وســیع  پهنــه  قلــب  در  لرســتان 
رشــته کوه زاگــرس در زمینــه تنــوع 
گیاهــان دارویــی دارای توانمندی هــای 
بالقــوه ای اســت کــه هنــوز نــه به خوبــی شناخته شــده و نــه 

بهــره اقتصــادی مناســبی از آن بــرده شــده اســت. 

شهرســتان بروجــرد به عنــوان يکــی از ظرفيت هــای بالقــوه 
طبيعــی در منطقــه زاگــرس بــا دارا بــودن تنــوع پهنه هــای 
ــه  و.... توانســته  ــوه و کوهپاي ــه، ک ــه دشــت، تپ ــی ازجمل جغرافياي

ــد. ــرورش ده ــود پ ــی را در دل خ ــی فراوان ــان داروي گياه
ايــن تنــوع بــه نحــوی اســت کــه طبــق آخريــن آمارهــا بيــش از 

ــه گيــاه دارويــی در منطقــه بروجــرد رويــش دارد. 170 گون
ــان  ــان صــدای گياه ــر پايم ــا در زي ــور از دشــت ها و تپه ه ــا عب  ب
ــده  ــمان تني ــر لباس ــی ب ــه گاه ــنويم ک ــده ای را می ش خشک ش
ــود  ــردن آن از خ ــعی در دور ک ــوان س ــام ت ــا تم ــا ب ــوند و م می ش
را داريــم غافــل از آنکــه آن گيــاه می توانــد معجــزه ای در درمــان و 
ســالمت جامعــه باشــد و بســياری از داروهــای شــيميايی پرادعــای 

امــروزی را در رقابــت درمــان بيمــاری مغلــوب کنــد.
 کــوه و دشــت و عبــور دل نشــين رودخانه هــا فضايــی را بــه 
ــه »کنگــر«،  وجــود آورده کــه بســياری از گياهــان دارويــی ازجمل
»شــيرين بيان«،  »زرشــک«،  »خاکشــير«،  »به ليمــو«، 
»کتيــرا«، »ســياه دانه«، »بابونــه« و...توانســته اند هم زيســتی 

شــگفت انگيزی را در کنــار هــم داشــته باشــند.
ــی اســالمی گفــت: منطقــه  ــدر طــب ايران  حکيــم خيرانديــش، پ
بروجــرد بيــش از70 درصــد از گياهــان دارويــی مشــترک در 
اســتان های مختلــف کشــور را در خــود جــای داده اســت کــه ايــن 
نشــان از يــک اقليــم برجســته در ايــن منطقــه دارد،  پهنــه ای کــه 

ــد. ــای بده ــود ج ــه و... را در خ ــوه، دره، دشــت، تپ توانســته ک
ــاد از  ــه و وزش ب ــن منطق ــب در اي ــی مناس ــه داد: بارندگ  وی ادام
ــت  ــه مرغوبي ــده ک ــب ش ــتان موج ــن شهرس ــمت اي ــار س چه
خاصــی در گياهــان دارويــی ايــن منطقــه و اقليم هــای مشــابه آن 
نســبت بــه اســتان های خشــک و حتــی تــر کشــور وجــود داشــته 

باشــد.
ــق  ــی از مناط ــرد برخ ــح ک ــالمی تصري ــی اس ــب ايران ــدر ط پ
ــبی  ــم مناس ــن اقلي ــان دارای چني ــتان و آذربايج ــتان، کردس لرس
ــت. ــم اس ــت عظي ــک ظرفي ــود ي ــه خ ــن به نوب ــه اي ــتند ک هس

 خيرانديــش، گفــت: اگــر قــرار اســت کــه گياهــان دارويــی در ايــن 
مناطــق بــه ظرفيتــی اقتصــادی تبديــل شــود نيــاز اســت اقدامــات 
ــای  ــظ گونه ه ــرای حف ــت ب ــرل برداش ــه کنت ــنجيده ای ازجمل س
ــه  ــی ب ــه گياه ــل گون ــب، تبدي ــی مناس ــت فصل ــود، برداش موج

ــرای عرضــه انجــام شــود. ــودر، عــرق و...ب ــه، پ عطرماي
وی گســترش دانــش طــب ايرانــی اســالمی را در ســطح جامعــه 
ــد و بيــان داشــت: علــم آناليــز ترکيــب گياهــان  ضــروری خوان
دارويــی، توجــه بــه ميــزان غلظــت داروی گياهــی بايــد کامــاًل 
ــا مقدمــات تبديل شــدن ايــن ظرفيــت  ــا دقــت انجــام شــود ت ب

بــه اقتصــادی محــور انجــام شــود.
ــب  ــردم از ط ــوم م ــتقبال عم ــا اس ــی رود ب ــد م ــرروی امي  به ه
ــا  ــن ظرفيت ه ــتفاده از اي ــش اس ــی اســالمی و گســترش دان ايران
ــن نعمــت عــالوه  ــرار گرفتــن آن در دســت صاحب نظــران، اي و ق
ــادی در  ــای اقتص ــه نقش ه ــدار در جامع ــالمت پاي ــاد س ــر ايج ب
توليــد ثــروت ايفــا کنــد و به واقــع اين گونــه ويژگی هاســت 
کــه بســترهای فراوانــی را بــرای گردشــگری ســالمت در بروجــرد 

ــت. ــم آورده اس فراه
ــع آن  ــه تب ــو توريســم و ب ــوان پايتخــت ژئ  اســتان لرســتان به عن
ــا همــه ايــن ظرفيت هــا هنــوز ســرمايه های  بروجــرد متأســفانه ب
نهفتــه اش در زيــر پــای رهگــذران به راحتــی لــه می شــود و 
فرصت هــای ســرمايه گذاری در ايــن منطقــه بــا ايــن همــه 

ــی رود. ــت م ــی از دس ويژگ

رویش ۱۷۰ گونه گیاه دارویی در بروجرد

قلب زاگرس رویشگاه بی نظیر گیاهان دارویی؛ ظرفیتی که از دست می رود
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ــناخته در  ــر ناش ــر بک ــیازگه؛ کوی س
ــل  ــه در فص ــت ک ــان اس ــب اصفه قل
ــه  ــه دل تپ ــوردان را ب ــر ن ــار کوی به
ــوت  ــود دع ــیاه رنگ خ ــه های س ماس

می کنــد. 

ــا  ــان ب آرامــش گــردش در ميــان تپه هــا و رمــل و ماســه های بياب
پای برهنــه، شترســواری در دل کويــر و جاذبه هايــی ماننــد ســافاری  
ســواری هــر گردشــگر بی تجربــه کويــر را نيــز بــه ادامــه ســفر در 

ــد. ــران تشــويق می کن ــر اي ــای بک دل بيابان ه
در ميــان ايــن زيبايی هــا رصــد آســمان کويــر از جذابيــت ويــژه و 
وصف نشــدنی برخــوردار اســت؛ درواقــع رصــد کامــل آســمانی کــه 
ــود و  ــر می ش ــا براب ــر صده ــياه کوي ــب های س ــتارگانش در ش س
تماشــای واضــح ســتارگانی کــه هيــچ گاه در دل شــهر موفــق بــه 
کشــف و مشــاهده آن هــا نشــده ايم جاذبــه ســفر بــه کويــر را چنــد 

ــد. ــر می کن براب
از ســويی کويــر به عنــوان يکــی از جذاب تريــن نقــاط گردشــگری 
ــور  ــود و  کش ــناخته می ش ــال ش ــک س ــای خن ــا در فصل ه دني
ــا توجــه به قــرار گرفتــن در فــالت خشــک مرکــزی  ايــران نيــز ب

دارای اســتعدادهای بالقــوه فراوانــی در ايــن زمينــه اســت.
ــام  ــام در تم ــهرتی بن ــان ش ــای اصفه ــان کويره ــن مي ــا در اي ام
ــه، مرنجــاب و مصــر شــهرتی  ــر ورزن ــای کوي ــد و نام ه ــا دارن دني

نام آشــنا در ميــان عالقه منــدان بــه کويرگــردی دارد.
ايــن در حالــی اســت کــه بســياری از کويرهــای کشــورمان نيــز تــا 
ــژه  ــه وي ــد توج ــه نيازمن ــد ک ــناخته مانده ان ــال ناش ــال های س س
ميــراث فرهنگــی و گردشــگری بــرای معرفــی ايــن جاذبه هــا بــه 

دنيــا و حتــی مــردم کشــورمان هســتيم.

lدرخشش »سیازگه« در میان کویرهای مختلف ایران
ــوان  ــيازگه« به عن ــام »س ــران ن ــف اي ــای مختل ــان کويره در مي
ــاد در  ــمال ابوزيدآب ــای ش ــه ريگزاره ــترده در دامن ــه ای گس پهن
بخــش کويــرات آران و بيــدگل قــرار می درخشــد امــا ايــن کويــر 
ــی و  ــتان داخل ــر دوس ــگران و کوي ــم گردش ــون از چش ــا تاکن زيب

ــت. ــده اس ــی دورمان خارج
ــراث فرهنگــی آران  ــان، سرپرســت مي ــاط جــواد صديقي دراين ارتب
ــدگل  ــاد آران و بي ــه ابوزيدآب ــت: در منطق ــار داش ــدگل ، اظه و بي
منطقــه ای  هســت کــه ســياهی زميــن از مســير حرکــت مشــخص 
اســت کــه ايــن منطقــه را مــردم محلــی ســيازگه می نامنــد چراکه 
ــا ديگــر رمل هــا و مناطــق  ــه ب خــاک و فضــای ســياه رنگ منطق

ــرق دارد. اطــراف ف
وی بــا بيــان اينکــه قــرار گرفتــن ايــن پهنــه در ميــان رمل هــای 
منطقــه  بــه  بی نظيــر  دســت نخورده خاکی رنــگ جلــوه ای 
بخشــيده اســت، ابــراز داشــت: ايــن رمل هــای ماســه ای و 

تپه هــای جلــوه ای ديدنــی بــه کويــر ســيازگه داده اســت.
سرپرســت ميــراث فرهنگــی آران و بيــدگل بــا اشــاره بــه 
ــاف  ــمان ص ــت: آس ــيازگه گف ــه س ــی منطق ــای طبيع جاذبه ه
ــر  ــتارگان را در براب ــوه از س ــی انب ــه دامن ــدون ک و روشــن شــب ب
قابليت هــای  از  می گســتراند،  آســمان  تماشــاگران  چشــم 

بی بديــل ايــن منطقــه اســت.

lســیازگه، طبیعتــی بکــر بــرای گردشــگری علمــی 
اهالــی دانــش

وی بــا بيــان اينکــه پوشــش گياهــی و جانــوری ســيازگه می توانــد 
حتــی در گردشــگری علمــی موردتوجــه و مقصــد قــرار گيــرد، ابراز 
داشــت: پوشــش گياهــی در مناطــق شــنی درختــان تــاغ و نســی و 

در مناطــق اســتپی تــاغ، درمنــه، جگــن، رشــمه، شــور الــوان، شــور 
ــی  ــاب و داروي ــای گياهــی کمي ــود گونه ه ــا وج ــی اســت ام بيابان
ــی از  ــود يک ــه خ ــن منطق ــکنبيل در اي ــز و اس ــنان، گ ــد اش مانن
ــم  ــی عل ــد موردتوجــه اهال جاذبه هــای مهمــی اســت کــه می توان

و دانــش باشــد.
ــت،  ــودن طبيع ــل بکرب ــه دلي ــن ب ــه داد: همچني ــان ادام صديقي
ــوده و  ــوردار ب ــی برخ ــت خوب ــه از امني ــن منطق ــش اي حيات وح
پوشــش جانــوری منطقه شــامل شــاهين، عقــاب، خرگــوش، روباه 
شــنی، گربــه شــنی، شــغال، گــرگ، جــرد، هوبــره، انــواع آگامــا و 

ــار و پاِمســواکی اســت. م

lبرگزاری مسابقات شترسواری سیازگه در بهار
باوجــود خشــکی و بی آبــی،  وی اضافــه کــرد: همچنيــن 
گونه هــای نــادر جانــوری ماننــد يوزپلنــگ آســيايی، کاراکال 
در ايــن منطقــه يافــت می شــود کــه تمــام اين هــا خــود از 

اســت. منطقــه  جاذبه هــای 
گردشــگری  و  فرهنگــی، صنايع دســتی  ميــراث  سرپرســت 
ــر ســيازگه مســابقات  ــه اينکــه در کوي ــا اشــاره ب ــدگل ب آران و بي
ــن  ــار اي ــت: در کن ــزار می شــود، گف ــز برگ ــار ني شترســواری در به
جاذبه هــای زيســتی هم جــواری ســيازگه بــا آثــار تاريخــی و 
فرهنگــی شــهر ابوزيدآبــاد به عنــوان پايتخــت گويش هــای کهــن 
ايرانــی، قلعــه عباســی و کاروانســرای خشــتی ابوزيدآبــاد می توانــد 

ــد. ــر باش در جــذب گردشــگران بســيار مؤث

lجاذبه های متفاوت کویرهای مختلف ایران
شــايد جاذبه هــای کويرگــردی ماننــد شترســواری، ســافاری 
ســواری، پيــاده روی در دل کويــر و غيــره بــه نظــر مشــابه يکديگــر 
باشــد امــا جالــب اينکــه جاذبه هــای طبيعــی هــر کويــر بــا ديگری 
ــت رمل هــا و  ــه ای کــه حتــی جنــس و حال ــاوت اســت به گون متف
تپــه ماســه ها در دل کويــر ورزنــه تــا کويــر مصــر کــه ســاعت ها 
بــا اصفهــان فاصلــه دارد متفــاوت اســت و کشــف محــل و تغييرات 
هرکــدام از تپــه  ماســه ها در هــر کويــر جذابيــت تــازه ای جــدای از 

ديگــر مــوارد دارد.
در ايــن ميــان ســيازگه نيــز کويــر دســت نخورده ديگــری 
ــام  ــان ن ــا در مي ــازه ای دارد ام ــوع و ت ــای متن ــه زيبايی ه اســت ک
ــر  ــت و ب ــده اس ــام آن گم ش ــدودی ن ــا ح ــهور ت ــای مش کويره
ايــن اســاس نيازمنــد توجــه بيشــتر مســئوالن بــرای بهره گيــری 
ــت  ــناخته اس ــدودی ناش ــا ح ــر و ت ــر بک ــک کوي ــای ي از جاذبه ه
کــه ايــن امــر به يقيــن در افزايــش گردشــگری داخلــی و به ويــژه 

ــزايی دارد. ــت بس ــی اهمي خارج

فريدون  اهلل يـاری، مديرکل ميـراث فرهنگی اصفهـان ، در ارتباط با 
برنامه هـای ميراث فرهنگی در راسـتای ارتقای سـطح گردشـگری 
ايـن منطقه کويری اظهـار داشـت: به طورکلی مناطـق کويری چند 
سـالی اسـت کـه مـورد اسـتقبال بسـيار خـوب گردشـگران داخلی 
قرارگرفته اسـت و بر اين اسـاس طرح هـای گردشـگری زيادی نيز 
بـرای  کويرهای آران و بيدگل در دسـت اسـت کـه نيازمند حمايت 

است. سـرمايه گذاران 

lحفـظ طبیعت کویر بیـش از تأسـیس مجموعه های 
گردشـگری اهمیت دارد

وی افــزود: بــا توجــه بــه اينکــه بخــش مهــم کويرگــردی 
ــب،  ــمان ش ــد آس ــای رص ــتفاده از برنامه ه ــد اس ــت آن مانن طبيع
ــش از  ــد پي ــت باي ــره اس ــر و غي ــاده روی در کوي ــواری، پي شترس
ــت محيطی  ــات زيس ــگری مالحظ ــای گردش ــاد مجموعه ه ايج
الزم درزمينــه منابــع طبيعــی منطقــه ماننــد حفــظ منابــع طبيعــی 

ــود. ــال ش اعم
مديــرکل ميــراث فرهنگــی اصفهــان در ارتبــاط بــا ايجــاد 
اقامتگاه هــای گردشــگری در ايــن منطقــه تأکيــد کــرد: بــر 
ايــن اســاس بــا توجــه بــه اينکــه اغلــب ايــن کويرهــا در حاشــيه 
روســتاها و يــا شــهرها قــرار دارنــد در ايــن مناطــق بــوم گردهــای 
ســنتی بــرای گردشــگران تعبيه شــده اســت و در منطقــه کويــرات 
ــرار دارد  ــن بخــش ق ــز در اي ــر ســيازگه ني ــدگل  کــه کوي آران و بي
ــت  ــی در دس ــران اقدامات ــای اي ــياری از کويره ــد بس ــز همانن ني
ــت  ــد حماي ــد نيازمن ــان ش ــه بي ــور ک ــه همان ط ــت ک ــام اس انج

ســرمايه گذاران بخش هــای خصوصــی نيــز هســت.

lنزدیکــی ســیازگه بــه پایتخــت، مهم تریــن 
مزیــت کویــر بــرای جــذب گردشــگران  

باوجــود خصوصيــات بکــر زيســتی و فرهنگــی، منطقــه ســيازگه 
نســبت بــه ديگــر مناطــق کويــری اصفهــان کمتــر مــورد بازديــد 
ــه  ــن منطق ــه اســت، درحالی کــه اي و توجــه گردشــگران قرارگرفت
به واســطه نزديکــی بــه پايتخــت کشــور و همچنيــن جــاده 
برنامه ريــزی ســاده  يــک  بــا  آســان می توانــد  دسترســی 

ــد. ــذب کن ــود ج ــوی خ ــادی را به س ــگران زي گردش
مسير دسترسی:

ســيازگه پهنــه ای گســترده در دامــن ريگزارهــای شــمال ابوزيدآباد 
اســت، جــاده ای کويــری را کــه بــه ســمت شــمال دنبــال کنيــد در 
حصــار تپه ماهورهــا بــه مســاحتی همــوار و بکــر برمی خوريــد کــه 
ــا ناهمــواری ريگــزار، بســيار جــذاب اســت؛ بنابرايــن  در تالقــی ب

شــما اکنــون در دل کويــر ســيازگه هســتيد.

سیازگه؛کویر بکر ناشناخته در قلب اصفهان/ شترسواری دوالدوال  در کویر

فاطمه کازرونی

گردشگری تابستانی
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داریــد  تصمیــم  اگــر 
هفتــه  آخــر  یــک 
تابســتانی متفــاوت را 
تجربــه کنیــد پیشــنهاد 
ــا آذربایجــان شــرقی  م
ــت.  ــز اس ــهر تبری و ش
و  زیبــا  منطقــه ای 
ــز را  ــی خاطره انگی ــه تعطیات ــم نواز ک چش

می زنــد.  رقــم  برایتــان 

ــل  ــه دلي ــز ب ــهر تبري ــرقی و ش ــان ش آذربايج
ــتانی دارای روز  ــه کوهس ــن در منطق ــرار گرفت ق
و شــب های خنــک در تابســتان اســت کــه 
ــی و  ــگران داخل ــرای گردش ــرح ب ــی مف فضاي

می آيــد. به حســاب  خارجــی 
خاطره انگيــز  و  زيبــا  تبريــز  تابســتان های 
اســت و گردشــگران نقــاط تفريحــی مناســبی در 
فهرســت گشت وگذارهايشــان دارنــد. اگــر شــما 
ــته  ــی داش ــه متفاوت ــر هفت ــد آخ ــم می خواهي ه
باشــيد خوانــدن ايــن گــزارش را از دســت ندهيد.
بــن  عــون  کــوه  گردشــگری  منطقــه 

 ) لــی عينا ( علی
ــز  ــهر تبري ــد« ش ــد »دربن ــی را باي ــوه عينال ک
اطــالق کــرد کــوه قرمــز رنگــی کــه در شــمال 
ايــن شــهر واقع شــده اســت و بــا طــرح 
ــه  ــی ب ــی ديدن ــن نماي ــگل کاری و تله کابي جن

ــت. ــده اس ــه داده ش ــن منطق اي
ايــن تفرجــگاه مــردم تبريــز و گردشــگران دارای 
امکانــات بســياری ماننــد رســتوران و کافی شــاپ 
ــی،  ــی تفريح ــتفاده از فضاي ــز اس ــوده و به ج ب
ــد از فرصــت  ــکان می توانن ــن م ــافران در اي مس
ــد  ــی )ع( و زي ــن عل ــارت امامــزادگان عــون ب زي
ــز  ــام ني ــهدا گمن ــان ش ــی )ع( و يادم ــن عل ب

ــد. ــا کنن ــرای خــود مهي ــوی ب توشــه ای معن
در خنــکای تابســتان تبريــز وقتی خواســتيد صبح 
دل انگيــزی را شــروع کنيــد بايــد بــا وســيله نقليه 
ــان  ــق خياب ــی از طري ــا تاکس ــا ب ــخصی و ي ش
ــه  ــه دامن ــان پاســداران« ب ــا »اتوب ــو« ي ــده ل »اي
کــوه برســيد چــون ايــن مجموعــه گردشــگری 
ــروج از  ــه خ ــاز ب ــت و ني ــهر اس ــه  ش ــل ب متص

ــد. شــهر نداري
کوهــی کــه تمــام امکانــات گردشــگری و 
تفريحــی را در خــود دارد در وهلــه اول آبشــار زيبا 
ــداً از آن  ــد و بع ــی می کنن ــن خودنماي و تله کابي
رســتوران)بام تبريــز( اســت. بــرای دسترســی بــه 
بخــش گردشــگری ايــن مجموعــه تاکســی های 
ون بــرای انتقــال ســالمندان و کــودکان بــه 
ــتانی  ــان تابس ــر مهمان ــه منتظ ــل مجموع داخ
ــن مجموعــه  ــی اي هســتند و در يــک کالم زيباي
ــا  ــاالنه ميليون ه ــت و س ــف اس ــل وص غيرقاب

ــد. ــد می کنن ــه بازدي ــن مجموع ــر از اي نف

l»ائل گولی« فرصت متفاوت گشت وگذار
ــز، از  ــی( تبري ــاه گول ــان )ش ــا هم ــی ي ــل گول ائ
گردشــگاه های زيبــای تبريــز اســت؛ کــه در 
جنــوب شــرقی تبريــز بــر دامنــه تپــه ای سرســبز 
واقــع شــده و مــردم شــهر تبريــز و گردشــگران 
دوســت دارنــد تــا آخــر هفتــه حتمــاً در مجموعه 
پــارک ائــل گلــی حضــور داشــته باشــند، بــرای 
رفتــن بــه ايــن مجموعــه اتوبوس هــای شــرکت 

واحــد از مســير پايانــه بانــک ملــی و متــرو تبريــز 
مســافران را بــه ايــن مجموعــه زيبــا و تاريخــی 

ــد. ــل می کنن منتق
 ائــل گلــی اســتخری بــزرگ، بــه شــکل مربــع 
بــه مســاحت 54 هــزار و ۶75 مترمربــع اســت و 
ــه آن را از  ــود دارد؛ ک ــه ای وج ــوب آن تپ در جن
ــه بنــدی  ــا پاييــن، هم ســطح اســتخر، پل ــاال ت ب
کــرده و نهــر آبــی از آن بــه ســمت پاييــن روان 

اســت.
ــنتی  ــيوه س ــه ش ــی ب ــتخر، عمارت ــز اس در مرک
بــه شــکل يــک کاله فرنگــی در دوطبقــه 
ــری  ــا کارب ــر ب ــال حاض ــه در ح ــده ک ساخته ش
رســتوران آمــاده ارائــه خدمــات بــه گردشــگران 

ــت. اس
ــک  ــتن ي ــا داش ــگری ب ــه گردش ــن مجموع اي
هتــل 5 ســتاره، رســتوران، پارکينگ، شــهربازی، 
زميــن اســکيت، و ديگــر امکانــات عمومــی برای 
ســپری کــردن يــک روز تعطيــل انتخــاب خوبی 

اســت.

lدریاچـه »قـوری گول« چشـم اندازی 
بی نظیـر

ــم  ــوری گل کــه در مســير جــاده قدي درياچــه ق
تبريــز بــه تهــران و در فاصلــه 45 کيلومتــری از 
ــز  ــر مراک ــت از ديگ ــده اس ــز واقع ش ــهر تبري ش
ــت،  ــرقی اس ــان ش ــتان آذربايج ــگری اس گردش
ــعت ۲40  ــا وس ــکل، ب ــث ش ــه مثل ــن درياچ اي
اطرافــش  پســتی وبلندی های  بــا  هکتــار 
خانواده هــا  بــرای  را  زيبايــی  چشــم انداز 
آفريــده اســت. ايــن درياچــه، بــا انــواع پرنــدگان  
ــگاران  ــده ن ــه پرن ــت ک ــزی اس ــزی، از مراک آب
ــگفت انگيز از  ــات ش ــت لحظ ــی و ثب ــه عکاس ب

پرنــدگان بومــی و مهاجــر می پردازنــد.

شــماری از مــردم تبريــز، روزهــای تعطيــل 
و اوقــات فراغــت خــود را در فضــای ســبز 
کناره هــای ايــن درياچــه ســپری می کننــد. 
ــای محيطــی  ــل ويژگی ه ــه دلي ــول ب ــوری گ ق
ــاالب  ــوان ت ــش، به عن ــتگاهی حيات وح و زيس

ــت. ــيده اس ــت رس ــه ثب ــی ب بين الملل

l ســفر بــه »دره لیقــوان« را فرامــوش 
نکنید

ــه  ــد هم ــان می آي ــه مي ــوان ب ــام ليق ــه ن وقتی ک
طعــم متفــاوت پنيــر ليقــوان را بــه يــاد می آورنــد 
ــز  ــی به ج ــد ول ــه می افتن ــن منطق ــاد اي ــه ي و ب
پنيــر کــه شــهرت جهانــی يافتــه اســت، طبيعت 
ــه  ــر هفت ــه در آخ ــن منطق ــبز اي ــا و سرس زيب
ــز و  ــهر تبري ــردم ش ــر از م ــزاران نف ــان ه ميزب
مســافران تابســتانی اســت. ولــی صــد افســوس 
کــه ويــال ســازی در ايــن منطقــه باعــث شــده 
تــا رخ زيبــای ايــن منطقــه در حصــار ديوارهــای 

ــون شــود. ــی مدف بتن
ــرق  ــوب ش ــری جن ــه در 3۶ کيلومت ــوان ک ليق
روســتای  يــک  اســت  واقع شــده  تبريــز 
ــهند  ــوه س ــه ک ــی در دامن ــتانی و ييالق کوهس
ــن  ــرقی اي ــمت ش ــت در قس ــه درس ــت ک اس
روســتا دره  بســيار باصفايــی وجــود دارد کــه 
ــه ليقــوان از آن می گــذرد و ايــن منطقــه  رودخان

می کنــد. ســيراب  را 
دره ليقــوان بــا گل هــای محمــدی و زيبــای خود 
آن چنــان شــما را غافلگيــر می کنــد کــه دوســت 
ــرک  ــی را ت ــکان تفريح ــن م ــر اي ــد ديگ نداري
ــای  ــواع ميوه ه ــا ان ــه زيب ــن منطق ــد. در اي کني
ــدگان  ــر دي ــتان در براب ــل تابس ــی در فص درخت

ــد. ــی می کنن ــما خودنماي ش
کشــتزارهای سرســبز و باغ هــای ميــوه هرســاله 

از  نفــر  هــزاران  تابســتان  در  به خصــوص 
ــه ايــن دره مصفــا جــذب  عاشــقان طبيعــت را ب

می کنــد.
بـرای رسـيدن بـه ايـن دره شـگفت انگيز بايـد 
و  »باسـمنج«  شـهر  و  خـاوران«  »شـهرک  از 
روسـتای »هـروی« و »بيـرق« عبـور کـرده تـا 
بـه ليقـوان برسـيد. تنهـا مسـير دسترسـی ايـن 
دهکـده توريسـتی از شـهر »باسـمنج« می گذرد 
و تنهـا وسـيله اياب و ذهـاب خودروهای سـواری 

شـخصی و تاکسـی ها هسـتند.

l»کندوان« توریستی و تاریخی
کنــدوان منطقــه ای توريســتی و تاريخــی در 50 
کيلومتــری جنــوب غربــی تبريــز اســت؛ کــه در 
1۸ کيلومتــری جنــوب اســکو، در دامنــه سرســبز 
ــاکنين  ــت س ــده اس ــی« واقع ش ــلطان داغ »س
شــهر تبريــز و گردشــگران بــرای مســافرت بــه 
ايــن روســتای بی نظيــر بايــد از دو مســير »شــهر 
ــا از  ــدوان« و ي ــد ســهند«، »اســکو« و »کن جدي
مســير »خســرو شــاه«، »اســکو« و »کنــدوان« 

عبــور کننــد.
ــای  ــانی کوه ه ــاالت آتش فش ــر فعل وانفع در اث
ســهند؛ منظــره ای دريکــی از خــوش آب و 
ــتر  ــه بيش ــده ک ــران ايجادش ــاط اي ــن نق هواتري
ــران  ــا ک ــد. ده ه ــال می آي ــر خواب وخي ــه نظ ب
ــکل و  ــی ش ــی، مخروط ــی، تک ــی، جفت چندتاي
ــی  ــر طبيع ــن مناظ ــی از بهتري ــد؛ يک دوک مانن

ــت. ــد آورده اس ــران را پدي اي
کنــدوان دارای امکانــات رفاهــی مناســب ماننــد 
ــنتی،  ــتوران های س ــواع رس ــل صخــره ای، ان هت
کافی شــاپ و مرکــز خريــد ســوغات ســنتی 
اســت و ميزبــان شايســته ای برای تعطيــالت آخر 
هفتــه هم وطنــان عزيزمــان بــه شــمار مــی رود.

قدم زدن در »ائل گولی« گشت وگذار در »کندوان« 
غافلگیری در »لیقوان«
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کــت  فرارســیدن فصــل گرمــا،  بــا 
هــای موجــود در کنــار رودخانــه دز 
بــه یکــی از محبــوب تریــن تفریحــات 
ــی و گردشــگران  ــواده هــای دزفول خان

ــد.  ــده ان ــل ش ــتانی تبدی خوزس

ــده هــای ســاخت بشــر  ــا خنک کنن ــول پناهــگاه ي کت هــای دزف
در روزگار دور هســتند. صخره هايــی کــه مــردم شهرســتان دزفــول 
ــال  ــا اين ح ــد. ب ــاه می برده ان ــه آن پن ــتان  ب ــای داغ تابس از گرم
آنطــور کــه کارشناســان می گوينــد هنــوز تاريــخ دقيــق پيدايــش 

و ســاخت کــت هــا مشــخص نشــده اســت.
کت هــای دزفــول در دل صخره هــای کنــار رودخانــه  کــه از 
ــد و  ــده ان ــر ش ــده اند، حف ــکيل ش ــرا تش ــنگ کانگروم ــس س جن
ــرای فــرار از گرمــای طاقت فرســای تابســتان  در گذشــته اغلــب ب

ــد. ــردم بوده ان ــتفاده م ــورد اس م
ــر داشــته و ســقف  ــا چهــار مت ــواره  کت هــا ارتفاعــی بيــن دو ت دي
ــکل   ــه ش ــه ب ــت ک ــز و درش ــنگ های ري ــيله س ــه وس ــا ب آن ه
طبيعــی زميــن هســتند، تزئيــن شــده اند. مســاحت کت هــا بســته 
بــه امــکان توســعه و کاربــرد آنهــا از 5 مترمربــع شــروع شــده و تــا 

ــوند. ــر می ش ــز حف ــع ني ــش از100 مترمرب بي
ــن اســتان  ــرم تري ــه اســتان خوزســتان يکــی از گ ــا وجــودی ک ب
هــای کشــور اســت امــا در شــمال ايــن اســتان يعنــی شهرســتان 
دزفــول، عبــور رودخانــه دز از وســط ايــن شــهر، تفريحــگاه هــای 
متنوعــی بــرای فصــول گــرم ســال فراهم کــرده کــه آن را از ســاير 
شــهرهای ايــن اســتان متمايــز مــی کنــد و در فصــول گــرم ســال 
نيــز مــی توانــد عــالوه براســتفاده مــردم ايــن شــهر و شــهرهای 
اطــراف، مقصــد گردشــگری ســاير هموطنــان عالقمند بــه طبيعت 
و تفريحــات تابســتانه باشــد، تجربــه ای کــه در نــوع خــود منحصر 
بــه فرداســت. يکــی از ايــن تفريحــات حفــره هــای غــار ماننــدی 
ــن  ــد و در بي ــر شــده ان ــار ســاحل رود دز حف ــه در کن هســتند ک

مــردم دزفــول بــه کــت )kat( مشــهور هســتند.
 

lمکانی برای فرار از گرما 
ــول در  ــر انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران شهرســتان دزف مدي
ــه  ــی، کلم ــی روس ــد: در  شرق شناس ــی کن ــار م ــه اظه ــن رابط اي
ــد. فرهنــگ دهخــدا  ــه معنــای کنــدن ترجمــه کــرده ان کــت را ب
ــد  ــی می کن ــن/ معن ــت ک ــن را/ ک ــز، و کاريزک ــت  را کاري واژه ک
و در مــورد کاريــز مــی نويســد: کاريــز، جــوی آبــی را گوينــد کــه 
درزيرزميــن بکننــد، تــا آب از آن روان شــود. )در دزفــول کاريــز بــه 
قمــش يــا قنــات شــهرت دارد(. در فرهنــگ عربــی نيــز »کهــف« 

ــی معــادل کــت دارد. معناي
محمــد آذرکيــش مــی افزايــد: ايــن موضــوع کــه کت هــا در چــه 

ــل  ــور کام ــه ط ــده اند ب ــر ش ــانی حف ــه کس ــط چ ــی و توس زمان
ــه در  ــت ک ــن اس ــت اي ــلم اس ــه مس ــا آن چ ــده ام ــخص نش مش
گذشــته کــه وســايل خنــک کننــده ماننــد امــروز وجــود نداشــت 
مــردم دزفــول بــرای فــرار از گرمــای هــوا در تابســتان و هــم چنين 
ــردن از  ــذت ب ــردن در آن و ل ــنا ک ــه دز، ش ــتفاده از آب رودخان اس
محيــط، ايــن فضاهــا را در صخره هــای مجــاور رودخانــه دز ايجــاد 

ــد. ــاه می بردن ــا پن ــه آن ه ــد و ب کرده ان
وی عنـوان مـی کند: ايـن درحالی اسـت کـه در زمان های گذشـته 
افـرادی بـا عنـوان ميـراب يـا آب سـاالر وظيفـه کنتـرل ورودی به 
تونل هـای آبرسـانی و شـبکه های آبيـاری زيرزمينی آن زمان شـهر 
دزفـول را بـر عهده داشـتند که ايـن افـراد از کت ها بـرای اقامت در 
کنـار دهانـه ورودی آب بـه شـبکه آبرسـانی کـه در زبـان محلی به 

قمـش )قنـات( معروف انـد، اسـتفاده می کردند.
 

lمحبوب با کارکرد گردشگری
ايــن فعــال و کارشــناس ميــراث فرهنگــی ادامــه مــی دهد: امــروزه 
کــت هــا همچنــان محبوبيــت خــود را حفــظ کــرده  و بــه محلــی 
تفريحــی بــا کارکــرد گردشــگری تبديــل شــده اند. مــردم بســياری 
ــا آب و هــوای  ــه خصــوص شــهرهايی ب ــف، ب از شــهرهای مختل
گــرم در تابســتان بــه شــهر دزفــول آمــده و ســاعاتی از شــبانه روز را 
ــد. ــای رود دز می گذرانن ــاحل زيب ــار س ــا و در کن ــن کت ه درون اي

آذرکيــش يــادآور مــی شــود: شــبيه بــودن فضــای درون کــت هــا 
ــن  ــت در اي ــود، اقام ــی ش ــب م ــه رود موج ــی ب ــار و نزديک ــه غ ب
ــتفاده از  ــدون اس ــردم ب ــرای م ــای روز ب ــول گرم ــا در ط ــت ه ک
هيــچ گونــه وســايل برقــی و خنــک کننــده و بــرای فــرار از زندگی 

ماشــينی، دلپذيــر و لــذت بخــش باشــد. 
وی اضافــه مــی کنــد: عــالوه بــر آن در محل هايــی کــه عمــق رود 
مناســب اســت بــا رعايــت نــکات ايمنــی )اســتفاده از جليقــه و يــا 
آشــنايی مناســب بــا فنــون شــنا و قســمت هــای بــا شــدت جريان 
مناســب آب( شــنا در رودخانــه تفريحــی بســيار لذت بخش اســت. 
همچنيــن مجــاورت بــا رود دز فرصــت اســتفاده از قايق ســواری و 
انــواع ورزش هــای آبــی ديگــر نظيــر جــت اســکی، ماهــی گيری 

و… را فراهــم مــی آورد.
آذرکيـش در ادامـه مـی گويـد: در دزفـول بـا نزديـک شـدن بـه 
مـاه هـای گـرم سـال، خانواده هايـی کـه کت هايـی در اختيـار 
دارنـد هماننـد خانـه تکانی ايـام نـوروز آن ها را بـرای اسـتفاده مهيا 
می کنند. همچنيـن برخی نيز کت هايی برای اسـتفاده گردشـگران 
و مسـافرانی کـه بـه اين قصـد به دزفول سـفر مـی کنند آمـاده می 
کننـد. عالوه بـر فصل تابسـتان در ايام نـوروز نيز ايـن کت ها جاذبه  

خاصـی بـرای مهمانـان نـوروزی دارنـد چـرا کـه در کمتر شـهری 
چنيـن مجموعـه ای کنـار رودی زالل همچـون دز شـکل گرفتـه 

اسـت، بـه هميـن سـبب اسـتقبال خاصـی از آنها می شـود.
وی بيــان مــی کنــد: معروف تريــن کــت دزفــول کــه در مثل هــای 
ــه  ــام دارد، دهان ــرج” ن ــز آورده می شــود “کــت حــاج ف ــی ني دزفول
ــت  ــر اس ــر و متمايزت ــا بزرگ ت ــر کت ه ــرج از ديگ ــاج ف ــت ح ک
و گفتــه می شــود کــه بانــی و ســازنده ايــن کــت شــخص خيــری 
ــالب  ــرای ط ــدا آن را ب ــه در ابت ــوده ک ــرج اهلل ب ــاج  ف ــام ح ــه ن ب
ــه  ــدن در مضيف ــرای درس خوان ــتان ب ــل تابس ــا در فص ــاخته ت س
نباشــند. ايــن کــت  بعدهــا بــه يــک اســتراحتگاه عمومــی تبديــل 
ــن  ــه گرفت ــازی ب ــت  ني ــه ک ــرای ورود ب ــان  ب ــرا در آن زم شــد زي

ــوده اســت. اجــازه از ديگــران نب
 

lپراکندگی کت ها 
ــول  ــتان دزف ــگران شهرس ــتداران و پژوهش ــن دوس ــر انجم مدي
ــت  ــه دز ک ــير رودخان ــول مس ــد: در ط ــی کن ــار م ــن اظه همچني
ــان  ــده در طــول زم ــه صــورت دســت کن ــود ب ــادی وج ــای زي ه
ــاری در  ــه ج ــن رود هميش ــاحل اي ــت. در س ــده اس ــود آم ــه وج ب
ــه  ــی ب ــت هاي ــد دز، ک ــت س ــن دس ــول، از پايي ــتان دزف شهرس
صــورت پراکنــده وجــود دارنــد کــه در منطقــه گالل و کوپيتــه در 
ــا از  ــن کــت ه ــم اي ــی، تراک ــا طــال خان ــول ت شــمال شــهر دزف
ســاير نقــاط بيشــتر اســت. همچنيــن برخــی کــت هــا در منطقــه 
دووه در وســط شــهر، همچنــان مــورد اســتفاده قــرار مــی گيرنــد.

lتالش برای درآمد زایی
بــه گــزارش مهــر، بــا توجــه بــه شــرايط آب و هوايــی شهرســتان 
ــا  ــت ت ــوا اس ــای ه ــه اوج گرم ــاه ک ــا از خردادم ــت ه ــول، ک دزف
مهرمــاه پذيــرای گردشــگران و عالقمنــدان هســتند. اکنــون نيــز 
بــا توجــه بــه شــدت گرمــا در ســال جــاری روزانــه شــاهد حضــور 
خانــواده هــای بســيار زيــادی در اطــراف رودخانــه دز بــه ويــژه در 
کــت هــا هســتيم. کــت هــای دزفــول بــا وجــود تمــام امتيــازات 
ــی  ــا از آنجاي ــد ام ــه دارن ــردی ک ــه ف ــای منحصرب ــی ه و ويژگ
ــا ادارات هســتند باعــث  ــه افــراد خــاص و ي ــا مربــوط ب کــه عمدت
ــه هــای  ــن جاذب ــدی از اي ــردم از بهــره من ــا عــده ای از م شــده ت
ــه  ــود ک ــی ش ــنهاد م ــن پيش ــند. بنابراي ــگری محــروم باش گردش
تعــدادی از ايــن کــت هــا بــا ســرمايه گــذاری شــهرداری و بابرنامه 
ريــزی اصولــی بــه کــت هــای عمومــی تبديــل شــوند تــا بــا ايجاد 
برخــی امکانــات در کنــار آنهــا، بتــوان خدمــات خوبــی بــه مــردم و 

ــه کــرد. ــی ارائ ــرای درآمــد زاي گردشــگران ب

َکت های دزفول؛ جاذبه گردشگری منحصر بفرد فصل گرما 

رویا رجبی
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بیشـمار  ورود مسـافران 
چهارمحـال  اسـتان  بـه 
و بختیـاری موجـب پـر 
شـدن اتـاق هـای خالـی 
هـای  هتـل  از  بسـیاری 
این اسـتان شـده و بخش 
گردشـگری ایـن اسـتان 

رونـق گرفتـه اسـت. 

اســتان چهارمحــال و بختيــاری اســتانی کوچک 
ــا ظرفيت هــای بســيار اســت کــه جاذبه هــای  ب
ســرآمد  خنــک  هــوای  آب  و  گردشــگری 

ــی رود. ــه شــمار م ــن اســتان ب ــت اي ظرفي
از  يکــی  بختيــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
اســتان های گردشــگری و توريســتی کشــور بــه 
شــمار مــی رود کــه هرســاله ميزبــان مســافران 
و گردشــگران بســياری اســت. ايــن اســتان 
ــوده  ــددی ب ــگری متع ــای گردش دارای جاذبه ه
و فصــل تابســتان فرصــت مناســبی بــرای 

گشــت وگذار در ايــن اســتان اســت.
چهارمحــال و بختيــاری بــا داشــتن جاذبه هــای 
گردشــگری مختلــف از جملــه تــاالب، رودخانه، 
ــاله  ــع و... هرس ــتان های مرتف ــگل، کوهس جن

ميزبــان مســافران بســياری اســت.
انباشــت بــرف در ارتفاعــات اســتان ســبب 
دائمــی  رودخانه هــای  معروف تريــن  شــده 
ــی کارون،  ــران يعن ــی و مرکــزی اي ــوب غرب جن
زاينــده رود در ارتفاعــات ايــن اســتان سرچشــمه 
ــی  ــک و برخ ــوط، زالزال ــای بل ــد. جنگل ه گيرن
ــارها،  ــز آبش ــرگ و ني ــان پهن ب ــر از گياه ديگ
ــق  ــراوان، مناط ــا آب ف ــارها ب ــا، چشمه س غاره
از  گرداب هــا  و  گردشــگاه ها  حفاظت شــده، 
ديگــر عوامــل طبيعــی و اکــو توريســم اســتان 

می شــوند. محســوب 
آب وهــوای خنــک، مســافران بســياری را در 
طــول تابســتان بــه اســتان چهارمحــال و 
بختيــاری می کشــاند کــه بيشــتر اين مســافران 
ــان و  ــتان اصفه ــتان و اس ــتان خوزس ــل اس اه

ــتند. ــارس هس ف
ــطه  ــياری به واس ــافران بس ــال حاضــر مس در ح
تعطيــالت آخــر هفتــه وارد اســتان چهارمحــال 
ــن  ــف اي ــاط مختل ــده اند و در نق ــاری ش و بختي

ســامان،  شهرســتان های  به ويــژه  اســتان 
اقامــت  شــهرکرد  و  بروجــن  کوهرنــگ، 

کرده انــد.
هتل هــای شــهر بروجــن در حــال حاضــر اتــاق 
خالــی نــدارد و تمــام اتاق هــای هتل هــای ايــن 

منطقه از مســافر پرشــده اســت.
در منطقــه ســيا ســرد بروجــن مســافران 
بســياری چــادر برپــا و اقامــت چــادری را انتخاب 
ــه  ــارک الل ــهرکرد در پ ــد. در ورودی ش کرده ان
شــهرکرد نيــز مســافران بســياری از اســتان های 
خوزســتان و فــارس درچــادر اقامــت کــرده انــد.
کمبــود خدمــات يکــی از مهم تريــن مشــکالت 
در زمــان ورود بی شــمار مســافران و گردشــگران 
بــه ايــن اســتان اســت کــه برخــی مســافران از 

آن گاليــه دارنــد.
هم اکنــون هــزاران مســافر در پــارک اللــه 
ــد  ــت کرده ان ــادر اقام ــی چ ــا برپاي ــهرکرد ب ش
امــا متأســفانه خدمــات ارائه شــده در ايــن پــارک 
جوابگــوی نياز مســافران نيســتيکی از مســافران 
ــزاران  ــون ه ــار داشــت: هم اکن ــتانی اظه خوزس

ــی  ــا برپاي ــهرکرد ب ــه ش ــارک الل ــافر در پ مس
ــات  ــا متأســفانه خدم ــد ام ــت کرده ان ــادر اقام چ
ارائه شــده در ايــن پــارک جوابگــوی نيــاز 

ــت. ــافران نيس مس
ايــن  بهداشــتی  افــزود: ســرويس های  وی 
پــارک جوابگــوی نيــاز مســافران و گردشــگران 
نيســت و يــک مســافر بايــد زمــان بســيار 
طوالنــی در صــف بــا ايســتد تــا بتوانــد از 
ســرويس بهداشــتی ايــن پــارک اســتفاده کنــد.

ــارک  ــود جــای پ ــرد: نب ــوان ک ــه عن وی در ادام
ــد  ــه باي ــت ک ــکالت اس ــر مش ــودرو از ديگ خ
ــرای توســعه گردشــگری  مســئوالن مربوطــه ب

ــد. ــه آن توجــه کنن ــه ب منطق
يکــی از مســافران اســتان فــارس اظهــار 
داشــت: اســتان چهارمحــال و بختيــاری اســتانی 
ــه  ــت ک ــک اس ــوای خن ــا آب وه ــا ب ــيار زيب بس
هم اکنــون ميزبــان مســافران و گردشــگران 

ــت. ــياری اس بس
ــگری  ــاخت های گردش ــرد: زيرس ــوان ک وی عن
بــه  نســبت  همچنــان  اســتان  ايــن  در 
اســتان های ديگــر از توســعه کمتــری برخــوردار 

ــت. اس
باوجوداينکــه جاده هــای مهــم  افــزود:  وی 
اســتان های ديگــر کشــور چهــار خطــه هســتند 
و استانداردســازی شــده اند امــا  در حــال حاضــر 
ــای  ــی جاده ه ــه برخ ــتيم ک ــن هس ــاهد اي ش
پرتــردد ايــن اســتان همچنــان دوخطــه هســتند 

ــد. ــاق می افت ــياری در آن اتف ــات بس و تصادف
وی بيــان کــرد: توســعه جاده هــا نقــش مهمــی 
در  بــاال بــردن رضايــت مســافران و گردشــگران 

ايــن منطقــه خواهــد داشــت.
 

lهتــل هــای  چهارمحــال و بختیــاری 
رونــق گرفتنــد

مديــر اتحاديــه هتــل داران چهارمحــال و 

بختيــاری بــا اشــاره بــه اينکــه هتل هــای 
چهارمحــال و بختيــاری رونــق گرفته انــد، عنوان 
ــه  ــمار ب ــافران بی ش ــطه ورود مس ــرد: به واس ک
ــن  ــای اي ــای هتل ه ــياری از اتاق ه ــتان، بس اس

ــت. ــده اس ــتان پرش اس
فريــدون رئيســی عنــوان کــرد: هتل هــای 
چهارمحــال و بختيــاری در ابتــدای ســال و 
ــد و  ــق بودن ــم رون ــال ک ــدای س ــای ابت ماه ه
ســال پررونقــی را در ابتــدای ســال آغــاز نکردند.
ــه  وی تأکيــد کــرد: هم اکنــون ورود مســافران ب

اســتان افزايــش پيداکــرده اســت.
مديــر اتحاديــه هتــل داران چهارمحــال و 
ــای  ــون هتل ه ــرد: هم اکن ــان ک ــاری بي بختي
ــی  ــق باالي ــز از رون ــگ ني ــتان کوهرن شهرس
برخوردار شــده اند و هتــل داران از ورود مســافران 

ــتند. ــی هس ــيار راض بس
شهرســتان های  بــه  مســافران  بيشــترين   
بروجــن  و  شــهرکرد  ســامان، 
ــراث فرهنگــی اســتان  ســفرکرده اندمديرکل مي
چهارمحــال و بختيــاری نيــز بــا اشــاره بــه ورود 
ــار  ــتان، اظه ــه اس ــگران ب ــافران و گردش مس
داشــت: در حــال حاضــر بيشــترين مســافران بــه 
ــن  ــهرکرد و بروج ــامان، ش ــتان های س شهرس

ند. ســفرکرده ا
ــون  ــم اکن ــرد: ه ــوان ک ــگری عن ــن عس بهم
ــق  ــتان از رون ــن اس ــگری در اي ــش گردش بخ
برخــوردار شــده اســت و ورود مســافران و 
ــهرهای  ــازار ش ــق ب ــب رون ــگران موج گردش

ــت. ــده اس ــتان ش ــن اس ــف اي مختل
دفتــر   15 گفــت:  ســوادجانی  عســگری 
اطالع رســانی گردشــگری و رزرواســيون اماکــن 
در شهرســتان های شــهرکرد  نيــز  اقامتــی 
و ســامان بــرای راهنمايــی گردشــگران و 
ــال  ــن اداره کل در ح ــوز از اي ــا مج ــافران ب مس

فعاليــت هســتند.

گردشگری چهارمحال و بختیاری رونق گرفت/هتل ها اتاق خالی ندارند
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بــارگاه نورانــی امــام رضا)ع( در مشــهد، ســاالنه پذيــرای زائــران داخلی 
و خارجــی بــی شــماری اســت کــه بــه قصــد زيــارت رنــج ســفر را چــه 
هوايــی و چــه زمينــی ناديــده مــی گيرنــد و مــی آينــد تــا دســت هــای 
ــرف  ــدازه ظ ــه ان ــا ب ــد ت ــی آين ــد، م ــفا بگيرن ــد، ش ــر کنن ــی را پ خال
وجــودی خــود لبريــز از مهربانــی شــوند و حــال خــود را خــوب کننــد.

مجموعــه بــارگاه هشــتمين امــام شــيعيان عــالوه بــر ايجــاد فرصتــی 
ــی  ــان، فضاهاي ــرای محقق ــر ب ــه ای کــم نظي ــارت، کتابخان ــرای زي ب
ــرای ســياحت  ــی ب ــه هــای فراوان ــز جاذب ــرای نشــاط کــودکان و ني ب

ــا کــرده اســت. ــز مهي ــی و خارجــی ني گردشــگران داخل
يکــی از جاذبــه هــای گردشــگری و تفريحــی ايــن مجموعه، مــوزه ها 
و گنجينــه هــای قديمــی و تاريخــی اســت که آثــار و نفايــس مختلفی 

را در دل خــود جــای داده اســت.
ــرش و  ــرآن، ف ــه ق ــامل گنجين ــوی ش ــدس رض ــتان ق ــوزه  آس م
ــر،  ــه تمب ــالح، گنجين ــه س ــاعت، گنجين ــوم و س ــوجات، نج منس
ــی،  ــهد، نقاش ــخ مش ــدال، تاري ــه م ــکوکات، گنجين ــکناس و مس اس
گنجينــه صــدف و حلــزون و آبزيــان، گنجينــه ظــروف، گنجينــه اشــيا 
ســنگی و ســفال، هدايــای مقــام معظــم رهبــری، مــوزه ملــی ملــک و 
ــدس رضــوی  ــوزه در آســتان ق ــن م ــوزه مردم شناســی اســت . اولي م
در ســال 13۲4 هجــری شمســی در ســاختمانی به مســاحت 10۲4 متر 
مربــع در صحــن امــام خمينــی بنــا شــده و مجموعه مــوزه هــای فعلی 

ــد. ــرار دارن ــر ق ــدس در صحــن کوث آســتان ق
اولين گنجينه مجموعه اشــيای ســنگی و ســفالی اســت و اولين شــیء 
کــه در بازديــد از مــوزه در مقابــل ديــدگان قرار می گيرد  ســنگ ســفيد 
رنگــی اســت کــه نظــر بازديدکننــدگان را بــه خــود جلــب مــی کنــد. 
اوليــن ســنگ قبــر منســوب بــه مرقــد مطهــر امــام رضــا )ع( کــه بــا 
ــی تراشــيده و ســاخته شــده  نهايــت ظرافــت از ســنگ ســفيد صابون
اســت. ايــن ســنگ شــامل يــک متــن محرابــی در وســط و دو کتيبــه 
در حاشــيه بــه خــط کوفــی و در قســمت محرابــی شــکل، نام بانــی آن 
احمــد بــن علی بــن احمــد علــوی حســينی و نــام ســازنده عبــداهلل بن 

احمــد قــره، کــه بــر روی آن حکاکــی شــده اســت.
ــد در  ــرار گرفته ان ــار ايــن مــوزه مــورد مرمــت و بازســازی ق بيشــتر آث
ايــن بيــن آثــاری مربــوط بــه قــرن هفتــم و هشــتم، و بــه خصــوص 

ــد. ــم می آي ــه چش ــار ب ــوی و قاج ــاری از دوران صف آث
از جملــه کتيبــه هــای موجــود، کتيبه هــای طــالکاری حــرم بــا خــط 
اســتاد عليرضــا عباســی خوشــنويس بــه نــام دوران صفــوی اســت که 
ــه  ــواز اســت. شــاهان صفــوی بهتريــن مکان هــا را ب بســيار چشــم ن

ــی  ــه مکان ــه چ ــه البت ــد ک ــن می کرده ان ــی مزي ــتاد عباس ــط اس خ
بهتــر از حــرم امــام هشــتم )ع( بــرای نمايــش آثــار شــاخص هنــری 

ــدان. هنرمن
در مرکــز مــوزه ســومين ضريــح حــرم مطهــر امــام رضــا )ع( قــرار دارد 
کــه چهــار شــمعدان در چهــار ضلــع فوقانــی آن نصب شــده اســت. در 
ــرای روشــنايی حــرم از  دوران هــای قديــم کــه بــرق نبــوده اســت، ب
شــمع بهــره می برده انــد و ايــن دليلــی می شــود بــرای بــه کار بــردن 

شــعمدان ها بــر بــاالی ضريــح مطهــر.
قبــل از ايــن تاريــخ، دو ضريــح چوبــی و ضريــح مرصــع بــر روی مرقد 
مطهــر نصــب بــوده اســت، اگــر چــه بــه نظــر بيشــتر مورخــان، تاريخ 
ــه طــور  ــا ب ــا مشــخص اســت اّم ــام بانــی ضريــح ســوم ن نصــب و ن
قطــع و مســلم ايــن ضريــح در عهــد فتحعلی شــاه قاجــار وجود داشــته 
اســت. چنانکــه برخــی منابــع بــه در مرصــع نصــب شــده بــر روی اين 
ضريــح کــه توســط فتحعلــی شــاه در تاريــخ 1۲33 قمــری اهــدا شــده 
ــت. در  ــوده اس ــب ب ــح نص ــرقی ضري ــع ش ــه در ضل ــد ک ــاره دارن اش
حالــی کــه بــه نوشــته اعتمادالســلطنه ايــن ضريــح فاقــد کتيبه اســت. 

ســومين ضريــح در بهمن مــاه ســال 133۸ شمســی تعويــض شــد.

در گنجينــه نقاشــی و هنرهــای تجســمی اوليــن تابلويی کــه توجه هر 
بيننــده ای را جلــب مــی کنــد، منظــره روســتايی اســت بکر و سرســبز 
کــه بــرای لحظاتــی عالقمنــدان به هنــر نقاشــی رنــگ و روغــن را به 
روســتای قديمــی »پــول کجــور مازنــدران« مــی بــرد. از ويژگــی های 
منحصــر بــه فــرد ايــن اثــر مــی تــوان بــه طبيعــی و زنــده بــودن آن و 
خلــق فضايــی صميمــی و ديــر آشــنا بــرای دوســتداران طبيعت اشــاره 
کــرد. ناگفتــه نمانــد کــه ايــن اثــر هنرمنــد چيــره دســت اســتاد کمــال 

الملــک در تاريــخ 1۲9۲ قمــری اســت.

ــر  ــف از دیگ ــای مختل ــبک ه ــی در س ــر نقاش 30l اث
ــت ــری اس ــه هن ــن گنجین ــای ای ــه ه جاذب

ــدران، اوليــن  ــاد مازن ــرح آب ــه شــيالت ف همچنيــن تابلوهــای رودخان
ــار  پيــام، عصــر عاشــورا، ضامــن آهــو و چهــارده معصــوم از ديگــر آث
برجســته ايــن گنجينــه هســتند کــه هــر کــدام دنيايــی از فرهنــگ و 
خاطــرات ايرانــی و اســالمی را بــرای بازديدکننــدگان تداعــی مــی کند. 
بــرای نمونــه مــی تــوان بــه تابلــو »راز آفرينــش«، اثــر هنرمنــد خوش 
ذوق منصــوره قديريــان اشــاره کــرد. مهمتريــن خصيصــه ايــن تابلــو 
اســتفاده از تکنيــک رنــگ روغــن روی چــرم اســت که زيبايــی خاصی 

را از خــود بــه نمايــش گذاشــته اســت.
شــکوه آثــار نقاشــی و هنــری اهدايــی و وقفــی ايــن گنجينــه بيشــتر 
بــه خاطــر جمــع شــدن آثــار هنرمنــدان بــه نــام و برجســته ايرانــی و 
اروپايــی از جملــه کمــال الملــک نقــاش معــروف دوره قاجــار، ويليــام 

جيمــز و بــی دبليــو ليــدر اســت.
وجــود 30 اثر نقاشــی در ســبک هــای مختلــف ناتوراليســم، نگارگری، 

آبســتره از ديگــر جاذبــه هــای ايــن گنجينــه هنری اســت.

ــه  ــق؛ گنجین ــر و عش ــس هن ــی از جن ــار و پودهای lت
ــرش ف

مجموعــه هنرهــای تجســمی کــه تمــام بشــود بــه گنجينه فــرش که 
در طبقــه پاييــن مــوزه قــرار دارد می رســيد.

ــا  ــان ب ــال 1377 همزم ــر س ــم تي ــخ هجده ــرش در تاري ــه ف گنجين
ــاح  ــر صــادق )ع( افتت ــام جعف ــرم )ص( و ام ــر اک ــالد مســعود پيامب مي
شــده اســت. هــدف از برپايی ايــن گنجينه، آشــنا کردن اقشــار مختلف 
مــردم بــا هنرهــای اصيل مرتبــط بــا فــرش و انــواع دســت بافت هايی 
ــا گذاشــته شــده اند. از  ــرض تماش ــه در مع ــن گنجين ــه در اي اســت ک
فــرش هــای نفيــس ايــن گنجينــه می تــوان بــه قالــی عصــر صفوی 

بــا قدمــت 500 ســاله و قالــی هفــت شــهر عشــق اشــاره کــرد.

موزه آستان قدس رنگین کمان تاریخ/ 
نمایش دست خط ائمه  تا فرش۲۵۰۰ ساله 

یاسر ظریفی

ــارگاه  مــوزه آســتان قــدس در جــوار ب
نورانــی امــام رضــا)ع( گنجینــه و رنگین 
کمانــی تاریخــی و مذهبــی اســت که در 
آن از دســت خــط ائمــه اطهــار تــا فرش 
هایــی بــا قدمــت ۲500 ســال بــه 

ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش نمای

گردشگری تابستانی
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از جملــه زيباتريــن فــرش هــای ايــن مجموعــه کــه بيانگــر فرهنــگ 
و تمــدن ايرانی-اســالمی اســت، فــرش هفــت شــهر عشــق اســت 
کــه بيننــده را محــو تصاويــر و نقــوش بــی نظيــر خــود مــی کنــد. اين 
فــرش در ابعــاد 370 × 4۶0 ســانتی متــر و بــا طــرح محرابــی در ســال 
1394 هجــری قمــری بافتــه شــده و مزيــن بــه تصوير اماکــن مذهبی 
هفــت شــهر مکــه، مدينــه، کربــال، نجــف، مشــهد، کاظمين و ســامرا 
ــون  ــر همچ ــی ديگ ــن مذهب ــا و اماک ــری از بناه ــن تصاوي و همچني
ــظ،  ــعدی، حاف ــون س ــعرايی چ ــره ش ــان و مقب ــام اصفه ــجد ام مس

فردوســی اســت.
ــرگ  ــگاره هــای ب ــا ن ــر، فرشــتگان ب ــن هفــت تصوي ــرد اي در گرداگ
ماننــد مشــاهده مــی شــوند کــه گويــی در حــال عبــادت و راز و نيــاز 
بــا ايــن اماکــن هســتند. ايــن قالــی توســط اســتاد محمــود فرشــچيان 
طراحــی و توســط حــاج مهــدی صفــدرزاده حقيقــی بافتــه و اهدا شــده 

اســت.
قديمــی تريــن فــرش موجــود کــه تــا کنــون بــه دســت آمــده، فــرش 
پازيريــک نــام دارد کــه مربــوط بــه ۲500 ســال پيش اســت. ايــن قالی 

کهــن دارای نقــش مايــه هايــی شــبيه بــه تخت جمشــيد اســت.
قالــی بــاغ مرجــان هــا، تابلــو فــرش کاخ چهــل ســتون، تابلــو فــرش 
ــر  ــرده ای دو رو از ديگ ــی پ ــجدالنبی و قال ــی مس ــورا، قال ــر عاش عص
ــه اســت. ــن گنجين ــی در اي ــف دســتان ايران ــر ظري شــاهکارهای هن
تــار و پــود فــرش هــا روح را بــا حکايــت هــای نهفتــه در ايــن آثــار گره 
مــی زنــد و ديــدن هــر فــرش و قالــی، که بيشــتر بــه تابلوهای نقاشــی 
شــباهت دارنــد تــا تنيــده شــدن هــزاران گــره ابريشــمی در هــم، جلوه 

گاهــی از هنــر و فرهنــگ غنــی ايــران را بــه نمايــش می گــذارد.
ــی و قاليچــه  ــه قال ــا 57 تخت ــر مجموع ــی نظي ــه ب ــن گنجين در اي
ــرار  ــش ق ــرض نماي ــری در مع ــاهکارهای هن ــن ش ــس تري از نفي
ــای  ــگ ه ــاص و فرهن ــای خ ــه دوره ه ــوط ب ــه مرب ــه ک گرفت

ــت. ــاوت اس متف

lسکه والیت عهدی امام رضا در گنجینه اسکناس
گنجينــه تمبــر و اســکناس يکی ديگــر از گنجينــه هــای تخصصی در 

مجموعــه مــوزه هــای آســتان قــدس رضوی اســت.
ــه  ــال 13۶9 ب ــن س ــخ ۲1 بهم ــکناس در تاري ــر و اس ــه تمب گنجين
عنــوان دوميــن گنجينــه تخصصــی در مجموعــه مــوزه هــای آســتان 
ــا  ــوان  ب ــی ت ــه م ــن مجموع ــه در اي ــد ک ــاح ش ــوی افتت ــدس رض ق
آداب رســوم و آثــار تاريخــی هــر کشــور و ملتــی از طريــق تمبرهــا و 

ــد. ــنا ش ــان آش اسکناس هايش
آنچــه ايــن گنجينــه را در مقايســه بــا ديگــر گنجينــه هــا و مــوزه های 
ــًا  ــه تقريب ــد، آن اســت ک ــی ده ــرار م ــژه ای ق ــگاه وي مشــابه در جاي
تمامــی تمبرهــا و ديگــر اقــالم پســتی، اســکناس هــا و مســکوکات به 
نمايــش گذاشــته شــده و موجــود در آن از مجموعــه هدايــای تقديــم 

شــده بــه آســتان مقــدس ثامــن االئمــه تشــکيل شــده اســت.
ــر  ــر و ديگ ــواع تمب ــه ان ــزار قطع ــش از 4۲۲ ه ــه، بي ــن گنجين در اي
اقــالم پســتی، 14 هــزار بــرگ اســکناس و ۲7 هــزار عــدد مســکوکات 
موجــود اســت کــه تنهــا بخشــی از آن، در ســالن نمايــش در معــرض 
ديــد عمــوم قــرار داده شــده و قســمت اعظــم آن در مخــزن گنجينــه 

ــود. ــداری می ش نگه
از منحصــر بــه فردتريــن آثــار موجــود در مــوزه آســتان قــدس رضــوی 

دو عــدد ســکه نقــره مربــوط بــه واليت عهــدی امــام رضــا )ع( اســت. 
ــری  ــال ۲01 هجــری قم ــه آن حضــرت در رمضــان س ــس از اينک پ
مجبــور بــه پذيــرش واليــت عهــدی مأمــون شــدند، بــه دســتور وی 
ــن ســکه ها در ســال ۲0۲ هجــری قمــری در ســمرقند و در ســال  اي

۲03 هجــری قمــری در اصفهــان ضــرب شــد.
ــد  ــت: »اهلل محم ــده اس ــک ش ــان ح ــرب اصفه ــکه ض ــر روی س ب
رســول اهلل المأمــون خليفــه اهلل ممــا امــر بــه االميــر الرضــا ولــی عهد 
المســلمين علــی بن موســی بــن علی بــن ابــی طالــب ذوالرياســتين« 
و در حاشــيه آن نوشــته شــده »محمــد رســول اهلل ارســله بالهــدی و 
ــو کــره المشــرکون«. در  ــه و ل ديــن الحــق ليظهــره علــی الديــن کل
پشــت ســکه عبــارت »ال الــه اال اهلل وحــده ال شــريک لــه المشــرق« 

ــود. ــده می ش دي
در حاشــيه داخلــی پشــت ســکه نيــز عبــارت »بســم اهلل ضــرب هــذا 
ــی آن  ــيه بيرون ــن« و در حاش ــث و مأتي ــنه ثل ــان س ــم ... اصفه الدره
عبــارت»اهلل االمــور مــن قبــل و مــن بعــد و يومئــذ يفــرح المؤمنــون 

ــده مــی شــود. بنصــر اهلل« دي

lارادت پهلوانان و قهرمانان به هشتمین خورشید
در بخشــی از ايــن مــوزه مــدال هــای اهدايــی جهــان پهلــوان تختــی 
بــه مــوزه آســتان قــدس رضــوی خودنمايــی مــی کنــد. از ديگــر مدال 
هــای تقديمــی بــه گنجينــه مــدال مــی تــوان از مــدال هــای تقديمی 
ــن  ــان بي ــی قهرم ــان بوکــس، عليرضــا نصرآزادان ــی قهرم ــار فعل جب
المللــی تکوانــدو، مدالهــا و تقديرنامــه هــای شــادروان رضــا صادقــی 
کــه در المپيادهــای رياضــی و کامپيوتر در شــهر تورنتــو کانادا در ســال 

1995 ميــالدی کســب کــرده بــود، يــاد کــرد.
ــنا  ــی آش ــن ورزش ــان ميادي ــان و قهرمان ــا پهلوان ــگان ب ــا هم تقريب
هســتند، در اينجــا شــايد خالــی از لطــف نباشــد کــه چنــد ســطری از 

ــود. ــر ش ــی ذک ــا صادق ــادروان رض ــی ش زندگ
ــهد  ــال 135۶ در مش ــت س ــت ارديبهش ــی در روز نخس ــا صادق رض
مقــدس بــه دنيــا آمــد و در 5 ســالگی قــرآن را آموخــت. تحصيــالت 
ــع  ــفلی از تواب ــه س ــمی نژاد چکن ــهيد هاش ــه ش ــی را در مدرس ابتداي
ــه  نيشــابور و دبيرســتان را در مرکــز اســتعدادهای درخشــان مشــهد ب

ــان رســاند. پاي
مهــر مــاه 1374 در رشــته رياضــی محــض دانشــکده رياضی دانشــگاه 
صنعتــی شــريف مشــغول تحصيــل شــد و مدال هــای رنگارنگــی را در 
المپيادهــای رياضــی کســب کــرد. ارائــه مقاله اعــداد ســاختنی-جهان 
متناهــی در نخســتين ســمينار رياضی دانشــجويان کشــور در دانشــگاه 
ــس از  ــه پ ــود ک ــال 7۶ ب ــارات او در س ــواز از افتخ ــران اه ــهيد چم ش
ــران ســحرگاه  ــه ته ــواز ب ــه و در راه بازگشــت از اه ــن مقال ــاع از اي دف
۲۶ اســفندماه ســال 7۶ اتوبــوس حامــل دانشــجويان دانشــگاه صنعتی 
شــريف بــه دره ســقوط کــرد و وی بــه اتفــاق شــش تــن ديگــر جــان 

خــود را از دســت دادنــد.

lسیر تکاملی جنگ ها در گنجینه اسلحه و سالح
در ادامــه راهروهــا و طبقــات مــوزه مرکــزی آســتان قــدس، گنجينــه 
ــی  ــی اســت کــه ســير تکامل اســلحه و ســالح هــای جنگــی، فضاي
ــواع اســلحه  ــد. ان ــی ده ــرار م ــدگان ق ــر دي اســلحه ســازی را در براب
ــای  ــای رزم در دوران ه ــاس ه ــير و لب ــواع شمش ــی، ان ــای قديم ه

ــه اســت. ــن گنجين ــی هــای اي ــه ديدن ــخ، از جمل ــف تاري مختل
از جمله ســالح هــای مختلــف در ايــن مجموعــه، شمشــير فوالدی 
ــو،  ــاخ بوفال ــاال از ش ــير احتم ــن شمش ــه اي ــت. قبض ــردار اس جواه
بلچــاق و آهنــگ و قبــه  شمشــير بــا طــرح منقــش گلــدار طالکوب 
شــده اســت. ايــن نــوع شمشــير بــا انحنــای زيــاد از دوره  صفــوی 

رايــج بــوده اســت.

lشگفتی آفرینش در گنجینه آبزیان
در انتهــای گنجينــه اســلحه و ســالح هــای جنگــی، گنجينــه 
ــه از  ــه 50۸ قطع ــک ب ــه نزدي ــن مجموع ــه در اي ــرار دارد ک ــان ق آبزي
ــت و از  ــده اس ــردآوری ش ــی گ ــودات درياي ــگفت انگيزترين موج ش
شــاخص تريــن موجــودات آبــزی کــه توجــه بيشــتر بازديدکننــدگان را 

ــد. ــب مــی کن ــه خــود جل ب

lموزه نجوم
گنجينــه بعــدی محلــی اســت از انــواع وســايل نجومــی و رصــدی از 
اســطرالبی کــه بــا فلــز برنــج ســاخته شــده اســت، تــا دوربيــن تــک 

چشــمی جواهرنشــان ديــده مــی شــود.
گنجينــه قــرآن و نفايــس مقصــد بعــدی اســت، که ســاختمانی جــدا از 
مــوزه مرکــزی دارد. وارد مــوزه کــه بشــويد اوليــن اثــری کــه نظــر هــر 
بيننــده ای را بــه خــود جلــب مــی کنــد پــرده بزرگی اســت که نقاشــی 

هــای مربــوط بــه واقعــه عاشــورا را بــه تصوير کشــيده اســت.
ايــن اثــر بزرگترين پــرده تعزيــه خوانــی روز عاشــورا و متعلق بــه دوران 
قاجاريــه اســت کــه بــا رنــگ روغــن و بــر روی پارچه ابريشــم نقاشــی 
ــروف محتشــم کاشــانی  ــد مع ــع بن ــر ترجي ــن اث ــرد اي شــده و گرداگ

نوشــته اســت.
در ايــن گنجينــه صفحاتــی از قــرآن هايی نفيس منســوب به دســتخط 
حضــرت علــی )ع(، امــام حســن )ع(، امــام حســين )ع(، امام ســجاد )ع( 
ــد  ــرای بازدي ــی ب ــر و روحان ــم نظي ــه ای ک ــا )ع( مجموع ــام رض و ام

کننــدگان فراهــم کــرده اســت.
همچنيــن در بخش هــای ديگــری از اين گنجينــه، مجموعــه هايی از 

نســخ خطــی از جمله ديــوان حافــظ وجــود دارد.

lگنجینــه ای از هدایــای دوســتداران جمهــوری 
اســالمی ایــران

ــار نفيســی کــه در طبقــه همکــف کــه متعلــق بــه مقــام  از ديگــر آث
معظــم رهبــری بــوده و از ســوی ايشــان بــه مــوزه آســتان قــدس اهدا 
شــده اســت مــی تــوان از تابلوهــای خــط و تذهيــب، نقاشــی،  فــرش، 
تــراش روی شيشــه،  معــرق چــوب، معــرق صــدف، ســوزن دوزی، قلم 
ــرد کــه  ــام ب ــواع ظــروف، ماکــت هــا، مدال هــا ن ــی روی مــس، ان زن
توســط شــخصيت هــای داخلــی و خارجــی بــه مقــام معظــم رهبــری 

هديــه شــده اســت.
از جملــه ايــن هدايــای بــا ارزش ماکــت قــدس شــريف اســت کــه از 

صــدف ســاخته شــده اســت.

گردشگری تابستانی
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فاطمه کازرونی

قنــات یکــی از نمونــه هــای بــارز جلــوه 
فرهنــگ و هنــر در معمــاری اصیــل 
ــی اســت کــه وجــود قنــات هــای  ایران
منحصــر بــه فــرد در اصفهــان نمونه ای 
از خاقیــت و معمــاری کهــن مردمــان 

ایــن ســرزمین اســت. 

گوشــه گوشــه ايــن خــاک هنرپــرور بــه دســت آفريده های 
ــن  ــی در ذه ــگام هنرآفرين ــه در هن ــت ک ــن اس ــی مزي هنرمندان
ــا  ــريت را ب ــمانی بش ــی از روح آس ــود تلفيق ــن خ ــن و تيزبي روش
ــر  ــن اســاس شــايد کمت ــر اي ــادی مدنظــر داشــته و ب نيازهــای م
ــی  ــه تزئين ــار کهــن تنهــا جنب ــن دي ســاخته دســت بشــری در اي

ــت. ــته اس داش
ايــن مســئله تنهــا بــه مصنوعــات بشــری ماننــد کاســه، بشــقاب 
و گلدان هــای مينا،خاتــم و فيروزه کــوب، ســفره های قلمــکار، 
ــم  ــره خت ــرم  و غي ــش چ ــف  و کف ــت کاری، کي ــای منب قاب ه
ــتان  ــردی دس ــر کارب ــه هن ــاخص ترين نمون ــه ش ــود بلک نمی ش
ايرانــی در معمــاری بناهــا نمــود پيــدا می کنــد؛ جايــی کــه حتــی 
فرهنــگ و فلســفه نهفتــه در ســاخت هــر پــی و آجــر يــک قنــات 

نيــز شــگفت انگيز می شــود.
قنات هــا از دوره هخامنشــی و بيشــتر در مکان هــای فاقــد 
رودخانــه و چشــمه  توســط ايرانيــان ســاخته شــده اســت و بــا خلق 
ــن  ــی در اي ــنتی، زندگ ــش س ــا دان ــتحصال آب ب ــيوه اس ــن ش اي

ــت. ــده اس ــر ش ــق امکان پذي مناط
 گرچــه در کشــورهای عربــی ماننــد عمــان و کشــورهای آفريقايی 
ــات  ــا نخجــوان و آذربايجــان هــم قن ــی ت ــگ ايران و حــوزه فرهن
وجــود دارد امــا قنــات در تمــام کشــورهای دنيــا از ايــن جهــت کــه 

ــت دارد. ــد، اهمي ــذار آن بوده ان ــان پايه گ ايراني
روش ســاخت قنات هــای ايرانــی  بــه عنــوان يــک تکنيــک  مهــم 
ــه اســت و  ــان  را برانگيخت ــرت جهاني ــی حي در ســاخت آبراهــه آب
ــه  ــش در اجــالس يونســکو مجموع ــدی پي ــن اســاس چن ــر اي ب
قنات هــای ايرانــی شــامل 11 قنــات بــه ثبــت جهانــی رســيد کــه 
از ايــن تعــداد ســه قنــات مــون در اردســتان، وزوان در اردســتان و 

ــع شــده اند. ــان واق ــه در اســتان اصفه ــاد ميم مزدآب
هــر کــدام از ايــن قنات هــا  دارای ويژگی هــای شــاخص و 
خاصــی هســتند کــه شــايد هــر يــک بــا ديگــری متفــاوت اســت 
ــل  ــر اصي ــگ و هن ــم فرهن ــاز ه ــود ب ــر خ ــاری بی نظي ــا معم و ب

ــد. ــر می کش ــه تصوي ــان ب ــم جهاني ــی را در چش ايران
در ايـن ارتباط فريدون اهلل يـاری مديرکل ميـراث فرهنگی اصفهان 
با بيان اينکه در هر گوشـه کشـور ايـران فرهنگ و تمـدن ايرانی به 
شـکلی خاص نمـود يافته اسـت، اظهار داشـت: با توجه بـه اهميت 
ثبت ميراث های تاريخی کشـور در فهرسـت يونسـکو و امکان تنها 
ثبـت يک اثر در طول يک سـال ثبـت مجموعه هـای تاريخی مورد 

توجه قرار گرفته اسـت.
وی بــا بيــان اينکــه ثبــت مجموعــه قنات هــای تاريخــی ايــران به 
عنــوان ســومين مجموعــه پــس از ثبــت سلســله باغ هــای ايرانــی 
و سلســله کليســاهای کشــور ســال گذشــته در دســتور کار ميــراث 
فرهنگــی قــرار گرفــت، افــزود: ارزيابان يونســکو در تابســتان ســال 
گذشــته از مجموعــه قنات هــای کشــور بازديــد کردنــد و بــر ايــن 
ــن  ــرای اي ــاخت ب ــاد زيرس ــات ايج ــده و اقدام ــه پرون ــاس تهي اس

ــرار گرفــت. قنات هــا در دســتور کار ميــراث فرهنگــی ق

lقنات هــا بخــش مهمــی از میــراث فرهنگــی 
ــتند ــوس هس ملم

مديــرکل ميــراث فرهنگــی اصفهــان  بــا بيــان اينکــه ســه قنــات 
اصفهــان در زمــره 11 قنــات ثبــت شــده در يونســکو قــرار گرفتنــد 
ــه  ــان داشــت: در وهل ــود و بي ــاره نم ــا اش ــن قناته ــت اي ــه اهمي ب
نخســت خــود قنــات از نظــر ميــراث بشــری دارای ارزش خاصــی 
ــراث فرهنگــی ملمــوس محســوب  اســت و بخــش مهمــی از مي

می شــود.
ــه از  ــا حاصــل دســتاوردهای بشــری اســت ک ــزود: قنات ه وی اف

خالقيــت و ابتــکار انســان سرچشــمه گرفتــه اســت، در واقــع قنات 
هــم يــک ســازه اســت و هــم مکتــب.

اهلل يــاری تاکيــد کــرد: قنــات تنهــا يــک معبــر و يــا نظامــی بــرای 
ــادی از  ــول و نم ــگ و اص ــده فرهن ــه زايي ــت بلک ــاری نيس آبي

ــت. ــی اس ــاری ايران ــتعداد معم اس
ــات  ــر قن ــر حف ــدع و مبتک ــران مب ــور اي ــت: کش ــان داش وی بي
ــد  ــد باي ــر می رس ــه نظ ــاس ب ــن اس ــر اي ــود و ب ــوب می ش محس
ــد. ــدام می ش ــران اق ــای اي ــت قنات ه ــاره ثب ــش درب ــالها پي س

ــا بيــان اينکــه هــر کــدام  مديــرکل ميــراث فرهنگــی اصفهــان ب
ــی  ــای خاص ــان دارای ويژگی ه ــده اصفه ــت ش ــات ثب ــه قن از س
اســت، ابــراز داشــت: بــه طــور مثــال قنــات مــون دوطبقه اســت به 
شــکلی کــه در هرکــدام از طبقــات آن آب بــدون ارتبــاط و اتصــال 
بــا هــم آب جريــان دارد و هيــچ آبــی از يــک طبقــه بــه ديگــری 

ــرای ســد ســازی اســت. ــی ب ــد کــه الگوي ــوذ نمی کن نف
ــا ايجــاد زيرســاخت های  ــه زودی ب ــم ب وی اضافــه کــرد: اميدواري
گردشــگری مناســب در شهرســتان های اردســتان، ميمــه و 
بازديدکننــدگان بتواننــد راحــت تــر از ايــن ســه قنــات بازديــد کنند.

ــده در  ــت ش ــان، ثب ــات اصفه ــه قن ــی  س lویژگ
یونســکو:

 قنــات دوطبقــه مــون – اردســتان: در هرکــدام از طبقــات ايــن 
ــه  ــات دوطبق ــه قن ــا نمون ــه تنه ــاله  ک ــی ۸00 س ــات تاريخ قن
جهــان محســوب می شــود آبــی مســتقل جريــان دارد بــه 

گونــه ای کــه آب هيچ يــک بــه ديگــری نفــوذ نمی کنــد.
ــه و  ــرار گرفت ــم ق ــر روی ه ــه ب ــوازی ک ــال م ــون از دو کان م

ــت. ــده اس ــکيل ش ــترک، تش ــودی مش ــای عم چاه ه
قنــات مــون 3.5 تــا 4 کيلومتــر طــول دارد و مقــدار آب دهــی آن 
۶0 ليتــر در ثانيــه اســت و آب آشــاميدنی حــدود ۲00 نفــر از اهالی 

محلــه مــون اردســتان را تأميــن می کند.

lبانی قنات مون؛ کاوه آهنگر یا مقنی یزدی؟
آنچــه از منابــع مکتــوب مشــخص اســت ايــن اســت کــه ايــن 
قنــات پيــش از اســالم و بــه خصــوص دوران کيانيان و اشــکانيان 

و ساســانيان احداث شــده اســت.
ــات را را کاوه  ــن قن ــی اي ــع  بان ــب اينکــه برخــی مناب ــه جال نکت
ــه قولــی ديگــر بانــی آن را مقنــی يــزدی  آهنگــر دانســته اند و ب

ــه آن را ســاخته اســت. ــد کــه طــی دو مرحل می دانن
ــا  ــهری ب ــی َوزوان در ش ــزرگ و تاريخ ــات ب ــات وزوان: قن قن
هميــن نــام واقــع شــده و پيــش از ثبــت جهانــی آن  در تاريــخ ۲۸ 

ــه ثبــت رســيده اســت. ــا شــماره  ثبــت ۲9۶۲ ب دی 1379 ب
يــک نکتــه جالــب دربــاره ايــن قنــات بــه نحــوه جوشــش آب بــر 
می گــردد: در واقــع در نقطــه ای از بــاالی بنــد قنــات دو شــکاف 
ــدت  ــه م ــه ب ــی ک ــه آب ــود دارد ک ــی وج ــور آب ــا تن ــی ي زيرزمين
ــا دهــم فرورديــن ســال بعــد( در پشــت  1۲0 روز )از دهــم آذر ت
ســد ذخيــره شــده را بــه مخــازن بزرگــی کــه در زيرزميــن وجــود 
ــای  ــايش دريچه ه ــس از گش ــپس پ ــد؛ س ــت می کن دارد هداي
ــه صــورت  ــره شــده ب ــج آب ذخي ــه تدري ــه شــده در ســد ب تعبي
خودجــوش و بــا کمــک نيــروی ثقــل زميــن، بــه چــرخ مصــرف 

ــاز می گــردد. ب
طــول قنــات وزوان يــک هــزار و ۸00 متــر و عمــق مــادر چــاه آن 

1۸ متــر و دارای ۶4 حلقــه چاه  اســت.
قنــات وزوان کــه ســاخت آن بــه قبــل از اســالم و زمــان 
ــه گفتــه اهالــی 3 هــزار ســال پيــش( برمی گــردد  ساســانيان )ب
در دو کيلومتــری شــمال شــهر وزوان احــداث شــده و مــادر چــاه 
آن در جنــوب شــهر ميمــه در اســتان اصفهــان قــرار دارد و تنهــا 
ــات در تمــام منطقــه اصفهــان اســت کــه بديــن طريــق آب  قن

ــد. ــره می کن ــی را ذخي زيرزمين
همچنيــن قنــات بــزرگ و تاريخــی وزوان دارای ســد زيرزمينــی 
ــی اســت کــه کشــاورزان  ــره آب در فصول ــه ذخي ــادر ب ــوده و ق ب

نيــاز بــه آب ندارنــد.
قنــات مزدآبــاد – ميمــه: ايــن قنــات اعجــاب انگيــز جهانــی نيــز  
پيــش از ثبــت جهانــی شــد در تاريــخ ۲0 اســفند 13۸5 بــا شــماره 
ــت  ــه ثب ــران ب ــی اي ــار مل ــی از آث ــوان يک ــه عن ــت 1۸097 ب ثب

رســيده بــود.
قنــات مزدآبــاد ميمــه بــا 1۸ کيلومتــر طــول، يکــی از طوالنی ترين 
ــا دبــی 110 ليتــر در ثانيــه از پــر آب تريــن  قنات هــای منطقــه و ب

قنات هاســت.
 ازســويی کيفيــت آب ايــن قنــات نيــز جالــب اســت و آب ســرد و 

گــرم در ايــن قنــات وجــود دارد.
ــه اســت  ــه کار رفت تأسيســات ســد ماننــدی کــه در ايــن قنــات ب
ــن  ــر اي ــز ديگ ــه تماي ــوع وج ــن موض ــد و اي ــره کن ــا آب را ذخي ت

ــت. ــات اس قن

وجود قنات دو طبقه در اصفهان/ 
وقتی نیاز بشر به خالقیت ختم می شود

گردشگری تابستانی
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آلــپ ایــران در قلــب رشــته کــوه 
پرســخاوت زاگــرس همــه آنچــه برای 
خلــق زیباتریــن صحنــه هــای طبیعــت 
تــا  دارد  اختیــار  در  را  اســت  الزم 
گردشــگرانی کــه خنــک تریــن جاذبــه 
ــد  هــای تابســتانی را جســتجو مــی کنن

ــوند. ــار ش ــن دی ــی ای راه

ــه  ــا ب ــد از شــهر ازن ــران باي ــپ اي ــی هــای آل ــدن زيباي ــرای دي ب
راه افتــاد تــا پــس از طــی مســافتی در حــدود 10 تــا 1۲ کيلومتــر 
بــه جايــی رســيد کــه نامــش روســتای گردشــگری »دره تخــت« 
ــی  ــا در دره ای روياي ــی ه ــی از زيباي ــه تخت ــی ک ــت، جاي اس

انتظــارت را مــی کشــد.
صــدای رودخانــه جــاری در دامنــه آلــپ ايــران، کــه بــا خــودش 
برفهــای آب شــده را بــه پاييــن دســت مــی بــرد و نســيم خنکــی 
کــه صورتــت را نــوازش مــی دهــد؛ حکايــت ســفری رويايــی در 
ــد  ــد، ســفری کــه مــی توان تابســتانی خنــک را روايــت مــی کن

يکــی از خاطــره انگيزتريــن ســفرها را رقــم بزنــد.
ــت« در  ــک »دره تخ ــذاب و خن ــت ج ــه طبيع ــيدن ب ــرای رس ب
ــه  ــی کافيســت ک ــی برف ــه تونل ــران و رســيدن ب ــپ اي ــه آل دامن
ــه فلــک کشــيده  ــه کوههــای ســر ب ــه دامن ــگاه ســفرمان را ب ن
اشــترانکوه بچرخانيــم، جايــی کــه با تونــل هــای برفــی، رودخانه 
هــای برفــی و کوههــای برفــی اش شــهره عــام و خــاص اســت.

lاشترانکوه و همه زیبایی هایش
اينجــا اشــترانکوه هــر آنچــه بــرای خلــق زيبايــی نيــاز دارد را کنار 
دســتش گذاشــته تــا چــه در زمســتان و چــه در تابســتان برايــت 
ــش  ــای زيباي ــه ه ــوم کوهپاي ــر ب ــزی را ب ــره انگي ــی خاط خنک
ــای  ــی تابســتانه و دشــت ه ــای برف ــی از تونله بکشــد، تابلوهاي

ســفيد زمســتانه.
مــردم روســتای دره تخــت بــا آب فراوانــی کــه اشــترانکوه - آلپ 
ــروری و  ــاورزی، دامپ ــاط کش ــيده بس ــا بخش ــه آنه ــران - ب اي
پــرورش ماهــی را بــه راه انداختــه انــد تــا ســفر بــه ايــن روســتای 
ــش روی چشــمان  ــف را پي ــای مختل ــه ه ــی از صحن ــا تالق زيب

رهگــذران قــرار دهــد، تصاويــری از اراضــی سرســبز و رنگارنــگ 
تابســتانه، اينجــا بــرای خــودش بهشــتی کوچــک اســت.

کمــی کــه جلوتــر مــی رويــم بــه روســتای زيبــای کمنــدان مــی 
رســيم؛ جايــی کــه انگشــت هــای ســحرآميز آب صحنــه هــای 
ــد  ــا س ــت؛ اينج ــم زده اس ــا رق ــت ه ــات و دش ــی را در باغ زيباي
کمنــدان نيــز در دســت اجــرا اســت تــا عــالوه بــر تونــل برفــی 
ــار، ظرفيــت ســد کمنــدان نيــز  ــه هــای طبيعــی ايــن دي و جاذب
در آينــده بــه جاذبــه هــای گردشــگری ايــن منطقــه افــزود شــود.
ــه  ــا ب ــتان ازن ــد از شهرس ــی باي ــل برف ــه تون ــيدن ب ــرای رس ب
ســمت روســتای دره تخــت و بعــد از آن روســتای کمنــدان که در 
فاصلــه ۲5 کيلومتــری ايــن شــهر قــرار دارد حرکــت کــرد کــه تــا 

کوهپايــه اشــترانکوه را مــی تــوان بــا ماشــين طــی کــرد.

امــا از ايــن جــا بــه بعــد بايــد قــدم در راه گذاشــت و از کنــار رودی 
زالل کــه از آب شــدن بــرف هــای اشــترانکوه جريــان يافتــه بــه 

ســمت تونــل برفــی حرکــت کــرد.
رودی کــه طــراوت و زيبايــی مضاعفــی بــه طبيعــت بکــر و نــاب 
ايــن منطقــه بخشــيده اســت و بــا طنيــن حرکــت خود موســيقی 
دلنشــينی را بــه رهــروان هديــه مــی کنــد و گاه بــا خنــکای خــود 

خســتگی از تــن مســافران بــه در مــی کنــد.
ــا  ــی از آن ه ــه برخ ــی ک ــف گياه ــای مختل ــه ه ــود گون وج
ــوری در  ــف جان ــای مختل ــه ه ــد و گون ــی دارن ــواص داروي خ
مســير دسترســی بــه تونــل نيــز از ديگــر نکاتــی اســت کــه توجه 

ــد. ــی کن ــب م ــود جل ــه خ ــذران را ب رهگ
بــرای رســيدن بــه تونــل بايــد حــدود يــک و نيــم ســاعت پيــاده 
روی کــرد، گاه بايــد پــای در آب گذاشــت و گاه از مســيرهايی بــا 
شــيب تنــد عبــور کــرد امــا بــه محــض رســيدن بــه تونــل برفــی 
ــاد  ــتگی راه را از ي ــه خس ــويم ک ــی ش ــرت م ــرق حي ــدر غ آن ق

خواهيــم بــرد.
ــر ســنگ هــا  ــی از زي ــل چشــمه هاي ــه تون در مســير رســيدن ب
ــه  ــوارا و دلنشــين ب ــی گ ــيده اســت و آب ــا جوش و دل صخــره ه
ــی آورد.  ــه وجــد م ــان را ب ــه آن ــد ک ــی کن ــه م گردشــگران هدي
زيبايــی تونــل برفــی بــه حــدی اســت کــه هــر بيننــده ای را بــه 
حيــرت وا مــی دارد و عظمــت خداونــد متعــال را بــه نمايــش مــی 

ــذارد. گ
شــکل گيــری ايــن تونــل در اواســط فصــل بهــار آغــاز می شــود 
کــه آب شــدن بــرف در ســطح زيريــن اليــه هــای انباشــته شــده 

در زمســتان باعــث بــه وجــود آمــدن تونــل برفــی مــی شــود.
ــی  ــر م ــه ۸00 مت ــری ب ــل شــکل گي ــل در اواي ــن تون طــول اي
رســد کــه بــه تدريــج و بــا گــرم شــدن هــوا رو بــه کاهــش مــی 
ــی از آن  ــاه اندک ــهريور م ــر ش ــه در اواخ ــه ای ک ــه گون ــذارد ب گ

ــد. باقــی مــی مان
ارتفــاع ايــن تونــل حيــرت انگيــز نيــز در قســمت هــای مختلــف 
متغيــر اســت و در بلندتريــن قســمت هــا تــا 3 متــر هم می رســد 

بــه گونــه ای کــه بــه راحتــی مــی تــوان وارد آن شــد.
خنــکای هــوا در اطــراف تونــل کامــال محســوس اســت و فضای 
دلپذيــری را بــرای گردشــگران و کوهنــوردان فراهــم کرده اســت 
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کــه خســتگی راه را از يــاد آنــان مــی بــرد.
ــی گردشــگران  ــل برف ــه ســمت تون ــت ب در طــول مســير حرک
ــادی را مــی بينــی کــه راهــی ايــن ســفر خاطــره انيــز شــده  زي
انــد، گردشــگرانی از تهــران، شــيراز، اصفهــان، کرمانشــاه، کــرج و 

ــتانهای کشــور. ــر اس ديگ
در طــول مســير بــا گردشــگران ســر بحــث را بــاز مــی کنيم تــا از 
زيبايــی های مســير بگوينــد. يکــی از گردشــگران ايــن منطقه در 
گفتگــو بــا مهــر معتقــد اســت کــه اينجــا انســان عظمــت خداوند 
را حــس مــی کنــد و از تونــل برفــی بــه عنــوان بهشــت گمشــده 

نــام مــی بــرد.
يکــی ديگــر از گردشــگران کــه از اصفهــان راهــی لرســتان شــده 
ــد:  ــی گوي ــر م ــگار مه ــه خبرن ــه ب ــن منطق ــورد اي ــت در م اس
ــن  ــه اي ــی را ب ــال جاي ــه ح ــا ب ــی اســت و ت ــت اينجــا عال طبيع

ــده ام. ــنگی ندي ــی و قش زيباي
ــا را شــنيده  ــی ازن ــل برف ــف تون ــال تعري ــه قب ــد ک ــی گوي وی م
ــه ايــن منطقــه آمــده ام  اســت و ادامــه مــی دهــد: امــروز کــه ب

ــدن«! ــد دي ــود مانن ــم کــه »شــنيدن کــی ب مــی گوي
ــرای  ــتان و ب ــه لرس ــران ب ــتان ته ــه از اس ــری ک ــگر ديگ گردش
ديــدن تونــل برفــی آمــده اســت در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر می 
گويــد: اينجــا واقعــا زيباســت و در اوج تابســتان هــوای خنــک و 

ــی دارد. عال
ــر آن  ــه ادامــه مــی دهــد کــه دو مت وی ســخنان خــود را اينگون
ــن در  ــی اســت و اي ــل برفــی هــوا گــرم و آفتاب ــر از تون طــرف ت

ــل آدم يــخ مــی کنــد. حاليســت کــه داخــل تون
ــی  ــد کــه اگــر يــک دقيقــه اينجــا بمان ــه شــوخی مــی گوي او ب
هنــر کــرده ای چــرا کــه هــوای داخــل تونــل بســيار ســرد اســت.

خبرنــگار مهــر همــراه يکــی ديگــر از گردشــگران تونــل برفــی 
ــده  ــتانی آم ــل رمس ــدن تون ــرای دي ــيراز ب ــه از ش ــود ک ــی ش م
ــل  ــی تون ــه ديدن ــال از جاذب ــه قب ــد ک ــی گوي ــودش م اســت. خ
ــاد شــنيده و دوســت داشــته  برفــی در ســايتها و روزنامــه هــا زي
کــه خــودش از نزديــک ايــن جاذبــه گردشــگری را تجربــه کنــد.

از او مــی پرســم کــه تــا کنــون در ســفر بــه لرســتان و طبيعــت 
ــا بــه او خــوش گذشــته و او خيلــی ســريع جــواب مــی دهــد  ازن
کــه چــرا خــوش نگــذرد انســان ايــن بــرف و نعمــت الهــی را می 

بينــد لــذت مــی بــرد.
ــار  ــک ب ــالی ي ــا س ــن حتم ــد: م ــی گوي ــری م ــگر ديگ گردش
ــم و  ــی آي ــی م ــل برف ــگری تون ــه گردش ــدن جاذب ــرای دي را ب
بــه همــه اطرافيــان و اقــوام خــود نيــز ســفارش مــی کنــم کــه 

بــرای ديــدن ايــن جاذبــه زيبــا و مفــرح به 
ــد. اســتان لرســتان بياين

ايــن گردشــگر در پايــان حرفهايــش مــی 
ــتان يکــی از مناطــق  ــتان لرس ــد: اس گوي
بکــر کشــور بــوده کــه دارای هــوای پــاک 
ــه  ــورد توج ــر م ــی کمت ــی اســت ول و عال
ــرد در حاليکــه  ــی گي ــرار م گردشــگران ق
اينجــا جاذبــه هــای چهارفصلــی دارد کــه 

ــان گردشــگران باشــد. ــد ميزب مــی توان
هوشــنگ بازونــد اســتاندار لرســتان پيــش 
از ايــن در جريــان بازديــد از منطقــه 
ــل  ــدان و تون ــتای کمن ــگری روس گردش
ــعه  ــر توس ــر ب ــا مه ــو ب ــی در گفتگ برف
گردشــگری در ايــن منطقــه تاکيــد کــرده 

ــود. ب
ــه در  ــی ک ــل برف ــت: تون ــار داش وی اظه
دامنــه اشــترانکوه واقــع شــده بــه عنــوان 
ــک قطــب گردشــگری مطــرح اســت. ي

هــای  پيگيــری  بــا  افــزود:  بازونــد 
فرمانــدار شهرســتان ازنــا توســعه منطقــه 
گردشــگری تونــل برفــی در روســتای 
کمنــدان در ســال 94 يکــی از پــروژه 
هــای ويــژه ايــن شهرســتان بــرای جــذب 

گردشــگر اســت.
ــه  ــرق رســانی ب ــه آغــاز ب ــا اشــاره ب وی ب
ــدان  ــتای کمن ــگری روس ــه گردش منطق
افــزود: بــا توجــه بــه اقدامــات انجام شــده 
ــم  ــار داري ــه انتظ ــوه منطق ــت بالق و ظرفي
تونــل برفــی بــه يــک ســايت گردشــگری 

ــل شــود. تبدي
ظرفيتهــای  بــه  اشــاره  بــا  بازونــد 
زمســتانه  و  تابســتانه  گردشــگری 
اشــترانکوه، بــر لــزوم برنامــه ريــزی 
ميــراث  کل  اداره  در  امــر  مســئوالن 
ــتان  ــتان و شهرس ــتان لرس ــی اس فرهنگ
بــرای اســتفاده از ايــن ظرفيــت هــا تاکيــد 

کــرد.
وی بــا يــادآوری اينکــه جــای جــای 

ــوان  ــگری را دارد عن ــت گردش ــعه صنع ــت توس ــتان ظرفي لرس
کــرد: قلــل و دامنــه هــای برفــی اشــترانکوه ظرفيــت منحصــر به 
فــردی بــرای توســعه گردشــگری زمســتانه و تابســتانه اســت که 
در ايــن راســتا مســئوالن امــر موظــف هســتند ظرفيــت هــا را در 
ايــن بخــش بررســی و نســبت بــه برنامه ريــزی بــرای اســتفاده از 

ايــن قابليــت هــا اقــدام کننــد.
اســتاندار لرســتان بــا دادن اطمينــان نســبت بــه حمايــت از برنامه 
هــای گردشــگری در منطقــه از ســوی مديريــت ارشــد اســتان، 
تصريــح کــرد: توســعه صنعــت توريســم از اولويــت هــای اصلــی 

مديريــت اجرايــی اســتان اســت.
بنابــر ايــن گــزارش واقــع شــدن شهرســتان ازنــا در دامنــه قلــل 
زيبــای اشــترانکوه کــه بــا ارتفــاع چهــار هــزار و 150 متــر يکی از 
مرتفــع تريــن قلــه هــای رشــته کــوه زاگــرس اســت، مــی توانــد 
ايــن شهرســتان را به يکــی از قطــب های گردشــگری تابســتانی 

و زمســتانی در کشــور تبديــل کنــد.
ــه  ــتان در زمين ــن شهرس ــرد اي ــه ف ــر ب ــای منحص ــه ه جاذب
کوههــای پوشــيده از بــرف نــه تنهــا در فصــل زمســتان کــه در 
فصل تابســتان نيــز ظرفيــت جــذب گردشــگر را دارد بــه طوريکه 
ــه فــرد تريــن  ــا يکــی از منحصــر ب ــل برفــی شهرســتان ازن تون

ــه شــمار مــی رود. ــه هــای طبيعــی کشــور ب جاذب

گردشگری تابستانی
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در وضعیتــی کــه اوضــاع نابــه ســامان کنکــور هــر روز دانش آمــوزان را دچــار آشــفتگی می کنــد و حتــی 
نوابــغ علمــی گاهــی در مقابــل غــول کنکــور زانــو خــم می کننــد، ایــن دو بــرادر مطالعــات خــود را نــه 
از یــک مــاه و یــک ســال قبــل بلکــه در طــول 1۲ ســال تحصیلــی بــه درســتی پیــاده کردنــد تــا وقتــی در 
ــرای هــر  18 ســالگی ســر جلســه کنکــور حاضــر می شــوند، پــر اضطــراب تریــن امتحــان تحصیلــی ب

ایرانــی، آن هــا را تســلیم خــود نکنــد.

ــتی  ــهر توریس ــار ش ــان چن ــم، درخت ــیده ای ــتان نرس ــل تابس ــای فص ــه ه ــه نیم ــوز ب ــه هن ــی ک  در حال
محــات بــه اســتقبال فصــل خــزان رفتــه انــد و بــرگ هــای آنــان رو بــه زردی و خشــکی گراییــده اســت.

ماشــین پشــت ماشــین قطــار می شــود، می گوینــد کمــی جلوتــر تصــادف جــاده را بنــد آورده؛ 
آمبوالنســی آژیرکشــان از بیــخ گــوش ماشــین های گیرکــرده در ترافیــک می گــذرد و هرچقــدر کــه 

دورتــر می شــود صدایــش انــگار بیشــتر در گوشــت می پیچــد. 

در لرســتان، روایــت »گهــر« نگیــن زیبــای آلــپ ایــران حکایــت گوهــر زیبــای خفتــه ای اســت در دامــن 
برفــی اشــترانکوه،گوهری کــه هرســاله به رغــم میزبانــی بیــش از 70 هــزار گردشــگر و طبیعت گــرد 

ــه تخریب هــای زیســت محیطی در دســت دارد. ــان »کاســه چــه کنــم« را درزمین همچن

کمــی ســخت اســت کــه بپذیــری درســت در قســمتی از شــهر تــو، جایــی کــه مــردم همــه مرفه نشــین 
ــیک،  ــرق و ش ــرزرق و ب ــگاه ها پ ــی و فروش ــای آنچنان ــوالن خودروه ــل ج ــا مح ــتند و خیابان ه هس

ــا. ــاختمان های زیب ــر از س ــیار متفاوت ت ــاوت، بس ــد متف ــته باش ــود داش ــی وج مکان

جامعـه ایـــران
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ونوس بهنود

وضعیتــی  در 
مؤسســات  کــه 
کمک آموزشــی بــرای 
فــروش کتــاب و کاس 
ــان  ــت بی ام ــود رقاب خ
دارنــد، دانش آمــوزان 
نخبــه کنکــوری اردبیــل 
اراده شــخصی  رمــز موفقیــت خــود را 

می داننــد.  خوانــدن  درس  بــرای 

جامعــه ایـــران

اراده قوی تر از کالس کنکور/دو سال فضای مجازی را تعطیل کردیم

پارســا و کســری دو بــرادر دوقلــو هســتند کــه 
زمانــی کــه متولــد شــدند حتــی مــادر گمــان 
ــل  ــوری اردبي ــغ کنک ــه نواب ــرد روزی ب نمی ک
تبديــل شــده و آوازه شــان حتــی بــه آن ســوی 

مرزهــا برســد.
در وضعيتــی کــه اوضــاع نابــه ســامان کنکــور 
هــر روز دانش آمــوزان را دچــار آشــفتگی 
می کنــد و حتــی نوابــغ علمــی گاهــی در 
مقابــل غــول کنکــور زانــو خــم می کننــد، اين 
ــاه  ــک م ــه از ي ــود را ن ــات خ ــرادر مطالع دو ب
ــل بلکــه در طــول 1۲ ســال  و يــک ســال قب
تحصيلــی بــه درســتی پيــاده کردنــد تــا وقتی 
ــر  ــور حاض ــه کنک ــر جلس ــالگی س در 1۸ س
می شــوند، پــر اضطــراب تريــن امتحــان 
تحصيلــی بــرای هــر ايرانــی، آن هــا را تســليم 

ــد. ــود نکن خ
ــه  ــق ب ــال موف ــور امس ــی در کنک ــا خلف پارس
کســب رتبــه چهــارم کشــوری و رتبــه دو 
منطقــه در رشــته تجربــی و بــرادر دوقلويــش 
کســر خلفــی نيــز موفــق به کســب رتبــه ۸۶0 
ــی  ــته رياض ــه در رش ــوری و ۲۶4 منطق کش

ــده اســت. ــک ش فيزي
ــرای  ــنيدنی ب ــای ش ــرادر تجربه ه ــن دو ب اي
ــه  ــه هم ــد ک ــی دارن ــوزان و والدين دانش آم
چيــز را بــا تعــداد کالس هــای کنکــور، 
کتاب هــای کمک آموزشــی و .... ســنجش 

. می کننــد

lبرادرانم مشاوران علمی من هستند
ــارم را  ــه چه ــته رتب ــته ای توانس ــا در رش پارس
کســب کنــد کــه در کنکــور امســال ۶5 درصد 
از داوطلبــان اســتان را بــه پــای ميزهــای 

ــاند. ــور کش ــته دار کنک دس
تــب پزشــک شــدن بــه حــدی در بيــن 
دانش آمــوزان اردبيلــی ريشــه دوانــده کــه 
حتــی آموزش وپــرورش مســتأصل از ايــن 
ــيوه های  ــازی ش ــال پياده س ــه دنب ــوع ب موض
مختلــف جــذب دانش آمــوزان بــه ســاير 

اســت. رشــته ها 
تعــداد قابل توجهــی از داوطلبــان تجربــی 
نــاکام  آرزوی  بــا  کنکوری هايــی  پشــت 
ــاری  پزشــک شــدن هســتند و در بررســی آم
نيــز بيشــترين داوطلبــان در تمامــی اســتان ها 

در تجربــی رقابــت داشــته اند.
ــرای  ــا ب ــه بچــه پول داره ــی ک ــا در وضعيت ام

ــا  ــی ميليارده ــا و حت ــدن ميليون ه ــر ش دکت
ــا  ــد، پارس ــه می کنن ــل هزين ــن اردبي در همي
چگونــه موفــق بــه کســب رتبــه چهــارم شــد؟
پســر ســاده و فروتنــی کــه به ســختی ســرباال 
می گيــرد تــا بــه ســؤاالت پاســخ بدهــد، 
ــه  ــه دروس توج ــه هم ــد ب ــت باي ــد اس معتق
ــی  ــه زيست شناس ــوص ب ــه خص ــت و ب داش

ــرد. ــژه ک ــه وي توج
ــرادرش دوران ابتدايــی را  ــه ماننــد ب وی کــه ب
ــی  در مدرســه عــادل ســرايی و دوران راهنماي
و متوســطه را در مدرســه شــهيد بهشــتی 
ســپری کــرده اســت، روزی 10 ســاعت در 
روزهــای تعطيــل و پنــج ســاعت در روزهــای 
مدرســه مطالعــه کــرده اســت و در تمامــی اين 
ــی  ــاوره علم ــود مش ــرادران خ ــات از ب مطالع

ــه اســت. گرفت

lتعــداد کالس هــای تیزهوشــان 
بیش ازانــدازه زیــاد اســت

پارســا از نوابــغ تيزهوشــانی اردبيــل محســوب 
ــوری  ــه دلخ ــود هم ــن وج ــا اي ــود. ب می ش
ــختی  ــا س ــه ب ــانی ک ــان و تيزهوش کارشناس
در ســال های اول پذيــرش ايــن مدرســه، 
توانســتند وارد ايــن مــدارس شــوند، از تبديــل 
ــه  شــدن مســير باريــک جــذب تيزهوشــان ب

ــت. ــاهراه اس ش
ــه کالس  ــه مان س ــا در مدرس ــه پارس ــه گفت ب
تجربــی داريــم کــه هــر کــدام ۲1 نفــر 
دانش آمــوز دارنــد و در عيــن حــال يــک 

کالس رياضــی هــم داريــم.
وی معتقــد اســت افزايــش ظرفيــت پذيــرش 
موجــب شــده خيلی هــا بــه اســم تيزهــوش در 

ايــن مــدارس تحصيــل کننــد.
هــر چنــد نوابــغ علمــی در آزمون هــای 
ســخت می تواننــد قابليــت خــود را اثبــات 
کننــد امــا نگرانــی از افزايــش ظرفيــت 

مــدارس تيزهوشــان بــه جــا اســت.
اگــر زمانــی نخبــگان ممتــاز هــر اســتان اجازه 
ــروز  ــتند، ام ــدارس را داش ــن م ــل در اي تحصي
هــر دانش آمــوزی کــه بــه زور کالس و معلــم 
ــخت  ــم س ــدان ه ــه چن ــون ورودی ک از آزم
ــام  ــد ن ــود، می توان ــه می ش ــرد، پذيرفت نمی گي

تيزهــوش را بــه يــدک بکشــد.

lکنکور کامالً منصفانه نیست
ــه 75  ــز رتب ــان ني ــور زب ــه در کنک ــا ک پارس
ــد پزشــک  ــرده می خواه ــه را کســب ک منطق
شــود. يــک پزشــک دلســوز کــه معتقــد اســت 

ــا اســت. ــن روزهــا کيمي اي
وقتـی در مـورد انتخابش سـؤال می کنم، تأکيد 

می کنـد کـه هم بـه خاطـر عالقـه و هم بـازار 
کار می خواهـد پزشـکی را انتخـاب کند.

ــگاه  ــد در دانش ــروز بتوان ــه ام ــرای اينک ــا ب ام
تهــران رشــته پزشــکی را بخوانــد و بــه 
آرزويــی بــزرگ برســد، بــه تــالش خــود تکيه 
کــرده و حتــی از يــک کالس کنکــور اســتفاده 

ــت. ــرده اس نک
ايــن  در  کنکــوری  نخبــه  دانش آمــوز 
خصــوص گفــت: بعــد از قبولــی برخــی 
معلمــان بــرای تبليــغ اينجــا و آنجــا می گفتنــد 
مــن بــه پارســا درس داده ام در حالــی کــه نــه 
ــتفاده  ــور اس ــرادرم از کالس کنک ــه ب ــن و ن م
نکرديــم و فقــط از آزمون هــای يــک موسســه 
ــم. ــتفاده کردي ــی اس ــای کمک درس و کتاب ه
آزمــون  کنکــور  اســت  معتقــد  پارســا 
منصفانــه ای بــرای محــک دانش آمــوزان 
نيســت و شــايد اگــر ســؤاالت ديگــری طــرح 
شــود، نتيجه هــا بــه شــدت تغييــر کنــد.

وی هــر چنــد در روز کنکــور اضطــراب داشــته 
امــا از حــال و هــوای آن روزش اينطــور 
ــک آن  ــرس و اضطــراب را ي ــه ت ــد ک می گوي
کنــار گذاشــتم و روی ســؤاالت متمرکز شــدم.

اســتعداد پارســا کــه پذيرفتــه مرحلــه اول 
ــب  ــت و موج ــات اس ــيمی و ادبي ــاد ش المپي
ــای  ــزو رتبه ه ــز ج ــه ني ــود در مدرس ــده ب ش
ــود وی  ــن نب ــدان دور از ذه ــد، چن ــر باش برت
را در رتبــه چهــارم کنکــور تجربــی جــا 
ــه برخــی از معلمــان آن را  ــی ک دهــد. موفقيت

می کردنــد. پيش بينــی 

lمســئوالن ایده هــای خوداشــتغالی 
ــت کنند را حمای

ــه مــدت دو ســال پارســا و کســری گوشــی  ب
تلفــن همــراه خــود را خامــوش کردنــد و صرفًا 
ــا  ــون را تماش ــار تلويزي ــع اخب ــی مواق در برخ
ــدا  ــرای پي ــی ب ــی کــه حت ــا جاي ــد. ت می کردن
کــردن ايــن دو بــرادر از طريــق تلفــن همــراه 

ــد. ــر نش امکان پذي
ايـن قطـع ارتبـاط درسـت در وضعيتـی کـه 
فضـای مجـازی بـه تهديـد جـدی تربيتـی و 
تحصيلـی دانش آمـوزان تبديل شـده اسـت، به 
عقيده ايـن دو برادر بـا هدف تمرکز بـر دروس 
بـود و اينکـه از مسـير اصلی خـود دور نشـوند.

ــود را  ــات خ ــری مطالع ــا، کس ــار پارس در کن
بــه همــان انــدازه ادامــه داده اســت. هــر چنــد 
ــرادرش درس  ــر از ب ــد دو ســاعت کمت می گوي
ــژه  ــه وي ــی دروس ب ــه تمام ــا ب ــده ام می خوان
ــته و  ــه داش ــيمی توج ــک و ش ــی، فيزي رياض

ــرده اســت. ــز ک تمرک
ــه  ــر و رتب ــه ای هن ــه ۲5۸ منطق ــری رتب کس
ــرده و  ــود ک ــان را از آن خ ــه ای زب 34۸ منطق
ايــن هــا وقتــی بــه افتخــارات وی در عرصــه 
ــه  ــه عين ــوان ب ــه می شــود، می ت ــی اضاف قرآن
ــاز دانش آمــوزان  ــرادر را الگــوی ممت ايــن دو ب

ــی دانســت. اردبيل
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ــطه در  ــی و متوس ــول دوران راهنماي وی در ط
ــای  ــز رتبه ه ــف حائ ــی مختل ــابقات قرآن مس
برتــر در رشــته قرائــت شــده و قــرآن خوانــدن 

ــرآن آغــاز کــرده اســت. را از دارالق
امــروز وقتــی از آينــده ای کــه بــرای 10 
ــم،  ــؤال می کن ــت س ــور اس ــد متص ــال بع س
می گويــد 10 ســال آينــده بايــد بتوانــم ارشــدم 

ــوم. ــازار کار ش ــرم و وارد ب را بگي
ــدارد  ــه رشــته عمــران ن ــه ای ب کســری عالق
ــد.  ــده می دان ــباع ش ــران را اش ــازار کار عم و ب
انتخــاب ايــن دانش آمــوز يکــی از رشــته های 
بــرق، کامپيوتــر يــا مکانيــک از دانشــگاه های 

شــريف، تهــران يــا اميــر کبيــر اســت.
ــی  ــه يک ــی ب ــته رياض ــه رش ــا ک ــن روزه اي
از کــم طرفدارتريــن رشــته ها بــه دليــل 
وضعيــت بــازار کار تبديــل شــده اســت، 
کســری معتقــد اســت در رشــته های رياضــی 
تنهــا خوداشــتغالی چــاره کار اســت و الزم 
ــتغالی  ــای خوداش ــئوالن از ايده ه ــت مس اس

ــد. ــت کنن حماي
اين ديـدگاه را دانش آموزی دارد که توانسـته در 
مرحلـه اول المپيـاد ادبيات پذيرفته شـود و بايد 
ديـد وعده های مسـئوالن بـرای حفظ نخبگان 
و جلوگيـری از مهاجـرت آن هـا حداقل در چند 

سـال آينده بـه کجا می رسـد.

l مادر فرزندش را برای رتبه نمی خواهد
ــالم  ــری اع ــور سراس ــج کنک ــه نتاي روزی ک
شــد، بــرای خيلــی از مــادران روز تلخــی بــود. 
بيشــترين تأثيرپذيــری بــرای مادرانــی تحميل 
ــمی  ــم چش ــم و ه ــل چش ــه دلي ــه ب ــد ک ش
رتبــه مــورد نظرشــان حاصــل نشــده بــود. در 
واقــع بــه جــای دانش آمــوزان برخــی مــادران 
ــگاهی  ــای دانش ــرای رتبه ه ــه ب ــتند ک هس

ــد. ــت دارن رقاب
اقــدس ابراهيمــی مــادر کيــان، پارســا و 
ــی  ــای علم ــه نخبه ه ــر س ــه ه ــری ک کس
محســوب می شــوند، معتقــد اســت هيــچ 
را  فرزنــدش  رتبــه  خاطــر  بــه  مــادری 
ــب  ــی کس ــه خاص ــر رتب ــه اگ ــد ک نمی خواه

ــد. ــذه کن ــود را مواخ ــد خ ــد، فرزن نش
وی در ايــن خصــوص گفــت: هــر چنــد کيــان 
که مهندســی شهرســازی  خــود را از دانشــگاه 
هنــر تهــران گرفتــه اســتعداد خــود را از 
کودکــی نشــان مــی داد امــا گمــان نمی کــردم 
روزی پارســا و کســری بــه ايــن درجــه موفــق 

شــوند.
ــراد فاميــل آرزو  ــی از اف ابراهيمــی افــزود: خيل

ــن  ــر م ــه پس ــل س ــان مث ــد فرزندانش دارن
ــه  ــر رتب ــی اگ ــم حت ــن می گوي ــا م ــند ام باش
دلخواهشــان نبــود بــاز بــرای مــا عزيــز بودنــد 
ــرزنش  ــدم را س ــه فرزن ــر رتب ــه خاط ــن ب و م

نمی کــردم.
مادر سـه نخبـه علمـی اردبيـل در تمـام طول 
زندگـی اش تالش کـرده محيط امنـی در خانه 
بـه وجـود آورد. هر چند سـه پسـر بازيگوش در 
بيـرون از منـزل می بايسـت مـؤدب و منضبط 
باشـند امـا در محـدوده منـزل خودشـان اجازه 

داشـتند آزادانـه بـازی کنند.
پــدر و مــادر کســری و پارســا هيــچ گاه بــرای 
ــود  ــدان خ ــه فرزن ــی ب ــه خاص ــب رتب کس
ــه از  ــن جمل ــد. اي ــل نکرده ان ــراب تحمي اضط
ســوی دو نابغــه کنکــوری عنــوان می شــود و 
ــود کــه  مادرشــان معتقــد اســت مهــم ايــن ب
تــالش خــود را بکننــد و مــا هــم هــر چــه در 

ــم. ــه کار گرفتي ــوان داشــتيم ب ت

lهیچ چیزی بهتر از علم نیست
وی معتقــد اســت دانش آمــوزان اردبيلــی 
ــد و متأســفانه  اســتعدادهای قابل توجهــی دارن
استرســی کــه از ســوی خــود کنکــور و 
خانواده هــا تحميــل می شــود نمی گــذارد 

دانش آمــوزان موفــق عمــل کننــد.
ــويق  ــه تش ــری ب ــا و کس ــان، پارس ــادر کي م
پســر بزرگتــر و بــه همــراه وی دفترچــه کنکور 
ــا  ــم ب ــات آن ه ــته الهي ــرده و در رش ــه ک تهي
وجــود مســئوليت ســه فرزنــد پســر تحصيــل 

ــرده اســت. ک
ــد  ــه مانن ــل ب ــر اردبي ــای برت ــدر کنکوری ه پ
مــادر معتقــد اســت هيــچ چيــزی بهتــر از علم 
نيســت. عبــداهلل خلفــی کــه خــود شــغل آزاد 
دارد در ايــن خصــوص گفــت: هيــچ گاه به ســه 
پســرم نگفتــم بياينــد در شــغل آزاد کار کننــد. 
ــر از  ــوزی بهت ــه علم آم ــه ام ک ــه گفت هميش
ثــروت اســت و افــراد دانشــمند هميشــه 

موفق تــر هســتند.
ــی  ــق کس ــوز موف ــرد: دانش آم ــد ک وی تأکي
اســت کــه روی پــای خــود بايســتد و تــالش 
و اراده را در مســير علم آمــوزی قــرار دهــد. 
ــه  ــه جامع ــت ب ــش خدم ــز هدف ــت ني در نهاي

ــد. باش
عبداللهـی خلفـی که بـه خاطـر افت وخيزهای 
انقـالب فرهنگی نتوانسـته بـه دانشـگاه برود، 
امروز سـه پسـرش را مايه افتخار خـود می داند 
بـرای سـه  بهتريـن مسـير  اسـت  معتقـد  و 
فرزنـدش مفيـد واقـع شـدن در جامعه اسـت.

از ســه دهــه گذشــته تــا بــه امــروز 
ــه  شــاهد پوشــاک مســتعمل موســوم ب
تاناکــورا در ایــران هســتیم کــه باعــث 
رکــود بــازار البســه در نقــاط مختلــف کشــور بــه خصــوص 

ــت.  ــده اس ــرزی ش ــاط م نق

ــک  ــای آنتي ــاس ه ــداران لب ــرای خري ــت ب ــازاری اس ــورا ب تاناک
ومــارک دار مســتعمل بــا قيمتــی پاييــن و ايــن درحالی اســت که 
پشــت پــرده لبــاس هــای بــه ظاهــر شــيک و بــا قيمــت پاييــن 

مشــکالت و بيمــاری هايــی وجــود دارد.
شــايد مــی شــود گفــت ازهمــان روزهايــی کــه فروشــگاه تاناکورا 
ــش گذاشــته شــد،  ــه نماي ــه ب در ســريال ســال هــای دور از خان
ــورا در  ــام تاناک ــا ن ــی ب ــاس هاي ــرای لب ــود ب ــی ب ــح باب ــن فت اي
بــازار پوشــاک ايــران تــا شــايد اقتصــاد حــوزه کشــورهای ديگــر  
بخصــوص شــرق آســيا را شــکوفا و اقتصــاد پوشــاک کشــور بــه 

حاشــيه کشــيده شــود.
ــن حــال  ــوع و در عي ــا مــدل هــای متن ــی ب ــاس هاي تاناکــورا لب
غيــر ايرانــی، مــدل هايــی کــه شــايد بــه مــذاق خيلــی هــا خوش 
ــش دارد و  ــکل و چال ــزاران مش ــش ه ــی در باطن ــد ول ــی آي م
ــه  ــه زدن ب ــه خــود نقــش بســزايی درضرب ــه نوب ايــن خريدهــا ب

ــد. ــی کنن ــا م ــران ايف ــه اي ــن اقتصادجامع ســالمتی و همچني
ــازار  ــورا در ب ــای تاناک ــاس ه ــه ی لب ــاهد عرض ــا ش ــن روزه اي
ــدارد. ــم ن ــی ه ــداران کم ــه طرف ــتيم ک ــان هس ــای روز زنج ه

بــوی نامطبــوع ناشــی از بــه  کارگيــری برخــی از مــواد شــيميايی 
در نخســتين قــدم مراجعــه بــه بــازار روز بــه مشــام مــی رســد و 
لبــاس هايــی کــه بــدون هيــچ نظــم و ترتيبــی روی هم انباشــته 
شــده انــد و مشــتريانی کــه بــرای پيــدا کــردن لبــاس مــورد نظــر 
ــی  ــرو رو م ــته را زي ــم انباش ــای روه ــاس ه ــا لب ــدت ه ــود م خ

کننــد بــدون اينکه بــه عواقــب و مشــکالت بهداشــتی و پوســتی 
ناشــی از ايــن کار توجــه داشــته باشــند.

در يــک مصاحبــه ميدانــی از خريــداران و مشــتريان البســه 
تاناکــورا متوجــه مــی شــوم کــه اکثــر آن هــا بــه دليــل مــارک 
بــودن لبــاس هــا و قيمــت پاييــن لبــاس هــا خريــدار هســتند و 
هيــچ يــک بــه مشــکالت بهداشــتی و پوســتی توجــه ای ندارند .

ــه  ــه زدن ب ــورا و ضرب ــاک تاناک ــتفاده از پوش lاس
ــی ــدات داخل تولی

ــندگان  ــا فروش ــتريان ب ــای مش ــو ه ــاهد گفتگ ــازار ش ــن ب در اي
ــی کــردن لباســها از فروشــندگان ســوال  بومــی کــه از ضدعفون
مــی کردنــد تــا از تميــز بــودن آن اطمينــان حاصــل کننــد و ايــن 

درحالــی اســت کــه بــه واقــع ايــن لبــاس هــا عــاری از ميکــروب 
و بيمــاری نشــده اســت.

ــر  ــت: اکث ــگار مهــر گف ــر ن ــا خب ــک از مشــتريان در گفتگــو ب ي
ــاس خــود را  ــه اجن ــن البســه مدعــی هســتند ک فروشــندگان اي
ــتی  ــاری پوس ــه بيم ــد، در صورتی ک ــی می کنن ــا ضدعفون باره

ــرده اســت. ــت ک ــا را ثاب ــن ادع ــياری خــالف اي بس
ــودش را دارد و  ــاص خ ــتريان خ ــه مش ــن البس ــه داد: اي وی ادام
ــن  ــت اي ــم از مشــتريان ثاب ــد ه ــراد ثروتمن ــده ای از اف ــی ع حت
البســه هســتند و مــی تــوان گفــت کــه بــه خاطــر قيمــت پايين و 

ــودن ايــن لبــاس هــا اســت. مــارک دار ب
بــازار پوشــاک يکــی از چرخه هــای اقتصــادی پررونق کشــورمان 
ــای  ــاس ه ــاهد ورود لب ــود ش ــيه خ ــه در حاش ــازاری ک ــت. ب اس

پشت پرده سونامی تاناکورا؛

استقبال از بیماری برای خوش تیپی/ وقتی مردم خودزنی اقتصادی می کنند
فهیمه شعبانی
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جامعــه ایـــران

دســت دوم خارجــی بــه صــورت قاچــاق و عرضــه گســترده آنهــا 
در قالــب فروشــگاه هــای تاناکــورا اســت. معضلــی کــه نــه تنهــا 
در رونــد ورشکســتگی واحدهــای توليــدی داخلــی موثــر اســت؛ 
تهديــدی بــزرگ بــرای ســالمت عمومــی محســوب مــی شــود.

ــه  ــتند ک ــی هس ــت دوم ــای دس ــورا کااله ــاک تاناک ــر پوش اکث
ابتــدا در کشــورهای خارجــی اســتفاده شــده و بــا قيمتــی پاييــن 
بــه  فــروش می رســد کــه خريــد آن بــه  دليــل قيمــت پاييــن بــه 

ــه توليــدات داخلــی صدمــه خواهــد زد.  نوعــی ب

lعلل گرایش مردم به تاناکورا
راســتی چطــور می شــود وقتــی خودمــان توليــد کننــده هســتيم 
ــا انتخابــی  ــا رضايــت کامــل و حتــی گاهــی ب برخــی از مــردم ب

ــد؟ ــه می رون ــاس کهن ــد لب ــه ســراغ خري ــد ب ــدون تردي ب
ازجملــه داليلــی کــه می تــوان بــا توجــه بــه نظــرات شــهروندان 
ــد  ــرد، خري ــوان ک ــا عن ــن لباس ه ــتفاده از اي ــوص اس در خص
لباس هــای مــارک دار و خارجــی باقيمــت پاييــن، تنــوع و 
کيفيــت لباس هــای فــوق اســت کــه شــايد هميــن نــکات خــود 
ــه  ــود ک ــوب می ش ــی محس ــدات داخل ــرای تولي ــی ب نقطه ضعف

ــد. ــش دارن ــا گراي ــن لباس ه ــتفاده از اي ــمت اس ــه س ــردم ب م
زمانــی کــه انتظــار داريــم مــردم بــا خريــد کاالی داخلــی اقتصــاد 
داخلــی کشــور را حمايــت کننــد بايــد بــه ايــن نکتــه توجه داشــته 
باشــيم کــه کيفيــت و قيمــت مطلــوب نتيجــه مــورد نظــر را بــه 

دنبــال خواهــد داشــت.
موضوع ديگـری که در اين ميـان بايد به آن اهميت داد اين اسـت 
کـه ايـن لباس هـا از نظـر بهداشـتی بـه احتمال قـوی تاييد شـده 
نيسـتند از ايـن رو بايـد کيفيت محصـوالت داخلی و قيمـت آن ها 
بـه انـدازه ای مناسـب باشـد کـه خريـداران بـا اسـتقبال خوبی به 

سـمت خريـد از محصـوالت داخلـی روی آورند.
ــود را  ــالمت خ ــه س ــتند ک ــز هس ــده ای ني ــبختانه ع ــا خوش ام
ــد و  ــه نمی کنن ــارک دار معامل ــی م ــيدن لباس ــای پوش ــه به ب
معتقدنــد کــه پوشــيدن ايــن لباس هــا تهديــدی بــرای ســالمت 
ــئولين  ــی از مس ــا يک ــه ب ــه در مصاحب ــده ای ک ــت، عقي آن هاس

ــود. ــد می ش ــتان تائي ــت اس ــز بهداش مرک
برخــی از توليدکننــدگان و فعــاالن عرصــه پوشــاک کشــور 
معتقدنــد کــه ايــن لباس هــا بعضــاً به صــورت قاچــاق وارد کشــور 
شــده و چــون ديگــر کاالهــای قاچاق فلــج شــدن اقتصــاد داخلی 

را رقــم می زنــد لــذا نيازمنــد جديــت بيشــتری 
ــری از  ــرای جلوگي ــر ب ــئولين ام ــوی مس از س

ــت. ورود آن اس
ــورا  ــای تاناک ــاس ه ــداران لب ــده ای از خري ع
از کيفيــت بــاالی لبــاس هــا مــی گوينــد کــه 
بايــد بــه خاطــر داشــته باشــيم اگــر محصوالت 
توليــدی کيفيــت مــورد نظر مشــتری را داشــته 
ــدون  ــوان ب ــچ عن ــه هي باشــند آن محصــول ب
خريــدار نخواهــد مانــد. همانگونــه که بســياری 
از محصــوالت داخلــی بــه دليــل کيفيــت 
ــود را از دور  ــی خ ــان خارج ــان حريف مناسبش

ــد. ــارج کرده ان ــدان خ مي

lلبــاس هــای کهنــه و آمیختــه 
ــده  ــد کنن ــیمیایی، تهدی ــواد ش ــا م ب

ســالمتی مــردم
ــه  ــوان ب ــه بت ــت ک ــی نيس ــالمتی موضوع س
ــه در  ــا ک ــن معن ــه اي ــت ب ــی از آن گذش راحت
نبــودش هــر فــردی را از پــای در مــی آورد پس 

ــم. ــی آن را از دســت بدهي ــه راحت ــد ب نباي
ــوم پزشــکی و  ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع
خدمــات درمانــی اســتان زنجــان نيــز در ايــن 
بــاره می گويــد: وزارت بهداشــت و درمــان 
متولــی ســالمت مــردم اســت از ايــن رو 
ــل  ــه قاب ــورا ک ــای تاناک ــود از لباس ه ــه می ش ــردم توصي ــه م ب
خريــداری نيســتند اســتفاده نکننــد چــرا کــه ايــن البســه حــاوی 
ــگل و ميکــروب هســتند در نتيجــه ســالمتی شــان در خطــر  ان

ــود. ــد ب خواه
ــه  ــه اينک ــه ب ــا توج ــد: ب ــد می کن ــی تاکي ــا صائين ــد رض محم
ــد  ــر می اندازن ــه خط ــردم را ب ــالمتی م ــا س ــه لباس ه ــن گون اي
بايــد بــرای جلوگيــری از خريــداری مــردم و همچنيــن گســترش 
فــروش ايــن اجنــاس در اســتان اقدامــات مناســب و بــه موقعــی 

ــرد. صــورت گي
پوشــاک تاناکــورا ايــن روزهــا در مغــازه هــای شــيک بــا برندهای 
ــف  ــاط مختل ــای نق ــه ه ــس کوچ ــه پ ــا در کوچ ــف و ي مختل
شــهرها  عرضــه می شــوند و عــده ای خواســته يــا ناخواســته هم 
بــه اقتصــاد و ســالمت مــردم ضربــه مــی زننــد و هــم فرهنــگ 

جامعــه را تحــت تاثيــر قــرار مــی دهنــد.

ــا  ــان ب ــی زنج ــرات حکومت ــدی تعزی ــورد ج lبرخ
ــورا ــای تاناک ــاس ه ــدگان لب ــه کنن عرض

ــان اينکــه  ــا بي ــی اســتان زنجــان ب ــرات حکومت ــر کل تعزي مدي
متأســفانه در بــازار هــای روز زنجــان افــرادی اقــدام بــه فــروش 
ــردم  ــه ســالمتی م ــد ک ــی کنن ــر بهداشــتی م ــای غي ــاس ه لب
بــه خطــر مــی افتــد، گفــت: ايــن لبــاس هــا از مرزهــای غربــی 
ــاد  ــه اقتص ــود و ب ــی ش ــان م ــتان زنج ــور وارد اس ــرقی کش و ش

ــد. ــه مــی زنن اســتان ضرب
ــار  ــترين آم ــاس بيش ــاق لب ــه قاچ ــر اينک ــد ب ــا تأکي ــزی ب ممي
ــح  ــت، تصري ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــان ب ــاق را در زنج قاچ
ــدن  ــد مان ــی و راک ــث تعطيل ــه باع ــن البس ــروش اي ــرد : ف ک
واحدهــای توليــدی پوشــاک مــی شــود و همچنيــن ارز از کشــور 

ــود. ــی ش ــارج م خ
ــه فــروش  ــا افــراد و اصنافــی کــه اقــدام ب تعزيــرات حکومتــی ب
ــد و واحــد  ــد برخــورد جــدی مــی کن ــاس هــای تاناکــورا کنن لب
صنــف و اتحاديــه مربوطــه را محکــوم کــرده و صنــف مربوطــه 

را پلمــب خواهــد کــرد.
ــت  ــه قيم ــد ب ــه باي ــئوالن مربوط ــت: مس ــن گف وی همچني
ــتان  ــطح اس ــه در س ــی ک ــوص لباس هاي ــه خص ــاس و ب اجن
ــردم در  ــا م ــند ت ــته باش ــارت داش ــود نظ ــه می ش ــان عرض زنج
شــرايطی مناســب انتخــاب بهتــری داشــته باشــند و در ايــن ميان 
اگــر قيمــت  اجنــاس مناســب باشــد مــردم کمتــر بــه اســتفاده از 

لباس هــای کهنــه روی می آوردنــد.
مديــر کل تعزيــرات حکومتــی اســتان اعــالم کــرد : لبــاس هــای 
ــرقی وارد  ــی و ش ــای غرب ــه از مرزه ــورا ک ــتی تاناک ــر بهداش غي
کشــور مــی شــوند اســتاندارد بهداشــتی ندارنــد و ســالمتی مــردم 

را تهديــد مــی کنــد.

lکشف 4مورد پرونده البسه تاناکورا در سال 95
مديــر کل تعزيــرات حکومتــی اســتان از کشــف 4پرونــده البســه 
ــرای  ــر داد و گفت:حکــم امحــای کاال ب ــورا در ســال 95خب تاناک

ايــن پرونــده هاصــادر شــده اســت.
ــورا  ــه تاناک ــاق البس ــترين قاچ ــه بيش ــالم اينک ــا اع ــزی ب ممي
در شهرســتان ابهراســت، افــزود: ازبيــن 4پرونــده مکشــوفه 
بزرگتريــن محمولــه البســه تاناکــورا بــه ميــزان ۲هــزارو 
ــادر  ــم امحاص ــف و حک ــر کش ــتان ابه ــرم در شهرس 300کيلوگ
ــان  ــون توم ــدی 15ميلي ــزای نق ــه ج ــف ب ــت و متخل ــده اس ش

ــت. ــده اس ــوم ش محک
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ــه برنامه هــای طــرح  ــرخ ســزارین از جمل ــا وجــود اینکــه کاهــش ن ب
تحــول نظــام ســامت اســت، همچنــان توصیــه برخــی پزشــکان 
ــامت  ــان از س ــرای اطمین ــزارین ب ــل س ــادران، عم ــه م ــص ب متخص

ــت.  ــان اس ــد زایم رون
هــر چنــد بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی عمل ســزارین جهــت خارج 
ــا  ــه عنــوان یــک موقعیــت اســتثنایی و ب کــردن جنیــن از بطــن مــادر ب
ــرد،  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــوزاد م ــا ن ــادر و ی هــدف نجــات جــان م
امــا همچنــان در اردبیــل بــه عنــوان یــک شــیوه زایمــان تضمین شــده به 

ــود. ــه می ش ــادران توصی م

 ونوس بهنود

ــرای  ــر ب ــا وجــود اينکــه طــی ســال های اخي ب
ــه نوعــی شکســت در  ــه ب کاهــش ســزارين ک
زايمــان طبيعــی قلمــداد می شــود، تالش شــده 
امــا بررســی ميدانــی مهــر و مصاحبــه با مــادران 
ــکان  ــع پزش ــب مواق ــد، در اغل ــان می ده نش
بــه ويــژه پزشــکان متخصــص ســزارين را بــه 
ــن  ــر و تضمي ــان بهت ــيوه زايم ــک ش ــوان ي عن

ــد. ــز می کنن ــر تجوي ــده ت ش
ــان  ــطح جه ــه در س ــالف آن چ ــر خ ــع ب درواق
اردبيــل  در  می شــود،  عنــوان  ســزارين  از 
ــته  ــادران خواس ــف از م ــای مختل ــه بهانه ه ب
ــان را  ــا نوزادش ــود ي ــالمت خ ــه س ــود ک می ش
بــه بهانــه زايمــان طبيعــی بــه خطــر نيندازنــد.

ــت  ــرای از دس ــه ب ــرس و واهم lت
دادن نــوزاد

يکــی از مادرانــی کــه بــه تازگــی تحــت عمــل 
ســزارين قــرار گرفتــه اســت، تصريح کــرد: بنده 
ــتم و  ــمی هس ــل جس ــالمت کام ــودم در س خ
تمامــی عکس هــا، ســونوگرافی و مشــاوره های 
پزشــکی نيــز نشــان مــی داد کــه جنيــن و خــود 

مــن هيــچ مشــکلی نداريــم.
نســرين خدايــی تصريــح کــرد: بــا ايــن وجــود 
درســت يــک هفتــه قبــل از زايمــان، پزشــکی 
کــه چنــد بــار مراجعــه کــرده بــودم تأکيــد کــرد 
ــه  ــرا ک ــم چ ــام بده ــزارين انج ــل س ــه عم ک
ــی  ــان طبيع ــکل در زايم ــاد مش ــال ايج احتم

ــود دارد. وج
وی افــزود: پزشــک بــه مــن توصيــه کــرد حتمًا 
ــن احتمــال را مطــرح کــرد  ــم و اي ســزارين کن
کــه ممکــن اســت فرزنــدم را از دســت بدهــم.

امــا در پــی مراجعــه خدايــی بــه يکــی از 
بيمارســتان های خصوصــی و انجــام عمــل 
ســزارين عنــوان شــده کــه زايمــان طبيعــی نيز 

می توانســت انجــام شــود.
ــه  ــان اينک ــا بي ــهروندان ب ــر از ش ــی ديگ يک
ــه  پزشــک متخصــص دختــرش بارهــا وی را ب
عمل ســزارين در بيمارســتان خصوصی تشــويق 
کــرده اســت، گفــت: هربــار می پرســيم بــه چــه 
ــد ســزارين داشــته باشــد، اينطــور  ــه ای باي بهان
عنــوان می شــود کــه بهتــر اســت بــرای اينکــه 
ــی  ــان طبيع ــگام زايم ــکل در هن ــاد مش از ايج

ــد. ــری شــود ســزارين کن جلوگي
ــادران  ــوی م ــهروند از س ــن دو ش ــارات اي اظه
ــه  ديگــر نيــز مطــرح شــده اســت. هــر چنــد ب
ــل  ــدون دالي ــزارين ب ــل س ــد عم ــر می رس نظ
ــه می شــود  ــه بيمــار توصي ــی و علمــی ب منطق
ــه و  ــن توصي ــه اي ــت ک ــا اس ــه اينج ــا نکت ام

تجويــز بــر خــالف سياســت های نظــام تحــول 
ــت. ــالمت اس س

lتـالش بـرای کاهش عمل سـزارین 
با رایگان شـدن زایمـان طبیعی

در طــی ســه ســال اخيــر علوم پزشــکی اســتان 
بــا طرح هــای مختلفــی از جملــه رايــگان 
شــدن زايمــان طبيعــی، مشــاوره بــرای زايمــان 
طبيعــی و تجهيــز بيمارســتان علــوی بــه عنوان 
بيمارســتان قطــب زايمــان در اردبيــل در تالش 

بــوده تــا نــرخ ســزارين را کاهــش دهــد.
هر چنـد برخـی پزشـکان بـه نظـر می رسـد به 
داليلـی از جملـه چشم داشـت های اقتصـادی و 
راحتـی کار، سـزارين را تجويـز می کننـد امـا در 
برنامه هـای  دسـتاوردهای  نمی تـوان  مجمـوع 

اجـرا شـده را ناديـده گرفت.
رئيــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اردبيل 
گفــت: ســزارين در مراکــز درمانــی تابعــه 
ــت. ــه اس ــش يافت ــد کاه ــگاه 13.1 درص دانش

ــال های  ــد: در س ــر ش ــی متذک ــاد پورفرض فره
93 و 94 بــه منظــور ترويــج زايمــان طبيعــی در 
ــول  ــام تح ــت های نظ ــق سياس ــتای تحق راس
ســالمت ۲1 ميليــارد و ۶95 ميليــون ريــال 

ــت. ــار اختصــاص ياف اعتب
وی افــزود: در پــی تخصيــص ايــن اعتبــار 
زايمــان طبيعــی در بيمارســتان های دولتــی 
رايــگان شــده و همچنيــن امکانــات و تجهيزات 

ــت. ــه اس ــش يافت ــی افزاي ــان طبيع زايم
ــه  ــتان ب ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئي
ثبــت ۲۶ هــزار و ۶93 زايمــان در ســال گذشــته 
ــزار  ــداد 15 ه ــن تع ــزود: از اي ــرد و اف ــاره ک اش
و ۸70 زايمــان در بيمارســتان های دولتــی، 
ــتان های  ــان در بيمارس ــزار و 7۶4 زايم ــه ه س
خصوصــی و هفــت هــزار و 59 زايمــان در 
ــت  ــه ثب ــی ب ــن اجتماع ــتان های تأمي بيمارس

ــت. ــيده اس رس
ــه  ــور فرضــی از کل زايمان هــای ب ــه پ ــه گفت ب
ــزار و 3۲  ــت رســيده در ســال گذشــته 1۲ ه ثب
مــورد طبيعــی اســت کــه شــامل 45.1 درصــد 

ــت. ــا  اس زايمان ه

lبیمارســتان های خصوصــی پیشــتاز 
در ســزارین

در  طبيعـی  زايمـان  شـد:  متذکـر  وی 
بيمارسـتان های دولتـی شـامل هشـت هـزار و 
75۶ مورد اسـت کـه 55.۲ درصـد از زايمان های 
می شـود. شـامل  را  دولتـی  بيمارسـتان های 

ــا  ــتان ب ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئي

اشــاره بــه ثبــت 14 هــزار و ۶۶1 مــورد زايمــان 
ســزارين نيــز اشــاره و تأکيــد کــرد: ايــن تعــداد 
ــت. ــا اس ــد از زايمان ه ــامل 54.9 درص ــز ش ني

پــور فرضــی افــزود: در بيمارســتان های دولتــی 
ــزارين  ــان س ــورد زايم ــزار و 114 م ــت ه هف
طــی ســال گذشــته بــه ثبــت رســيده کــه 44.۸ 
ــی  ــای بيمارســتان های دولت درصــد از زايمان ه

ــود. ــامل می ش را ش
بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اســتان عمــل ســزارين در 
بيمارســتان های خصوصــی بــه مراتــب بيشــتر 
اســت و ايــن نشــان می دهــد توصيــه بــه بيمــار 
بــرای انجــام ســزارين در بيمارســتان خصوصی 

حتــی در آمارهــا نيــز نمــود خارجــی دارد.
ــتان های  ــزارين در بيمارس ــار س ــد آم ــر چن ه
ــه ۸7.7  ــال 9۲ ب خصوصــی از 99 درصــد در س
ــا  ــه اســت ام درصــد در ســال 94 کاهــش يافت
ــت و  ــن اس ــب پايي ــه مرات ــرات ب ــد تغيي درص
ــتان های  ــتر در بيمارس ــزارين بيش ــش س کاه

ــد. ــل کن ــق عم ــی توانســته موف دولت
به لحاظ پزشـکی مـادری می تواند سـزارين کند 
کـه بـه عارضه هايـی از جمله عـدم تطابق سـر 
جنين با لگـن مادر، زجـر بيش ازحد جنيـن، طرز 
قرار گرفتـن غيرعادی جنين، مشـکالت مربوط 
بـه جفـت و بنـد نـاف، دخالت هـای بيش ازحـد 
پزشـکی در دوره دردهـای زايمانـی، سـزارين 
قبلـی مـادران، جنين هـای نـارس و ديـررس، 
جنين هـای دارای مشـکلRH  خـون، چنـد 
قلويـی، فشـار خـون بـاال، ايـدز، عفونت هـای 
طبيعـی،  زايمـان  در  جنيـن  بـه  قابل انتقـال 
تومورهای فيبروييدی، بيماری قند، سـابقه مرگ 
نـوزاد، سـابقه نازايـی، سـن بـاالی مـادر، تنگی 
لگـن مـادر، حـوادث اورژانسـی، سـابقه پارگـی 

رحـم و دردهـای طوالنی مـدت دچـار شـود.
خبرگــزاری مهر ســال گذشــته نيــز در گزارشــی 
ــش  ــک و افزاي ــز پزش ــوان »تجوي ــت عن تح
ســزارين در اردبيــل/ طرحها پاســخگو نيســتند« 
ســزارين  بی امــان  تجويــز  وضعيــت  بــه 

ــت. ــه اس پرداخت

ــم و  ــه چش ــان مای ــزارین همچن lس
هم چشــمی اســت

ــان  ــد همچن ــر می رس ــه نظ ــود ب ــن وج ــا اي ب

توصيــه پزشــکان بــه امــر ســزارين خــود 
مانعــی در راســتای اجــرای طــرح تحــول 
ــد  ــن طــرح هــر چن نظــام ســالمت اســت و اي
ــان در  ــر درم ــه ام ــر اســاس کيفيت بخشــی ب ب
ــه الی  ــت، در الب ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
ــد  ــده و نمی توان ــول مان ــکان مغف ــت پزش غفل

ــد. ــت ياب ــوب دس ــه مطل ــه نتيج ب
در کشــورهای اروپايــی مادرانــی کــه ســزارين را 
تجربــه می کننــد بــه نوعــی ناتــوان در زايمــان 
ــاوره  ــرای مش ــوند و ب ــداد می ش ــی قلم طبيع
روحــی و روانــی آن هــا بــه دليــل شکســتی که 
ــزار  ــاوره برگ ــای مش ــد دوره ه ــه کرده ان تجرب

می شــود.
ايــن در حالــی اســت کــه بــا تجويــز پزشــکان 
ــزارين  ــه س ــل توج ــای قاب ــت هزينه ه و درياف
ــوان  ــه عن ــی ب ــی و اردبيل ــادران ايران ــن م در بي
يــک زايمــان پــر افتخــار و مايــه چشــم و 

هم چشــمی تلقــی می شــود.
ــه  ــی را ب ــان طبيع ــه زايم ــی ک ــی از مادران يک
تازگــی ســپری کــرده اســت، گفــت: زمانــی که 
در فاميــل مطــرح کــردم زايمــان طبيعی داشــتم 
چنــد نفــر بــا تعجــب ســؤال کردنــد چــرا حاضر 

نشــده ام ســزارين کنــم.
ــل  ــراد فامي ــرد: اف ــح ک ــتمی تصري ــا رس روي
گمــان می کردنــد کــه بــه دليــل هزينــه حاضــر 
نشــدم ســزارين کنــم در حالــی کــه هيــچ 
مشــکلی نداشــتم کــه مجبــور باشــم ســزارين 

ــم. کن
ــن  ــه اي ــود ب ــکان خ ــد پزش ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــان ب ــد و همچن ــن می زنن ــد ارزش دام ض
ــی  ــه چشــم دشــت های اقتصــادی و راحت بهان
ــه پذيــرش ســزارين  ــزم ب کار خــود بيمــار را مل

می کننــد.
درواقــع مشــاوره های کليــدی کــه ايجــاد 
تــرس و واهمــه می کنــد بــدون اينکــه اجبــاری 
ايجــاد کنــد مــادر را تشــويق بــه ســزارين 

. می کنــد
ــه  ــل اينک ــه دلي ــزارين ب ــش س ــوع کاه موض
عــوارض آن در جســم و روان مــادر و حتــی 
نــوزاد باقــی می مانــد يــک امــر حياتــی اســت. و 
الزم اســت در ايــن راســتا علوم پزشــکی اســتان 
برنامــه ويــژه بــرای پزشــکان متخصــص و ماما 

ــد. ــدارک ببين ــی ت ــتان های خصوص و بيمارس

ایجاد واهمه برای تشویق به سزارین/چشم و هم چشمی به زایمان هم رسید
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جامعــه ایـــران

درحالــی کــه شــهر توریســتی محــات 
ایــن روزهــا در میانــه تابســتان، میزبــان 
گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت، 
خــزان زودرس از شــدت گرمــا بــه 
ــهر  ــن ش ــت ای ــان پرقدم ــان درخت ج
افتــاده و چنارهــا دچــار برگ ریــزان 

ــد.  ــده ان ش

ــه  ــادی ب ــم و گردشــگران زي فصــل تابســتان را ســپری مــی کني
ــر آن  ــا و بک ــت زيب ــا از طبيع ــوند ت ــی ش ــالت وارد م ــهر مح ش
اســتفاده کنند و خســتگی هــای روحــی و جســمی خــود را در زالل 

زيبــای طبيعــت تابســتانی شــهر شســت و شــو دهنــد.
در حالــی کــه هنــوز بــه نيمــه هــای فصــل تابســتان نرســيده ايــم، 
درختــان چنــار شــهر توريســتی محالت بــه اســتقبال فصــل خزان 
ــده  ــکی گرايي ــه زردی و خش ــان رو ب ــای آن ــرگ ه ــد و ب ــه ان رفت

اســت.
ــزار  ــل ه ــاد فص ــود، ي ــی ش ــزان م ــرگ ري ــت از ب ــرگاه صحب ه
ــه  ــون در نيم ــی اکن ــود ول ــی ش ــده م ــان زن ــز در اذه ــگ پايي رن
ــزان زودرس در شــهر محــالت  ــرگ ري فصــل تابســتان، شــاهد ب

ــتيم. هس
خيابــان هــای شــهر توريســتی محــالت، مملــو از درختــان چنــار 
ســر بــه فلــک کشــيده اســت کــه در ســاليان طوالنــی، همچــون 
ســايبانی گســترده، بــه گردشــگران خــوش آمــد گفتــه و جذابيــت 
ــی  ــده، نگران ــن پدي ــروز اي ــه شــهر بخشــيده اســت وب خاصــی ب
زيــادی را در بيــن همشــهريان و دوســتداران طبيعــت در محــالت 

ايجــاد کــرده اســت.
 

lافزایــش دمــای هــوا موجــب خــزان زودرس شــده 
اســت

اصغــر ابراهيمــی، مســئول واحــد فضــای ســبز شــهرداری محالت 
ــه  ــا 35 درج ــار از ۲5 ت ــت چن ــی درخ ــل دماي ــه تحم ــت: دامن گف
ســانتيگراد اســت و در روزهــای گذشــته بــه دليــل دمــای بــاالی 
شــهر محــالت تــا بــاالی 40 درجــه ســانتيگراد، ايــن دمــا خــارج 
از تحمــل درختــان چنــار بــوده و همچنيــن افزايــش دوره دمايــی 
نيــز مزيــد بــر علــت شــده تــا شــاهد بــروز خــزان زودرس در ايــن 

درختــان باشــيم.
بــرای مقابلــه بــا خــزان تابســتانی آبيــاری درختــان تــا ســه برابــر 
ــتفاده از  ــی، اس ــم پاش ــل س ــی از قبي ــه و کارهاي ــش يافت افزاي
کودهــای تقويتــی و کنــدن چالــه پــای درختــان بــه منظــور آبياری 
ــا بتــوان ايــن مشــکل را مهــار  مناســب تــر انجــام شــده اســت ت
ــن کــه مشــکلی از نظــر آفــت و بيمــاری در  ــان اي ــا بي کــردوی ب
ــه  ــده آســيب جــدی ب ــان مشــاهده نشــده، افــزود: ايــن پدي درخت
درختــان وارد نمــی کنــد و يــک پديــده مقطعــی اســت کــه درخت 
بــه دليــل دمــای زيــاد هــوا، تعــدادی از بــرگ هــای خــود را مــی 
ريــزد تــا ميــزان تبخيــر و تعــرق را متناســب بــا دمــا پاييــن بيــاورد 
و بــا کاهــش دمــا مجــددا شــروع بــه بازتوليــد بــرگ هــای جديــد 

مــی کنــد.
ابراهيمــی خاطرنشــان کــرد: تغييــر اقليــم و افزايــش دمــا باعــث 
ــی از  ــای فصل ــان و گل ه ــای درخت ــه ه ــی از گون ــا برخ ــده ت ش
سيســتم ســازگاری فاصلــه بگيرنــد کــه يکــی از ايــن گونــه هــا، 

ــار اســت. درخــت چن
ــرای  ــزود: ب ــد فضــای ســبز شــهرداری محــالت اف مســئول واح
مقابلــه بــا ايــن موضــوع آبيــاری درختــان تــا ســه برابــر افزايــش 
ــای  ــتفاده از کوده ــی، اس ــم پاش ــل س ــی از قبي ــه و کارهاي يافت
تقويتــی و کنــدن چالــه پــای درختــان بــه منظــور آبيــاری مناســب 

ــا بتــوان ايــن مشــکل را مهــار کــرد. ــر انجــام شــده اســت ت ت
ابراهيمــی بيــان داشــت: از اواخــر مردادمــاه بــا کاهــش دمــای هــوا 

ايــن مشــکل کنتــرل خواهــد شــد 
ــرايط  ــه ش ــان ب ــت درخت و وضعي

ــاز مــی گــردد. ــوب ب مطل
 

ــان  ــت در درخت ــود آف lوج
ــت ــی اس ــار منتف چن

ــورای  ــو ش ــروش، عض ــدی س مه
ــن  ــروز اي ــت ب ــالت عل ــهر مح ش
مشــکل را کــم آبــی و گرمــای هــوا 
تــا دمــای 45درجــه طــی روزهــای 
ــرد  ــوان ک ــالت عن ــی در مح متوال
و اظهــار داشــت: در ســاير شــهرها 
ــار  ــه چن ــی از جمل ــه درختان ــز ک ني
وجــود دارد نيــز ايــن مشــکل ايجاد 

شــده کــه دليــل اصلــی آن افزايــش بيــش از حــد دمــای هــوا در 
ــوده اســت. ــد روز گذشــته ب چن

ــی گل و  ــگاه مل ــا پژوهش ــهر ب ــورای ش ــه ش ــان اينک ــا بي وی ب
ــان  ــداری درخت ــظ و نگه ــه حف ــی محــالت در زمين ــان زينت گياه
چنــار ســطح شــهر طــرف قــرارداد اســت، خاطرنشــان کــرد: پــس 
ــی از  ــان زينت ــی گل و گياه ــان پژوهشــگاه مل ــد کارشناس از بازدي
درختــان ســطح شــهر، خوشــبختانه بحــث وجــود آفــت در درختان 
ــروز ايــن مشــکل، گرمــای بيــش از حــد  منتفــی شــده و علــت ب
هــوا در هفتــه هــای گذشــته عنــوان شــده و گــزارش کامــل آن نيز 

در روزهــای آينــده منتشــر خواهــد شــد.
عضــو شــورای شــهر محــالت افــزود: گرمــای بيــش از انــدازه هــوا 
باعــث شــده تــا بــرگ درختــان چنــار کــه دامنــه تحمــل دمايــی 
پايينــی دارنــد، بســوزد و پــس از چنــد روز شــروع بــه ريــزش کنــد.

برخــی از انشــعابات آب فضــای ســبز شــهری محــالت بــه دليــل 
ــع  ــود مناب ــود آب شــرب، توســط اداره آب قطــع شــده و کمب کمب
ــد آمــدن  ــرای پدي ــا، عامــل ديگــری ب ــر گرم ــز عــالوه ب ــی ني آب
ــی  ــع آب ــود مناب ــروش کمب ــوده استس ــان ب ــزان زودرس درخت خ
ــی از  ــزود: برخ ــت و اف ــت دانس ــر عل ــد ب ــهر را مزي ــطح ش در س
انشــعابات آب فضــای ســبز شــهری بــه دليــل کمبــود آب شــرب، 
ــل  ــز عام ــی ني ــع آب ــود مناب ــده و کمب ــع ش ــط اداره آب قط توس
ديگــری بــرای پديــد آمــدن خــزان زودرس درختــان بــوده اســت.
وی بــا بيــان اينکــه درخــت چنــار يــک درخــت پــر آب بــر اســت، 
ــی  ــاری م ــر روز آبي ــان ه ــن درخت ــته اي ــاليان گذش ــزود: در س اف
شــدند ولــی اکنــون بــا وضعيــت کمبــود منابــع آبــی، مانند گذشــته 
آبيــاری درختــان مقــدور نيســت و بايــد ايــن مقــدار آب محــدود را 

بــرای نجــات تمــام درختــان ســطح شــهر اســتفاده کــرد.
ــود  ــد کــرد: در وضعيــت کمب عضــو شــورای شــهر محــالت تاکي
آب، آبيــاری فضــای ســبز و درختــان ســطح شــهر بايــد بــه ســمت 
ــاری  ــرای آبي ــن ب ــای نوي ــش رود و از روش ه ــزه شــدن پي مکاني

فضــای ســبز اســتفاده شــود.
ــان  ــام درخت ــاری تم ــه آبي ــی ک ــت: در صورت ــان داش ــروش بي س
ــن،  ــای نوي ــا روش ه ــزه شــود و ب ــبز شــهری مکاني و فضــای س
ســاماندهی شــود، هميــن مقــدار آب محــدود در شــهر نيــز بــرای 
ــزان آب  ــوان مي ــی ت ــود و م ــد ب ــی خواه ــان کاف ــاری درخت آبي
ــول  ــهری در فص ــبز ش ــای س ــاری فض ــور آبي ــه منظ ــی ب مصرف

ــرد. ــت ک ــه مديري ــه صــورت بهين ــال را ب ــف س مختل
 

lوجــود ریزگردهــا بــه تنــش دمایــی درختــان دامن 
مــی زنــد

بهــزاد ادريســی، عضــو هيئــت علمــی و مســئول بخــش فنــاوری 
پــس از برداشــت پژوهشــگاه ملــی گل و گياهــان زينتــی محــالت 
ــود  ــار وج ــان چن ــزان زودرس در درخت ــی خ ــت اصل ــت: عل گف
نوســانات دمايــی و افزايــش دمــای هــوا در چنــد ســال اخير اســت.
وی افــزود: ايــن تنــش در محصــوالت زراعــی نيــز اتفــاق افتــاده 
ــه دليــل وجــود  ولــی در درختــان چنــار و فضــای ســبز شــهری ب
ريزگردهــا و آلودگــی هــوا ايــن تنــش افزايش بيشــتری نشــان داده 

اســت.

برگریزان درمیانه تابستان/
درختان ازشدت تشنگی به استقبال خزان رفتند

 محمدباقر 
شهبازی
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جامعــه ایـــران

ادريســی خاطــر نشــان کــرد: حساســيت درخــت چنــار نســبت بــه 
ــه هــای فضــای ســبز شــهری بيشــتر اســت و وجــود  ســاير گون
تنــش هــا بيشــتر نمايــان شــده ولــی بــا مراقبــت هــای بيشــتر و 
ــی  ــش زدا، م ــواد تن ــتفاده از م ــب و اس ــاری مناس ــای آبي روش ه

تــوان ايــن مســاله را کنتــرل کــرد.
ــی در  ــاده ول ــز اتفــاق افت ايــن تنــش در محصــوالت زراعــی ني
ــی  ــا و آلودگ ــود ريزگرده ــل وج ــه دلي ــهری ب ــبز ش ــای س فض
هــوا ايــن تنــش افزايــش بيشــتری نشــان داده اســتوی افــزود: 
وجــود ريزگردهــا و آلودگــی هــوا باعــث مــی شــود کــه جــذب 
ــزوده  ــا اف ــده و ب ــتر ش ــان بيش ــيدی در درخت ــع خورش تشعش
ــان  ــی در درخت ــر تنــش دماي ــرق، اث ــر و تع ــزان تبخي شــدن مي

ــد. ــش ياب افزاي
ــی  ــان زينت ــی گل و گياه ــگاه مل ــی پژوهش ــت علم ــو هيئ عض
ــا  ــان را گرم ــزان زودرس درخت ــروز خ ــی ب ــت اصل ــالت عل مح
ــاد  ــای زي ــر گرم ــر اث ــان ب ــرد: درخت ــان ک ــر نش ــت و خاط دانس
ضعيــف مــی شــوند و در معــرض هجــوم آفــت هــای مختلــف قرار 
مــی گيرنــد کــه ايــن بحــث بــه عنــوان عامــل ثانويــه مطــرح می 

ــود. ش

ادريســی افــزود: مشــکل تنــش گرمايــی در برخــی از مناطق شــهر 
شــديد تــر بــوده ولــی در مجمــوع اقداماتــی کــه شــهرداری در دو 

ســال اخيــر انجــام داده وضعيــت درختــان را بهتــر کــرده اســت.
وی ادامــه داد: بــا انجــام کــف شــکنی جــوی آب در قســمتی کــه 
درختــان وجــود دارنــد، تــا حــدودی وضعيــت درختــان بهبــود يافته 
ولــی در برخــی مناطــق شــهری ايــن مســاله بيشــتر نمايــان بــوده 
ــی مــدت  ــا انجــام اقدامــات مراقبتــی و اصالحــی در طوالن کــه ب

وضعيــت آن هــا مــی توانــد بهبــود يابــد.
مســئول بخــش فنــاوری پــس از برداشــت پژوهشــگاه ملــی گل و 
گياهــان زينتــی محــالت تصريح کــرد: ســطح آب هــای زيرزمينی 
در محــالت پاييــن رفتــه و وجــود فاضــالب شــهری باعــث شــده 
تــا در منطقــه شــهری مقــدار نفــوذ آب در داخــل خــاک محدودتــر 
شــود کــه همــه ايــن عوامــل بــر ايــن تنــش هــا تاثير گــذار اســت.

 
ــوان  ــی ت ــش م ــیمیایی ضدتن ــات ش ــا ترکیب lب

مقاومــت درختــان را افزایــش داد
ادريســی پيشــنهاد داد: بــا انجــام تحقيقــات و مشــارکت بخــش 
ــات شــيميايی ضــد  ــا اســتفاده از ترکيب ــوان ب خصوصــی مــی ت

تنــش، اثــر ايــن پديــده را در درختــان کاهــش داد و در صورتــی 
ــش  ــر تن ــان در براب ــش مقاومــت درخت ــواد در افزاي ــن م ــه اي ک
ــهری  ــبز ش ــای س ــتفاده از آن در فض ــود، اس ــر ب ــی موث گرماي

ــد. توســعه ياب
بــا اســتفاده از ترکيبــات شــيميايی ضدتنــش، مــی تــوان اثــر ايــن 
پديــده را در درختــان کاهــش داد و اســتفاده از آن بايــد در فضــای 
ســبز شــهری توســعه يابدوی تصريــح کــرد: ايــن ترکيبــات، اثرات 
ــش  ــا کاه ــد و ب ــان دارن ــان و درخت ــر روی گياه ــی ب فيزيولوژيک
ســطح تبخيــر و تعــرق  و توليــد مــواد ضدتنــش در گيــاه، آمادگــی 
ــرده و  ــم ک ــان فراه ــی را در گياه ــای گرماي ــش ه ــا تن ــه ب مقابل

مقاومــت آن هــا را افزايــش مــی دهنــد.
بــه نظــر مــی رســد هــر چنــد کــه درخــت چنــار، درختــی آب بــر 
ــان  ــی درخت ــه نمــی شــود ول ــی توصي اســت و در شــرايط کــم آب
پرقدمــت چنــار محــالت، جــزء ســرمايه هــای تاريخــی و طبيعــت 
زيبــای ايــن شــهر محســوب مــی شــوند و يکــی از جاذبــه هــای 
توريســتی محــالت بــه شــمار مــی آينــد کــه حمايــت و مراقبــت 
از ايــن درختــان وظيفــه تمــام مســئولين و همشــهريان محالتــی 

اســت.

»گهـر«  یگانـه  بـه  سـخت  دسترسـی 
آلـپ ایـران تنهـا دل خوشـی زیباتریـن 
دریاچـه کوهسـتانی کشـور بـود و حـاال 
را  نگرانی هـا  جـاده  احـداث  زمزمـه 
دوچنـدان کـرده، جـاده ای کـه موجب 
می شـود.  منطقـه  اکوسیسـتم  نابـودی 

مشــکالت انبــوه يگانــه »گهــر« آلــپ ايــران ايــن روزهــا در فصل 
ــن درياچــه آب شــيرين و کوهســتانی کشــور  گردشــگری زيباتري
ــرای  ــری ب ــری فک ــا بی تدبي ــان ب ــا متولي ــت ت ــرده اس ــرباز ک س
ــای  ــی از دري ــی جهان ــی و حت ــر مل ــه کم نظي ــن جاذب ــات اي نج

عميــق مشــکالت نداشــته باشــند.

lروایت تلخ »گهر« نگین زیبای آلپ ایران
 در لرســتان، روايــت »گهــر« نگيــن زيبــای آلــپ ايــران حکايــت 
گوهــر زيبــای خفتــه ای اســت در دامــن برفــی اشــترانکوه؛ 
گوهــری کــه هرســاله به رغــم ميزبانــی بيــش از 70 هــزار 
گردشــگر و طبيعت گــرد همچنــان »کاســه چــه کنــم« را درزمينــه 

دارد. تخريب هــای زيســت محيطی در دســت 
ــاهد  ــه ش ــده ک ــب ش ــه موج ــن زمين ــود در اي ــای موج تخريب ه
روزگار تلــخ  زيباتريــن درياچــه آب شــيرين ايران باشــيم، موضوعی 
ــی  ــاالن محيط زيســت، گردشــگران و حت ــا از ســوی فع ــه باره ک

مســئوالن گوشــزد شــده اســت.
فعـاالن محيط زيسـت بارهـا بـا طـرح موضـوع حساسـيت ايـن 
اکوسيستم ارزشـمند و حفاظت شده خواسـتار ايجاد محدوديت هايی 
در بهره بـرداری و پذيـرش گردشـگر در اين منطقه شـده اند و اين در 
حالی اسـت که متوليـان امر گويی حساسـيتی در اين رابطـه ندارند.

lغفلــت مســئوالن از »گردشــگری غیرحرفــه ای« در 
دریاچــه گهــر

محســن تيزهــوش کارشــناس محيط زيســت در ايــن رابطــه بابيان 
اينکــه منطقــه حفاظت شــده اشــترانکوه ذخيــره گاه ژنتيکــی بســيار 
ــه خاطــر پوشــش  ــرای لرســتان و زاگــرس اســت ب ارزشــمندی ب
گياهــی و جانــوری کــه دارد اظهــار داشــت: ايــن در حالــی اســت 
ــر  ــا چهــار دهــه اخي ــه حفاظت شــده طــی ســه ت ــن منطق کــه اي

ــت. ــده اس ــل ش ــادی را متحم ــت محيطی زي ــيب های زيس آس
وی بابيــان اينکــه يکــی از ايــن آســيب های زيســت محيطی 

موضــوع »گردشــگری غيرحرفــه ای« اســت عنــوان کــرد: 
متأســفانه در فصــول مختلــف به ويــژه در هنــگام زادآوری گياهی و 

ــت. ــی اس ــای فراوان ــاهد تخريب ه ــه ش ــن منطق ــوری اي جان
ــان  ــود بابي ــخنان خ ــه س ــت در ادام ــناس محيط زيس ــن کارش اي
اينکــه متأســفانه موضــوع گردشــگری در درياچــه گهــر ســال های 
ــراث  ــتان و مي ــن اداره کل محيط زيســت لرس ــه بي ــوده ک ــال ب س
ــراث  ــو مي ــرد: از يک س ــوان ک ــود عن ــاس کاری می ش ــی پ فرهنگ
فرهنگــی لرســتان بــه دنبــال رونــق گردشــگری در ايــن منطقــه 
حفاظت شــده بــوده و از طــرف ديگــر محيط زيســت بحــث 
حفاظــت از ايــن منطقــه را پيــش می کشــد و ايــن در حالــی 
اســت کــه هــم محيط زيســت و هــم ميــراث فرهنگــی از موضــوع 

ــده اند. ــل ش ــه غاف ــن منطق ــه ای« در اي ــگری غيرحرف »گردش

lاحــداث ســرویس های بهداشــتی در نزدیکــی 
ــه ــه دریاچ ــالب ب ــر ورود فاض ــر و خط گه

تيزهــوش در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه تخريــب طبيعــت 
ــه  ــگران در منطق ــوی گردش ــا از س ــت زباله ه ــن انباش و همچني
اشــترانکوه بيــان داشــت: وجــود ايــن زباله هــا موجــب شــده کــه 
ــو کننــد  ــان مجبــور شــوند کــه آن هــا را در محلــی دپ محيــط بان

کــه هميــن امــر نيــز در تخريــب خــاک منطقــه تأثيرگــذار اســت.
وی بابيـان اينکه گردشـگری غيرحرفـه ای و غيرمسـئوالنه موجب 
تخريـب منطقه اشـترانکوه شـده اسـت افـزود: طی سـال های اخير 
از ورود گردشـگران بـه کمـک محيـط بانـان بـه ايـن منطقـه در 
فصل های حسـاس تا اواسـط خردادماه تـا حدودی جلوگيری شـده 
امـا موج عظيم گردشـگر هـزاران تخريـب زيسـت محيطی را برای 

منطقه اشـترانکوه بـه وجود آورده اسـت.
ــه ســخنان خــود موضــوع  ــن کارشــناس محيط زيســت در ادام اي
احــداث ســرويس های بهداشــتی در کنــار درياچــه گهــر را 
ــح  ــمرد و تصري ــه برش ــب در منطق ــل تخري ــر از عوام ــی ديگ يک
ــه  ــتی هيچ گون ــرويس های بهداش ــن س ــداث اي ــرای اح ــرد: ب ک

ــت. ــده اس ــت نش ــتانداردی رعاي اس
ــن ســرويس های بهداشــتی در  ــه اينکــه اي ــا اشــاره ب تيزهــوش ب
نزديــک درياچــه گهــر احداث شــده اند افــزود: سيســتم نگهــداری 
مــواد خــام فاضالبــی آســيب جــدی بــه ايــن درياچــه وارد می کند.

lتغییر کاربری ها در منطقه حفاظت شده اشترانکوه
وی همچنيـن اجـرای طـرح جامـع در منطقـه اشـترانکوه و ايجـاد 
»تله کابيـن« را يکی ديگر از خطـرات ايجاد تخريـب در اين منطقه 

جاده ای به سوی نابودی یگانه »گهر« آلپ ایران؛ لطفاً دست نگهدارید!

 فاطمه حسینی
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عنـوان کـرد و گفـت: موضـوع ايجـاد تله کابيـن در ايـن منطقـه به 
شـکل جـدی مطرح شـده هرچنـد مسـئوالن اعـالم کرده انـد کـه 
احـداث نمی شـود امـا تا جايـی که مـن اطـالع دارم موضـوع ايجاد 
تله کابيـن در ايـن منطقـه حفاظت شـده جـدی بـوده و می توانـد 

تخريب هـای جديـدی بـرای منطقـه ايجـاد کند.
ــب  ــترانکوه موج ــده اش ــه حفاظت ش ــن در منطق ــاد تله کابي ايج
ــوداين  ــز می ش ــه ني ــوران منطق ــرای جان ــتی ب ــای زيس تنش ه
کارشــناس محيط زيســت تصريــح کــرد: ايجــاد تله کابيــن در 
ــتی  ــای زيس ــب تنش ه ــترانکوه موج ــده اش ــه حفاظت ش منطق

ــود. ــز می ش ــه ني ــوران منطق ــرای جان ب
تيزهـوش بـا تأکيد بـر اينکـه هيچ کس مخالـف رونق گردشـگری 
نيسـت عنوان کـرد: اما بايد گردشـگری حرفه ای و مسـئوالنه رونق 
گيـرد و ايـن در حالـی اسـت کـه مـا شـاهد گردشـگری ناپايـدار و 

مخـرب در منطقه حفاظت شـده اشـترانکوه هسـتيم.
وی در ادامــه ســخنان خــود تغييــر کاربری هــای رخ داده در منطقه را 
يکــی ديگــر از معضــالت زيســت محيطی بــرای اشــترانکوه عنوان 
ــاهد  ــده ش ــه حفاظت ش ــد در منطق ــا باي ــرا م ــت: چ ــرد و گف ک

ــيم. ــاورزی و ... باش ــای کش ــترش زمين ه ــروری، گس آبزی پ

lجاده ســازی به صــورت چــراغ خامــوش در دل 
منطقــه حفاظت شــده

ــن کارشــناس محيط زيســت همچنيــن چــرای دام هــا و وجــود  اي
ــه حفاظت شــده اشــترانکوه را يکــی ديگــر از  ــه در منطق ــواع گل ان
معضــالت زيســت محيطی در ايــن منطقــه عنــوان کــرد و گفــت: 
همچنيــن ســگ های گلــه موجــب تنــش بــرای موجــودات ايــن 

ــود. ــه می ش منطق
ــه  ــت محيطی در منطق ــالت زيس ــر از معض ــی ديگ ــوش يک تيزه
ــاالن  ــی فع ــب نگران ــر موج ــای اخي ــی دهه ه ــه ط ــترانکوه ک اش
محيط زيســت شــده را احــداث جــاده از ســمت شهرســتان 
اليگــودرز بــه ســمت درياچــه گهــر عنــوان کــرد و گفت: متأســفانه 
ــودرز و  ــتان اليگ ــمت شهرس ــاده از س ــداث ج ــاهد اح ــروز ش ام

ــر هســتيم. ــه گه ــه ســمت درياچ ــان« ب ــل خ ــه »خلي منطق
وی بابيـان اينکـه طـی سـال های اخيـر به صـورت چـراغ خاموش 
شـاهد احـداث جـاده از سـمت اليگـودرز هسـتيم گفـت: طـی اين 
سـال ها به صـورت »يـک متريـک متـر« شـاهد احـداث جـاده از 

سـمت اليگـودرز بـه سـمت درياچـه گهـر بـوده ايم.

30l دقیقه تا نابودی گهر! 
ــن  ــداث اي ــا اح ــه ب ــان اينک ــت بابي ــناس محيط زيس ــن کارش اي
ــه  ــگران ب ــه گردش ــا 30 دقيق ــان ۲0 ت ــروز در مدت زم ــاده ام ج
ــاده از  ــن ج ــع اي ــزود: درواق ــند اف ــر می رس ــک گه ــه کوچ درياچ
اليگــودرز بــه ســمت درياچــه گهــر را بايــد به عنــوان »جــاده ای بــه 

ــرد. ــذاری ک ــترانکوه« نام گ ــه اش ــی منطق ــمت تباه س
درواقـع  ايـن جاده، جـاده ای به نام روسـتائيان و به کام سـودجويانی 
بـوده کـه اسـباب تخريـب ذخيره گاه هـای طبيعـی و کم نظيـری 
همچـون اشـترانکوه را رقـم می زنندتيزهـوش بابيان اينکـه احداث 
ايـن جـاده از سـمت اليگـودرز بـه سـمت درياچـه گهـر در حالـی 

صـورت می گيـرد کـه هيـچ روسـتايی در ايـن منطقـه وجود نـدارد 
تصريـح کـرد: درواقـع  اين جـاده، جـاده ای به نـام روسـتائيان و به 
کام سـودجويانی بـوده که اسـباب تخريب ذخيره گاه هـای طبيعی و 

کم نظيـری همچـون اشـترانکوه را رقـم می زننـد.
ــود  ــفالت ش ــه آس ــده ک ــط مان ــاده فق ــن ج ــه اي ــان اينک وی بابي
ــاده  ــن ج ــداث اي ــه از اح ــم ک ــا وظيفه داري ــه م ــان داشــت: هم بي
جلوگيــری کنيــم و ايــن در حالــی اســت کــه هيچ گونــه نظارتــی در 

ــرد. ــان صــورت نمی گي ــوی متولي ــه از س ــن زمين اي

lنرمش مدیران مقابل تخریب های اشترانکوه
ــان  ــه متولي ــر اينک ــد ب ــا تأکي ــت ب ــناس محيط زيس ــن کارش اي
محيط زيســت در اســتان و در ســازمان بايــد پاســخگو باشــند 
ــيد  ــت پرس ــران محيط زيس ــد از مدي ــه باي ــن رابط ــت: در اي گف
ــع  ــه مناب ــترده ک ــای گس ــل تهديده ــش در مقاب ــه نرم اين هم
ــا  ــرا ب ــوده و چ ــل ب ــه دلي ــه چ ــد ب ــانه گرفته ان ــا را نش ــتی م زيس
حمايــت نکــردن از محيط بانــان و انتخــاب مديــران غيرمتخصص 
ــده  ــه حفاظت ش ــن منطق ــتی در اي ــای زيس ــروز تنش ه ــبب ب س

می شــوند.

تيزهـوش تأکيد کـرد: تمام اين مديـران در از بيـن رفتن مناطقی 
همچون اشـترانکوه سـهم داشـته و بايد پاسـخگوی نسـل امروز 
و نسـل های آتـی باشـند چراکـه بـا عملکـرد خنثی خود اسـباب 
بـروز ماليات هـای سـنگين زيسـتی همچـون از بين رفتـن منابع 

آب وخـاک و تنـوع زيسـتی را فراهـم کرده اند.
وی بابيــان اينکــه امــروز ديگــر نمی تــوان در مقابل چنيــن اتفاقاتی 
ســکوت کــرد چراکه ســکوت در مقابــل از بيــن رفتن تنوع زيســتی 
لرســتان کــه قلــب هميشــه تپنــده زاگــرس بــوده خيانتــی آشــکار 
ــراث  ــر مي ــه گه ــترانکوه و درياچ ــت: اش ــت گف ــدگان اس ــه آين ب
ــن  ــل کوچک تري ــد در مقاب ــوده و باي ــل ها ب ــام نس ــترک تم مش

تنــش زيســتی در آن شــجاعانه ايســتاد.

lسخن قابل تأمل مدیرکل محیط زیست: جاده سازی را 
به شدت تکذیب می کنم! 

ايــن کارشــناس محيط زيســت بيــان داشــت: مديــران و متوليــان 
ــد و  ــيب های جدي ــناخت آس ــی و ش ــرايط بررس ــت ش ــر اس بهت
جــدی کــه بــه اشــترانکوه ممکــن اســت از طريــق ايــن جــاده وارد 
ــوع  ــن تن ــان زيســتگاه ها و متخصصي ــق کارشناس ــود را از طري ش
ــا  ــدت تخريب ه ــق از ش ــن طري ــا بدي ــرده ت ــم ک ــتی فراه زيس
کاســته شــود چراکــه هنــوز هــم می تــوان بــا راهبردهــای 

ــرد. ــم ک ــيب ها ک ــق آس ــی از عم مديريت
ايــن ســخنان در حالــی مطــرح می شــود کــه مســئوالن و متوليــان 
اســتان در زمينــه وضعيــت درياچــه گهــر اظهــارات ديگــری دارند.

ــت از  ــرکل حفاظ ــد مدي ــی بيرانون ــرداد فتح ــان مه ــن مي در اي
محيط زيســت لرســتان ســخنانی قابل تأمــل دارد و مدعــی 
اســت کــه احــداث جــاده دسترســی بــه گهــر از ســمت شهرســتان 
ــاده را  ــن ج ــداث اي ــن اح ــد: م ــدارد و می گوي ــودرز صحــت ن اليگ

به شــدت تکذيــب می کنــم.

lاحداث جاده دسترسی برای عشایر! 
وی در ادامــه بابيــان اينکــه ايــن جــاده کــه هم اکنــون تــا منطقــه 
ــت  ــايری اس ــی عش ــاده دسترس ــک ج ــده ي ــه« احداث ش ــا پل »ت
ــن جــاده از ده هــا ســال گذشــته احداث شــده اســت. ــه داد: اي ادام

ــرکل حفاظــت از محيــط زيســت لرســتان در ادامــه ســخنان  مدي
ــه  ــان اينکــه ســال ۸1 کــه در محيط زيســت مشــغول ب خــود بابي
ــن جــاده دسترســی  ــری از احــداث اي ــه خاطــر جلوگي ــودم ب کار ب
از مديرکلــی عــزل شــدم عنــوان کــرد: اســتاندار وقــت، آن زمــان 
ــد. ــه جــاده دسترســی احــداث کن ــن منطق می خواســت کــه در اي
فتحــی بيرانونــد بابيــان اينکــه مــا به هيچ وجــه اجــازه احــداث ايــن 
جــاده را نخواهيــم داد گفــت: تــا زمانی کــه مديرکل محيط زيســت 

هســتم جــاده دسترســی بــه درياچــه گهــر ســاخته نخواهد شــد.
وی بــا تأکيــد بــر اينکــه آن جــاده کــه هم اکنــون وجــود دارد يــک 
جــاده دسترســی عشــايری اســت بيــان داشــت: عشــاير نيــز صدها 
ســال بــوده کــه ســاکن ايــن منطقــه هســتند يــک ســری امکانات 
ــد  ــترانکوه »چن ــه اش ــد و منطق ــرای دسترســی می خواهن ــه ب اولي

ــه منطقــه حفاظت شــده تبديل شــده اســت. ــوده کــه ب ســال ب

ــی  ــاده دسترس ــت ج ــی محیط زیس ــا هماهنگ lب
عشــایر بهســازی می شــود

مديــرکل محيط زيســت لرســتان بيــان داشــت: ايــن جــاده، يــک 
جــاده دسترســی عشــايری بــوده کــه در برخــی مواقــع بــه دليــل 
وقــوع ســيالب کــه راه عشــاير قطع شــده بــود بــا هماهنگــی خــود 
محيط زيســت آن جــاده دسترســی در نقــاط بســيار کوتاهــی 

بهســازی شــده اســت.
فتحـی بيرانونـد تأکيد کـرد: جـاده ای در اين منطقه کشـيده نشـده 
و در آينـده نيـز کشـيده نمی شـود و خيـال شـما راحـت باشـد که تا 

زمانـی که مـن هسـتم اين جـاده احـداث نمی شـود.

lایجاد ایست بازرسی در محل دریاچه گهر
همچنيــن معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار لرســتان در 
رابطــه بــا برخــی تخريب هــای انســانی در محيط زيســت درياچــه 
گهــر اشــاره کــرد و گفــت: درياچه گهــر يــک منطقه حفاظت شــده 
بــرای عاشــقان محيط زيســت بــوده تــا بــه ايــن درياچــه به عنــوان 
ــه اينکــه نوشــابه ها و مــواد غذايــی  ــگاه کننــد ن موهبــت الهــی ن
ــه  ــگری را ب ــکان گردش ــن م ــرده و اي ــا ب ــود آنج ــا خ ــر را ب مض

زبالــه دان تبديــل کننــد.
محمــد اصالنــی مدعــی شــد: اخيــراً تصميــم گرفته شــده 
هرکســی بخواهــد بــه درياچه گهــر ورود پيــدا کنــد ابتدا در ايســت 
بازرســی مــواد، تجهيــزات و امکانــات وی بازرسی شــده تــا از ورود 
مــوادی کــه ممکــن اســت محيط زيســت را تخريــب کنــد بــه ايــن 

منطقــه جلوگيــری شــود.
ــد  ــان اينکــه رســانه ها باي ــی اســتاندار لرســتان بابي ــاون عمران مع
ــه  ــد ادام ــه ورود جــدی داشــته و فرهنگ ســازی کنن ــن زمين در اي
ــراد  ــت و اف ــده اس ــه حفاظت ش ــک منطق ــر ي ــه گه داد: درياچ
ــدن  ــرای دي ــد ب ــط باي ــت فق ــتدار محيط زيس ــد و دوس عالقه من

ــد. ــت کنن ــه عزيم ــن منطق ــه اي ــای آن ب ــای زيب جلوه ه
تـوان  گرفتـه  صـورت  برآوردهـای  مطابـق  گـزارش  بنابرايـن 
طبيعت گـردی در منطقه درياچه گهر سـاالنه تنها يک هـزار و 500 
نفـر اسـت و روزانه تعداد طبيعـت گردان نبايـد از چنـد ده نفر تجاوز 
کنـد درحالی کـه ايـن منطقه طـی فصل گردشـگری ميزبـان بيش 
از 70 هـزار گردشـگر اسـت و هميـن امر مديريـت اين منطقـه را با 

دشـواری هايی مواجـه کـرده اسـت.
 درياچــه َگهــر در ميــان رشــته کوه اشــترانکوه در اســتان لرســتان 
ــه حفاظت شــده اشــترانکوه و  ــن درياچــه در منطق ــع اســت. اي واق
بيــن بخــش زز و ماهــرو اليگــودرز و بخــش مرکــزی دورود قــرار 

ــرار دارد. دارد ق
ايــن درياچــه کــه بــه »نگيــن اشــترانکوه« معــروف اســت يکــی 
ــا  ــه شــمار مــی رود و ب ــران ب ــی اي ــن درياچه هــای طبيع از زيباتري
ــا در ميــان منطقــه حفاظت شــده  ارتفــاع ۲3۶0 متــر از ســطح دري

ــت. ــده اس ــترانکوه واقع ش اش
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جامعــه ایـــران

محله  شمایل  و  شکل 
پلکانی  خانه های  شبیه 
اما  است  ماسوله 
آلوده.  و  نابسامان 
پشت بام یک خانه حیاط 
است،  دیگری  خانه 
کوچه پس کوچه هایش تنگ است و باریک 

و شیب تندش نفست را بند می آورد. 

ــی،  ــد شــروع کن ــی از کجــا باي درســت نمی دان
ــخن  ــا س ــی و از کج ــه بچرخان ــت را چگون قلم
بگويــی چــون هنــوز هــم گيــج هســتی و شــايد 

ــود. ــاورت نمی ش ب
ــری درســت در  ــه بپذي ــی ســخت اســت ک کم
ــی کــه مــردم همــه  ــو، جاي قســمتی از شــهر ت
محــل  خيابان هــا  و  هســتند  مرفه نشــين 
ــگاه ها  ــی و فروش ــای آنچنان ــوالن خودروه ج
پــرزرق و بــرق و شــيک، مکانــی وجــود 
ــر از  ــيار متفاوت ت ــاوت، بس ــد متف ــته باش داش

زيبــا. ســاختمان های 
ــا  ــد ام ــران باش ــوله دوم اي ــايد ماس ــا ش اينج
يــک  پشــت بام  آلــوده.  و  نابه ســامان  امــا 
ــه  ــت، کوچ ــری اس ــه ديگ ــاط خان ــه، حي خان
باريــک  و  اســت  تنــگ  پس کوچه هايــش 
و شــيب تنــدش نفســت را بنــد مــی آورد، 
ــر  ــوی ديگ ــه س ــويی ب ــرق از س ــيم های ب س
کشــيده شــده اند و تــو بايــد پــا بــر روی 
پله هــای باريــک و کوچکــی  بگــذاری تــا 

بتوانــی در ايــن منطقــه حرکــت کنــی.
ايــن ويژگی هــا تنهــا بــرای ايــن منطقــه، 
ــا  ــت، اينج ــم زده اس ــودن را رق ــيه« ب در »حاش

ــت. ــه دره« اس »ن

l»نه دره« و دره های تنگ زندگی
برخــی تحقيقــات شــهر مشــهد  مطابــق 
ــال  ــن کالن شــهر کشــور، در ح ــوان دومي به عن
ــين  ــر حاشيه نش ــزار نف ــان ۸۲0 ه ــر ميزب حاض
ــه وســعت  اســت کــه در ۶0 هســته جمعيتــی ب
ــاز  ــورت غيرمج ــار به ص ــزار و ۲00 هکت ــه ه س

زندگــی می کننــد.
 کــوی »نــه دره« ازجملــه  ايــن ســکونت گاه های 
غيررســمی اســت کــه بــا ۲7 هــزار نفــر جمعيت 
و وســعت ۸0 هکتــار در محــدوده  منطقــه ی نــه 
ــرار دارد و در حــال حاضــر  شــهرداری مشــهد ق
بــا مشــکالت و آســيب های اجتماعــی ناشــی از 

حاشيه نشــينی دســت در گريبــان اســت.
مطابــق آخريــن اظهــارات نظــر متوليــان طــرح 
ــت  ــب باف ــه دره  در قال ــی ن ــامان دهی اراض س
فرســوده در ارتفاعــات جنــوب غربــی شــهر 
مشــهد به کارفرمايــی اداره کل راه و شهرســازی 

ــت. ــت اجراس در دس
ــه  ــن منطق ــکالت اي ــان مش ــه همچن ــا آنچ ام
ــکالت  ــع و مش ــت  موان ــرده اس ــل ک را الينح
ــخص،  ــی مش ــتن متول ــون نداش ــددی چ متع
تعــدد مديريتــی و ناهماهنگــی بيــن دســتگاهی، 
نگرش هــای نادرســت مديــران بــه اســکان 

غيررســمی و نبــود يــک مديريــت واحــد اســت.
ــه  ــيدگی ب ــئله رس ــری مس ــم رهب ــام معظ مق
حاشــيه شــهرها را به صــورت شــفاف و مکتــوب 
بــه دولــت ارجــاع داده اســت»عبدالرضا رحمانــی 
ــه  ــان ســفری ک ــر کشــور در جري ــی« وزي فضل
ســال گذشــته بــرای بهره بــرداری از پروژه هــای 
عمرانــی حاشــيه شــهر مشــهد داشــت بــا اشــاره 
به اينکــه مقــام معظم رهبری مســئله رســيدگی 
بــه حاشــيه شــهرها را به صــورت شــفاف و 
ــان  ــت، بي ــاع داده اس ــت ارج ــه دول ــوب ب مکت
ــهر  ــيه ش ــا حاش ــط ب ــتگاه های مرتب ــرد: دس ک
مثــل راه و شهرســازی بــه دنبــال اجرايــی کردن 
ايــن مســئله هســتند کــه در ايــن رابطــه چهــار 

ــد. ــرار دارن اســتان کشــور در اولويــت ق
شــهردار منطقــه 9 مشــهد هــم در آخريــن 
ــد  ــته تأکي ــه داش ــن زمين ــه در اي ــی ک اظهارات
ــه دره«  ــکالت »ن ــع مش ــه رف ــت ک ــرده اس ک
نيازمنــد ورود همــه دســتگاه ها و همراهــی 
همــه متوليــان دارد و البتــه بــرای نتيجه بخشــی 
فعاليت هــا نيــاز بــه ســرمايه گذاری جــدی 

ــت. اس
وی رفــع آســيب های اجتماعــی موجــود در ايــن 
ــدر و  ــواد مخ ــروش م ــه خريدوف ــه ازجمل منطق
حضــور معتــادان نيــز درگــرو پيگيری مســئوالن 
دســتگاه های  و  انتظامــی  نيــروی  در  امــر 
تأکيــد می کنــد کــه  و  حمايتــی می دانــد 
ــه همــکاری الزم  ــن زمين شــهرداری هــم در اي

ــت. ــد داش را خواه
ــی  ــه راه ــن منطق ــت اي ــی وضعي ــرای بررس ب
ــج  ــه درد و رن ــی ک ــويم، جاي ــه دره« می ش »ن
ــای زخم هــا و مشــکالتی  ســاکنانش خــود گوي
عميق تــر  و  عميــق  هــرروز  کــه  اســت 

. می شــود

lپشت خیابان های پرزرق و برق
ــرق و  ــر زرق  و ب ــای پ ــت خيابان ه ــی اس کاف
ــيرازی  ــاد ش ــوار صي ــس بل ــگاه های لوک فروش
ــار  ــت کن ــذاری، درس ــر بگ ــت س ــهد را پش مش
ــقايق  ــان ش ــای خياب ــر و در انته ــان صاب خياب
می توانــی گوشــه متفاوتــی از حاشيه نشــينی 
در بافــت فرســوده مشــهد را ببينــی، حاشــيه ای 
کــه در دل منطقــه ای خــوش و آب و هــوا و 

ــت. ــه اس ــای گرفت ــهد ج ــين مش مرفه نش
مشــهد دوميــن کالن شــهر ايــران اســت و 
ــا در  ــه، ام ــوی کشــور لقــب گرفت پايتخــت معن
هميــن شــهر بــزرگ تــا بخواهــی ســکونت گاه 
غيررســمی وجــود دارد و يــک ســوم از جمعيــت 
جــای  ســکونت گاه ها  هميــن  در  شــهر 
ــيه ای  ــاکنان مناطــق حاش ــاال س ــد و ح گرفته ان
مشــهد بــا انــواع مشــکالت بهداشــتی، فرهنگی 
و اجتماعــی، نبــود امکانــات فيزيکــی و از همــه 

مهم تــر رنــج بی توجهــی مواجه انــد.
ــکونت گاه های  ــی از س ــط يک ــا فق ــه دره« ام »ن
ــود  ــت و در دل خ ــهد اس ــهر مش ــمی ش غيررس
هــزاران قصــه پنهــان کــرده اســت، قصه هايــی 
ــه  ــی ک ــج اجتماع ــيب و رن ــو از درد و آس ممل
مردمانــش را گريبان گيــر بــوده و تنهــا برگــه ای 
ــهد،  ــينی در مش ــای حاشيه نش ــت از ماجراه اس
 اينجــا اگــر چــه در بلنــدی و ارتفاعــات قــرار دارد 

ــن شــهر اســت.   ــه زيري ــی الي ــا گوي ام
 

lاینجا، نه دره
آخــر  کنــد،  گريــه  نمی کند...نبايــد  گريــه 
ــر  ــمان دخت ــوی چش ــد جل ــه نمی توان ــادر ک م
ــون  ــه اکن ــری ک ــد، دخت ــه کن ــالش گري خردس
تمــام اميــدش بــه اوســت. مــادر تنهــا حــق دارد 
انــدوه درونــش را بــا اشــک چشــمانش تســکين 

ــد. ده
چيــن و چــروک صورتــش بــا تــو ســخن 
می گويــد، بــا اينکــه معلــوم اســت ســن و ســال 
زيــادی نــدارد امــا چهــره درد کشــيده اش از 
ــر او گذشــته  ــد کــه ب روزهــای ســختی می گوي

ــت. اس
کيســه بزرگــی را بــه ســختی بــه دنبــال خودش 
می کشــد کــه در آن لــوازم کارش اســت... 
ــرار اســت  ــه ق ــتيکی ک ــی پالس دســت و پاهاي
بــا ســرهم کردن شــان آنهــا را وارد زندگــی 
ــد چــه خــوب  ــی گوي ــش م ــد، در دل ــا کن آدم ه
اســت کــه اينهــا عروســکند و جــان ندارنــد، چــه 
ــد و  ــازی نمی کن ــا ب ــا آنه ــا ب ــت دني ــوب اس خ
ــه  ــود ک ــد ب ــی خواهن ــرگرمی کودکان ــا س تنه
همچــون مــادری معصومنــد و عــاری از زشــتی 

ــا. ــای بزرگتره دني
ــذارد و  ــن می گ ــی برزمي ــرای لحظات کيســه را ب

بــه طــرف دخترکــی تقريبــا 4 ســاله کــه پشــت 
ــد: ــد، می چرخ ــی آي ــر او م س

-خسته شدی؟
-گرسنه ام

و چــه لحظــه ای ســخت تر از زمانــی اســت کــه 
ــالش  ــودک خردس ــته ک ــر خواس ــادری در براب م
ــا  ــدازد؟ اينج ــر ان ــه زي ــر ب ــد و س ــکوت کن س
صحبــت از غــم بی پايــان چشــمانی اســت کــه 
ــه  ــاله اش را چ ــد چهارس ــخ فرزن ــد پاس نمی دان

ــد. بده
ــت  ــز حکاي ــرک ني ــاب ســوخته دخت ــره آفت چه
از رنج هــای بی شــماری دارد کــه خيلــی زود 
ــادرش  ــز همچــون م ــده. او ني ــه ســراغش آم ب
همراهــی بــا خــودش دارد، عروســکش را 
آنچنــان محکــم در آغــوش گرفتــه کــه گويــی 
ــش  ــه ربودن ــد ب ــی تهدي ــه کس ــن لحظ همي

ــت. ــرده اس ک
غــم بــی پايــان چشــمان زن آنقــدر زيــاد اســت 
کــه نمی دانــی بــا چــه کلماتــی ســر صحبــت را 

بــا او بــاز کنــی.
-چند سال داری؟

ــا او ۲۶  ــی ام ــاور کن ــی ب ــخش را نمی توان پاس
ســاله اســت. شــايد نيمــی از اندوهــش به خاطــر 
ــر  ــر اث ــی اســت کــه ســال پيــش ب مــرگ طفل
ــت.  ــت داده اس ــان از دس ــه درم ــتن هزين نداش
ــو را از  ــه ت ــی آورد ک ــب م ــر ل ــی ب ــد تلخ لبخن

ــد. ــرمنده می کن ــت ش ــردن پرسش ــرح ک مط

lبغض
ــا  ــه ب ــم اينک ــم از بي ــو ه ــد و ت ــکوت می کن س
پرســيدن ســوال بعــدی هــر لحظه ممکن اســت 
ــی  ــی،  می دان ــاکت می مان ــد س ــش بترک بغض

ــن دارد. ــرای گفت ــادی ب ــای زي حرفه
زن جــوان اســت و هنــوز هــم آثــاری از زيبايــی 
در چهره گذشــته نــه چنــدان دورش باقــی مانده 
زشــت ترين  کاش  می گويــد  خــودش  امــا 
چهــره دنيــا را داشــتم امــا سرنوشــتی اينچنيــن 

ــت. ــم را نمی گرف ــياه گريبان س
قصــه او تکــراری اســت، بارهــا شــنيده ای کــه 
ــردی  ــا م ــه ازدواج ب ــته ب ــی ناخواس ــر جوان دخت
ــه  ــذارد ک ــی می گ ــدم در راه ــد و ق ــن می ده ت
ــدارد. ــی ن ــومی و نگون بخت ــز ش ــرانجامی ج س

می گويــی مگــر نمی دانســتی معتــاد اســت، 
ــه  ــور ب ــو را مجب ــد تلخــش ت ــم لبخن ــار ه اينب
فاصلــه گرفتــن از دنيايــی می کنــد کــه بينتــان 

ــرار دارد. ق
می گويــد آدم هــا تــا در موقعيــت يکديگــر قــرار 
نگيرنــد، نمی تواننــد طــرف مقابــل خــود را درک 
ــدر  ــن چق ــال م ــن و امث ــای م ــو از دني ــد. ت کنن
ــاد  ــر، اعتي ــی از فق ــه می دان ــو چ ــر داری؟ ت خب
و اجبــار... از بچه هايــی کــه فــرق کبــاب و نــان 
ــا گوشــت و پوســت  ــا ب ــد، ت ــری را نمی دانن برب
خــودت حــس و تجربــه کنــی نمی فهمــی مــن 

ــم. ــه می گوي چ
حــاال او و امثــال او در »حاشــيه« هســتند، 
ــذر  ــل گ ــه مح ــی ک ــهر. جاي ــک ش ــيه ي حاش

هيــچ رهگــذری نيســت.

حاشیه های تلخ فقر؛ زنان و کودکان شب ها کابوس می بینند

یاسر ظریفی
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ــی  ــت، يک ــه دره اس ــا ن ــت. اينج ــا اوس ــق ب ح
ــز  ــه به ج ــی ک ــهر، جاي ــيه ش ــق حاش از مناط
ــام کاری  ــت انج ــه باب ــرادی ک ــاکنانش و اف س
ــه و  ــد، هميش ــا می گذارن ــا پ ــه اينج ــاص ب خ
همچنــان در حاشــيه اســت، جايــی کــه اســمش 
هــم احساســی از خطــر و ناامنــی در وجــود 

انســان رقــم می زنــد.
 

lدر »حاشیه«
ايــن زن خيلــی حرف هــا برايــت دارد. او از 
زندگــی زنانــی می گويــد کــه همچــون خــودش 
ناخواســته بــه دام اعتيــاد افتاده انــد و ديگــر 
ــد،  از زندگــی  ــرای از دســت دادن ندارن چيــزی ب
ــاعات  ــد س ــه باي ــد ک ــرف می زن ــی ح کودکان
زيــادی را در ســرما و گرمــا کار کننــد و خــم بــه 
ابروهــای کوچکشــان نياورنــد، از اعتيــاد فرزنــد 
ــاک  ــد و چــه دردن ــادر حــرف می زن در شــکم م

ــودن. ــيه« ب ــت در »حاش اس
او ادامــه می دهــد:  مــا بــا شــماها فــرق 
مــرگ  از  طــالق  مــا  بيــن  می کنيــم، 
ــی  ــن درس ــن مهمتري ــت، اي ــتناک تر اس وحش
ــل  ــم، مث ــادرم آموخت ــی از م ــه در زندگ ــود ک ب
خــودش کــه يــه عمــر بــا پــدر معتــادم زندگــی 
ــه خــودم  ــاال ک ــه ح ــرد، البت ــرد و ســکوت ک ک
بــه سرنوشــت او دچــار شــدم پــی بــه راز 
گريه هايــش بــردم و مطمئنــم او نيــز همچــون 
ــای روزش  ــام درده ــب تم ــای ش ــن نيمه ه م
ــان  ــون اطمين ــپرده چ ــمانش می س ــه چش را ب

ــت. ــد داش ــا نخواه ــز آنه ــته رازداری ج داش
ــه  ــن منطق ــاد اي ــان معت ــداد زن ــد: تع او می گوي
آنقــدر زيــاد اســت کــه تــا بــا چشــمان خــودت 

ــاور نخواهــی کــرد. نبينــی ب
کار  بـه  مجبـور  ازدواج  ابتـدای  همـان  از  زن 
کـردن شـده تـا خـرج زندگـی کثيف مـردی که 
از گذاشـتن نام شـوهر بـر او اکـراه دارد را درآورد.
امـا کاش همـه رنج هايـش در همين جـا خالصه 
وارد  هـم  را  او  تدريـج  بـه  شـوهرش  می شـد 
دنيـای آلـوده خـودش می کنـد تـا به گفتـه خود 
زن، زبانـش برای هميشـه پيـش او کوتـاه بماند. 
حرفهـای بعـدی اش تکان دهنده تـر اسـت و لرزه 
بـر انـدام انسـان می انـدازد. آن مـرد تنها بـه اين 
مسـئله بسـنده نکـرده و زن را به دسـت بالهای 

کشـنده تری سـپرده اسـت.
طبــق تعاريــف زن، همســرش،  او را بــه حضــور 
در جمــع مردانــه ای کــه افــرادی همچــون 
ــس از آن  ــد،  تشــويق و پ خــودش در آنجــا بودن

ــدر  ــواد مخ ــرف م ــه مص ــار او را وادار ب ــه اجب ب
می کــرده امــا عمــق فاجعــه در نقطــه ای 

تاريک تــر قــرار دارد.

lهمه چیز را باخته ایم
قلــم شــايد نتوانــد واقعيت هــای بعــدی زندگــی 
ــو  ــاال ت ــا ح ــد ام ــو کن ــوان را بازگ ــن زن ج اي
ــا  ــرا ت ــه چ ــن ک ــتی و اندوهگي ــف هس متاس
ايــن حــد از زندگــی و اتفاقاتــی کــه بــرای ســر 
ــهرمان  ــيه ش ــودکان حاش ــان و ک ــان، زن مردم
ــه  ــع ک ــده مطل ــا آن ع ــری و ي ــد، بی خب می آي
حتمــا کــم هــم نيســتند، چــرا نســبت بــه آنــان 

نــد. بی توجه ا
از او می پرسـی: حـاال کـه زن مسـتقلی هسـتی 
چـرا راهـی بـرای نجـات از ايـن وضعيـت برای 
خودت دسـت و پا نميکنـی؟ هنوز جوانـی و زيبا، 

و می توانـی مسـير زندگـی ات را تغييـر دهـی.
ســرخی  می شــود،  خامــوش  زن  اينجــا 
چهــره اش حکايتــی زجرآورتــر از درد و دل هــای 

دارد. قبلــی اش 
ــم،  ــد: خان ــر ســخن می گوي ــه زي ــر ب ــار، س اينب
امثــال مــن کــم نيســتن. مــن تنهــا يــه مــورد 
ــاره ای  ــادران بيچ ــا و م ــن زن ه ــک از اي کوچ
هســتم کــه اتفاقــی برســر راه شــما قــرار 
گرفتــم، ايــن صحبت هــا گــره ای از کار مــا 
بــاز نمی کنــد چــون مــا همــه چيزمــان رو 
ــده اســت. ــی برايمــان نمان ــم و راه نجات باخته اي

می توانــی متوجــه شــوی چقــدر برايــش ســخت 
اســت از اتفاقــات ناگــواری کــه برســرش آمــده 
ــاد  ــد و فري ــد بگوي ــد، او می خواه ــخن بگوي س
ــرای  ــد از اينکــه همســرش حاضــر اســت ب بزن
ــه هــر راهــی متوســل  تهيــه مــواد مخــدرش ب

شــود، چــه رنجــی کشــيده اســت.
ــد  ــد، زن ســکوت می کن ــه می رس ــه اينجــا ک ب
ــوی  ــان گفتگ ــود مهم ــکوت، می ش ــن س و اي
ــده  ــج دي ــه از عمــق وجــودش رن ــی ک ــو و زن ت
ــو نيســتی  ــار ت ــن ب ــا اي و درد کشــيده اســت ام
ــو می پرســد:  ــه ســکوت را می شــکنی، او از ت ک
ــور  ــود متص ــرای خ ــی ب ــی راه نجات ــا کس اينج
ــم راه  ــوز ه ــی هن ــر می کن ــم فک ــت، بازه نيس

ــده اســت؟ ــرای مــن باقــی مان ــی ب نجات
نمی دانـی چـه پاسـخی بايـد بدهی ، پس سـری 
تـکان می دهـی و تـالش می کنـی عجـزت در 

پاسـخگويی را بـا چشـمانت بـه زن بفهمانی.
مـرد از همسـرش، از هميـن زنی که روبـروی تو 
ايسـتاده، همانی که قـرار بوده تـا آخرين لحظات 

حيات تکيه گاهش باشـد، طعمه ای سـاخته تا به 
ايـن ترتيـب زن را تا ابد برای رسـيدن بـه اهداف 

شـومش در اختيار داشته باشد.
ــش  ــرو و عزت ــت دادن آب ــک زن از دس ــرای ي ب
کــه ارزشــمندترين داشــته های زندگــی اش 
ــج باشــد و ممکــن  ــن رن اســت، شــايد بزرگتري
اســت دســت بــه هــرکاری بزنــد تــا ايــن آبــرو 
ــی  ــا جاي ــايد ت ــد، ش ــظ کن ــران حف ــزد ديگ را ن
کــه مــرد بــه تدريــج او را هــم وارد دنيــای آلــوده 

ــد. ــودش کن خ
 

lلبریز از درد
زن جــوان همصحبــت تــو اکنــون تنهــا خودش 
را مــادر می دانــد، يعنــی تنهــا عاملــی کــه 
ــن  ــت، همي ــده اس ــش ش ــده ماندن ــزه زن انگي

ــت. ــادری اس ــس م ح
ــا  ــم ت ــم در تالش ــام توان ــا تم ــد: ب  او می گوي
اجــازه ندهــم زندگــی دختــر معصومــم همچون 
ــدارد  ــی ن ــه گناه ــورد، او ک ــم بخ ــادرش رق م
ــای  ــی وارد بازی ه ــا بی رحم ــا او را  ب ــه م بلک

ــم. ــان کرده اي ــای خودم ــف دني کثي
کــه  اينهــا  می دهــد:  ادامــه  و  می خنــدد 
ــای درد دل  ــم، شــما اگــه پ ــزی نيســت خان چي
زن هــای اينجــا بشــينيد تــا چهــل شــب کابوس 
می بينيــد کابوســهايی کــه آنهــا هر شــب بــا آن 

زندگــی می کننــد.
ــی گــوش  ــه ديگــر تواناي ــی ک احســاس می کن
ســپردن بــه حرف هــای ايــن مــادر جــوان 
را نــداری، گمــان می کنــی پــر شــده ای از 
ــد  ــت در چن ــه درس ــهرت ک ــان ش ــای زن درده
ــد  ــا دنيايــی دارن ــد ام قدمــی ات زندگــی می کنن
بــا فرســنگ ها تفــاوت، دنيايــی پــر از حاشــيه در 

ــزرگ. ــهر ب ــن ش ــاوت از اي ــيه ای متف گوش

lمشکالت امنیتی و فرهنگی
ــياری  ــتند بس ــه دره« هس ــاکنان »ن ــان س درمي
از خانواده هــای آبرومنــدی کــه نــه اســير 
اعتيــاد هســتند ونــه معضــالت اجتماعــی بلکــه 
ــه را  ــن محل ــه اي ــت ک ــده اس ــث ش ــر باع فق
بــرای ســکونت اســتفاده کننــد. »م. خالقــی« از 
ســاکنان ايــن محله اســت. شــغلش دسفروشــی 
ــواده 3 نفــره اش چنــد  ــه همــراه خان اســت. او ب
ســالی اســت کــه در ايــن محلــه ســاکن شــده 
اســت. او می گويــد مشــکالت ايــن محلــه 
تمامــی نــدارد. از مشــکل نــا امنــی محلــه گرفته 
ــه  ــی. »بچ ــتی و فرهنگ ــکالت بهداش ــا مش ت

ــه  مــن تــوی محلــه ای رفــت و آمــد دارد کــه ب
ــراد مشــغول  ــاز اســت و اف ــی در خانه هــا ب راحت
کشــيدن مــواد هســتند. آمــوزش از ايــن بهتــر! 
ــه ام  ــم بچ ــدر می توان ــن چق ــد م ــما بگويي ش
ــد.  ــا را نبين ــن صحنه ه ــه اي ــم ک ــرل کن را کنت
ــود  ــردن وج ــان ک ــرای پنه ــزی ب ــا چي اينج
ــالف در  ــار خ ــب ت ــن و ش ــدارد. در روز روش ن

ــت.« ــان اس جري
حــاال ايــن ســوال ذهنــت را پــر کــرده اســت که 
آيــا کســی از وضعيــت مردمــان »نــه دره« باخبر 
ــی  ــت در جاي ــد درس ــی می دان ــا کس ــت؟ آي اس
ــان  ــر از انس ــت و پ ــاکالس اس ــه ب ــهر ک از ش
ــج  ــه رن ــود دارد ک ــم وج ــی ه ــه، کوچه هاي مرف
مردمانــش، دل ســنگ را آب می کنــد و مملويــی 
اســت از انــواع آســيب ها و دردهــای اجتماعــی؟

حــل  بــه  قــدس  آســتان  lورود 
فرهنگــی و  اجتماعــی  مشــکالت 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در حکــم 
ابراهيــم  ســّيد  »حجت االســالم  انتصــاب 
ــدس  ــتان ق ــت آس ــوان تولي ــه عن ــی« ب رئيس
ــدس  ــتان ق ــه ورود آس ــالم ب ــوی عليه الس رض
ــهر  ــی ش ــی و فرهنگ ــات اجتماع ــه موضوع ب
مشــهد تأکيــد داشــتند. در بنــد ۲ و 3 و ۶ حکــم 
معظــم لــه آمــده اســت : »خدمت بــه مجــاوران 
ــه ی  ــتضعفان وظيف ــتمندان و مس ــژه مس و بوي
ــه آن  ــت ب ــته اس ــه شايس ــت ک ــری اس ديگ
اهتمــام ورزيد. آســتان قــدس ظرفيــت فرهنگی 
عظيمــی اســت کــه می توانــد در فضــای 
عمومی کشــور و جهــان اســالم اثرگــذاری کند؛ 
ــا کمــک خبــرگان فرهنگــی،  شايســته اســت ب
ــر در  ــت کم نظي ــن ظرفي ــره از اي ــترين به بيش
ترويــج معــارف قرآنــی و مکتــب اهل بيــت 
از  حفاظــت  شــود.  گرفتــه  عليهم الســالم 
موقوفــات و بهره گيــری بهينــه از آن در مصــارف 
ــژه  ــدان اهتمامــی وي ــد ب ــی فقي خــود کــه متول
ــد ســاختن تهيدســتان  ــژه بهره من داشــتند و بوي
نقاطــی از کشــور کــه آن موقوفــات در آن قــرار 
ــز  ــا ني ــش وقفنامه ه ــب گنجاي ــر حس ــد، ب دارن

ــت.« ــری اس ــزرگ ديگ ــه ی ب وظيف
اميـد اسـت در دوره جديد مديريت آسـتان قدس 
رضـوی، توجـه ويـژه ای بـرای حل معضـالت و 
مشـکالت فرهنگی و اجتماعی شـهر مشـهد که 
اين معضالت شايسـته اين شـهر معنوی نيسـت 
بـا همکاری دسـتگاه هـای متولی صـورت گيرد.
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جامعــه ایـــران

 هادی فتحی

فــارس  زیســتگاه های  روزهــا  ایــن 
ــران  ــتخوار ای ــن گوش ــرای بزرگتری ب
خیلی جــای مناســبی نیســت، پیشــروی 
حریــق  و  کشــی  جــاده  باغــات، 
جنگل هــا ایــن گونــه را بــه شــدت 

تهدیــد مــی کنــد. 

در ايــران از خانــواده خــرس هــا تنهــا دو گونــه قهــوه ای و ســياه 
شناســايی شــده اســت. ايــن گونــه در راس هــرم اکوسيســتم قرار 
دارد از ايــن رو وجــود آن در محيــط زيســت حائــز اهميــت اســت.

ــه  ــت ک ــور اس ــم کش ــتانهای مه ــه اس ــارس از جمل ــتان ف اس
خــرس قهــوه ای در برخــی مناطــق حفاظت شــده آن وجــود دارد.

امــا مدتــی اســت زيســتگاه ايــن حيــوان در اســتان فــارس ناامــن 
ــد.  ــی کن ــرم م ــه ن ــت و پنج ــی دس ــا خطرات ــواره ب ــده و هم ش
چنــدی قبــل زيســتگاه خــرس قهــوه ای در منطقه تنگ خرســی 

پاســارگاد طعمــه حريــق شــد و ســاعتها در آتــش ســوخت.
ــل  ــه دلي ــه ب ــن گون ــتگاه اي ــز زيس ــتان ني ــاط اس ــی نق در برخ
ــن امــر  ــی جــاده کشــی ناامــن شــده و اي ــا حت ــاغ و ي ســاخت ب
ــه هايشــان شــده اســت. ــا تول ــه ســرگردانی خرســها ب منجــر ب

ســاعت يــک بامــداد پنجشــنبه اهالــی روســتايی در آبــاده 
فــارس بــا اداره محيــط زيســت ايــن شهرســتان تمــاس گرفتــه 
ــی از  ــوه ای در يک ــرس قه ــا دو خ ــودرو ب ــک خ ــورد ي و از برخ

ــد. ــر دادن ــه خب ــی منطق ــای فرع محوره
ــاده  ــه دنبــال ايــن تمــاس نيروهــای يــگان محيــط زيســت آب ب
ــا يــک مــاده خــرس قهــوه ای و  عــازم محــل مذکــور شــده و ب
تولــه اش مواجــه شــدند کــه هــر دو بــر اثــر شــدت ضربــه از بيــن 

رفتــه بودنــد.

lجنگل هــای فــارس زیســتگاه هــای خــرس 
قهــوه ای در ایــران

دبيــر موسســه 13 فرورديــن در خصــوص وضعيــت ايــن گونــه در 
اســتان فــارس گفــت: خــرس يکــی از بزرگتريــن گوشــتخواران 
ايــران اســت کــه در جنگل هــای زاگــرس و کوهســتانهای ايــن 

اســتان وجــود دارد.
علــی اکبــر کاظمينــی بــا بيــان اينکــه خــرس حيوانــی همــه چيز 
خــوار اســت، ادامــه داد: ايــن گونــه در زيســتگاه خــود عــالوه بــر 
خــوردن حشــرات، از عســل و علــف نيــز اســتفاده مــی کنــد امــا 

رژيــم اصلــی آن علــف و حشــرات اســت.
ــای  ــتگاه ه ــارس زيس ــای ف ــه جنگل ه ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
خــرس قهــوه ای در ايــران بــه شــمار مــی رونــد، اظهــار داشــت: 
طــی چند ســال اخيــر بــه دليــل گســترش باغــات در  کوهســتان 
بــه خصــوص زاگــرس  و وجــود باغــات انگــور، بــادام، گــردو و... 

زيســتگاه ايــن گونــه در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت.
ــم  ــه طــور حت ــرد: ب ــان ک ــط زيســت بي ــال حــوزه محي ــن فع اي
ــار  ــری در اختي ــی کمت ــود موادغذاي ــن ش ــتگاه ناام ــی زيس وقت
ــزان  ــم مي ــه شــاهد بودي ــه ک ــرد همانگون ــی گي ــرار م خــرس ق
قابــل توجهــی از پوششــهای گياهــی در زيســتگاه خــرس قهــوه 

ــوخت. ــش س ــارگاد در آت ــه پاس ای منطق
وی ادامــه داد: عــالوه بــر تبديــل برخــی زمينهــا بــه باغــات، آتش 
ســوزی، جــاده کشــی و... طــی چنــد ســال گذشــته باعــث ايجــاد 
مشــکالتی در زيســتگاه ايــن گونــه شــده بــه طــوری کــه رفتــار 
اکولوژيکــی و جنســی ايــن گونــه تحــت تاثيــر ايــن موضوعــات 

قــرار گرفتــه اســت.

lخرس حیوانی ترسو
ــرک  کــردن زيســتگاه توســط خرســها را ناشــی از  ــی ت کاظمين

موضوعــات مذکــور دانســت و افــزود: ايــن گونــه برخــالف جثــه 
بزرگــی کــه دارد امــا حيــوان ترســويی اســت کــه طــی چند ســال 
گذشــته مــورد بــی مهــری هايــی از ســوی انســانها قــرار گرفتــه 

اســت.
دبيــر موسســه 13 فرورديــن ادامــه داد:  انســانها بــه طــرق 
مختلــف ايــن گونــه را تحــت فشــار قــرار داده و حتــی در 
برخــی اســتانها نيــز شــاهد کشــتن ايــن گونــه بــه شــيوه هــای 

ــم. ــوده اي ــانی ب غيرانس
ــه شــاهد  کاظمينــی افــزود: در برخــی زيســتگاه هــای ايــن گون
ــرای  ــی ب ــاده کش ــی ج ــی و حت ــای مخابرات ــتگاه ه ــاد ايس ايج
دسترســی بــه آن هســتيم کــه ايــن موضــوع ناامــن شــدن منطقه 

بــرای خرســها را بــه همــراه داشــته اســت.

lحیوانی بزرگ در منطقه ای کوچک
وی گفــت: تمــام ايــن اقدامــات انســانها باعث شــده که زيســتگاه 
ــه منطقــه ای کوچــک تبديــل شــود کــه  ايــن حيــوان بــزرگ ب
خــرس در آن محبــوس شــده باشــد و در برخــی مــوارد کــه قدرت 
ــد  ــته باش ــت نداش ــن وضعي ــود را در اي ــای خ ــه ه ــاع از تول دف

رفتارهــای پيــش بينــی نشــده ای از خــود نشــان مــی دهــد.
ــز  ــل ني ــال قب ــه س ــه داد: س ــن ادام ــه 13 فروردي ــر موسس دبي
ــه  ــک حادث ــی در ي ــه خرس ــده ارژن تول ــت ش ــه حفاظ در منطق
ــه  ــن گون ــودرو اي ــده خ ــفانه رانن ــه متاس ــد ک ــف ش ــی تل رانندگ
ــن  ــام اي ــود، تم ــواری شــده ب ــل و مت ــه حواشــی جــاده منتق را ب
ــن شــدن زيســتگاه خــرس اســت. ــات نشــاندهنده ناام موضوع

ــرض  ــارس در مع ــای ف ــی جنگله ــتم پویای lسیس
ــیب آس

ــتم  ــن رود سيس ــه از بي ــن گون ــر اي ــه اگ ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
پويايــی جنگلهــای فــارس نيــز مــورد آســيب قــرار مــی گيــرد، 
ــی توســط  ــای جنگل ــار داشــت: مصــرف برخــی هســته ه اظه
خــرس و دفــع آن در ديگــر نقــاط جنــگل باعــث مــی شــود ايــن 
هســته هــا در ديگــر نقــاط روييــده کــه ايــن امــر پويايی سيســتم 

ــراه دارد. ــه هم ــا را ب جنگله
وی بــا اشــاره بــه اهميــت خرســها در اکوسيســتم هــای جنگلــی 

ــی بســيار  گفــت: وجــود خــرس هــا در اکوسيســتم هــای جنگل
ــرار دارد. ــی ق ــرا در راس هــرم غذاي مهــم اســت زي

کاظمينــی اظهــار داشــت: در ايــن خصــوص بايــد دســتگاه هــای 
ــای  ــری زمينه ــس گي ــه بازپ ــر وارد شــده و نســبت ب ــی ام متول
ــاغ  ــه ب ــودجو ب ــراد س ــی اف ــون توســط برخ ــم اکن ــه ه ــی ک مل

ــد. ــدام کنن ــل شــده اق تبدي
وی ادامــه داد: بــا ايجــاد حساســيت بيــن مــردم و اينکــه حضــور 
ايــن گونــه هــا چــه تاثيــری در اکوسيســتم منطقــه دارد مــی توان 

مــردم را نســبت بــه ايــن موضوعــات آگاه کــرد.

lتدابیر ویژه محیط زیست
ــت  ــط زيس ــت محي ــی اداره کل حفاظ ــت فن ــت معاون سرپرس
فــارس نيــز گفــت: چنــد روز قبــل يــک خــرس قهــوه ای و تولــه 
ــف  ــی تل ــانحه رانندگ ــک س ــک در ي ــاده طش ــير آب اش در مس

ــدند. ش
ســياوش محمــدی بيگدلــی ادامــه داد: ايــن حادثــه در جــاده ای 
ــرای اينکــه خــرس و  مابيــن دو منطقــه حفاظــت شــده رخ داد ب
تولــه اش بــرای اســتفاده از ميــوه باغــات از منطقــه خــود خــارج 

ــد. شــده بودن
وی بــا اشــاره بــه اينکــه خــرس بــه ميــوه عالقــه شــديدی دارد، 
ــوع  ــر شــاهد وق ــد ســال اخي اظهــار داشــت: متاســفانه طــی چن
ــه حفاظــت شــده  ــن دو منطق ــه حــوادث در جــاده مابي ــن گون اي
بــوده ايــم از ايــن رو طــی تفاهمنامــه ای بيــن ســازمان محيــط 
زيســت و وزارت راه در ايــن خصــوص قــرار اســت اقداماتــی انجام 

شــود.
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــات اش ــن اقدام ــی از اي ــه برخ ــدی ب محم
ــاد  ــه ايج ــبت ب ــا نس ــی جاه ــده در برخ ــرر ش ــتا مق ــن راس اي
ــدام  ــات وحــش اق ــور حي ــرای عب ــذر ب ــا زيرگ ــذر ي ــای روگ پله
شــود، همچنيــن بــر اســاس ايــن تفاهمنامــه مقــرر شــده نســبت 
ــز  ــش ني ــات وح ــور حي ــداردهنده عب ــای هش ــب تابلوه ــه نص ب

ــرد. ــورت گي ــی ص اقدامات
ــط  ــتور کار محي ــاط در دس ــن نق ــايی اي ــرد: شناس ــد ک وی تاکي
ــار هرچــه ســريعتر اقدامــات  ــرار دارد ت ــارس ق زيســت اســتان ف

ــود. ــام ش الزم انج

دستان خالی جنگل های فارس برای بزرگترین گوشتخوار ایران
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میلیــاردی  ســوغات 
فرنــگ بــرای اســتان 
ــه  ــرای زبال ــن اج قزوی
ــای  ــه ه ــا هزین ــوز ب س
میلیــاردی اســت کــه 
ــی  ــد پیامدهای ــی توان م
ــده  ــد و آین ــته باش داش
مبهمــی بــرای محیــط زیســت اســتان 

ایجــاد کنــد. 

در روزهــای اخيــر، خبرهايــی از جلســات نهايــی 
ــه  ــروگاه زبال ــداث ني ــرارداد اح ــاد ق ــرای انعق ب
ــد  ــی رس ــوش م ــه گ ــن، ب ــهر قزوي ــوز در ش س
کــه بــا توجــه بــه برخــی انتقادهــای کارشناســی 
در خصــوص معيــاب ايــن روش در گزارشــی 

ــم. ــرار داده اي ــی ق ــورد بررس ــوع را م موض

ــر  ــا پ ــدرن ی ــوز، روش م ــه س lزبال
ــه هزین

زبالــه ســوزها چنــد ســالی اســت کــه در کشــور 
ــورد بحــث  ــوان موضوعــی م ــه عن ــران ب ــا اي م
و اســتفاده در تعــداد معــدودی از بيمارســتانها 
ــت  ــدی در جه ــور ج ــراً بط ــده و اخي ــرح ش مط
ــد  ــه طــور اکي ــه شــرايط بهداشــتی ب رســيدن ب
ــه و  ــرار گرفت ــا ق ــی نهاده ــدام برخ در دســت اق
بــه ســمت توليــد انــرژی از پســماند نيــز شــتابان 

ــم. ــی روي ــش م پي
ــی  ــی م ــماندهای عفون ــد پس ــت بداني ــد نيس ب
بايســت بــه هنــگام دفــن فاقــد ترکيبــات 
ــا  ــه هيــچ وجــه دفــن آن ب ــت زا باشــد و ب عفون
ــماند  ــاير پس ــی س ــی و حت ــماندهای خانگ پس
پيشــنهاد نمــی شــود و بايــد محــل دفــن اينگونه 
پســماندها نيــز پــس از ســوزاندن، از ســاير 

ــد. ــزا باش ــماندها مج پس
اصلــی  محــور  ســومين  ســوزی،  زبالــه 
در  جامــد  زايــد  مــواد  جامــع  مديريــت 
ــن  ــل از دف ــت و قب ــی اس ــورهای صنعت کش
ــًا تمــام پســماندها  ــرار دارد وتقريب بهداشــتی ق
ــل  ــن آالت قاب ــاختمانی و آه ــح س بجــز مصال
ســوختن هســتند و بــا ســوزاندن پســماند 
ــد و از  ــی ياب ــش م ــم آن کاه ــد حج 90 درص

ــوان بهــره  گرمــای حاصــل از ســوختن مــی ت
بــرداری مطلــوب کــرد.

در ايــران بــا توجــه بــه کيفيــت پســماند شــهری 
کــه بهــره وری بازيافــت و کودســازی در آن  
ــر  ــای باي ــود زمين ه ــا وج ــز ب ــت و ني ــاد اس زي
و فراوانــی کــه در اطــراف شــهرها تناســب 
ــد،  ــرای دفــن بهداشــتی پســماند دارن خاصــی ب
ــه هــای  ــرای احــداث کارخان ســرمايه گــذاری ب
ــا  ــا از آنج ــود، ام ــی  ش ــه نم ــوز، توصي ــه س زبال
کــه آلودگــی بيولوژيکــی و عفونــی پســماندهای 
بيمارســتانی معمــوال بيــش از انــواع ديگــر 
پسماندهاســت، کارشناســان، بهترين روش برای 
ــی را ســوزاندن  ــه هــای مراکــز درمان ــع زبال دف
 )Incineration(در کوره هــای زبالــه ســوز

ــد. ــرده ان ــه ک توصي

ــه ســوز  ــن دارای دســتگاه زبال lقزوی
مــی شــود

ســال گذشــته، موضــوع انعقــاد قــراردادی 
ــدازی  ــرای راه ان ــورو ب ــون ي ــغ ۶0 ميلي ــه مبل ب
ــه ســوز در قزويــن، در صــدر اخبــار  نيــروگاه زبال
ــر  ــاکش نظ ــه در کش ــی ک ــت، موضوع راه ياف
ــو  ــث و گفتگ ــورد بح ــان م ــان و موافق مخالف
قــرار گرفــت و پــس ازآن کــه بــرای دوره ای بــه 
ــه  ــاره ب ــده شــد، اينــک دوب حاشــيه ســکوت ران

ــت. ــاده اس ــان افت جري
ــاز  ــورد ني ــماند م ــزان پس ــود مي ــی ش ــه م گفت
ــه ســوز  ــتگاه زبال ــوع دس ــن ن ــت اي ــرای فعالي ب
ــرارت  ــا از ح ــت ت ــن در روز اس ــل 500 ت حداق
حاصــل از ســوخت ايــن پســماندها، انــرژی بــرق 

ــود.   ــد ش تولي
ــته از جلســه  ــای گذش ــتا در روزه ــن راس در اي
ــوز  ــه س ــب زبال ــرای نص ــهری ب ــت ش مديري
ــهری  ــور ش ــر ام ــر کل دفت ــور مدي ــا حض ب
و شــوراهای اســتانداری، معــاون ســرمايه 
ــات  ــاون خدم ــن، مع ــهرداری قزوي ــذاری ش گ
مديريــت   ســازمان  کارشــناس  و  شــهری 
ــا  ــيده ت ــر رس ــن خب ــهرداری قزوي ــماند ش پس
ــروگاه  ــر ني ــل ت ــرح کام ــن جلســه ط ــرو اي پي
ــرای  ــات ب ــه همــراه تمــام جزئي ــه ســوز ب زبال
ــرمايه  ــط س ــتان توس ــری در اس ــم گي تصمي

ــود. ــه ش ــذار ارائ گ

lرقابــت ســرمایه گــذار داخلــی و 
ــوز ــه س ــتم زبال ــرای سیس ــی ب خارج
ــی  ــک دوره زمان ــه در ي ــی اســت ک ــن در حال اي
ــوز از ســوی ســازمان حفاظــت  ــک ســاله، هن ي
ــخصی در  ــع مش ــتان، موض ــت اس ــط زيس محي
ــاد  ــن نه ــده و اي ــاذ نش ــوز اتخ ــه س ــه زبال زمين
بــه عنــوان اصلــی تريــن مرجــع محيط زيســت، 
ــرده  ــالم نک ــود را اع ــت خ ــا مخالف ــت ي موافق

ــت. اس
»ايــرج زاهدپــور« مديــرکل دفتــر امــور شــهری 
ــوص  ــن، در خص ــتانداری قزوي ــوراهای اس و ش
ــوز  ــه س ــروگاه زبال ــرارداد ني ــت ق ــن وضعي آخري
مــی گويــد: عــالوه بــر آنکــه در حــال پيگيــری 
ســرمايه گــذار خارجــی هســتيم، يــک ســرمايه 
گــذار داخلــی هــم بــرای ايــن کار اعــالم 

ــت. ــرده اس ــی ک آمادگ
ــرای  ــتان ب ــت اس ــد: وضعي ــی کن ــه م وی اضاف
ــت و در 3  ــاعد اس ــال مس ــذاری کام ــرمايه گ س
ــی  ــل کارشناس ــام مراح ــس از اتم ــده پ ــاه آين م
ــرای شــروع کار اقــدام مــی  فنــی و مطالعــات، ب

ــم. کني
ــکوت  ــا س ــه ب ــن ک ــوص اي ــور در  خص زاهدپ
محيــط زيســت، چطــور تاکنــون ايــن مذاکــرات 
ــط  ــد: محي ــی ده ــح م ــه، توضي ــورت گرفت ص
ــی هــم خوشــحال باشــد و از  ــد خيل زيســت باي
ايــن موضــوع اســتقبال کنــد زيــرا طبق بررســی 
ــن  ــوز بهتري ــه س ــروگاه زبال ــن ني ــا اي ــای م ه
سيســتم حــال حاضــر دنياســت و هيــچ پيامــدی 
نــدارد اگــر ضوابــط محيــط زيســتی هــم رعايت 
نشــود، مــا مدعــی هســتيم و مانــع خواهيم شــد.
حاضــر  حــال  در  اســت  معتقــد  زاهدپــور 
ــوزها در  ــه س ــه از زبال ــعه يافت ــورهای توس کش
ــادات  ــد و انتق ــی کنن ــتفاده م ــهر اس ــل ش داخ

وارده، منطبــق بــر واقعيــت نيســت.

ــری  ــد 46 براب ــوزها و تولی ــه س lزبال
ــه ای ــای گلخان گازه

ــی«  ــد عليخان ــه »وحي ــت ک ــی اس ــن در حال اي
فعــال محيــط زيســت و مــدرس دانشــگاه طــی 
ــا  ــوز ه ــه س ــوص زبال ــه در خص ــی ک پژوهش
ــان  ــد: در زم ــی کن ــان م ــد آن بي ــته در نق داش
کنونــی، بهتــری الگــوی مديريــت پســماند 
ــت  ــت اس ــد کمپوس ــت و تولي ــی از بازياف ترکيب
ــر  ــه ای را 4۶ براب ــای گلخان ــد گازه ــه تولي ک
ــوزها  ــه س ــط زبال ــرق توس ــد ب ــه تولي ــبت ب نس

ــد. ــی ده ــش م کاه
ــه داليــل مهمــی کــه  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
ــد مواجــه مــی  ــا تردي ــه ســوزها را ب ــرد زبال کارب
ــالف  ــم، ات ــی ک ــتغال زاي ــد: اش ــی گوي ــد، م کن
ــد  ــتن، تولي ــاف نداش ــرژی، انعط ــه ان ــل توج قاب
خاکســتر ســمی و وابســتگی بــه لندفيــل، 
گازهــای خروجــی ســمی، انتشــار نانــوذرات 
ــه  بســيار ســمی، نارضايتــی شــديد مــردم از زبال
ــای  ــتراتژی ه ــا اس ــودن ب ــو نب ــوزها، همس س
توســعه پايــدار و ارجــح بــودن ســاير گزينــه هــا 
ــه لحــاظ علمــی  ــه داليلــی اســت کــه ب از جمل
ــرد  ــی ب ــوال م ــر س ــن روش را زي ــتفاده از اي اس
زيــرا مزايــای موجــود، تــوان غلبــه بــر معايــب و 

ــت. ــد داش ــکالت را نخواه مش
عليخانــی گفــت: اســتفاده از زبالــه ســوزها 
در صورتــی منطقــی اســت کــه مــا ســياره 
ــد  ــورت تهدي ــيم و در ص ــته باش ــری داش ديگ
شــدن بتوانيــم بــه آن محــل نقــل مــکان 
کنيــم، محدوديــت هــای زيــادی بــرای فعاليــت 
ــن  ــه اي ــد داشــت ک ــود خواه ــه ســوزها وج زبال
محدوديــت هــا بر اســاس ســاختار و تناســب نوع 
پســماندهای شــهری متفــاوت خواهــد بــود. بــه 
عنــوان مثــال زبالــه ســوزها هزينــه هــای بســيار 
باالتــری نســبت بــه ديگــر الگوهــای مديريــت 
پســماند خواهنــد داشــت و از ســوی ديگــر 
ــود. ــد ب ــر خواه ــی ت ــرمايه طوالن ــت س بازگش

ــر اســاس مقــدار  همچنيــن زبالــه ســوزها ب
حداقلــی از ارزش حرارتــی پســماند طراحی شــده 
ــا پســماندهای  ــر پســماندهای کاغــذی و ي و اگ
ــی و  ــداف بازيافت ــرای اه ــی را ب ــه نفت دارای پاي
زيســت محيطــی حــذف کنيــم، ارزش حرارتــی 
زبالــه ســوز بــه کمتــر از ميــزان اســتاندارد 

ــيد. ــد رس ــتگاه خواه دس
ايــن هــا در حالــی اســت کــه همچنــان در مــورد 
ــوه  ــوزها و نح ــه س ــد زبال ــای جام ــی ه خروج
مديريــت آن هــا و همچنيــن آالينده هــای گازی 
ــود  ــی وج ــی هاي ــروگاه، نگران ــده ازني ــارج ش خ

ــع نشــده اســت. دارد کــه رف
ايــن فعــال محيــط زيســت مــی گويــد: عــالوه 
بــر آن کــه فرآينــد مديريــت پســماند بــر اســاس 
ــماند  ــت پس ــرم مديري ــا ه ــت ب ــوی بازياف الگ
ســازگاری دارد و در دراز مــدت بــه ســمت 
ــرد،  ــد ک ــد پســماند حرکــت خواه کاهــش تولي
ــد  ــر خواه ــه ت ــه صرف ــز ب ــر اقتصــادی ني از نظ
بــود چــرا کــه بــا توليــد صدهــا شــغل، گــردش 
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اقتصــادی فعالتــری را ايجــاد مــی کنــد در حالــی 
کــه هزينــه هــای ســرمايه ای و جــاری احــداث 
زبالــه ســوزها بســيار باالســت و منابــع مختلفــی 
ماننــد عــوارض عمومــی، منابــع دولتــی و هزينه 

ــد. ــی کن ــود م ــرف خ ــرژی را ص ــروش ان ف

ــای  ــتگاه ه ــب دس ــن ومعای lمحاس
ــوز ــه س زبال

ــن و  ــوز محاس ــه س ــتفاده از روش زبال ــه اس البت
معايبــی دارد کــه از مزيــت هــا ايــن اســت کــه 
ايــن راه موثرتريــن روش دفــع زبالــه اســت 
ــتر  ــاز دارد، خاکس ــری ني ــن کمت ــه زمي ــه ب ک
باقيمانــده بــه علــت عــاری بــودن از مــواد آلــی 
ــز  ــره آمي ــتی مخاط ــر بهداش ــا از نظ و باکتری ه

ــت. ــن اس ــل دف ــوده و قاب نب
ــًا  ــوی تقريب ــرات ج ــوا و تغيي ــن آب و ه همچني
ــوزاندن  ــدارد و س ــن روش ن ــی در اي ــر مهم تاثي
ــع  ــوز مناف ــه س ــای زبال ــتگاه ه ــماند در دس پس

ــده  ــاد ش ــرارت ايج ــتفاده از ح ــر اس ــی نظي جنب
ــد  ــرای گــرم کــردن بويلرهــا و در نتيجــه تولي ب

انــرژی دارد.
کاهــش بســيار زيــاد حجــم پســماند، دفــع مــواد 
پالســتيکی، جــدا کــردن فلــزات جهــت اســتفاده 
مجــدد از ديگــر ويژگــی هــای روش زبالــه ســوز 

اســت.

lمعایب زباله سوز
ــه  ــا ب ــاير روش ه ــا س ــه ب ــن روش در مقايس اي
ســرمايه گــذاری و هزينــه اوليــه بيشــتری نيــاز 
دارد، مخارج تاسيســات ســوزاندن پســماند بســيار 
ــت  ــط زيس ــر محي ــار آن ب ــت و آث ــنگين اس س
نيــز مشــکوک بنظــر ميرســد و گازهــای ناشــی 
ــط زيســت  ــدی روی محي ــرات ب ــوزاندن اث از س

ــذارد. ــی گ م
ــو، دود و آلودگــی  همچنيــن ايــن روش ايجــاد ب
هــوا مــی کنــد و از آنجــا کــه بــه افــراد کارآزموده 

ــداری از  ــرداری و نگه ــره ب ــرای به ــرب ب مج
ــه  ــاز دارد و هزين ــوز ني ــه س ــای زبال ــتگاه ه دس
نگهــداری و تعميــرات در اين روش بيش از ســاير 
ــع  ــرای دف ــت و ب ــماند اس ــع پس ــای دف روش ه
ــو  ــو اکتي ــر مــواد رادي ــاک نظي ــد خطرن مــواد زاي
ــت و  ــبی نيس ــار روش مناس ــل انفج ــواد قاب و م
احتمــال دخــول نمــک هــای حــالل در آبهــای 
زيرزمينــی پــس از انباشــت باقــی مانــده پســماند 

ــود دارد. وج
 

ــر خــالف هــرم مدیریــت  lحرکــت ب
پســماند

زبالــه ســوزها ايــن روزهــا در جهــان بــه عنــوان 
ــی  ــن راه حــل اســتفاده مــی شــوند در حال آخري
کــه وزارت کشــور ضــرورت اجــرای طــرح 
ــا  ــتانداری ه ــه اس ــه کلي ــدأ را ب ــک از مب تفکي
ــن بخــش  ــه اجــرای اي ــزم ب ــالغ و آنهــا را مل اب
از قانــون جامــع مديريــت پســماند کــرده اســت.

در قزويــن نيــز بــا هميــن رويکــرد طی ســالهای 
اخيــر زيرســاختهای زيــادی فراهــم شــده کــه از 
ــه جايــگاه دفــع پســماند  آن ميــان مــی تــوان ب
ــهر  ــاری در ش ــای ج ــاد و سيســتم ه ــد آب محم
ــاد  ــر ايج ــالوه ب ــی آن ع ــه ط ــرد ک ــاره ک اش
ــالی  ــوان ط ــه عن ــماندها ب ــغل، پس ــا ش صده

ــوند. ــی ش ــالق م ــف اط کثي
ــده  ــم آين ــوز ه ــه هن ــت ک ــی اس ــن در حال اي
زيســت محيطــی شــهرهايی کــه بــه زباله ســوز 
مجهــز شــده انــد، در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد.

در شــرايط کنونــی و بــا توجــه ســکوت 
ســازمان حفاظــت محيــط زيســت در ايــن 
دولــت  اســبق  روســای  ترديــد  و  مــدت 
ــد  ــوز، باي ــه س ــد زبال ــن در تايي ــی قزوي محل
منتظــر مانــد و ديــد چــه سرنوشــتی در انتظــار 
ــه  ــت؟ زبال ــتان اس ــماندهای اس ــت پس مديري
ســوز يــا روش هايــی ســازگار تــر بــا طبيعــت 

و محيــط زيســت.

ــا  ــی« دنی ــار ماه ــن »غ ــت اولی سرنوش
ــی  ــا ماه ــود ت ــر می ش ــرروز تاریک ت ه
ــز در  ــار نی ــن غ ــاکن ای ــه ای« س »شیش
معــرض انقــراض قــرار گیــرد، ایــن 
ــت  ــگفت انگیزی اس ــه ش ــت گون حکای
کــه زیــر ســایه سدســازی کابــوس 

مــرگ می بینــد. 

ــتان  ــه در اس ــت ک ــادر اس ــه ای ن ــب گون ــه ای« لق ــی »شيش ماه
لرســتان زندگــی می کنــد، ماهــی کوچکــی کــه بــه لحــاظ داشــتن 
ــت  ــب خلق ــدون چشــم از عجاي ــس و ب ــدون فل ــی شــفاف، ب بدن

ــت. ــرد اس ــا منحصربه ف ــه و در دني نام گرفت

lگونه بی نظیری که موردتوجه جهانیان است
روزگار ايــن روزهــای »ماهــی کــور« حکايــت گونــه ای اســت کــه 
بــرای حيــات نيازمنــد توجه مســئوالن و دوســتداران محيط زيســت 
اســت تــا عصــای دســت اين گونــه باشــند، گونــه ای کــه در دنيــا 
نظيــر نــدارد تــا چشــم جهانيــان بــه ماهی کــور »تنهــا اثــر طبيعی 

ــی لرســتان« دوخته شــود. مل
ــه  ــد کــه ب ــه در غــاری در اســتان لرســتان زندگــی می کن اين گون
ــن غــار ســال ها پيــش توســط  غــار ماهــی کــور شــهرت دارد، اي
محققــان دانمارکــی و انگليســی کشــف شــد تــا پــای ماهــی کــور 
لرســتان بــه موزه هــای حيات وحــش دنيــا کشــيده شــود، گونــه ای 
کــه ايــن محققــان در تحقيقــات خــود از آن بــا لفــظ »کم نظيــر« 

يادکرده انــد.
ــرد يادشــده  ــل ويژگی هــای منحصربه ف ــه دلي غــار ماهــی کــور ب
به عنــوان تنهــا اثــر طبيعــی ملــی لرســتان ثبــت شــد تــا ازاين گونه 
ــر  ــه نظ ــه ب ــل از اينک ــد، غاف ــل آي ــه عم ــتری ب ــت بيش حراس
ــروز  ــر ام ــب بش ــای تخري ــودار چرخ ه ــزی جل ــد هيچ چي می رس
نيســت تــا اوضــاع ايــن روزهــای ايــن ماهــی نابينــا ديدن نداشــته 

باشــد.
ايــن ماهــی شيشــه ای در فهرســت قرمــز »iucn« و در رديــف 
ــه رده  ــه ای ک ــرار دارد به گون ــراض ق ــرض انق ــای در مع گونه ه

حفاظتــی آن حتــی از يوزپلنــگ هــم باالتــر اســت.

lماهی کور؛ خلقت بی نظیر خداوند در بدنی میلی متری
ــه  ــز اينک ــت به ج ــس اس ــد فل ــه و فاق ــی برهن ــن ماه ــدن اي ب

ــتی و در  ــای پش ــده باله ه ــک در قاع ــای کوچ ــی از فلس ه رديف
ــد. ــا دارن ــر روی پهلوه ــس ب ــی فل ــداد اندک ــا تع ــی نمونه ه برخ
ــت و در  ــی اس ــزرگ و مخروط ــای ب ــور دارای دندان ه ــی ک ماه
کل فاقــد رنــگ اســت و تنهــا در برخــی نمونه هــا آثــار مايــل بــه 

ــود. ــاهده می ش ــگ مش ــز کم رن ــا قرم ــی ي صورت
کم رنگــی بــا بی رنگــی ايــن ماهــی به قــدری اســت کــه 
رگ هــای خونــی از زيرپوســت ديــده می شــود. نمونه هــای 
ــن کــه  ــکل و فرمالي ــد ال ــده مانن موجــود در محلول هــای نگه دارن
در مــوزه نگهــداری می شــود بــه ســفيد مايــل بــه زرد تغييــر رنــگ 

می دهنــد.
ــر  ــا 55 ميلی مت ــده ت ــه دســت آم ــدازه در نمونه هــای ب ــر ان حداکث
ــا از  ــون تنه ــی تاکن ــور ايران ــی ک ــه ماه ــت. گون ــده اس گزارش ش
غــار ماهــی کــور در تنــگ هفــت لرســتان در ايــران يافــت شــده 

اســت.
زيســتگاه اين گونــه ماهــی در يــک غــار واقــع در زيــر کــوه چلــن 
»چيلنــگ« در اســتان لرســتان حوالــی ايســتگاه »تنــگ هفــت« از 
ــه غــار  ــرار دارد کــه ب ــاد ق ــی شهرســتان خرم آب ــع بخــش پاپ تواب

ماهــی کــور معــروف اســت.

lجمعیت ماهی کور رو به کاهش
عضــو هيئت علمــی مرکــز تحقيقــات جهــاد دانشــگاهی لرســتان 
در ايــن رابطــه معتقــد اســت کــه »ماهــی کــور غــار زی« ايــران، 
ــوده کــه  ــد انقــراض ب ــرد و در معــرض تهدي ــه ای منحصربه ف گون

ــده اســت. ــوم واقع ش ــيار مظل بس
ــران«  ــار زی اي ــور غ ــی ک ــه »ماه ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب توکل
ويژگی هــای خــاص خــود را داشــته کــه به صــورت ارثــی منتقــل 
ــد  ــی فاق ــورت ارث ــی به ص ــن ماه ــت: اي ــان داش ــوند، بي می ش
ــد  ــر نخواهن ــی او اث ــی روی بيناي ــل محيط ــوده و عوام ــی ب بيناي

ــت. گذاش
وی افــزود: تاکنــون کســی روی جمعيــت ماهــی کــور کارنکــرده 
اســت ولــی آنچــه مســلم اســت ايــن بوده کــه جمعيــت ايــن ماهی 
به ســرعت در حــال کاهــش اســت مخصوصــاً بــا تحقيقاتــی کــه 
طــی ســال های اخيــر توســط محققــان آغازشــده و موجــب صيــد 

ــه شــده اســت. ــادی ازاين گون ــداد زي تع
ــد  ــراد ماهــی کــور غــار زی را صي ــادآور شــد: برخــی اف ــی ي توکل

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــی ب ــت باالي ــرده و باقيم ک
ــگاهی  ــاد دانش ــات جه ــز تحقيق ــی مرک ــو هيئت علم ــن عض اي

سرنوشت تاریک اولین »غار ماهی« جهان/ماهی شیشه ای در فهرست قرمز 
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ــه ای  ــتان گون ــور لرس ــی ک ــه ماه ــه اينک ــاره ب ــا اش ــتان ب لرس
ــی  ــن ماه ــت اي ــت: جمعي ــار داش ــت، اظه ــراض اس ــال انق در ح
ــذا بايــد راهکارهايــی بــرای جلوگيــری  بســيار کــم شــده اســت ل

ــود. ــه ش ــادر ارائ ــه ن ــراض اين گون از انق

lسیالبی که ماهی کور را خفه می کند!
ــی  ــر مل ــن اث ــه و اي ــش روی اين گون ــرات پي ــی از مخاط ــا يک ام
فرســايش دهانــه غــار بــوده به طوری کــه فرســايش موجــب شــده 
ــرار  ــدن ق ــرض مســدود ش ــار را در مع ــه غ ــای دهان ــه واريزه ه ک
دهنــد و بايــد فکــری اساســی بــرای موضــوع فرســايش در دهانــه 

ايــن غــار صــورت گيــرد.
در ايــن رابطــه »مهــرداد فتحــی بيرانونــد« مديرکل محيط زيســت 
لرســتان گفــت: بافــت خــاک منطقه غــار ماهــی کــور در لرســتان، 
ــی  ــن بارندگ ــی اســت و در اولي ــنی و آبرفت ــه ش ــت ماس ــک باف ي
ــار را  ــن غ ــه اي ــا دهان ــی از آبرفت ه ــش اعظم ــيالب بخ ــا س و ي

می گيرنــد.
وی بابيــان اينکــه غــار ماهــی کــور در مســير ســيالب قــرار دارد 
ــوع  ــر وق ــر اث ــه ب ــد مرحل ــی چن ــز ط ــون ني ــرد: تاکن ــوان ک عن
ــه غــار  ســيالب شــاهد ورود بخــش اعظمــی از آبرفــت وارد دهان

ــده اســت. ــور ش ــی ک ماه

lحفاظت از غار ماهی کور درگرو تخصیص اعتبار
مديــرکل محيط زيســت لرســتان بابيــان اينکــه بــا وقــوع ســيالب 
ــه  ــت بالفاصل ــار محيط زيس ــه غ ــه دهان ــت ب ــدن آبرف و وارد ش
ــزام  ــار اع ــازی غ ــرای پاکس ــر را ب ــر کارگ ــد نف ــد چن در روز بع
ــرای رفــع ايــن مشــکل تاکنــون کار علمــی  می کنــد ادامــه داد: ب
ــی را در  ــرح مطالعات ــک ط ــته ي ــال گذش ــا در س ــده و م انجام نش
ــی و  ــدام علم ــک اق ــه ي ــن زمين ــه در اي ــم ک ــتور کار قراردادي دس

ــم. ــام دهي ريشــه ای انج
فتحــی بيرانونــد بابيــان اينکــه ايــن طــرح ريشــه ای علمــی بــرای 
ــن و  ــری از ورود ش ــن جلوگي ــار و همچني ــی از غ ــت فيزيک حفاظ
ــت: در  ــود گف ــی می ش ــار عمليات ــه غ ــه دهان ــت ب ــه و آبرف ماس
ــار  ــراف غ ــی« اط ــس کش ــه »فن ــدام ب ــا اق ــرح م ــن ط ــب اي قال

ــم. ماهــی کــور مــی کني
وی بابيــان اينکــه اجــرای ايــن طــرح مطالعاتــی بــرای غــار ماهــی 
ــت برنامه هــای ســال 1395 محيط زيســت لرســتان  کــور در اولوي
اســت عنــوان کــرد: بــه محــض تخصيــص اعتبــار مــا اقــدام بــه 
فنــس کشــی و حفاظــت از عرصــه ايــن غــار طبيعــی از واريزه هــا 

اقــدام خواهيــم کــرد.

lجاده ای که خواب »ماهی کور« را آشفته کرد
ــی  ــت و در نزديک ــگ هف ــه تن ــور در منطق ــی ک ــار ماه ــا غ و ام
ــرار دارد  ــاخه های دز ق ــی از سرش ــوان يک ــه عن ــزار ب ــه س رودخان
ــق  ــل از طري ــن مح ــه اي ــی ب ــا راه دسترس ــن تنه ــش از اي و  پي
قطــار و راه آهــن ميســر بــود و ايــن موضــوع باعــث شــده بــود تــا 
کســانيکه قصــد رفتــن بــه محــل غــار ماهــی کــور رادارنــد مجبور 
باشــند فاصلــه ای چنديــن کيلومتــری را پيــاده طــی کننــد و همين 

ــود. ــه ايــن غــار را محــدود کــرده ب موضــوع دسترســی ب
ــد  ــه س ــی ب ــاده دسترس ــداث ج ــه اح ــت ک ــی اس ــن در حال اي
بختيــاری در نزديکــی تنهــا اثــر طبيعــی ملــی لرســتان و عبــور آن 
از 500 متــری غــار ماهــی کــور، مســير دسترســی عمــوم مــردم 
ــراد  ــرده و اف ــهيل ک ــاد و تس ــرد ايج ــار منحصربه ف ــن غ ــه اي ب
ــه  ــی ب ــاده فرع ــن ج ــير آزادراه و اي ــد از مس ــی می توانن ــه راحت ب

ــد. ــدا کنن ــور دسترســی پي ــی ک زيســتگاه ماه

lســخنان قابــل تامــل مدیــرکل محیط زیســت 
ــتان! لرس

ــن  ــتان در اي ــت لرس ــرکل محيط زيس ــد مدي ــی بيرانون ــا فتح ام
زمينــه ســخنان قابــل تاملــی دارد و می گويــد: ايــن جــاده خطــری 
ــی  ــر مل ــن اث ــرای اي ــدارد و ب ــور ن ــی ک ــار ماه ــرای غ ــرای ب ب

ــد. ــاد نمی کن ــدی ايج تهدي

وی بابيــان اينکــه درســت اســت کــه ايــن جــاده راه دسترســی بــه 
ــتان  ــت لرس ــا محيط زيس ــد ام ــان می کن ــور را آس ــی ک ــار ماه غ
اقــدام بــه ايجــاد پاســگاه محيط بانــی در ايــن منطقــه کرده اســت. 
وی معتقــد اســت کــه ايــن امــر موجــب می شــود تهديــدی بــرای 

ايــن گونــه منحصربه فــرد ايجــاد نشــود.
ــد در ســنوات  ــان اينکــه باي ــرکل محيط زيســت لرســتان بابي مدي
گذشــته از احــداث ايــن جــاده جلوگيــری می شــده اســت عنــوان 
کــرد: بــا ايــن وجــود پاســگاه محيط بانــی بــرای حفاظــت فيزيکــی 

از ايــن غــار ايجــاد کــرده ايــم.

lقاچاقچیان در کمین »ماهی کور«
امــا »زنــده گيــری« يکــی ديگــر از مصائــب موجــود بــرای ايــن 
گونــه منحصربه فــرد اســت به طوری کــه برخــی ســودجويان 
ــه  ــتگاه ب ــروج آن از  زيس ــال و خ ــه انتق ــدام ب ــش اق ــات وح حي
مکان هــای شــهری و فــروش آنهــا در ايــام مختلــف ســال 

می کننــد.
ــرکل  ــوی مدي ــوع از س ــن موض ــه اي ــت ک ــی اس ــن در حال اي
ــری  ــده گي ــا زن ــد: م ــا وی بگوي ــتان رد شــد ت محيط زيســت لرس

ــم. ــردم نداري ــوی م ــتان از س ــور را در اس ــی ک ماه
وی در ادامــه ســخنان خــود بابيــان اينکــه کار زنــده گيــری 
ــا مجــوز  ــم ب ــای علمــی و آن ه ــرای کاره ــا ب ــور صرف ماهــی ک
ــرای  ــرد: ب ــوان ک ــرد عن ــورت می گي ــتان ص ــت لرس محيط زيس
ــه صــدور مجــوز  ــدام ب ــدام کارشناســان محيط زيســت اق ــن اق اي

می کننــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش ــتان بي ــت لرس ــرکل محيط زيس مدي
اينکــه ايــن ماهــی در اعمــاق غــار قــرار دارد مــردم دسترســی برای 

گرفتــن و زنــده گيــری ايــن گونــه منحصــر بــه فــرد را نــدارد.
يکــی از داشــته های طبيعــی لرســتان زيســتگاه غــار ماهــی کــور 
اســت کــه ايــن نــوع از ماهــی کمتــر در جهــان يافــت می شــودو 
امــا »محســن تيزهــوش« کارشــناس و فعــال محيط زيســت 

ــه ســخنان ديگــری دارد. ــن زمين لرســتان در اي
ــان  ــه ميزب ــی ک ــار طبيع ــان آث ــه جه ــت: در هم ــار داش وی اظه
ــتند،دارای  ــی هس ــی و ژنتيک ــاظ علم ــمند ازلح ــای ارزش پديده ه
ارزش حفاظتــی بســيار بااليــی قــرار می گيرنــد تــا بــه زنجيــره ژنی 
کــره زميــن آســيبی وارد نشــود.در ايــن ميــان يکــی از داشــته های 
طبيعــی لرســتان زيســتگاه غــار ماهــی کــور اســت کــه اين نــوع از 

ــود. ــت می ش ــان ياف ــر در جه ــی کمت ماه

lجــاده دسترســی ســد بختیــاری غــار ماهی کــور را 
ــد ــد می کن تهدی

تيزهــوش ادامــه داد: شــوربختانه و در ســال های اخير اين زيســتگاه 
ــی  ــان تنش هــای انسان ســاخت فراوان ــور در مي ــه ماهــی ک و گون
ــت از  ــطح حفاظ ــودن س ــن ب ــان دهنده پايي ــه نش ــه ک قرارگرفت
چنيــن زيســتمند باارزشــی اســت. يکــی از مهم تريــن مخاطراتــی 
ــه  ــی ب ــاده دسترس ــداث ج ــد اح ــد می کن ــه را تهدي ــه اين گون ک
ــه  ــده ک ــور داده ش ــار عب ــاالی غ ــه از ب ــت ک ــاری اس ــد بختي س
ــار شــده اســت. ــن غ ــی اي ــزش پی درپ ــرای ري ــی ب ــن عامل همي

ــن  ــر اســاس قواني ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــرد: اي ــوان ک وی عن
موجــود و حاکــم بــر حفاظــت از مناطــق چهارگانــه تحــت حفاظت 
ســازمان محيط زيســت کشــور احــداث جــاده و تــردد ماشــين آالت 
ســنگين بــه علــت واردکــردن صدمــه بــه ايــن زيســتگاه نبايــد رخ 

مــی داد.
ديگــر  ســوی  از  گفــت:  محيط زيســت  کارشــناس  ايــن 
ــن  ــی در اي ــگاه محيط بان ــداث پاس ــوع اح ــه موض ــت ک سال هاس
ــديد  ــرای تش ــی ب ــن عامل ــيده و همي ــرانجام نرس ــه س ــه ب منطق

تنش هــای زيســتی در ايــن منطقــه شــده اســت.
تيزهــوش افــزود: ايــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس 
عکس هــای منتشرشــده و شــواهد در دســترس اقداماتــی همچون 
ــت  ــر رعاي ــد ب ــه باي ــدی ک ــون بن ــی،اليروبی و گابي ــس کش فن
ــا به صــورت  ــات محيط زيســتی صــورت بگيرد،انجام نشــده ي الزام

ــت. ــده اس ــته انجام نش ــل و شايس کام
وی يــادآور شــد: طــی يــک ســال اخيــر موضوع ريــزش غــار ماهی 
کــور از طــرق مختلــف بــه گــوش مســئوالن مرتبــط رســيده امــا 
شــواهد نشــان دهنده عــدم پيگيــری، اقدامــات ســطحی و ناکافــی 

ــه اســت. ــرای حفاظــت ازاين گون ب
ــی  ــر طبيع ــک اث ــان ي ــا ميزب ــتان تنه ــه داد: لرس ــوش ادام تيزه
ملــی در ســطح کشــور اســت کــه مديريــت ضعيــف در دوره هــای 
ــن زيســتگاه را در  ــات کارشناســی شــده اي ــود اقدام ــف و نب مختل
سراشــيبی نابــودی و گونــه ماهــی کــور را در فهرســت گونه هــای 

ــرار داده اســت. ــراض ق ــال انق در ح

lاهمیت آثار طبیعی ملی
ــی  ــی مل ــر طبيع ــا اث ــوان تنه ــور به عن ــی ک ــار ماه ــت غ اهمي
ــی  ــای گياه ــا مجموعه ه ــا ي ــه پديده ه ــت ک ــتان از آنجاس لرس
ــه دارای  ــن ک ــل جايگزي ــتثنايی و غيرقاب ــر، اس ــوری کم نظي و جان
ــند،  ــی باش ــا طبيع ــی ي ــی و تاريخ ــی، علم ــای حفاظت ارزش ه
ــی انتخــاب  ــی مل ــر طبيع ــوان اث ــظ و حراســت به عن ــدف حف باه

می شــوند.
در رده بنــدی ســطوح حفاظتــی ســازمان محيط زيســت مناطــق بــه 
ــر  ــش، اث ــگاه حيات وح ــده، پناه ــه حفاظت ش ــته منطق ــار دس چه
طبيعــی ملــی و پــارک ملــی تقســيم می شــوند کــه آثــار طبيعــی 

ــد. ملــی در باالتريــن رده حفاظتــی قــرار دارن
ــد  ــا، باي ــن پديده ه ــورد اي ــی در م ــات حفاظت ــتا اقدام ــن راس در اي
ــا در  ــی از آن ه ــر مصرف ــرداری غي ــداری بهره ب ــده پاي تضمين کنن
طــول زمــان بــوده و بايــد به عنــوان اثــر طبيعــی ملــی، بــا تعييــن 

محــدوده از آن هــا حراســت شــود.

lاولین در جهان و آسیا
اهميــت غــار ماهــی کــور لرســتان ازآنجاســت کــه تــا ســال 193۸ 
وجــود هيــچ ماهــی غــار زی از آســيا گــزارش نشــده بــود و بــرای 
اوليــن بــار وجــود ايــن ماهــی در آســيا و از اســتان لرســتان گزارش 
شــدبنابراين گــزارش ماهی هــای کــور در ابتــدای مراحــل جنينــی 
ــی در  ــال شــدن ژن ــا فع ــی ب ــد از مدت ــی بع ــوده ول دارای چشــم ب
ايــن ماهيــان شــبکيه، مردمــک و عدســی چشــم آن هــا تحليــل 
رفتــه و حفــره و کاســه چشــم ايــن ماهيــان بــا بافت هــای اطــراف 

ــود. ــر می ش پ
ــون«  ــتای »ل ــع در روس ــتان واق ــور لرس ــی ک ــار ماه ــت غ اهمي
بخــش پاپــی ازآنجاســت کــه تــا ســال 193۸ وجــود هيــچ ماهــی 
ــار وجــود  ــن ب ــرای اولي ــود و ب ــزارش نشــده ب ــار زی از آســيا گ غ

ــزارش شــد. ــن ماهــی در آســيا و از اســتان لرســتان گ اي
ــتان  ــی لرس ــی مل ــر طبيع ــا اث ــوان تنه ــی می ت ــن به نوع همچني
ــار  را اوليــن »غــار ماهــی« حقيقــی جهــان دانســت کــه اوليــن ب

ــد. ــال 1937 کشــف ش ــی در س توســط ژئولوژيســت دانمارک
ــتند و  ــور هس ــان ک ــود در جه ــای موج ــزارم ماهی ه ــا يک ه تنه
ــاال رفتــن اهميــت ماهــی کــور اســت  ــودن باعــث ب ــادر ب ــن ن اي
ــرای  ــن ماهی هــا دســتمايه هــای مهمــی ب و ازآنجاکــه وجــود اي
ــمند  ــت و ارزش ــز اهمي ــيار حائ ــت بس ــان اس ــات محقق تحقيق

محســوب می شــود.

جامعــه ایـــران
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کـه  شـب پره  آفـت 
امسـال  خردادمـاه  از 
ناخوانـده  مهمـان 
خـزری  جنگل هـای 
هشـت  تاکنـون  اسـت 
از  هکتـار  هـزار 
را  هـا  شمشادسـتان 
درگیـر کـرده و 3500 

اسـت.  بـرده  بیـن  از  را  هکتـار 

ــه  ــوده ک ــور ب ــی نوظه ــاد، آفت ــب پره شمش ش
ــاه ســال جــاری در جنگل هــای شــمال  خردادم
ــر  ــدی ديگ ــت و تهدي ــده اس ــران مشاهده ش اي
ــمار  ــه ش ــمال ب ــای ش ــتان ه ــرای شمشادس ب

ــی رود.  م
موطــن اصلــی ايــن آفــت، آســيای شــرقی بــوده 
کــه در دهــه اخيــر در جنگل هــای اروپايــی 
انتشــار يافتــه و در ســال جــاری در جنگل هــای 

شــمال ايــران مشــاهده  شــده اســت. 
ــی  ــع طبيع ــس مناب ــول رئي ــی پ ــرداد خزاي مه
ــده  ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــوس ب چال
و ميــزان خســارت در شمشادســتان هــای 
آفــت  متأســفانه  گفــت:  چالــوس  حــوزه 
اعظــم  بخــش  در  شب پره شمشــادها 
جنگل هــای شــمال در حــال شــيوع جــدی 
اســت و بــه ســمت ذخيره گاه هــای نــادر در 
ــتان  ــوزه شهرس ــت و در ح ــرايت اس ــال س ح
چالــوس حــدود ســه هــزار و 500 هکتــار 
رويشــگاه شمشــاد وجــود دارد کــه خطــر جــدی 
ــی  ــد م ــره گاه را تهدي ــن ذخي ــن اي ــن رفت از بي

ــد.  کن
در حــوزه شهرســتان چالــوس حــدود ســه 
ــود  ــاد وج ــگاه شمش ــار رويش ــزار و 500 هکت ه
دارد کــه خطــر جــدی از بيــن رفتــن ايــن 
ذخيــره گاه را تهديــد مــی کنــدوی بــا اشــاره بــه 
ــاد  ــرد: شمش ــوان ک ــاد عن ــای شمش ويژگی ه
يکــی از گونه هــای سايه پســند بــوده کــه خيلــی 
ــه  ــته ب ــم وابس ــر ه ــی ديگ ــای جنگل از گونه ه
اين گونــه هســتند و نقــش مهــم در اکوسيســتم 
داشــته و می توانــد زيرپوشــش جنــگل را خــوب 

ــد. ــرل کن کنت
ــت  ــای آف ــاوت ويژگی ه ــه تف ــاره ب ــا اش وی ب
شــب پره شمشــاد در ايــران و در کشــورهای 
خارجــی گفــت: عليرغــم اينکــه در کشــورهای 
ــد  ــر کن ــل تکثي ــا 3 نس ــد ۲ ت ــی می توان خارج
امــا بــه دليــل فراهــم بــودن شــرايط در شــمال 
ــترش  ــد گس ــل می توان ــا ۶ نس ــا 5 ت ــور ت کش
يابــد و بخــش اعظــم جنگل هــا را آلــوده کنــد و 
هميــن بيشــتر بــودن تعــداد نســل ها و دوره هــا 
ــمال کشــور  ــادهای ش ــت شــب پره شمش در آف
ــد  ــزان و ســرعت خســارت چن باعــث شــده مي

ــر شــود. براب
ــه  ــت در مرحل ــن آف ــزود: اي ــول اف ــی پ خزائ
ــه  ــی ب ــا، حت ــوردن برگ ه ــس از خ ــفيره پ ش
ــر  ــای ديگ ــيب زده و گونه ه ــم آس ــاقه ها ه س
ــرار  ــر ق ــت تأثي ــد تح ــم می توان ــی را ه جنگل
دهــد و هيــچ راه حــل مبــارزه بيولوژيــک خاصی 

به جــز اســتفاده از هورمــون "بــی. تــی" وجــود 
ــدارد . ن

ــت  ــن آف ــه دوره زيســت اي ــا اشــاره ب ــی ب خزاي
ــول  ــدود 5 دوره 45 روزه ط ــت: ح ــاد گف شمش
می کشــد . در مناطــق باغــی و گلخانــه ای 
به طــور حتــم نيــاز بــه اســتفاده از ســموم 
ــات  ــه ارتفاع ــوذ ب ــا از نف سيســتماتيک اســت ت
باالدســتی مراتــع و پوشــش جنگلــی جلوگيــری 

ــد.  ــل آي ــه عم ب
ــی  ــع طبيع ــس مناب ــکی رئي ــی الش ــروز بائ به
نوشــهر-رويان نيــز بــا اشــاره بــه آخريــن 
آفــت شــب پره در شمشادســتان  وضعيــت 
ــده  ــرر ش ــت: مق ــان گف ــهر و روي ــای نوش ه
ــه  ــتان ازجمل ــات شهرس ــا و امکان ــام فض از تم
ــت،  ــاورزی، محيط زيس ــاد کش ــداری، جه بخش
ــود و  ــتفاده ش ــداری اس ــی و فرمان ــع طبيع مناب
کارشناســان  تجويــز  مــورد  آفت کش هــای 

ــد. ــرار دهن ــداری ق ــار بخش ــط، در اختي مرتب
وی افــزود: همچنيــن بروشــورها و تراکت هــای 
ــن  ــژه اطالع رســانی و مشــارکت مــردم در اي وي

بحــران اســتفاده شــود. 
بائــی الشــکی بــا اشــاره بــه بيشــترين منطقــه 
خســارت ديده در حــوزه اســتحفاظی نوشــهر 
ــار  ــش از ۶00 هکت ــوان داشــت: بي ــان عن و روي
سی ســنگان  جنگلــی  پــارک  محــدوده  از 

ــدند. ــارت ش ــار خس ــوه دچ ــورت انب به ص
ايــن  وی تأکيــد کــرد: بــرای ريشــه کنی 
ــردم  ــه م ــالش هم ــام و ت ــه اهتم ــاز ب ــت ني آف
و مســئولين اســت تــا گونــه شمشــاد کــه 
ــوع  ــی و ن ــع طبيع ــر از مناب ــار بی نظي ــک آث ي
منحصربه فــرد منطقــه اســت، حفــظ شــود.
بائــی الشــکی تأکيــد کــرد: بــر اســاس 
ــی نوشــهر  ــع طبيع ــی مناب گزارش هــای ميدان
ــش های  ــمت پوش ــه س ــت ب ــن آف ــوز اي هن
به صــورت  و  نکــرده  ســرايت  جنگلــی 
ــرار دارد  ــر ق ــر ۲00 مت جلگــه ای در ارتفــاع زي
ــوع  ــران و ن ــن بح ــدت اي ــه به ش ــا توج ــا ب ام
ــايه  ــای س ــوان گونه ه ــه به عن ــادها ک شمش
ــن  ــاع بي ــوند و در ارتف ــی می ش ــت تلق دوس
ــد  ــرار دارن ــا ق ــطح دري ــر از س ــا 400 مت ۲0 ت
عرصه هــای  کل  رفتــن  بيــن  از  احتمــال 

شمشــاد وجــود دارد.
علــی شــادمان فرمانــدار نوشــهر بــا اشــاره 
ــاد  ــب پره در شمش ــت ش ــارت آف ــدت خس به ش

ســتان هــای ايــن شهرســتان از تشــکيل ســتاد 
ــر داد  ــاده خب مديريــت بحــران و جلســه فوق الع
ــای  ــن راهکاره ــه آخري ــن جلس ــزود: در اي و اف
مبــارزه و بســيج امکانــات دســتگاه های اجرايــی 
ــرار  ــاش ق ــی و آماده ب ــورد بررس ــتان م شهرس

ــت. گرف
ــن  ــيوع اي ــل اول ش ــان مراح ــزود: در هم وی اف
آفــت و نفــوذ آفــت در شمشــادهای غــرب 
اســتان، جلســه فوق العــاده بــا حضــور مديــرکل 
ــرب اســتان  ــی غ ــع طبيع ــد موســوی مناب جدي
ــه  ــف ب ــتگاه ها موظ ــه دس ــد و هم ــکيل ش تش
ــا ايــن بحــران  ــه ب همــکاری و حضــور در مقابل

ــدند. ــت ش آف
ــزود: متأســفانه ايــن آفــت بهتريــن  شــادمان اف
گونــه جنگلــی را دچــار خســارت و خطــر جــدی 
قــرار داده و اگــر ايــن مبــارزه بــا جديــت دنبــال 
ــادر  ــه شمشــادی ن ــم اين گون نشــود به طــور حت

منقــرض خواهــد شــد.
ــران  ــت بح ــتاد مديري ــه س ــزود: در جلس وی اف
شهرســتان نوشــهر، نيازمندی هــای اداره کل 
منابــع طبيعــی غــرب اســتان موردبررســی قــرار 
گرفتــه و در کنــار دســتگاه های خدمــات رســان، 
شــهرداری های  دهياری هــا  و  بخشــداری ها 

شهرســتان هــم تقســيم کار شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کاشــت شمشــاد در باغچه هــا 
و اماکــن طبيعــی خواســتار سم پاشــی ايــن 
ــد و  ــهروندان ش ــن و ش ــوی مالکي ــت از س آف
فضــای  محوطه هــای  و  باغچه هــا  افــزود: 
ــهرک ها  ــی و ش ــای اقامت ــبز در مجموعه ه س
مبــارزه  از  اســتفاده  نيازمنــد  باغســتان ها  و 
بيولوژيکــی اســت و بايــد توســط ســمومی کــه 
ــی  ــده سمپاش ــان معرفی ش ــق کارشناس از طري

ــود. ش
فرمانــدار نوشــهر اضافــه کــرد: چــون ايــن آفــت 
شــب پره از مناطــق جلگــه ای به طــرف جنــگل 
و از ســوی ديگــر از مناطــق غــرب اســتان 
به طــرف شــرق در حــال حرکــت اســت؛ اگــر در 
ــود  ــام ش ــی انج ــن سمپاش ــا اي ــه جنگل ه دامن
ــد  ــوذ نخواه ــگل نف ــل جن ــه داخ ــت ب ــن آف اي

ــت. ياف
رئيــس ســتاد مديريــت بحــران شهرســتان 
ــيج  ــات بس ــه امکان ــد: هم ــادآور ش ــهر ي نوش
شــده و واحدهــای ســم فروشــی نيــز زيــر 
ــاده خدمات دهــی هســتند  نظــر کارشناســان آم

و اميدواريــم باهمــت همــه مــردم به ويــژه 
ــه  ــتانی ک ــوری و اس ــاد کش ــازمان مردم نه س
ــد  ــغول فعاليت ان ــت مش ــش محيط زيس در بخ
بتوانيــم آفــت شــب پره را هرچــه ســريع تر 

ــم. ــرل کني کنت
آبخيــزداری  و  طبيعــی  منابــع  مديــرکل 
ــش از هشــت  ــزود: بي ــز اف ــهر ني مازندران-نوش
ــاد  ــش شمش ــق دارای پوش ــار مناط ــزار هکت ه
خســارت ديده اند و ســطح بيــش از 3 هــزار 
ــدی  ــران ج ــتانه بح ــز در آس ــار ني و 500 هکت

ــت. اس
ســيد وجيــه اهلل موســوی بــا اشــاره بــه تشــکيل 
ســتاد مديريــت بحــران در فرمانداری هــای 
غــرب اســتان مازنــدران از تشــکيل ايــن ســتاد 
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــداری نوشــهر قدردان در فرمان
ــت شــب پره شمشــاد بســيار  ــن آف متأســفانه اي
ــوده و ســتاد مديريــت  ــر ب ســريع در حــال تکثي
ــريع تر ورود  ــه س ــر چ ــد ه ــتان باي ــران اس بح
ــا انتشــار و  ــه ب ــه مقابل ــا نســبت ب ــد ت ــدا کن پي
ــر  ــود و اگ ــدام ش ــت اق ــن آف ــردن اي ــن ب از بي
بــا هميــن جديــت و امکانــات بيشــتر ورود 
پيــدا کنيــم می توانيــم جلــوی ورود آفــت را بــه 

ــم. ــگل بگيري جن
مديــرکل منابــع طبيعــی غــرب مازنــدران گفت: 
هنــوز محــدوده خســارت آفــت شــب پره در 
ــق  ــه مناط ــته و ب ــرار داش ــه ای ق ــه جلگ منطق

ــيده اســت. ــی نرس جنگل
ــر  ــات مؤث ــا اشــاره اقدام ــی ب موســوی ميرکالئ
ــت:  ــوان داش ــت عن ــن آف ــا اي ــه ب ــرای مقابل ب
بــرای مقابلــه بــا ايــن آفــت، کارشناســان 
ــی  ــی ت ــی ت ــگ و ب ــی دويلين ــش ترکيب آفت ک
ــنگان  ــارک سی س ــه در پ ــد ک ــنهاد دادن را پيش
آزمايش شــده و عالئــم مثبتــی از کنتــرل در 
برابــر ايــن آفــت ســريع االنتشــار از خــود نشــان 

داده اســت.
ــه اينکــه ســطح  ــا توجــه ب وی تأکيــد کــرد: ب
کار بســيار وســيع اســت و ســرعت گســترش 
ــکی  ــان گياه پزش ــار کارشناس ــت به ناچ باالس
ــم را  ــوع س ــه ن ــتفاده از س ــنهاد اس ــا پيش م
ــرای ايــن کار ســم ســايمرپترين  ــد کــه ب دادن
ــن در  ــگ و آلتري ــا مترين ــت اول و دلت در اولوي
ــد  ــد و می توان ــرار دارن ــدی ق ــای بع اولويت ه

ــود. ــتفاده ش اس
وی اضافــه کــرد: ســرعت زاد و ولــد بســيار ايــن 
ــه به ناچــار مجــاب  ــه نحــوی اســت ک ــت، ب آف
ــا  ــارزه بيولوژيکــی هســتيم ت ــه اســتفاده از مب ب
بتوانيــم جلــوی ايــن انتشــار را بــه خــود ســطح 

جنــگل بگيريــم.
و  نــادر  گونه هــای  از  يکــی  شمشــاد 
کشــور  شــمال  جنگل هــای  هميشه ســبز 
ــت  ــاری بالي ــيوع بيم ــت ش ــه عل ــه ب اســت ک
ــت نوظهــور شــب پره شمشــاد  ــا آتشــک و آف ي
ــه ای در  ــاد گون ــت. شمش ــودی اس ــال ناب در ح
ــک  ــاده ي ــق م ــه طب ــد اســت ک ــرض تهدي مع
ــی و  ــع طبيع ــت از مناب ــون حفاظــت و حماي قان
ذخايــر جنگلی کشــور مصــوب 1371/7/13 جزو 
ذخايــر جنگلــی و گونه هــای ممنــوع بــرای 

قطــع محســوب می شــود.

مهمان ناخوانده در جنگل های خزری/ خسارت شب پره به شمشادستان ها

حسن  قمی 
نجارده
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جامعــه ایـــران

اسما   محمودی

ایــن روزهــا حملــه یــک حیــوان ناشــناخته بــه دام هــای مــردم شــهداد 
ــرس  ــب ت ــورد موج ــوان را می خ ــدن حی ــی ب ــش درون ــا بخ ــه تنه ک
ــور  ــر روز تن ــت و ه ــده اس ــی ش ــهر تاریخ ــن ش ــی ای ــی اهال و نگران

شــایعات داغ تــر می شــود. 
پــس از خشک ســالی های پیاپــی در اســتان کرمــان شــاهد حملــه 
حیوانــات وحشــی بــه روســتاها و شــهرهای کرمــان و شــکار حیوانــات 
ــای  ــوص در ماه ه ــئله به خص ــن مس ــتیم ای ــوش هس ــط وح ــی توس اهل

ــت. ــده اس ــا مشاهده ش ــگان باره ــر و ری ــت، راب ــر در باف اخی

در هــر يــک از ايــن مــوارد مــردم محلــی اقــدام 
بــه شــايعه پراکنی های متعــدد در خصــوص 
ــق  ــا طب ــد ام ــف می کنن ــات مختل ــه حيوان حمل
بررســی های صــورت گرفتــه در ســال های اخيــر 
ــط  ــالت توس ــترين حم ــان، بيش ــتان کرم در اس
ــورت  ــگ و کاراکال ص ــرس، يوزپلن ــرگ، خ گ
گرفتــه اســت امــا نکتــه قابل توجــه اينکــه اکثــر 
ــان  ــتان و در زم ــل زمس ــالت در فص ــن حم اي

ــد. ــت روی می ده ــکار در طبيع ــود ش کمب
ــتان  ــهداد در اس ــه ش ــار در منطق ــن ب ــا اي ام
کرمــان کــه بــه دليــل جاذبه هــای تاريخــی اش 
شــهرت دارد، مــواردی از حملــه حيوانــی 
ــه  ــردم ديده شــده ک ــای م ــه دام ه ناشــناخته ب
ــده  ــد ش ــز تائي ــی ني ــئوالن محل ــط مس توس

ــت. اس
حمله هــای متعــدد، تلفــات دامــی و نــوع دريــده 
ــوان  ــدن حي ــخص نش ــات و مش ــدن حيوان ش
ــده  ــراوان ش ــايعات ف ــروز ش ــبب ب ــم س مهاج
اســت و تــرس بيــن کشــاورزان و دامــداران 
منطقــه حکم فرمــا شــده اســتحمله های متعــدد، 
ــات و  ــده شــدن حيوان ــوع دري ــی و ن ــات دام تلف
ــروز  مشــخص نشــدن حيــوان مهاجــم ســبب ب
ــن  ــرس بي ــت و ت ــده اس ــراوان ش ــايعات ف ش
کشــاورزان و دامــداران منطقــه حکم فرمــا شــده 

ــت. اس
ــم  ــوان مهاج ــی حي ــون کس ــه تاکن ــد ک هرچن
را نديــده و عکــس و فيلمــی از ايــن حيــوان 
منتشرنشــده اســت امــا شــايعات هــرروز داغ تــر 
می شــود، بــه دليــل نــوع حملــه و دريــدن جگــر 
و بخــش داخلــی شــکم قربانــی و وجــود برخــی 
افســانه هــا و داســتانهای محلــی، از ايــن حيــوان 
ــن  ــوار در بي ــل جگرخ ــوان گوري ــم به عن مهاج

مــردم نام بــرده می شــود.
 

lمردم نگــران ســالمت فرزندانشــان 
هستند

ايــن روزهــا کمتــر کشــاورزی و دامــداری 

بــرای آبيــاری و چــرای دام هــا به تنهايــی 
بــه مــزارع و بيابان هــا مــی رود و مــردم در 
بــه دام هايشــان  کنــار خســارت هايی کــه 
ــود و  ــالمت خ ــران س ــاال نگ ــت ح واردشده اس

فرزندانشــان نيــز هســتند.
ــوان  ــن حي ــن اســت کــه اي ــه قابل توجــه اي نکت
ــدام  ــپيده دم اق ــا س ــب ت ــی ش ــدای تاريک از ابت
بــه شــکار می کنــد و تنهــا بخــش داخلــی 
ــه  ــدن طعم ــه ب ــورد و بقي ــه را می خ ــدن طعم ب
ــت های  ــود گش ــد و باوج ــا می کن ــالم ره را س
و  محيط زيســت  انتظامــی،  نيــروی  متعــدد 
مراقبت هــای کشــاورزان و دامــداران هنــوز 
ــت  ــن اس ــه اي ــتنکته قابل توج ــده اس ــده نش دي
ــا  ــب ت ــی ش ــدای تاريک ــوان از ابت ــن حي ــه اي ک
ــا  ــد و تنه ــکار می کن ــه ش ــدام ب ــپيده دم اق س
بخــش داخلــی بــدن طعمــه را می خــورد و 
بقيــه بــدن طعمــه را ســالم رهــا می کنــد و 
ــی،  ــروی انتظام ــدد ني ــت های متع ــود گش باوج
و  کشــاورزان  مراقبت هــای  و  محيط زيســت 
دامــداران هنــوز ديــده نشــده اســت، بااين وجــود 
تــا هفتــه گذشــته 150 رأس دام و صدهــا قطعــه 
طيــور را تلف کــرده اســت و ايــن رونــد همچنــان 
ــن  ــه اي ــران از حمل ــز نگ ــردم ني ــه دارد و م ادام

ــتند. ــوان هس حي
ــه  ــر حمل ــد خب ــن تائي ــهداد ضم ــدار ش بخش
ــار  ــردم اظه ــای م ــه دام ه ــناس ب ــی ناش حيوان
ــت  ــه اس ــورت گرفت ــالت ص ــن حم ــت: اي داش
ــار  ــردم در کن ــدارد و م ــت ن ــايعات صح ــا ش ام
ــود  ــالمت خ ــا و س ــه از دام ه ــی ک مراقبت هاي
ــايعات  ــر ش ــد ب ــا نباي ــد ام ــام دهن ــد انج باي

ــد. بيفزاين
مهــدی حســن رضاپور از تلــف شــدن 150 رأس 
دام و يک صــد قطعــه طيــور مــردم محلــی خبــر 
ــکاب، شــهداد و  داد و گفــت: ايــن حمــالت در ت

چهــار فرســخ روی داده اســت.
ايجــاد  ازجملــه  الزم  تدابيــر  اتخــاذ  از  وی 
و  شــهداد  منطقــه  در  منظــم  گشــت های 

مکان هايــی کــه احتمــال حمــالت ايــن حيــوان 
وجــود دارد خبــر داد و افــزود: به احتمال زيــاد 
ايــن حيــوان وحشــی کــه بســيار زيــرک اســت 
ــه  ــود آب و طعم ــالی و کمب ــل خشک س ــه دلي ب
ــز ســکونت  ــه مراک ــراف ب از کوهســتان های اط

انســان ها آمــاده اســت.
بخشــدار شــهداد گفــت: نــوع حيــوان مشــخص 
نيســت امــا طبــق نظــر کارشناســان و بر اســاس 
ــده احتمــااًل ســگ ســان  ــه جــای مان ــای ب رد پ

اســت.

ــی و  ــای کارشناس ــپ ه ــور اکی lحض
ــه ــژه در منطق ــتهای وی گش

وی از حضــور اکيــپ کارشناســی محيط زيســت 
در شــهداد خبــر داد و افــزود: مــردم بايــد اقدامات 
ــود را در  ــای خ ــد و دام ه پيشــگيرانه انجــام دهن
مکان هــای محفــوظ و محکــم نگهــداری کننــد 
و اقدامــات مــا نيــز بــرای بــه دام انداختــن حيوان 

ادامــه دارد.
وی خســارت به جــای مانــده بــه دام هــای 
ــی  ــال ارزياب ــارد ري ــک ميلي ــدود ي ــی را ح محل
کــرد و گفــت: طبــق قانــون درصورتی کــه 
ايــن حيــوان از گونــه حفاظت شــده باشــد 
ــد و از  ــت می کن ــت را پرداخ محيط زيســت غرام
مــردم می خواهيــم در صــورت مشــاهده تلفــات 
ــه نيــروی انتظامــی و محيط زيســت  مراتــب را ب

ــد. ــالع دهن اط

ــده  ــایی نش ــم شناس ــوان مهاج lحی
ــه دارد ــا ادام ــی ه ــا بررس ام

ــای  ــتمر نيروه ــارت مس ــهداد از نظ ــدار ش بخش
محيط زيســت و نيــروی انتظامــی در منطقــه 
ــن اســت کــه مــردم  ــزود: مهــم اي ــر داد و اف خب
ــه  ــم ک ــد بگوي ــد و باي ــن نزنن ــايعات دام ــه ش ب
ــط  ــوان توس ــه حي ــازی يک گون ــايعه رهاس ش
ــض  ــذب مح ــز ک ــه ني ــت در منطق محيط زيس
اســت و چنيــن اتفاقــی روی نــداده اســت و 
باوجــود بررســی کارشناســان گونــه ايــن حيــوان 

ــت. ــخص نيس مش

lکشاورزان و مردم محلی نگرانند
محمــد يکــی از کشــاورزان بخــش تــکاب 
در شــهداد اســت کــه ايــن روزهــا يکــی از 
ــناس  ــوان ناش ــن حي ــه اي ــش حمل نگرانی هاي
ــای  ــد: در ماه ه ــده اســت، می گوي ــا ش ــه دام ه ب
اخيــر بارهــا شــاهد حملــه ايــن حيــوان بــه دام ها 
ــهداد  ــردم ش ــه م ــه اينک ــه ب ــا توج ــتيم و ب هس
ــن  ــه اي ــتند ادام ــدار هس ــاورز و دام ــرا کش اکث
ــادی  ــروز نگرانی هــای زي ــه ب وضعيــت منجــر ب

ــت. ــده اس ــردم ش ــن م بي
ــردم دانســت  ــی م ــا داراي ــا را تنه ــن دام ه وی اي
ــاالی 55  ــه ب ــای شــهداد کــه ب کــه در اوج گرم
درجــه می رســد بــا ســختی نگهــداری می کننــد 
ــا  ــدن دام ه ــف ش ــوان و تل ــن حي ــه اي و حمل
می توانــد ضربــه ســختی بــه زندگــی روســتاييان 
ــوع  ــوز ن ــون هن ــا چ ــد ام ــه باش ــروم منطق مح
حيــوان مشــخص نيســت هيــچ غرامتــی هــم به 

ــت. ــده اس ــداران پرداخت نش دام
ايــن دامــدار می گويــد: يــک کشــاورز بايــد بــرای 
ــول  ــا در ط ــا باره ــه و باغ ه ــه مزرع ــرزنی ب س
شــب بــه بيابــان بــرود امــا ايــن روزهــا اين قــدر 
ــاد  ــم زي ــوان مهاج ــای حي ــه ه ــايعات و حمل ش
ــردم را در  ــی م ــرس و نگران ــه ت ــت ک ــده اس ش
برگرفتــه اســت و از مســئوالن می خواهيــم 
هــر چــه زودتــر بــرای حــل ايــن مشــکل کاری 

ــد. انجــام دهن
علــی ابراهيمــی يکــی ديگر از روســتاييان اســت 
کــه بــه شــايعات روزهــای اخيــر اشــاره می کنــد 
و می گويــد: تعــداد حمــالت زيــاد شــده و از ايــن 
ــان  ــه فرزندانم ــوان ب ــن حي ــه اي ــيم ک می ترس

هــم حملــه کنــد.
وی گفــت: تــا حــاال کســی به صــورت مشــخص 
روايت هــای  امــا  اســت  نديــده  را  حيــوان 
ــود. ــنيده می ش ــالت ش ــن حم ــره آوری از اي دله

 
lشــنیده هــای مــردم شــهداد از 

حمــالت حیــوان مهاجــم
شــهروندان  از  ديگــر  يکــی  محمدرضايــی 
شــهداد و فعــال محيط زيســت از شــنيده ها و 

گوریل جگرخوار از شایعه تا واقعیت

حمله حیوان ناشناخته  به شهداد/
افسانه و شایعه به هم پیوند می خورد
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آخرین وضعیت دریاچه های فارس؛

تاالب های فارس 
همچنان خشک/ اثری 

از زندگی نیست
ــه 10  دریاچــه هــای فــارس نزدیــک ب
ــر  ــه س ــکی ب ــه در خش ــت ک ــال اس س
مــی برنــد و بررســی آخریــن وضعیــت 
آنهــا نشــان مــی دهــد کــه هیــچ اثــری 
از زندگــی در ایــن تاالب هــا دیــده 

ــود. ــی ش نم

ــس از  ــارس يکــی پ از ســال ۸۶ خشــک شــدن درياچــه هــای ف
ديگــری آغــاز شــد و هــم اکنــون بــا گذشــت نزديــک به 10 ســال 
ــط  ــن اســتان فق ــان در حــال حاضــر از درياچــه هــای اي از آن زم

نمکــزار باقــی مانــده اســت.
ــارس يکــی پــس از ديگــری خشــک  در آن ســالها تاالب هــای ف
شــدند و حقابــه ای کــه مايــه حيــات آنهــا بــود نيــز بــه تاالب هــا 
اختصــاص نيافــت تــا بختــگان، طشــک، پريشــان ، کافتــر و ديگر 

درياچــه هــا يکــی پــس از ديگــری از ادامــه حيــات بازبماننــد.
ــالی از  ــل از خشکس ــا قب ــگان ت ــک و بخت ــای طش ــه ه درياچ
ــن دو  ــن درياچــه هــای کشــور محســوب مــی شــدند. اي بزرگتري
درياچــه بعــد از اروميــه بزرگتريــن درياچــه کشــور بــه شــمار مــی 

ــد. رفتن
ــه  ــود  ب ــات وحــش ب ــا پيــش از آن پناهــگاه حي ــی کــه ت بختگان
گورســتانی بــرای فالمينگوهــا و ســاير پرنــدگان مهاجــر در تــاالب 
ــی  ــدی بحران ــه ح ــت آن ب ــال حاضــر وضعي ــد و در ح ــل ش تبدي
اســت کــه بــه عنــوان يــک تهديــد بــرای اهالــی منطقــه به شــمار 

ــی رود. م
درياچــه پريشــان نيــز کــه مهمتريــن درياچــه آب شــيرين کشــور 
بــه شــمار مــی رفــت نيــز بــه سرنوشــتی مشــابه بختــگان مبتــال 
شــد بــه گونــه ای کــه وضعيــت ايــن درياچــه بــه حــدی بحرانــی 
شــد کــه زيســتمندان از آن مهاجــرت کردنــد. در ايــن مــدت يکــی 
ــا پيــش از خشکســالی  ــه هايــی کــه در درياچــه پريشــان ت از گون

وجــود داشــت شــنگ يــا ســگ آبــی بــود.
شـنگ با نـام علمی»لوتـرا لوترا« کـه با نام سـگ آبی نيز شـناخته 
مـی شـود يکـی از گونـه هايی بـود که تـا پيـش از خشکسـالی در 
بسـتر درياچـه پريشـان زندگـی مـی کـرد امـا اکنـون بـا خشـکی 

درياچـه ديگـر اثـری از ايـن گونه نيـز وجود نـدارد.
ــد و هــر روز وضعيتــش  ــه خشــکی گرايي ــز ب درياچــه پريشــان ني

ــرای  ــی ب ــه محل ــر شــد و در حــال حاضــر بســتر آن ب ــی ت بحران
ــل شــده اســت. ــی محــل تبدي ــردد اهال ت

در ايــن مــدت درياچــه پريشــان نيــز ماننــد ديگــر درياچــه هــای 
فــارس بــا مشــکالت زيــادی دســت و پنجــه نــرم کــرد بــه گونــه 

ای کــه حتــی خودســوزی کــرد.
کافتــر نيــز از جملــه درياچــه هايــی بــود کــه در مقابلــه با خشــکی 
کــم آورد و خشــک شــد. درياچــه کافتــر بــا وســعتی بيــش از هفت 
ــمال  ــد در ش ــتان اقلي ــزی شهرس ــش مرک ــار در بخ ــزار هکت ه

ــرار دارد. ــارس ق اســتان ف
ايــن درياچــه در 35 کيلومتــری جنــوب اقليــد فــارس و در ارتفــاع 
ــول آن در  ــرار دارد و ط ــا ق ــطح دري ــری از س ــزار و 300 مت دو ه
ــی  ــر اســت و يک ــرض آن شــش کيلومت ــر و ع ــدود ۲4 کيلومت ح
ــارس و از زيســتگاه هــای  از درياچــه هــای آب شــيرين اســتان ف

ــدگان مهاجــر محســوب مــی شــود. بســيار ارزشــمند پرن
کافتــر در کنــار روســتای کافتــر واقــع شــده و دوميــن درياچــه آب 
ــی  ــتگاه طبيع ــه زيس ــت ک ــان اس ــه پريش ــد از درياچ ــيرين بع ش
پرنــدگان مهاجــر و محــل پــرورش ماهــی هــای کپــور و آمــور بــه 

شــمار مــی رود.
ــا قبــل از خشکســالی ســاالنه حــدود يــک هــزار تــن ماهــی  ت
ــش  ــال پي ــدود دو س ــا ح ــی شــد و ت ــد م ــه صي ــور از درياچ کپ
نيــز صيــد ماهــی در ايــن درياچــه بــه 700 تــا ۸00 تن در ســال 

نيــز رســيد.
در ايــن مــدت اقدامــات زيــادی از ســوی دســتگاه هــای ذی ربــط 
و دوســتداران ميــراث فرهنگــی بــرای تخصيــص حقابــه درياچــه 
هــای فــارس انجــام شــد امــا نــه تنهــا حقابــه ای بــه درياچــه هــا 
ــا  ــه ه ــت درياچ ــال حاضــر وضعي ــه در ح ــت بلک اختصــاص نياف
ــد در  ــی اســت کــه کارشناســان اعــالم کــرده ان ــه حــدی بحران ب
ــای ارس  ــه ه ــای درياچ ــکان احي ــد ام ــن رون ــه اي ــورت ادام ص

ــدارد. ــود ن وج

lکشــت بــی رویــه و برداشــت زیــاد از ســفره هــای 
زیرزمینــی عامــل خشــکی

ــت  ــی اداره کل حفاظ ــت فن ــت معاون ــوص سرپرس ــن خص در اي
محيــط زيســت فــارس بــه خبرنــگار مهــر گفــت: طــی چند ســال 
ــارش و  ــل عــدم ب ــه دلي ــارس ب گذشــته درياچــه هــای اســتان ف

ــه طــور کامــل خشــک شــده اســت. خشکســالی ب
ســياوش محمــدی بيگدلــی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر تمامی 
درياچــه هــای اســتان فــارس از جملــه بختــگان، پريشــان، کافتــر 
و ... کامــال خشــک اســت و تنهــا درياچــه مهارلــو بــه دليــل ورود 

فاضــالب شــهر شــيراز تــا حــدودی آبــدار اســت.
وی بــا بيــان اينکــه عمــق درياچــه مهارلــو نيــز بســيار کــم اســت، 
تاکيــد کــرد: متاســفانه طــی چنــد ســال گذشــته بــه دليــل کشــت  
بــی رويــه و برداشــت زيــاد آب از ســفره آبهــای زيرزمينــی وضعيت 
ورودی آب بــه درياچــه هــای اســتان کاهــش چشــمگيری داشــت 
ــه  ــل درياچ ــر و خشکســالی باعــث خشــک شــدن کام ــن ام و اي

هــای فــارس شــد.
سرپرسـت معاونت فنـی اداره کل حفاظـت محيط زيسـت فارس با 
تاکيد بر لـزوم اصالح الگوی کشـت افزود: ضروری اسـت دسـتگاه 
هـای ذی ربط نسـبت بـه تغيير الگوی کشـت اقـدام کنند تـا بتوان 

بـرای احيـای درياچه هـای فارس قدمی برداشـت.
ــه درياچــه  ــا حقاب ــرد ت ــری اتخــاذ ک ــد تدابي ــت: باي محمــدی گف

ــود. ــه ش ــارس درنظــر گرفت ــای ف ه
بــه نظــر مــی رســد بــا ايــن رونــدی کــه ناشــی از کــم توجهــی به 
برخــورد بــا دارنــدگان چــاه هــای غيــر مجــاز و کشــت محصوالت 
ــارس را تمــام شــده  ــد کار درياچــه هــای ف ــر وجــود دارد، باي آب ب

دانســت.

ديده هايــش در خصــوص حمــالت ايــن حيــوان 
می گويــد: بــه نظــر نمی رســد ايــن تعــداد 
حملــه و خســارت کار يــک حيــوان عــادی و يــا 
حداقــل تنهــا يــک حيــوان باشــد و جالــب اينکه 
بعــد از راه انــدازی گشــت های نيــروی انتظامــی، 
ــای  ــت و مراقبت ه ــت محيط زيس ــگان حفاظ ي
مردمــی هنــوز ايــن حيــوان ديــده نشــده اســت و 
تنهــا شــايعاتی از وجــود ايــن حيــوان بيــن مــردم 

ــده اســت. پيچي
ــان  ــه دامهايش ــردم ک ــی از م ــت: برخ وی گف
ــی  ــد و در تاريک ــه ان ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل م
حيــوان مهاجــم را ديــده انــد تصــور مــی کننــد 
ــا  ايــن حيــوان شــبيه گوريــل اســت و روی دو پ
ــبيه  ــتر ش ــنيده ها بيش ــن ش ــا اي ــی رود ام راه م

افســانه های اســت کــه از داســتان های قديمــی 
مــردم منطقــه نشــات می گيــرد و از قديــم مــردم 
شــهرهای ســيرچ، گلبــاف و شــهداد اعتقــاد 
ــراف  ــات اط ــی در ارتفاع ــن حيوان ــتند چني داش
زندگــی می کنــد و هــر از چنــد گاه بــه روســتاها 

ــود. ــی ش ــک م نزدي
وی شــايعات را مهم تريــن مشــکل مــردم در 
ــن  ــد: در اي ــد و می افزاي ــر می دان ــای اخي روزه
شــک نيســت ايــن حيــوان بســيار زيــرک اســت 
ــه  ــت ک ــی اس ــه حيوانات ــت هم ــن خصل ــا اي ام

ــد. ــکار می کنن ــب ش ش
رضايـی ادامه داد: اين حيـوان احتمـااًل از گونه ای 
بـا جثـه بـزرگ نيـز نيسـت زيـرا بـه دام هـای 
سـنگين حملـه نمی کند و سـراغ دام های سـبک 

و يـا طيور می رود و تـا حاال هم گزارشـی از حمله 
به انسـان گـزارش نشـده اسـت بااين حـال مردم 

بايـد مراقبـت کنند.
ــرگ  ــراوان گ ــال ف ــوان به احتم ــت: حي وی گف
ــه بخــش  ــان حمل ــا در زم ــرا گرگ ه نيســت زي
زيــادی از دام را تلــف می کننــد و درنهايــت يــک 
ــا  ــن حمله ه ــا در اي ــد ام ــا دو رأس را می درن ي
حيــوان مهاجــم فقــط بخش هــای مشــخصی از 

بــدن طعمــه را مــی درد.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه احتمــال دارد حيــوان از 
گونــه در معــرض خطــر باشــد گفــت: بــه دليــل 
طوالنــی شــدن ايــن مشــکل امــکان دارد مــردم 
محلــی بــا تلــه گــذاری اقــدام بــه کشــتن حيوان 
ــت  ــد گف ــه باي ــن زمين ــه در اي ــد ک مهاجــم کنن

قانــون جريمه هــای ســنگينی را بــرای ايــن 
مســئله در نظــر گرفتــه اســت.

وی گفــت: درعين حــال بايــد فکــری بــرای 
ــردم  ــرا م ــود زي ــکل ش ــن مش ــن اي ــان يافت پاي
ــرون  ــوان جــرات بي ــه حي شــب ها از تــرس حمل

ــد. ــان را ندارن ــتادن فرزندانش فرس
ــار  ــوص در کن ــن خص ــايعات در اي ــش ش افزاي
ــب  ــه موج ــی در منطق ــکالت اجتماع ــروز مش ب
ضربــه زدن بــه صنعــت گردشــگری شــهداد نيــز 
مــی شــود و بــه هميــن دليــل به نظــر می رســد 
هوشــياری مــردم مــی توانــد مهمتريــن عامل در 
کنتــرل شــايعات باشــد و مســئوالن نيــز بايــد در 
اســرع وقــت بــرای رفــع خطــر حيــوان مهاجــم 

مشــکل مــردم محلــی را رفــع کننــد.

هادی   فتحی
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تابستان حادثه ؛ 
سهراب ها   بر مرکب 
فوالد جان  می دهند

تابســتان حادثه هــا روایــت تصادفاتــی اســت کــه در میــان 
ــف را  ــار مختل ــی از اقش ــوان آدم های ــا می ت ــان آن ه قربانی
دیــد، از ســربازانی کــه بــه خانــه نرســیدند تــا ورزشــکار، 

رفتگــر و پلیســی کــه جــان باختنــد. 

ماشــين پشــت ماشــين قطــار می شــود، می گوينــد کمــی جلوتــر 
تصــادف جــاده را بنــد آورده؛ آمبوالنســی آژيرکشــان از بيــخ گــوش 
ماشــين های گيرکــرده در ترافيــک می گــذرد و هرچقــدر کــه 
ــد.  ــت می پيچ ــتر در گوش ــگار بيش ــش ان ــود صداي ــر می ش دورت
ــا از  ــوند ت ــا می ش ــک ره ــد ترافي ــی از قيدوبن ــين ها يکی يک ماش
ــور  ــدام را لحظــه ای مجب ــه هرک ــد ک ــور کنن ــه ای عب ــار صحن کن
ــه الی جمعيــت می شــود امدادگــران را  ــد؛ از الب ــه توقــف می کن ب
ــد؛  ــرون می آورن ــازه بي ــاره جن ــای آهن پ ــان تکه ه ــه از مي ــد ک دي
صحنــه تأســف بارتــر از آن اســت کــه بخواهــی دوبــاره ورانــدازش 
کنــی؛ امــا آدم هايــی کــه جمــع شــده اند انــگار بنــای رفتــن ندارند. 
اتوبوسـی گوشـه جاده افتـاده و حاال به هر چيزی شـبيه اسـت به جز 
وسـيله ای که صبح امروز 40 مسـافر بـرای سفرشـان آن را انتخاب 
کردنـد؛ حـاال از ايـن انتخاب فقـط صندلی هايـی باقی مانـده که رد 

خون را می شـود تـا عمق روکـش آن پيـدا کرد. 
 يکــی از امدادگــران فريــاد می زنــد کــه اينجــا يــک نفــر 
ــد؛  ــک می رون ــه کم ــری ب ــد؛ چندنف ــس می کش ــختی نف به س
ــر از  ــتر س ــا بيش ــد ت ــا می کن ــش را جابج ــم موقعيت ــت ه جمعي
ماجــرای تصــادف دربيــاورد؛ امدادگــران هنــوز مشــغول کارنــد امــا 
ــوس آرام  ــک اتوب ــبيه ي ــزی ش ــای چي ــار آهن پاره ه ــدی کن جس
ــا  ــده ام ــه مدت هاســت اينجــا خوابي ــگار ک دراز کشــيده اســت؛ ان

ــت.  ــازه اس ــوز ت ــه هن ــون ِ روی مالف ــای خ لکه ه

lتیرماه حادثه ها؛ سربازانی که به خانه برنگشتند
تيرمــاه امســال جاده هــای اســتان های مختلــف پــر از حادثه هايــی 
بــود کــه شــايد مهم ترينشــان را ســربازان رقــم زدنــد؛ تصادفــی که 
قلــب مــردم را جريحــه دار کــرد و شــايد حــاال حاالهــا هم از گوشــه 

ذهــن ايرانی هــا پــاک نشــود چــه برســد بــه خانواده هايشــان. 
خبــر اوليه شــوکه کننــده بــود، اتوبــوس حامــل ســربازان کــه دوره 
آموزشــی خــود را در پــادگان »05« کرمــان ســپری کــرده و بعــد از 
چنــد مــاه بــه شــهرهای خــود بازمی گشــتند بــه خانــه نرســيدند. 

ــک  ــقوط ي ــل س ــه دلي ــاه رخ داد ب ــه دوم تيرم ــوادث ک ــن ح در اي
ــر  ــز 13 نف ــيرجان - نی ري ــه دره در محــور س ــوس ب ــتگاه اتوب دس
ــورت  ــه به ص ــه ک ــاع بيگان ــر از اتب ــر ديگ ــش نف ــربازان و ش از س

ــد.  ــد جــان باختن ــوس شــده بودن قاچــاق ســوار اتوب
در حادثــه ديگــر کــه يــک ســاعت بعــدازآن يعنــی ۲ و 1۸ دقيقــه 
بامــداد رخ داد يــک دســتگاه اتوبــوس حامــل ســرباز کــه از 
ــو« واژگــون  ــی »مهارل ــود در حوال شهرســتان شــيراز درحرکــت ب

ــدند.  ــدوم ش ــر مص ــه 47 نف ــن حادث ــان اي ــد و در جري ش
ــن دو  ــه همي ــربازان ب ــل س ــای حام ــادف خودروه ــرای تص ماج
ــاه ســال جــاری انحــراف و  ــا در ۲۲ تيرم ــه خالصــه نشــد ت حادث
ــبب کشــته  ــهر س ــربازان در نوش ــل س ــوس حام ــی مينی ب واژگون

ــود.  ــر ش ــر ديگ ــج نف ــت پن ــر و مصدومي ــک نف شــدن ي
ايــن حادثــه بعــد از تصــادف 15 تيرمــاه رخ داد کــه در آن نيــز براثــر 
تصــادف يــک دســتگاه پــژو بــا دو دســتگاه پرايــد حامــل ســربازان 

مرکــز آمــوزش 04 نيــروی زمينــی ارتــش )مســتقر در بيرجنــد( در 
کمربنــدی نوشــهر - چالــوس هشــت ســرباز کــه در حال برگشــت 
بــه زادگاهشــان تنکابــن و رامســر بودنــد دچــار مصدوميت شــدند. 

lاز مرگ یک پلیس تا تصادف ورزشکاران و توریست ها
ــود  ــم می ش ــه بگذري ــربازان رخ داده ک ــرای س ــه ب ــی ک از حوادث
بــه ســراغ تصادفاتــی رفــت کــه قربانيــان آن هــا را شــايد کســانی 

ــناختند.  ــان می ش ــوام و آشنايانش ــتر از اق بيش
دريکــی از هميــن حــوادث ســرهنگ »مســعود يوســفوند« معــاون 
فرهنــگ ترافيــک پليــس راه البــرز جانــش را در کيلومتــر 1۲ محور 
ــوادث  ــی ح ــار قربان ــن ب ــا اي ــت داد ت ــرد از دس ــد - بروج نهاون

ــر قضــا يــک پليــس باشــد.  رانندگــی دســت ب
ــی«  ــادر موالي ــز »به ــش از آن ني ــه پي ــت ک ــی اس ــن در حال اي
وزنه بــردار عضــو تيــم ملــی در تاريــخ 31 تيرمــاه پس از شــرکت در 
ــک در  ــه المپي ــی ب ــوش اعزام ــرداران ملی پ ــه وزنه ب ــم بدرق مراس
ــه زادگاهــش شــهر بابلســر در جــاده  تهــران، در حــال برگشــت ب

هــراز دچــار ســانحه رانندگــی شــد. 
در ايــن حادثــه نيــز کــه بــه دنبــال برخــورد خودروهــای نيســان و 
پرايــد و کاميــون ايســوزو رخ داد ۶ نفــر مصــدوم شــدند و  يکــی از 
آن هــا مواليــی بــود کــه از ناحيــه لگــن و آرنــج دســت آســيب ديد. 
»علــی خالــدی تبــار« ملی پوش ۲1 ســاله تيــم ملــی واترپلــو نيز از 
ديگــر قربانيــان تصادفــات رانندگــی در تيرماه ســال جــاری بود که 
ــه  ــان ايــن حادث خــودروی وی در جــاده ليشــتر واژگــون و در جري

کشــته شــد. 
ــا در  ــم دارد ت ــت ه ــاه توريس ــی تيرم ــات رانندگ ــده تصادف پرون
حادثــه ای کــه بــرای گردشــگران آلمانــی رخ داد ۶ توريســت جــان 
بــه در ببرنــد؛ حادثــه ای کــه در کيلومتــر 40 محــور قــم - کاشــان 
ــک دســتگاه  ــی ي ــال واژگون ــه دنب ــاه و ب ــنبه15 تيرم در روز سه ش

خــودرو ون رخ داد. 

lاتوبوس هایی که جان گرفتند
عـالوه بر حوادث يادشـده اتوبوس ها هـم در تيرماه پرونـده قطوری 
در رقم زدن سـوانح جاده ای داشـتند؛ از اتوبوس های حامل سـربازان 
کـه بگذريم بـه حادثـه بـرای اتوبـوس سـرويس ترابـری کارکنان 
نوبـت کار پااليشـگاه سـوم مجتمـع گاز پـارس جنوبـی می رسـيم 
کـه سـوم مردادمـاه در محـور عسـلويه - جـم دچـار سـانحه شـد، 

سـانحه ای کـه 17 نفـر مصدوم بـه همراه داشـت.
ــرداد در محــور  ــوس طــی دوم م ــن ســانحه تصــادف اتوب همچني
کنــدوان موجــب درگذشــت 1۶ نفــر شــد تــا بــه دنبــال ايــن حادثه 
ــاد اعــالم شــود.  ســه روز عــزای عمومــی در شهرســتان عباس آب
ــه کــه ســاعت ۲ و 55 دقيقــه بامــداد شــنبه  ــان ايــن حادث در جري
ــه دليــل  اتفــاق افتــاد يــک کيلومتــر پايين تــر از تونــل کنــدوان ب
تخطــی از ســرعت مطمئنــه 1۶ نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد. 

ــره  ــا بی به ــوادث اتوبوس ه ــم از ح ــان ه ــاده اصفه ــور ج همين ط
نبــود و در تصــادف يــک اتوبــوس مســافربری بــا تريلــی طــی دوم 
ــدوم و در  ــر مص ــت نف ــيراز هش ــان - ش ــور اصفه ــرداد در مح م
بيمارســتان بســتری شــدند کــه علــت ايــن حادثــه نيــز عــدم توجه 
ــی  ــتگی و خواب آلودگ ــت خس ــه عل ــو ب ــه جل ــوس ب ــده اتوب رانن

گــزارش شــد. 
ــهم  ــا س ــادف اتوبوس ه ــدت از تص ــن م ــز در اي ــم ني ــور ق مح
ــم  ــتان ق ــکی اس ــای پزش ــز فوريت ه ــاون مرک ــا مع ــت ت داش
ــه  ــر در حادث ــدن 1۲ نف ــروح ش ــر و مج ــک نف ــدن ي ــته ش از کش
ــر  ــران خب ــم - ته ــان ق ــوس در اتوب ــوزی اتوب ــادف و آتش س تص
ــه  ــر جمع ــه عص ــاعت 1۶ و 50 دقيق ــه در س ــانحه ای ک ــد؛ س ده
۲5 تيــر رخ داد و در جريــان آن يــک دســتگاه اتوبــوس کــه از 
تهــران عــازم قــم بــود در 57 کيلومتــری شــهر قــم آتــش گرفــت، 

ــرد. ــاز ک ــاره ب ــکانيا را دوب ــده اس ــه پرون ــی ک موضوع

lاردوی دانش آموزان به تصادف ختم شد
ــاه در  ــنبه ۲3 تيرم ــح چهارش ــه صب ــم ک ــری ه ــه ديگ در حادث
محــور ســلفچگان - ســاوه رخ داد يــک دســتگاه اتوبــوس بــا يــک 
دســتگاه کاميــون برخــورد کــرد و متأســفانه در ايــن حادثــه يــک 

ــوند. ــروح می ش ــز مج ــر ني ــته و ۶ نف ــر کش نف
همچنيــن در حادثــه ای کــه طــی ۲۸ تيرمــاه رخ داد يــک دســتگاه 
اتوبــوس بــا 35 سرنشــين کــه از گنبــد بــه ســمت مشــهد در حــال 
حرکــت بــود بــه دليــل نامعلومــی در محــور شــيروان - بجنــورد در 
ــن از  ــه 13 ت ــن حادث ــی اي ــد و در پ ــاده خارج ش ــر 10 از ج کيلومت

سرنشــينان آن مجــروح شــدند.
هفتــم مردادمــاه هــم در ســاعت 3:۲0 بامــداد کيلومتــر 100 محــور 
دامغــان - ســمنان شــاهد برخــورد يــک اتوبــوس بــا يــک کاميون 

بــود، حادثــه ای کــه 5 مجــروح برجــای گذاشــت.
همچنيــن حوالــی ســاعت 13:35 ششــم مردادمــاه در کيلومتــر 45 
ــا 40  ــوو ب ــوس ول ــتگاه اتوب ــک دس محــور گرمســار - ســمنان ي
ــا اقــدام به موقــع  سرنشــين دچــار حريــق شــد کــه خوشــبختانه ب
راننــده تمامــی سرنشــينان پيــاده و حريــق ايــن اتوبوس مهار شــد.
مينی بوس هــا هــم در ايــن مــدت ســعی کردنــد از غافلــه تصــادف 
ــا در روز ۲۸  ــن تصادف ه ــی از اي ــد. دريک ــب نمانن ــا عق اتوبوس ه
تيرمــاه کــه محــور کرمانشــاه بيســتون رخ داده يــک نفــر کشــته و 

14 نفــر زخمــی شــدند. 
در حادثــه مشــابه ديگــری طــی 31 تيرمــاه حوالــی ســاعت ۸:10 
صبــح در کيلومتــر 35 محــور ميامــی - شــاهرود اســتان ســمنان 
براثــر برخــورد يــک دســتگاه پرايــد بــا مينی بــوس بنــز و واژگونــی 

ــدند. ــر مجــروح ش ــوس، 11 نف مينی ب
ــد  ــره نماندن ــی بی به ــوانح رانندگ ــم از س ــوزان ه ــش آم ــا دان ام
تــا طــی ســانحه ای کــه عصــر روز شــنبه ۲۶ تيرمــاه بــرای يــک 
مينی بــوس حامــل دانش آمــوزان در محــور ساوه-ســلفچگان 

جامعــه ایـــران

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 45 | شماره 14 | شهریور 95

اتفــاق افتــاد، يــک دانش آمــوز دختــر جــان خــود را 
ازدســت داده و ۲0 سرنشــين ديگــر نيــز مجــروح شــوند. ايــن 
دانــش آمــوزان بــرای رفتــن بــه اردو دل بــه جــاده زده بودند.

lراننده هایی که زنده زنده سوختند
ــوادث رخ داده در  ــی ح ــده برخ ــات يادش ــر تصادف ــالوه ب ع
ــف بار و  ــود تأس ــوع خ ــاه در ن ــی مردادم ــه ابتداي ــر و هفت تي

ــد. ــراش بودن دل خ
ــژو  ــک پ ــا ي ــکان ب ــودروی پي ــک خ ــورد ي ــان برخ در جري
ــن  ــی از اي ــق ناش ــهر اراک و حري ــمالی ش ــدی ش در کمربن
تصــادف، راننــده پيــکان و هــر ســه سرنشــين پــژو در آتــش 

ســوختند.
عبـداهلل اسـماعيلی مديرعامـل آتش نشـانی اراک در مـورد 
جزئيـات ايـن حادثـه گفـت: ايـن تصـادف صبـح روز جمعـه 
۲5 تيرمـاه در کمربنـدی شـمالی شـهر اراک رخ داد کـه براثر 
برخـورد خـودروی پيـکان و پـژو و آتش سـوزی ناشـی از اين 
تصـادف چهـار نفـر در آتـش سـوخته و در دم جـان باختند. 

وی افــزود: ايــن دو خــودرو گازســوز بودنــد و براثــر اشــتعال 
گاز و بنزيــن، آتش ســوزی در هــر دو خــودرو رخ داده و جــان 

تمامــی سرنشــينان ايــن دو خــودرو را گرفــت. 
ــودروی  ــورد دو خ ــان برخ ــز در جري ــه ني ــن حادث ــابه اي مش
ســنگين در جــاده قديــم قــم -تهــران اتفــاق افتــاد. در ايــن 
حادثــه کــه ۲4 تيرمــاه رخ داد هــر دو راننــده ۲5 و 45 ســاله 

ــد.  ــوت کردن خودروهــای يادشــده ف

ــکی  ــای پزش ــوادث و فوريت ه ــت ح ــز مديري ــاون مرک مع
اســتان قــم در توضيــح جزئيــات ايــن حادثــه گفــت: زمــان 
ــود  ــه ب ــه حــدود ۶ دقيق ــه محــل حادث ــس ب رســيدن اورژان
ولــی بــه دليــل آتــش گرفتــن دو خــودرو ســنگين راننــدگان 

آن هــا در آتــش ســوختند. 
ــرگ  ــه م ــوان ب ــام می ت ــن اي از ديگــر حــوادث تأســف بار اي
رفتگــر شــهرداری اروميــه اشــاره کــرد. ايــن حادثــه بامــداد 
ــاد و  ــاق افت ــه اتف ــر ارومي ــوار باهن ــير بل ــاه در مس ۲0 تيرم
ــا رفتگــر شــهرداری،  خــودروی ســواری پــس از تصــادف ب

ــواری شــد.  ــه مت از محــل حادث

lعلت عمده تصادفات
ــز  ــوادث حائ ــر ح ــز از ديگ ــون ني ــار و کامي ــادف قط تص
ــز  ــخنگوی مرک ــه س ــه ای ک ــود؛ حادث ــاه ب ــت مردادم اهمي
فوريت هــای پزشــکی اســتان مازنــدران از مصدوميــت 

ــر داد. ــوع آن خب ــان وق ــر در جري ــدود 30 نف ح
وضعيــت تصادفــات در تابســتان امســال در حالــی اســت کــه 
ــل  ــه دلي ــات را ب ــترين تصادف ــل بيش ــا دلي ــخنگوی ناج س
ــدم  ــن ع ــی و همچني ــه طول ــو و فاصل ــه جل ــه ب ــدم توج ع

ــه اعــالم کــرده اســت. ــت ســرعت مطمئن رعاي
بــه گفتــه منتظــر المهــدی، بيشــترين ســاعات تصــادف بين 
1۶ تــا ۲0 و واژگونــی در رتبــه اول بــود. بيشــترين تصادفــات 
ــه و  ــالم و کهگيلوي ــن در اي ــارس و کمتري ــان و ف در اصفه

ــد رخ داد. بويراحم

برخی حوادث با بیش از 3 کشته طی 40 روز اخیر

استان جزئیات حادثه محور زمان تصادف تلفات

آذربايجان شرقی برخورد پژو 405 با مسافران در 
حال استراحت کنار جاده جاده اهر- مشکين 5 مرداد 4 کشته

۶ مصدوم

خوزستان تصادف بين دو خودروی سواری 
پژو 405 و سواری سمند جاده اميديه - ديلم 1 مرداد ۶ کشته

4 مصدوم

کرمانشاه برخورد خودروی سمند با يک 
دستگاه دانگ فنگ محور بيستون _ صحنه 31 تيرماه 3 کشته

اصفهان واژگونی خودرو پرايد براثر 
ترکيدگی الستيک محور نائين - اردکان 30 تيرماه 3 کشته

۲ مصدوم

خراسان جنوبی برخورد پرايد و وانت وينگل قاين- حاجی آباد ۲5 تيرماه 7 کشته
۲ مصدوم

آذربايجان شرقی برخورد دو دستگاه سواری سبک 
پرايد و يک خودروی سنگين خاور ميانه - تبريز 19 تيرماه 5 کشته

1 مصدوم

زنجان برخورد يک دستگاه کمباين با 
خودرو پرايد خدابنده- بيجار 15 تيرماه 4 کشته

۲ مصدوم

عمده ترین دالیل تصادفات رانندگی در برخی نام استان
استان های کشور طی نوروز

آذربایجان 
سرعت غيرمجاز، انحراف به چپ و واژگونیشرقی

آذربایجان 
غربی

رعايت نکردن حق تقدم، سبقت غيرمجاز و تجاوز به چپ، 
عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه

واژگونی خودرو ناشی از خستگی و خواب آلودگی، سرعت اردبیل
غيرمجاز و انحراف به چپ

تخطی از سرعت مطمئنه در جاده های لغزنده، خستگی و البرز
خواب آلودگی، تجاوز به چپ و عدم توجه به جلو

واژگونی خودرو، انحراف به چپایالم

واژگونی خودروهابوشهر

چهارمحال 
و بختیاری

تعدی از سرعت مجاز و لغزندگی جاده ها، انحراف غيرمجاز 
و خواب آلودگی

خراسان 
جنوبی

عدم توجه به جلو

خراسان 
رضوی

خستگی، خواب آلودگی و واژگونی

خراسان 
شمالی

لغزندگی جاده ها به دليل بارش باران و واژگونی خودروها به 
دليل خستگی و خواب آلودگی

واژگونی خودورهاخوزستان

خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلوزنجان

واژگونیسمنان

عدم توجه به مقابل، سرعت غير مجاز، تجاوز به چپفارس

سبقت و سرعت غيرمجاز- عدم توجه به جلوقزوین

عدم توجه به جلو و واژگونی خودروقم

عدم توانايی راننده در کنترل وسيله نقليه، تجاوز به چپ و کردستان
واژگونی

واژگونیکرمان

عدم توانايی در کنترل وسيله نقليه، تجاوز به چپ و عدم کرمانشاه
توجه به جلو، عدم رعايت حق تقدم

کهگیلویه و 
بویراحمد

سرعت و سبقت غيرمجاز

سرعت و سبقت غيرمجاز، انحراف به چپ، واژگونی گلستان
خودرو، عدم توانايی در کنترل خودرو ناشی از خستگی و 

خواب آلودگی

عدم توجه به جلو، انحراف به چپ، ناتوانی در کنترل وسيله لرستان
نقليه، رعايت نکردن حق تقدم، خستگی و خواب آلودگی

واژگونی، سبقت و سرعت غيرمجاز، خستگی و مازندران
خواب آلودگی

عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگیمرکزی

خواب آلودگی و خستگی و عدم توجه به جلوهرمزگان

بی توجهی به جلو و تخطی از سرعتهمدان

  ناتوانی در کنترل وسيله نقليه، خواب آلودگی و واژگونی یزد
خودرو
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ــر ایران فرهنگ و هن

راهروهایــی بــا کــف پــوش تمیــز و دیوارهــای ســفید کــه بــه اتاق هایــی شگفتی ســاز ختــم می شــد. 
ــاق  ــا را ســیر کــرد و یــک ات ــا آن دنی ــم کودکــی ب یــک ســینمای جمــع و جــور کــه می شــد در عال
کوچــک کــه زیــر چتــرش می شــد آســمان را رصــد کــرد. اســتخر و زمیــن بــازی و ســالن فوتبــال و 

... خاصــه بهشــتی بــود بــرای خــودش مجتمــع نــور.

ــه،  ــه خان ــگ و رو رفت ــای رن ــد، دیواره ــی می ده ــوی کهنگ ــش ب ــدران، اتاق ــی مازن ــیقی بوم موس
ــاغ، کــه  ــه پنجــره ای مشــرف می شــوند کــه پشــت آن برکــه ای اســت در وســط درختــان بلنــد ب ب

ــت. ــواز اس ــه اش، گوش ن ــی قورباغ ــدای هارمون ص

صــدای دخترانــه ای آب تعــارف می کنــد، می خواهــد کــه چشــم هایش را بــه ســمت صــدا 
برگردانــد امــا انــگار نمی خواهــد حتــی یک لحظــه هــم کــه شــده قــاب آذیــن بســته ورودی شــهر 
ــوان  ــن خواســتن و نخواســتن دســت هایش ســمت لی ــد، بی را از چشــم های منتظــرش محــروم کن

ــد. ــدار می خواه ــد؛ دی ــش آب نمی خواه ــن عط ــگار ای ــا ان ــی رود و ام آب م

ماه هــای پایانــی ســال 90 بــود کــه طــرح کتابخانــه ســیار توســط مدیــران فرهنگــی اردبیــل مطــرح 
شــد. چــه در بخــش شــهری و چــه در بخــش روســتایی تعــداد کتابخانه هــا بــا محدودیــت مواجــه 
ــرای برخــی جــای  ــرای بســیاری محــل ســؤال و ب ــب واژگان کتابخانه+ســیار ب ــار ترکی ــود و اینب ب

تعجــب داشــت.

ــن روال  ــم ای ــی ه ــه گاه ــود. البت ــرار می ش ــت تک ــم برای ــی دائ ــن حکایت ــی چنی ــه باش ــگار ک خبرن
عــوض می شــود امــا بازهــم بــه نفــع تــو نخواهــد بــود و معنــای آن ایــن  نیســت کــه تــو می توانــی 
زمــان بیشــتری را اســتراحت کنــی، بلکــه ایــن تغییــر روال زمانــی اســت کــه تــو بــه دالیلــی چــون 
حجــم بــاالی کار و یــا ســفر یکــی از مســئولین کشــوری بــه اســتانت مجبــوری پاســی از شــب را هــم 
کــه بــه اســتراحتت اختصــاص مــی دادی بیــدار مانــده و بنــگاری، بنــگاری بــه نفــع کســانی کــه حتــی 

شــاید تورانمــی شناســد و هیــچ گاه نیــز نخواهنــد شــناخت.
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مجتمــع فرهنگــی نــور تــک چراغــی 
اســت کــه ســازمان تبلیغــات اســامی 
روشــن  قــم  نیــروگاه  منطقــه  در 
نگــه داشــته؛ تــک چراغــی کــه ایــن 
روزهــا در یــک قدمــی خاموشــی 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ق

ــه  ــا کــف پــوش تميــز و ديوارهــای ســفيد کــه ب راهروهايــی ب
ــع  ــينمای جم ــک س ــد. ي ــم می ش ــاز خت ــی شگفتی س اتاق هاي
و جــور کــه می شــد در عالــم کودکــی بــا آن دنيــا را ســير کــرد 
ــمان را  ــد آس ــرش می ش ــر چت ــه زي ــک ک ــاق کوچ ــک ات و ي
ــال و ...  ــالن فوتب ــازی و س ــن ب ــتخر و زمي ــرد... اس ــد ک رص
ــع  ــور. مجتم ــع ن ــودش مجتم ــرای خ ــود ب ــتی ب ــه بهش خالص
ــی  ــرای دانش آموزان ــم ب ــروگاه و ه ــی ني ــرای اهال ــم ب ــور ه ن
ــرای  ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم ــای قديم ــا مينی بوس ه ــه ب ک
ــد،  ــن مجتمــع می آمدن ــه اي ــوزش ب ــح و آم ــم روز تفري ــک ني ي
دنيايــی از خاطــره اســت. خاطراتــی کــه امــروز غبــار فراموشــی 

ــدارد. ــته را ن ــراوت گذش ــر آن ط ــته و ديگ روی آن نشس
ــش  ــال پي ــان ۲0 س ــد هم ــا مانن ــن روزه ــروگاه اي ــه ني منطق
ــت و  ــر اس ــی فقي ــی و ورزش ــای فرهنگ ــرانه فض ــاظ س از لح
ــور  ــع ن ــان مجتم ــر هم ــور ديگ ــع ن ــا مجتم ــه ام ــد توج نيازمن
ــل  ــه دلي ــت ب ــت اس ــی وق ــه خيل ــينما ک ــالن س ــت. س نيس
بی توجهی هــا تعطيــل شــده و هيــچ يــک از فعاليت هــا آن 

ــدارد. ــروز را ن ــق دي رون
ــروگاه اســت  ــه ني ــاکن منطق ــه س ــی اســت ک ــدی خانم حمي
ــد: مــن اوليــن  ــور می گوي ــه پيشــينه مجتمــع ن ــا اشــاره ب و ب
ــل  ــرده ام. اواي ــا ک ــور تماش ــع ن ــينمايی را در مجتم ــم س فيل
ــد  ــا چن ــم ام ــی رفت ــور م ــع ن ــه مجتم ــم ب ــدن فيل ــرای دي ب
ــد. ــش نمی ده ــی نماي ــع فيلم ــن مجتم ــه اي ــت ک ــال اس س

ــل  ــه اواي ــم ک ــه ق ــن محل ــهروند اي ــر ش ــدی ديگ ــد احم محم
ــدا  ــد: در ابت ــان می کن ــاد دارد ، بي ــه ي ــور را ب ــينما ن ــت س فعالي
ــردم  ــود م ــده ب ــاح نش ــع افتت ــن مجتم ــينمای اي ــوز س ــه هن ک
ــش  ــم نماي ــتی فيل ــارت دس ــا آپ ــتند و ب ــکوها می نشس روی س
ــع  ــن مجتم ــوقی در اي ــور و ش ــع ش ــان موق ــد. هم داده می ش

ــت. ــری از آن نيس ــچ اث ــه االن هي ــت ک ــود داش وج

lبی تفاوتی به هنر نمایش در قم
احمــد ســليمانی فعــال حرفــه تئاتــر  ومســئول انجمــن هنرهای 
نمايشــی حــوزه هنــری قــم هــم ، بــا اشــاره بــه اينکــه بــا وجود 
ــی  ــد ســال گذشــته شــاهد ب ــر طــی چن ــه هن ــردم ب ــه م عالق
ــت:  ــار داش ــم، اظه ــه بوده اي ــن حرف ــه اي ــئوالن ب ــی مس تفاوت
ــن  ــانی در اي ــه کس ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــکل از جاي ــن مش اي
ــد و  ــر دارن ــوادی در هن ــه س ــه ن ــد ک ــده ان ــش روی کار آم بخ

ــه آن. ــه ای ب ــه عالق ن
ــورت  ــه ص ــوز ب ــور هن ــع ن ــه مجتم ــی ک ــه داد: زمان وی ادام
ــادی  ــارات زي ــا دســتگاه آپ ــا ب ــود م ــدازی نشــده ب ــل راه ان کام

ــای  ــد. دوره ه ــا می کردن ــم تماش ــده و فيل ــع ش ــم جم دور ه
ــن  ــا در اي ــر فعاليت ه ــر و ديگ ــر و تئات ــی هن ــف آموزش مختل
ــرمايه  ــه س ــا اينهم ــود ام ــرده ب ــذب ک ــردم را ج ــع م مجتم
ــال ها اســت  ــع س ــن مجتم ــد و اي ــه ش ــده گرفت ــی نادي اجتماع

ــت. ــته اس ــته برنگش ــوای گذش ــال و ه ــه ح ب

lمجتمع نور فرسوده است
عبــداهلل ســلطانيان، مديــر مجتمــع فرهنگــی نــور، بــا اشــاره بــه 
اينکــه ايــن مجتمــع بــه مســاحت 14 هــزار متــر مربــع در ســال 
75 افتتــاح شــد، اظهــار داشــت: در ايــن ۲0 ســال مجتمــع نــور 
بــه فرســودگی زيــادی دچــار شــده اســت. طبــق اســاس نامــه 
ــای اساســی را  ــه و تعميره ــای ابني ــد هزينه ه ــع باي ــن مجتم اي

دولــت تأميــن کنــد.
وی افــزود: بيــش از ۲0 ســال از ســالن ســينمای ايــن مجمتــع 
ــادی  ــه زي ــع هزين ــن مجتم ــازی اي ــده و بازس ــرداری ش بهره ب
ــک  ــينمايی ي ــور س ــی ام ــر کارشناس ــاس نظ ــر اس ــد. ب می طلب
ــالن  ــا س ــت ت ــاز اس ــار ني ــان اعتب ــون توم ــارد و ۸00 ميلي ميلي

ــيم. ــته باش ــع داش ــن مجتم ــتانداردی در اي ــينمای اس س
ــی کــه  ــور گفــت: طــی پيگيری هاي ــر مجتمــع فرهنگــی ن مدي
ــان  ــون توم ــل ۶00 ميلي ــد حداق ــول دادن ــتيم مســئوالن ق داش
بــه بازســازی ايــن مجتمــع تخصيــص دهنــد کــه از ايــن مقــدار 

فقــط 300 ميليــون تومــان تخصيــص يافــت.
ــه صــورت خودگــردان  ــور ب وی ادامــه داد: مجتمــع فرهنگــی ن

بــا ۲۶ نيــرو بــه مــردم نيــروگاه خدماتــی در بخش هايــی 
ــتخر،  ــه، اس ــينما، کتابخان ــر و س ــی تئات ــالن آمف ــون س همچ
ــد  ــی و مه ــگاه ورزش ــوزی، باش ــک، جک ــونای خش ــونا، س س

ارائــه می دهــد. شــکوفه های قــرآن 

lمجتمــع فرهنگــی نــور تنهــا فرهنگســرا در 
ــه  ــه ای ک ــت منطق ــروگاه اس ــروم نی ــه مح منطق

131 هــزار جــوان دارد
ســلطانيان اظهــار داشــت: ســالن آمفــی تئاتــر بــا ظرفيــت 400 
ــگاه  ــر، باش ــه 400 نف ــر، کتابخان ــينما 500 نف ــالن س ــر، س نف
ورزشــی بــا گنجايــش همزمانــی 100 نفــر، اســتخر بــا ظرفيــت 
110 نفــر نقــش بســزايی در ارائــه خدمــات فرهنگــی بــه مــردم 

ــروگاه دارد. ني
وی افــزود: برگــزاری تورهــای آموزشــی ســياحتی و دوره هــای 
آموزشــی هنــری و فرهنگــی و اســکان حوزويــان و  دانشــجويان 

ظــرف 300 نفــر از خدمــات ديگــر مجتمــع نــور اســت.
ــی  ــه برخ ــه اينک ــاره ب ــا اش ــور ب ــی ن ــع فرهنگ ــر مجتم مدي
مســئوالن و نماينــدگان قــم مطــرح می کننــد کــه اگــر 
ــه بخــش  ــر اســت ب ــدارد بهت ــور امــکان ن بازســازی مجتمــع ن
ــی  ــارات درحال ــن اظه ــه داد: اي ــود ادام ــذار ش ــی واگ خصوص
ــور تنهــا فرهنگســرا  ــوان می شــود کــه مجتمــع فرهنگــی ن عن
ــه ای کــه 131 هــزار  ــروگاه اســت. منطق ــه محــروم ني در منطق

جــوان دارد.
طبق سرشـماری سـال 90 نيـروگاه دارای 3۸۸ هـزار و 90۸ نفر 
جمعيت اسـت. از ايـن ميزان1۸۸ هـزار و 99۲ نفر شـامل منطقه 

۲ و ۲03 هـزار و 91۶ نفـر را منطقه ۶ شـامل می شـود.
ــون 450  ــه اکن ــن منطق ــمی  اي ــر رس ــای غي ــاس آماره ــر اس ب
هــزار نفــر جمعيــت دارد کــه بيــش از 1۲0 هــزار نفــر را جوانــان 
تشــکيل می دهنــد. ايــن درحالــی اســت کــه بزرگتريــن 
ــری  ورزشــگاه ها و ســالن های ورزشــی و مراکــز فرهنگــی وهن
ــه  ــن منطق ــان اي ــده و جوان ــع ش ــهر واق ــر ش ــق ديگ در مناط

ــتند. ــروم هس ــات مح ــن امکان ــان از اي همچن
ــان نيروگاهــی قشــری فرامــوش شــده  ــه نظــر می رســد جوان ب
هســتند کــه فقــط هــر چهــار ســال يــک بــار زمــان انتخابــات 
بــه يــاد برخــی مســئوالن می آينــد و در مواقــع ديگــر همچنــان 
ــا  ــال ي ــاعت فوتب ــک س ــرای ي ــه ب ــتند ک ــری هس ــان قش هم
ــه  ــد منطق ــد چن ــر و ســينما باي ــک ســالن تئات ــه ي دسترســی ب

ــد. شــهر را پشــت ســر بگذارن
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

بـه حریم ملکوتـی حرم 
می شـوی،  وارد  کـه 
بانـوی  زیـارت  از  بعـد 
می توانـی  کرامـت، 
علمـای  و  امـام زادگان 
زیـارت  را  بزرگـی 
کنـی کـه در ایـن خانـه 

نـد.  آرمیده ا

ــا  ــم تنه ــه)س( در ق ــرت معصوم ــارت حض زي
زيــارت يکــی از بانــوان خانــدان رســول گرامــی 
اســالم)ص( نيســت؛ بلکه زيــارت جمــع بزرگی 
از علمــا و امــام زادگان نيــز هســت. از زمانــی که 
ايشــان در ســال ۲01 هجــری پــا بــه شــهر قــم 
ــا خــود دنيايــی از برکــت و زيبايــی  گذاشــت، ب
آورد. يکــی از ايــن بــرکات دختــران و نــوادگان 
موســی بــن جعفــر)ع( بودنــد کــه زيــر گنبــد آن 

بانــوی بزرگــوار مدفــون هســتند.
ميمونــه، دختــر موســی مبرقــع نــوه امــام 
ــع،  ــی مبرق ــر موس ــد دخت ــواد)ع(، ام محم ج
امــام  نــوادگان  از  کوکبــی  دختــر  قاســم 

ســجاد)ع( و ... از آن جملــه هســتند.
ــه حــرم  اگــر ايــن روزهــا قــرار اســت ســری ب
مطهــر حضــرت معصومــه)س( بزنيــد، بــه جــز 
ــتند،  ــن هس ــد دف ــر گنب ــه زي ــی ک امام زادگان
زيــارت قبــور علمــای بــزرگ هــم بــرای شــما 
جالــب خواهــد بــود. شــکل گيری حــوزه علميــه 
ــم يکــی ديگــر  ــزرگ در ق ــت علمــای ب و تربي
ــی  ــر موس ــور دخت ــه حض ــت ک ــی اس از برکات
ــته  ــراه داش ــه هم ــم ب ــرای ق ــر)ع( ب ــن جعف ب
ــرم  ــن ح ــوار اي ــا در ج ــن علم ــياری از اي و بس

ــتند. ــون هس مدف
مســجد باالســر، يکــی از زيباتريــن رواق هــای 
ــه در  ــت ک ــه)س( اس ــرت معصوم ــرم حض ح
دوران صفويــه ســاخته شــده و در زمــان قاجــار 
تجديــد بنــا شــده اســت. اگــر بــه ايــن مســجد 
ــجد  ــر و مس ــرم مطه ــاختمان ح ــن س ــه بي ک
اعظــم قــرار دارد ســری بزنيــد، می توانيــد مــزار 
ــی ســيد حســن  ــت اهلل العظم ــزرگ آي ــم ب عال
ــس  ــيعه و مؤس ــزرگ ش ــع ب ــردی مرج بروج
ــان  ــه مي ــد ک ــارت کني ــم را زي ــجد اعظ مس
مســجد باالســر و مســجد اعظــم در راهرويــی 
قــرار گرفتــه و بــا ســنگ قبــری بــزرگ و 

ــت. ــده اس ــن ش ــته مزي برجس
آيــت اهلل بروجــردی از مراجــع شــيعه ايرانــی در 
ــم  ــال زعي ــه 17 س ــت ک ــم اس ــده چهارده س
ــال  ــزده س ــدت پان ــه م ــم و ب ــه ق ــوزه علمي ح

ــود. ــد شــيعيان جهــان ب تنهــا مرجــع تقلي

lدفن علما در مسجد باالسر
ــکوه ترين  ــی از باش ــه يک ــر ک ــجد باالس مس
ــت،  ــر اس ــرم مطه ــن ح ــن اماک و قديمی تري
ــزرگ  ــای ب ــر از علم ــی ديگ ــن برخ ــل دف مح
نيــز هســت؛ از جملــه آيــت اهلل العظمــی حــاج 
ــس  ــزدی، مؤس ــری ي ــم حاي ــيخ عبدالکري ش
ــيد  ــی س ــت اهلل العظم ــم و آي ــه ق ــوزه علمي ح

ــاز  ــده نم ــه کنن ــاری، اقام ــی خوانس محمدتق
ــری. ــال 13۶3 هج ــاران در س ب

ــاری از  ــد خوانس ــيد احم ــی س ــت اهلل العظم آي
ــم و از  ــرن چهارده ــيعه در ق ــد ش ــع تقلي مراج
شــاگردان آخونــد خراســانی و ميــرزای نائينــی از 
ديگــر مراجعــی اســت کــه در مســجد باالســر 

ــون هســتند. مدف
آيــت اهلل شــيخ محمدعلــی اراکــی مرجــع تقليد، 
ــدر  ــی پ ــی گلپايگان ــواد صاف ــت اهلل محمدج آي
ــرزا  ــت اهلل مي ــی، آي ــی گلپايگان ــت اهلل صاف آي
هاشــم آملــی، آيــت اهلل ســيد صدرالديــن صــدر 
از مراجــع ســه گانه بعــد از رحلــت آيــت اهلل 
ــزی  ــواد تبري ــيخ ج ــاج ش ــت اهلل ح ــری، آي حائ
ــان را در  ــه مزارش ــتند ک ــی هس ــر علماي از ديگ

ــد. ــد بيابي ــر می تواني ــجد باالس مس
آيــت اهلل حــاج شــيخ محمــد فاضــل لنکرانــی، 
ــت اهلل  ــکينی و آي ــض مش ــی في ــت اهلل عل آي
محمدتقــی بهجــت فومنــی از نام هــای آشــناتر 
ــجد  ــن مس ــور در اي ــر روی قب ــه ب ــتند ک هس
می تــوان يافــت. ايــن نام هــا و قبــور از سراســر 
ــه  ــت)ع( را ب ــب اهل بي ــقان مکت ــران عاش اي
خــود جــذب می کنــد تــا دقايقــی را در آرامــش 
روح منــور ايــن علمــای بــزرگ شــريک باشــد.
ــه  ــی ک ــه طباطباي ــرآن، عالم ــزرگ ق مفســر ب
ــا معرفــی تفســير الميــزان، درهــای جديــدی  ب
از علــم تفســير را بــه روی عالمــان بــاز کــرد از 
ــی اســت کــه در مســجد باالســر  ديگــر بزرگان
حــرم حضــرت معصومــه مدفون شــده و اســتاد 
شــهيد مرتضی مطهــری، عالمــه بــزرگ دوران 
ــوی  ــن رواق معن ــنای اي ــر نام آش ــر ديگ معاص

اســت.
ــر  ــرم مطه ــی ح ــه طباطباي ــجد عالم در مس
ــو  ــی، عض ــی املش ــت اهلل ربان ــهيد آي ــم ش ه
شــورای نگهبــان و مجلــس خبــرگان رهبــری، 
شــهيد آيــت اهلل ربانــی شــيرازی، عضــو خبرگان 
رهبــری و شــورای و جامعــه مدرســين و 
آيــت اهلل صالحــی مازندرانــی از مدرســين حــوزه 

ــتند. ــون هس ــه مدف علمي

lصحن اتابکی
ــای  ــای زيب ــی از صحن ه ــی يک ــن اتابک صح
ــام  ــون صحــن ام حــرم مطهــر اســت کــه اکن
رضــا)ع( خوانــده می شــود. ايــن صحــن توســط 

ميــرزا علــی اصغــر خــان اتابــک صــد اعظــم در 
دوره قاجــار ســاخته شــده اســت.

وارد صحــن اتابکــی کــه بشــوی، وســط حيــاط، 
ســنگ قبــر مرتفــع قطب الديــن راونــدی، 
ــرار دارد. در  ــم ق ــرن شش ــيعی ق ــای ش از علم
ــهوری  ــراد مش ــک اف ــن اتاب ــای صح حجره ه
ــزار شــهيد  ــا م ــن هســتند؛ در يکــی از آن ه دف
مفتــح بــا ســنگ قبــر بزرگــی ايســتاده بــر ديوار 
ــل  ــره مح ــن حج ــه اي ــت. البت ــده اس ــع ش واق
پاســخ به  ســئواالت افــراد بــه زبــان اردو اســت، 
ــک  ــر را از نزدي ــنگ قب ــن س ــوان اي ــا می ت ام

ــد. دي
آن طــرف حيــاط نيــز در يکــی ديگــر از 
ــرار  ــوری ق ــل اهلل ن ــيخ فض ــزار ش ــا م حجره ه
دارد؛ قبــری بــزرگ بــا عکس بــزرگ از ايشــان.

آيــت اهلل ســيد محمــد محقــق دامــاد، از 
ــاهرودی و  ــت اهلل ش ــد، آي ــزرگ تقلي ــع ب مراج
ــب  ــری، خطي حجت االســالم  والمســلمين کوث
و واعــظ و مرثيه خــوان مخلــص اهل بيــت کــه 
ــی)ره(  ــام خمين ــه ام ــورد عالق ــوان م روضه خ
ــی  ــن اتابک ــان صح ــر مدفون ــود از ديگ ــم ب ه

ــتند. هس
صحــن عتيــق هــم قديمی تريــن صحــن حــرم 
ــه در  ــت ک ــه)س( اس ــرت معصوم ــر حض مطه

فهرســت ميــراث ملــی ثبــت شــده اســت.
هــم  بزرگــی  نامــداران  صحــن  ايــن  در 
ــن  ــه پروي ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــد ک آرميده ان
اعتصامــی، شــاعر شــيرين زبــان معاصــر و 
ــه در  ــن روزهــا البت ــدرش اشــاره کــرد کــه اي پ
ــی  ــر اســت. شــهيد سرلشــکر قرن دســت تعمي
اوليــن رئيــس ســتاد ارتــش جمهوری اســالمی 
ــردم  ــده م ــه، نماين ــواد ديالم ــهيد محمدج و ش
مشــهد در مجلــس شــورای اســالمی دوره اول 
هــم از مدفونيــن صحــن اتابکــی حــرم مطهــر 

ــتند. هس
صحــن عتيــق هــم قديمی تريــن صحــن 
ــت  ــه)س( اس ــرت معصوم ــر حض ــرم مطه ح
ــده و  ــت ش ــی ثب ــراث مل ــت مي ــه در فهرس ک
از نشــانه های ارادت مــردم در طــول زمــان 
ــن  ــوار اســت. اي ــوی بزرگ ــن بان ــه اي نســبت ب
ــد  ــبت داده ان ــوی نس ــه دوران صف ــن را ب صح
کاشــی کاری های  و  مقرنس هــا  بــا  کــه 
ــيده  ــرم بخش ــه ح ــر ب ــوه ای ديگ ــش جل زيباي

ــت. اس
عــارف فرزانــه حــاج اســماعيل دوالبــی از 
نامدارانــی اســت کــه در ايــن صحــن بــه خــاک 
ســپرده شــده اســت. وی بــرای بســياری از اهل 
ــوز  ــه هن ــی آشــنا اســت ک ســير و ســلوک نام
هــم کلمــات و رهنمودهايش شــيفتگان بســيار 

دارد.

lدفن پادشاهان در حرم
ــه جــز علمــا و مشــاهير، ســالطين بســياری  ب
هــم در حــرم مطهــر حضــرت معصومــه)س( به 
ويــژه در روزگار صفويــه و قاجــار دفــن شــده اند 
کــه از جملــه می تــوان بــه شــاه صفــی اول، نوه 
ــزارش  ــه م ــرد ک ــاره ک ــر اش ــاس کبي ــاه عب ش

ــع شــده اســت. ــه واق ــون در رواق زنان اکن
ــاه  ــی، ش ــاه صف ــر ش ــاس دوم، پس ــاه عب ش
ســليمان، پســر شــاه عبــاس ثانــی، شــاه 
ســلطان حســين، پســر شــاه ســليمان از ديگــر 
مدفونيــن مســجد باالســر حــرم مطهر هســتند.

فتحعلــی شــاه قاجــار هــم کــه ســال 1۲50 در 
۶7 ســالگی در اصفهــان وفــات کــرد، در بقعــه 
ــن  ــق دف ــن عتي ــمال صح ــی در ش مخصوص

شــده اســت.
محمدشــاه قاجــار، پــدر ناصرالديــن شــاه کــه در 
تجريــش وفــات کــرد از جملــه مشــاهير دفــن 

شــده در صحــن عتيــق اســت.

معرفــی  بــرای  کتــاب  lچــاپ 
حــرم ســتارگان 

مديـرکل  بهشـتی پور،  جـواد  حجت االسـالم 
روابـط عمومـی و امـور بين الملـل حـرم مطهـر 
می گويـد اطالعـات مربـوط بـه مشـاهير دفـن 
شـده در حرم در کتاب سـتارگان حرم در ۲9 جلد 
بـه چـاپ رسـيده و عالقه منـدان می تواننـد آن 
را از کتابخانـه حرم مطهـر دريافت کننـد. کتاب 
ديگـری کـه در اين رابطه تأليف شـده، سـيمای 
دانشـوران اسـت کـه تمـام علمـای مدفـون در 
حـرم مطهـر را بـا شـرح زندگی نامـه مختصری 

معرفـی کرده اسـت.
ــور  ــی و ام ــط عموم ــرکل رواب ــه مدي ــه گفت ب
عالقه منــدان  مطهــر  حــرم  بين الملــل 
می تواننــد نرم افــزار اندرويــد ايــن کتــاب را 
نيــز اســتفاده کــرده يــا آن را از پايــگاه اينترنتــی 

ــد. ــت کنن ــر درياف ــرم مطه ح
ــن  ــه اي ــران ب ــی زائ ــرای راهنماي ــن ب همچني
قبــور مطهــر تابلوهايــی تهيــه شــده تــا زائــران 

ــد. ــا را بيابن ــن مزاره ــی اي ــه راحت ب
بهشــتی پور  حجت االســالم  کــه  آنطــور 
می گويــد بــه جــز ايــن دو کتــاب، کتــب 
ديگــری هــم بــرای معرفــی نامــداران مدفــون 
ــه  ــه از جمل ــده ک ــته ش ــر نوش ــرم مطه در ح
»دّر  و  کوثــر«  از  »فروغــی  بــه  می تــوان 

عصمــت« اشــاره کــرد.
بــه گفتــه وی 400 عالــم بــزرگ در حــرم 
حضــرت معصومــه مدفــون هســتند کــه 
دانســتن نام هــا و زيــارت قبورشــان بــرای 

زائــران جالــب خواهــد بــود.

زینب آخوندی

دمی با ستارگان آسمان کرامت/ گذری بر رواق های حرم حضرت معصومه
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فرهنــگ و هنــر ایــران

موســیقی  عموعبــداهلل  دســتان 
مازنــدران دیگــر حــس نواختــن نــدارد 
ــاری  ــم و بیم ــوت را گ ــای فل و حفره ه
هــم وجــودش را ذره ذره آب می کنــد. 

ــه  ــگ و رو رفت ــای رن ــد، ديواره ــی می ده ــوی کهنگ ــش ب اتاق
ــه ای  ــه پشــت آن برک ــه پنجــره ای مشــرف می شــوند ک ــه، ب خان
اســت در وســط درختــان بلنــد بــاغ، کــه صــدای هارمونــی 

قورباغــه اش، گوش نــواز اســت.
ــی  ــا لب ــوی، او را ب ــه می ش ــداهلل ک ــو عب ــزل عم ــاط من وارد حي
خنــدان روی ايــوان خانــه منتظــر، می بينــی کــه بــا پاهــای 
ــد، چهــره گشــاده اش، هــر  ــن می آي ــر پله هــا پايي ــا زي ــش ت ناتوان

ــی آورد. ــد م ــه وج ــده ای را ب بينن
بــا خوش آمــد گويــی عموعبدالــه، بــه داخــل خانــه اش وارد 
می شــويم، بــر روی مبــل رنــگ و رو رفتــه گوشــه اتــاق 
می نشــينيم، عموعبدالــه خــودش کــوک اســت امــا ســازش 
ــه  ــه زده، پنک ــان تکي ــه روبرويم ــواب کهن ــه تختخ ــوک، ب ناک
ــه دور خــود  ــوان ب ــاد امــا بی جــان و نات ــا ســروصدای زي ســقفی ب
ــرمندگی  ــاق، ش ــوای ات ــی ه ــا جابجاي ــی ب ــا اندک ــردد ت می گ
ــاد هــوای عصــر تابســتان و  ــای زي ــه خاطــر گرم ــه را ب عموعبدال

ــد. ــان کن ــر، پنه ــتن کول نداش
»عبــداهلل خــوش رو«، معــروف بــه عموعبدالــه کــه بيــش از چهــار 
ــر  ــيده، ديگ ــی زحمت کش ــيقی مازندران ــای موس ــرای احي ــه ب ده
ــد،  ــم می کنن ــوت را گ ــای فل ــد و حفره ه ــس ندارن ــتانش ح دس
ــمانش  ــوی چش ــردن س ــم ک ــال ک ــم در ح ــد کم ک ــاری قن بيم
ــش  ــال پي ــش س ــرش، ش ــه خاط ــه ب ــدی ک ــان قن ــت، هم اس
هــردو پــای عمــو عبــداهلل را از زانــو بريدنــد و او اکنــون بــا پاهــای 

مصنوعــی، به ســختی، زندگــی می کنــد.
ويلــون ســل زن ورف ســماء، ارمــون، هژبرســلطون و مشــتی، هنــر 
ــرادرش ابوالحســن  ــب خــوش رو و ب ــدرش، ابوطال موســيقی را از پ
خــوش رو کــه از نــام آوران موســيقی مازندرانــی اســت بــه ارث برده 
ــاروکال  ــتای س ــال 13۲9 در روس ــوش رو در س ــداهلل خ ــت. عب اس
ــر  ــيقی را زي ــد و موس ــا آم ــه دني ــهر ب ــتان قائم ش ــع شهرس از تواب

ــرادرش ابوالحســن و اســتاد محســن پــور فراگرفــت. ســاز  نظــر ب
موردعالقــه اش کمانچــه اســت ولــی عموعبدالــه در نواختــن فلوت 
و ويلــون ســل هــم تبحــر خاصــی دارد و عاشــق نــی چوپانــی يــا 

ــی اســت. همــان هلل وا، و آوازهــای محل

lکار دست کاردان نیست
ــده،  ــج ش ــات روزگار زودرن ــی و ناماليم ــه از تنهاي ــه ک عموعبدال
بغــض می کنــد ، می گويــد: کار دســت کاردان نيســت، مســئوالن 
ــه  ــوند و ب ــل ش ــيقی ارزش قائ ــرای موس ــد ب باي

ــد. ــت دهن ــيقی اهمي ــوتان موس پيشکس
وی کــه بازنشســته بخــش تأسيســات بيمارســتان 
وليعصــر اســت و فقــط 15 ســال حــق بيمــه 
انــدک  حقــوق  بــا  و  کرده انــد  رد  برايــش 
بازنشســتگی از پــس مخــارج بيماری هايــش 
ــرا  ــه چ ــدی از روزگار و اينک ــا گله من ــد، ب برنمی آي
ــد: هزينه هــای  ــه نيســتند، می گوي ــدان بيم هنرمن
ــت  ــول هف ــوز پ ــت، هن ــيار باالس ــکی ام بس پزش
ميليــون تومــان پــای مصنوعــی ام را بيمــه پرداخت 
ــه  ــه از بيم ــی ک ــدک حقوق ــا ان ــت، ب ــرده اس نک

بيمارســتان می گيــرم اموراتــم نمی گــذرد.
عبــداهلل خــوش رو در ادامــه ايــن گفتگــو بــه جوانان 
و کســانی کــه بــه موســيقی عالقــه دارنــد، توصيه 
می کنــد: بــرای موســيقی هــرروز وقــت بگذاريــد و 

درراه يادگيری آن، پشــتکار داشــته باشــيد.
 

lچــرا کســی از بــزرگان موســیقی 
نمی گیــرد خبــر  مازنــدران 

ســيد جــالل محمــدی از فعــاالن عرصه موســيقی 
مازندرانــی، ، بابيــان ايــن ســؤال کــه چــرا کســی 
از بــزرگان موســيقی مازنــدران خبــری نمی گيــرد، 
اظهــار مــی دارد: هنرمنــدان بــه کمک هــای مــادی 
و معنــوی نيــاز دارنــد، برگــزاری بزرگداشــت بــرای 
هنرمنــدان متوفــی چــه فايــده ای دارد، مســئوالن 

بايــد هنرمنــدان زنــده را دريابنــد.

سرپرســت گــروه موســيقی تبــری، کــه به طــور موروثــی و نســل 
ــت  ــی فعالي ــش در عرصــه موســيقی محل ــه نســل وی و برادران ب
ــرج  ــيقی خ ــه درراه موس ــی را ک ــر پول ــت: اگ ــد اس ــد، معتق دارن
کرديــم در هــر راه ديگــری ســرمايه گذاری می کرديــم اآلن 
ــرای  ــه موســيقی پــول و ثــروت را ب ــدار بوديــم ولــی عشــق ب پول

ــت. ــرده اس ــی ک ــا بی معن م
ــی  ــيقی محل ــزرگان موس ــام ب ــادآوری ن ــا ي ــدی ب ــالل محم ج
ــداهلل  ــن و عب ــی، ابوالحس ــحاقی، طيب ــون،   اس ــی همچ مازندران
ــت  ــرد: وضعي ــح ک ــتند، تصري ــات هس ــد حي ــه در قي ــوش رو ک خ
عبــداهلل خــوش رو حــاد اســت، هيچ کــس ســراغش را نمی گيرنــد، 
ــک،  ــتاد فولکوري ــن اس ــا اي ــد ب ــر می خواهن ــم اگ ــئوالن ه مس

ــد. ــراغش نياين ــه س ــز ب ــد، هرگ ــادگاری بگيرن عکــس ي
ايــن آهنگســاز و نوازنــده موســيقی، بابيــان اينکه موســيقی، هويت 
و فرهنــگ هــر ملتــی اســت، عنــوان می کنــد: بــا ترويج موســيقی 
ــود را  ــی خ ــی و بوم ــگ مل ــان و فرهن ــا زب ــدان م ــی فرزن محل

ــوند. ــی دور می ش ــم فرهنگ ــند و از تهاج می شناس

lقائم شهر خانه هنرمندان ندارد
ــيقی  ــد موس ــترين هنرمن ــهر را دارای بيش ــتان قائم ش وی شهرس
اســتان مازنــدران دانســت و افــزود: باوجوداينکــه موســيقی محلــی 
مازندرانــی قائم شــهر در اســتان حــرف اول را می زنــد، امــا مکانــی 
بــرای اجــرای برنامه هــای فرهنگــی و هنــری و اجــرای کنســرت 

ــم. نداري
ــا  ــان ب ــودکان و نوجوان ــت ک ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــدی پ محم
موســيقی را بهتريــن راه پيشــگيری از آســيب های اجتماعــی 
ــی  ــا در نقاط ــت دارد ت ــئوالن درخواس ــد و از مس ــی می کن معرف
ــبه ای  ــهرداری ها در ش ــاط ش ــا حي ــا و ي ــه پارک ه ــهر ازجمل از ش

ــود. ــرا ش ــده اج ــور زن ــی به ط ــيقی محل ــتان موس تابس
فرهنـگ و هنـر مازنـدران، حاصـل زحمـات بزرگانـی اسـت کـه 
داشـته ها و نداشـته هايشـان را بـرای اعتـالی اين فرهنـگ اصيل 
صـرف کرده انـد و بدون هيچ چشمداشـتی عشـق به خـاک و وطن 
ريشه هايشـان را در سـرزمين يـالن و پهلوانـان طبرسـتان پايدارتر 
کرد و نامشـان را همواره جاودان سـاخت، باشـد که گوشـه چشـمی 

بـه ايـن نـام آوران بی ادعا داشـته باشـيم. 

روزگار عمو عبداهلل موسیقی مازندران/ 
دستانی که راه فلوت را گم کرد

معصومه    متانی

http://mehrnews.com


صفحه 50 | شماره 14 | شهریور 95 MEHR NEWSAGENCY

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مســافرانی از جزیــره »مجنــون« و عملیــات »محــرم« و 
»کربــا« هــوای شــهرهای ایران زمیــن را بهشــتی کرده انــد 
ــار  ــاب انتظ ــال ها بی حس ــه س ــی ک ــاب مادران ــا دل بی ت ت

ــرد.  ــرار گی ــا آرام و ق ــن روزه ــیده اند ای کش

هنــوز تــا مردادی تريــن روزهــای مردادمــاه چنــد روزی باقی ســت، 
روزهايــی کــه تــب داغ دوميــن مــاه تابســتان ســرکش تر از هــرروز 
می شــود و داغ بــر تــن و جــان می نشــاند؛ امــا التهــاب نهميــن روز 

مردادمــاه خــودش حکايــت داغ و فــراق ديگــری بود. 
ورودی شــهر را آذيــن بســته اند، قــرار اســت در التهــاب مردادمــاه 
ــره اش  ــا از چه ــرده ام ــت هايش يخ ک ــف دس ــد، ک ــان بياورن مهم
عــرق می ريــزد، چشــم هايش بارانــی و دهانــش خشک شــده 
اســت؛ پاهايــش تاب وتــوان نــدارد امــا چشــم هايش همچنــان تــا 
ــه  ــود ک ــد روزی می ش ــردد؛ چن ــی دود و برمی گ ــهر م ورودی ش
ايــن مســير را بــا هميــن چشــم ها رفتــه و برگشــته و همچنــان از 

پــا نايســتاده اســت. 
صــدای دخترانــه ای آب تعــارف می کنــد؛ می خواهــد کــه 
چشــم هايش را بــه ســمت صــدا برگردانــد امــا انــگار نمی خواهــد 
ــته ورودی  ــن بس ــاب آذي ــده ق ــه ش ــم ک ــه ه ــی يک لحظ حت
ــد، بيــن خواســتن و  شــهر را از چشــم های منتظــرش محــروم کن
ــگار  ــا ان ــی رود و ام ــوان آب م ــمت لي ــت هايش س ــتن دس نخواس

ايــن عطــش آب نمی خواهــد؛ ديــدار می خواهــد...
ســن و ســالش حــاال 70 را هــم رد کــرده، ۲۸ ســال انتظــار کــم 
نيســت کــه از او زنــی بيشــتر از 70 ســاله بســازد؛ زنــی که ســال ها 
روزهايــش تکــرار هجــر و فــراغ بــوده و حــاال تــام و تمــام انتظــار 
ــاه  ــاب مردادم ــر آفت ــت و زي ــش اس ــودش عط ــت؛ ذره ذره وج اس
ــاال  ــه ح ــت ک ــنه ای اس ــرای تش ــن ماج ــود؛ اي ذره ذره آب می ش

ــد.  ــن می کن ــدار را تمري ــش دي ــار، عط ــيراب انتظ س
ــاب  ــه ق ــهر چ ــدان ورودی ش ــه مي ــت در گوش ــه دس ــاب ب زن ق
پرحرفــی اســت، چــه تصويــر پــر نشــانه ای، و چــه روايــت 
ــيد و  ــش کش ــم عط ــود ه ــاب می ش ــن ق ــوی اي ــی؛ ت ضدونقيض
ــاب  ــد، هــم بی ت ــخ کــرد و هــم داغ دي هــم ســيراب شــد، هــم ي
ــا دويــد؛  ــا افتــاد و هــم بی مهاب بــود و هــم قــرار گرفــت، هــم از پ
راســتی مــادر جــان! امــروز »حميدرضــا« چندســاله می شــود؟ هــم 

ــش!  ــم فراغ ــودش، ه خ
صـدا تـوی صـدا می پيچـد و زمزمه هـا کم کـم اوج می گيـرد؛ يکی 

آن وسـط می گويـد آمدنـد؛ همه به سـمت زاويـه نگاه زن گوشـه ی 
ميـدان می دونـد؛ ديـدش را می بندنـد؛ پاهای خسـته اش نـای بلند 
شـدن نـدارد امـا چشـم هايش هنـوز بيـن جمعيـت جلـودار اسـت، 
تـوی قـاب نـگاه زن قـاب به دسـت گوشـه ی ميـدان حـاال مردی 
اوج گرفتـه اسـت کـه هنـوز مـادر حسـاب »سـانت به سـانت« قد 
و بااليـش را دارد؛ بيـا جـان مـادر! بيا که ايـن آغوش بـرای ديدارت 

بی حسـاب بی قـراری کشـيده اسـت. 

lایران زمین میزبان پیکر 127 شهید
ــان  ــران اســالمی ميزب ــر اي بنابرايــن گــزارش، طــی روزهــای اخي
1۲7 شــهيد گمنــام و بانــام دوران دفــاع مقــدس بــود کــه ۲۸ نفر از 
ايــن شــهدا شناسايی شــده و 99 نفــر از آنــان به صــورت گمنــام در 

59 نقطــه کشــور تشــييع شــدند. 
ــور  ــا حض ــران ب ــتان ته ــهدای در اس ــاک ش ــای پ ــييع پيکره تش
پرشــور مــردم واليتمــدار در 9 نقطــه ازجملــه شــهرهای رودهــن، 
رباط کريــم، شــهرک اميريــه شــهريار، شــهر ارجمنــد برگــزار شــد. 
ــان  ــرقی، آذربايج ــان ش ــتان های آذربايج ــران اس ــر ته ــالوه ب ع
ــان  ــمالی، خراس ــان ش ــهر، خراس ــان، بوش ــل، اصفه ــی، اردبي غرب
ــم،  ــارس، ق ــمنان، ف ــتان، س ــی، خوزس ــان جنوب ــوی، خراس رض
ــتان،  ــدران، گلس ــالن، مازن ــتان، گي ــان، کردس ــاه، کرم کرمانش
ــدر  ــهدای گران ق ــان ش ــزد ميزب ــتان و ي ــدان، لرس ــزی، هم مرک
ــه مراســم تشــييع پيکــر شــهدا در  ــد کــه البت ــاع مقــدس بودن دف

ــود. ــی ش ــزار م ــردا برگ ــتان ف ــمنان و کردس س

lآذربایجان شرقی؛ عطر شهدا از تبریز تا میانه
ــاع مقــدس اســتان آذربايجــان  ــوزه دف ــن راســتا مرکــز باغ م در اي
شــرقی در شــهر تبريــز، امــروز ميزبــان ســه شــهيد گمنــام 1۸، ۲7 
و ۲۲ ســاله مربــوط بــه عمليــات خيبــر )مجنــون(، خيبــر )مجنون( 

وعمليــات بــدر )شــرق دجلــه( بــود. 
در شهرســتان ميانــه، نيــز دو شــهيد گمنــام ۲۲ و 17 ســاله مربــوط 
بــه عمليــات ايذايــی والفجــر ۸ و عمليــات محــرم تشــييع شــدند. 

ــح از  ــه صب ــاعت 9 و 30 دقيق ــه از س ــم ک ــن مراس ــان اي در جري
ــت؛  ــه داش ــز ادام ــاعت تبري ــدان س ــا مي ــاز و ت ــهدا آغ ــدان ش مي
اســتاندار آذربايجــان شــرقی گفــت: شــهدا بــر اســاس آيــات قــرآن 
ــتند و  ــی هس ــد حق تعال ــزد خداون ــتند و در ن ــده هس ــرده وزن نم

ــت.     ــهادت اس ــده ش ــک بن ــرای ي ــعادت ب ــن س بزرگ تري
ــی  ــرای تمام ــی ب ــهدا را برکت ــن ش ــار زاده ورود اي ــماعيل جب اس

مــردم اســتان دانســت و گفــت: امــروز حضــور در مراســم تشــييع 
ايــن شــهدا در حمايــت از انقــالب و دفــاع از راه رهبــر و نظام اســت 
و بايــد گفــت هنــوز هــم در شــهادت بســته نشــده و تــا زمانــی کــه 
ايــن در بســته نشــود شــجاعت و شــهامت در کشــور جــاری اســت. 
وی بـا اشـاره به حضور پرشـور مـردم ادامـه داد: حضور شـما در اين 
مراسـم نشـان دهنده اتحـاد ملـت، سـپاه و ارتـش اسـت به گونه ای 
کـه در زمان جنگ وحدت نيروهای مسـلح سـبب شـد تا در هشـت 
سـال دفـاع مقـدس دشـمن را شکسـت دهيـم کـه امـروز همـان 

وحدت و پشـتيبانی از نيروهای مسـلح را شـاهد هسـتيم. 

lآذربایجان غربی؛ تکاب و ارومیه آسمانی شد
اســتان آذربايجــان غربــی نيــز امــروز شــاهد تشــييع پيکر 4 شــهيد 
ــاله  ــام ۲0 و ۲3 س ــهيد گمن ــداد دو ش ــن تع ــه از اي ــود ک ــام ب گمن
مربــوط بــه عمليــات والفجــر ۸ و کربــالی 4 بــه ســمت حســينيه 

ثــاراهلل اروميــه تشــييع شــد. 
ايــن مراســم ســاعت 9 صبــح مصــادف بــا روز شــهادت امــام جعفر 
ــهدا از  ــای ش ــئوالن و خانواده ه ــور مس ــا حض ــت ب ــادق)ع( اس ص
ــح پــس از طــی  ــه آغــاز و ســاعت 11 صب ــی ارومي ــدان طالقان مي
ــاراهلل در  ــقان ث ــينيه اعظــم عاش ــا حس ــی ت ــدان طالقان ــير مي مس

هميــن مــکان بــه خــاک ســپرده شــد. 
همچنيــن شهرســتان تکاب امــروز ميزبــان دو شــهيد گمنــام 19 و 

34 ســاله مربــوط بــه عمليــات والفجــر ۸ و خيبــر بــود. 
ــدس ســاعت ۲۲ شــب  ــاع مق ــام دف ــان شــهدای گمن شــام غريب
امشــب در مســجد لطفعلی خــان اروميــه در ميــدان امام حســين)ع( 
برپاشــده و مشــابه ايــن مراســم نيــز در تــکاب برگــزار می شــود. 

ــام و  ــهدای گمن ــدوم ش ــه ق ــن ب ــان مزی lاصفه
ــرم ــع ح مداف

مراســم تشــييع پيکــر شــهدای دوران دفــاع مقــدس در اصفهــان  
هــم شــاهد حضــور پرشــور مــردم بــود، پيکــر ايــن شــهدا در شــهر 

ــه خــاک ســپرده شــد.  ــاد ب ــار و حبيب آب زي
ــام  ــهيد گمن ــان دو ش ــتان اصفه ــع شهرس ــار از تواب ــهر زي در ش
مربــوط بــه عمليــات خيبــر و رمضــان تشــييع و در شــهر حبيب آباد 
شهرســتان برخــوار نيــز دو شــهيد گمنــام 19 و 17 ســاله مربــوط به 

ــر خاک ســپاری شــد.  ــات خيب عملي
عــالوه بــر شــهدای دفــاع مقــدس، امــروز پيکــر شــهيد عــزت اهلل 
مقــدم از شــهدای مدافــع حــرم در شــهر کاشــان و بــر روی دســت 

مــردم ايــن شــهر تشــييع شــد. 
ــد و  ــزام ش ــوريه اع ــه س ــفندماه 93 ب ــدم اس ــزت اهلل مق ــهيد ع ش
ــه  ــت ب ــر اهل بي ــرم مطه ــاع از ح ــا در دف ــا تکفيری ه ــرد ب در نب

ــيد.  ــهادت رس ش

lشمیم شهدای گمنام استان بوشهر را متبرک کرد
ــم  ــرايطی مراس ــم در ش ــر ه ــتان دي ــدار شهرس ــردم واليتم م
ــزار  ــت را برگ ــت و والي ــاک امام ــر تابن ــمين اخت ــوگواری شش س
ــه وجــود مطهــر ۲ شــهيد  ــد کــه فضــای ايــن شهرســتان ب کردن

ــد.  ــن ش ــام عطرآگي گمن
ايــن الله هــای گمنــام ســال های دفــاع مقــدس در مناطــق 
ــان  ــيده اند و در زم ــهادت رس ــه ش ــاو ب ــاص و ف ــی ام الرص عمليات
ــط  ــان توس ــای پاکش ــتند و پيکره ــال داش ــهادت ۲۲ و ۲3 س ش
کميتــه جســتجوی مفقــودان ســتاد کل نيروهــای مســلح 

اســت.  کشف شــده 
ــن  ــر در اي ــه دي ــينی امام جمع ــی حس ــيد عل ــالم س حجت االس
ــا اســالم و امــام  ــا شــهدا بيعــت ب مراســم بابيــان اينکــه بيعــت ب
جعفــر صــادق اســت، افــزود: شــهدا حــق بزرگــی بــر گــردن همــه 
مــا دارنــد و تکريــم و تجليــل از مقــام شــامخ شــهدا وظيفــه همــه 

ــه اســت.  آحــاد جامع
وی  بابيــان اينکــه عطــر شــهدا در فضــای اين شــهر آکنده شــده و 
اســتقبال بی نظيــر مــردم از ايــن شــهدا بيان گــر تعهــد و پايبنــدی 
بــه آرمان هــای شــهدا اســت، اظهــار داشــت: هــر شــهيد ســتاره ای 
ــرافرازی و  ــه س ــه زمين ــتند ک ــالمی هس ــران اس ــمان اي در آس

روزهایی که ایران زمین عطر بهشت گرفت؛ 
عطش انتظار ۳۰ ساله فرونشست
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ــد.  ــم کرده ان ــران را فراه ــت اي ــربلندی مل س

lخراســان جنوبــی و شــهیدی کــه بعــد از 28 ســال 
بــه خانــه برگشــت

ــب  ــه رئيــس مکت ــا ســالروز شــهادت مظلومان ــان ب ــروز همزم  ام
ــادق)ع(  ــام ص ــجد ام ــون در مس ــم صادقي ــاع عظي ــيع، اجتم تش
ــان  ــدار خراس ــردم واليتم ــد و م ــزار ش ــد برگ ــتان بيرجن شهرس
ــاک دو شــهيد دوران  ــا پيکــر پ ــزرگ ب ــن اجتمــاع ب ــی در اي جنوب

ــد. ــدس وداع کردن ــاع مق ــال دف ــت س هش
ــجاد  ــدان اول س ــزرگ از مي ــاع ب ــن اجتم ــتان پس ازاي ــردم اس  م
ــر  ــوار پيامب ــی در بل ــا فرماندهــی انتظامــی خراســان جنوب شــهر ت

ــد. ــام را تشــييع کردن ــن شــهيد گمن اعظــم)ص( پيکــر اي
ايــن شــهيد گمنــام در عمليــات کربــالی 4 در جزيــره ام الرصــاص 
ــهيد  ــن ش ــوان جوان تري ــه به عن ــت ک ــيده اس ــهادت رس ــه ش ب
خراســان جنوبــی کــه 1۶ ســال ســن دارد در فرماندهــی انتظامــی 

ــد. ــپاری ش ــی خاک س ــان جنوب خراس
ــهيد  ــر ش ــام پيک ــهيد گمن ــن ش ــر اي ــييع پيک ــا تش ــان ب همزم
ــه برگشــت  ــه خان ــی نيــز پــس از ۲۸ ســال دوری ب محمــد دهقان
و توســط مــردم مناطــق مختلــف اســتان تشــييع و ســپس بــرای 
خاک ســپاری بــه زادگاهــش »روســتای ســنوک« از توابــع 

ــت. ــال ياف ــه انتق ــتان سربيش شهرس

lتشییع پیکر شهدا در بارگاه منور رضوی
ــان دو شــهيد  در خراســان رضــوی هــم شهرســتان چنــاران، ميزب
ــون( و  ــر )مجن ــات خيب ــه عملي ــوط ب ــاله مرب ــام 17 و 19 س گمن
ــم آباد  ــی قاس ــر آب ــتان نيلوف ــود. بوس ــاص( ب ــالی 4 )ام الرص کرب
مشــهد، هــم شــاهد تشــييع پيکــر دو شــهيد گمنــام 1۸ و ۲0 ســاله 

مربــوط بــه عمليــات والفجــر ۸ و بــدر بــود.
همچنيــن شــامگاه گذشــته تعــداد زيــادی از زائــران بــارگاه منــور 
رضــوی دعــای کميــل را در حــرم رضــوی و در کنــار پيکــر چهــار 

شــهيد گمنــام قرائــت کردنــد.
ــاء  ــرب و عش ــت مغ ــاز جماع ــه نم ــس از اقام ــه پ ــن ويژه برنام اي
ــا  ــوی ب ــع رض ــن جام ــيرازی در صح ــت اهلل مکارم ش ــط آي توس

ــد. ــزار ش ــاوران برگ ــران و مج ــی از زائ ــل عظيم ــور خي حض

lاسفراین تا گرمه قدمگاه شهدای گمنام شد 
همزمــان بــا ديگــر نقــاط کشــور پيکــر دو شــهيد گمنــام ۲0 و ۲1 
ــر در شهرســتان  ــات خيب ــدر و عملي ــات ب ــه عملي ــوط ب ســاله مرب

اســفراين در اســتان خراســان شــمالی تشــييع شــد.
شهرســتان گرمــه در ايــن اســتان  هــم ميزبــان دو شــهيد گمنــام 

بــود کــه پيکــر آن هــا بــا حضــور پرشــور مــردم تشــييع شــد.
مراسم وداع با شهدا نيز در اين شهرها برگزار خواهد شد.

lآالله هایی که به خوزستان برگشتند
ســه شهرســتان اســتان خوزســتان  هــم صحنه بدرقــه پيکر شــهدا 
توســط مــردم بــود. در شــهر ترکالکــی شهرســتان گتوند دو شــهيد 
گمنــام ۲۲ و 19 ســاله مربــوط بــه عمليــات بــدر و خيبــر تشــييع و 
ــام ۲0 و ۲5  ــهيد گمن ــادگان دو ش ــتان ش ــن شهرس ــهر دارخوي ش

ــد. ــپاری ش ــاله خاک س س
ــم  ــادگان در مراس ــتان ش ــدار شهرس ــی فرمان ــرج الله ــروز ف به
تشــييع شــهدای گمنــام در شــادگان اظهــار کــرد: اقتــدار و عــزت 
ــا  ــت آمده و م ــهدا به دس ــانی ش ــا جان فش ــا ب ــور م ــی کش کنون

ــتيم. ــهدا هس ــرام ش ــدردان راه و م ق
ــاری  ــر و بردب ــام و صب ــرد: خــون شــهيدان واالمق ــح ک وی تصري
خانواده هــای معــزز آنــان، عــزت و اقتــدار را بــرای نظــام جمهــوری 

اســالمی ايــران در جهــان بــه ارمغــان آورد.
فرماندار شـادگان اضافـه کرد: پيروزی هـای امروز انقالب اسـالمی 
را مديون شـهدا و جانبازان هسـتيم به ويژه آن هايی کـه با ايثارگری 
خود سـبب پايداری و ثبات بيشـتر اين کشـور شـدند و در اين راسـتا 
همـه ما بايـد در حفـظ و پاسـداری از آرمان هـای انقالب اسـالمی، 

ادامه دهنـده مکتـب اين بزرگواران باشـيم.
ــهيد  ــک ش ــان ي ــتان ميزب ــتان خوزس ــا اس ــتاد ناج ــن س همچني

ــود. ــر ب ــات خيب ــه عملي ــوط ب ــاله مرب ــام ۲0 س گمن

lاستان فارس و شهدایی که بعد از 32 سال برگشتند
ــتوی  ــده 13 پرس ــييع ش ــهدای تش ــارس از ش ــتان ف ــهم اس س
ــان از روز چهارشــنبه،  ــر از آن ــر 5 نف ــه پيکــر مطه ــود ک ــر ب مهاج
۶ مردادمــاه وارد اســتان فــارس شــد و پيکــر ۸ نفــر از آنــان نيــز از 

ــد. ــارس ش ــهيدی ف ــزار ش ــار 15 ه ــنبه وارد دي ــح پنج ش صب
ــارس شــامل  ــف اســتان ف ــاط مختل مراســم تشــييع شــهدا در نق
ــل،  ــرد، اه ــتم، الم ــنی و رس ــيراز، ممس ــدرای ش ــهرهای ص ش

ــد. ــزار ش ــاه ورز و وراوی برگ چ
در اسـتان فـارس هـم مردم در اسـتقبال از پيکر شـهدا سـنگ تمام 
گذاشـتند؛ مردم شـهر مصيری در شهرستان رسـتم امروز ميزبان دو 

شـهيد گمنام مربـوط به عمليـات والفجر ۸ و محـرم بودند.
شـهرهای وراوی و اهل از توابع شهرسـتان المرد نيز شـاهد تشـييع 
پيکـر 4 شـهيد گمنام بودنـد. همچنين پيکر دو شـهيد گمنـام ۲3 و 

19 سـاله در بخش چاهورز شهرسـتان المرد تشـييع شـد.
ــرد در  ــردم الم ــر م ــرم و بی نظي ــتقبال گ ــی از اس مشــاهدات حاک
ــام  ــا ن ــام و ب ــای گمن ــپاری الله ه ــييع و خاک س ــتقبال و تش اس
ــوازی  ــه مهمان ن ــارس کــه ب ــاع مقــدس دارد. مــردم جنــوب ف دف
ــار  ــدادگان مکتــب عشــق و ايث ــرای دل ــد، ب و خونگرمــی معروف ان

نيــز ســنگ تمــام گذاشــتند.
ــرد  ــزاری مراســم اســتقبال از شــهدا در هــوای ســوزان الم از برگ

ــا  ــهر ب ــای ش ــه در ورودی ه ــش از 50 درج ــای بي ــم در گرم آن ه
حضــور هــزاران نفــر تــا برگــزاری مراســم های وداع بــا شــهيدانی 
ــتند،  ــش بازگش ــواده خوي ــوش خان ــه آغ ــال ب ــد از 3۲ س ــه بع ک

ــن ادعاســت. ــر اي همگــی گواهــی ب
ديــدگان خانواده هــای ســردار شــهيد »قنبــر اســد پــور« و 
ــور روی  ــه ن ــد از 3۲ ســال انتظــار ب ــدی« بع ــد قائ شــهيد »محم
دردانه هايشــان روشــن شــد و درد جان ســوز فــراق و دوری و 
بی خبــری بــه پايــان رســيد. چــه زيبــا بــود لحظاتــی کــه مــادران 
ــد و  ــدان خــود را در آغــوش می گرفتن ــدران شــهدا، پيکــر فرزن و پ
ــه  ــان ب ــن مي ــه در اي ــی ک ــا و درد و دل هاي ــه اشــک ها و ناله ه چ

ــت رســيد. ثب

lقم آرامگاه شهدایی که بعد از 36 سال بازگشتند
ــز  ــرم ني ــع ح ــهيد مداف ــدس و دو ش ــاع مق ــهيد دوران دف ۶ ش
ــر روی  ــادق)ع( ب ــر ص ــام جعف ــهادت ام ــالروز ش ــا س ــان ب همزم

ــدند.  ــييع ش ــم تش ــناس ق ــدار و قدرش ــردم واليتم دوش م
ــه  شــهيد تقــی خســرو بيگــی و شــهيد حســين خراســانی ازجمل
شــهدايی بودنــد کــه صبــح امــروز تشــييع شــدند کــه پيکــر ايــن 
دو شــهيد بزرگــوار پــس از 3۶ ســال در تفحص هــای اخيــر مــورد 

شناســايی قرارگرفتــه اســت. 
عصــر امــروز نيــز دو نفــر از ايــن شــهدای گمنــام در شــهر قنــوات 

ــد شــد.  تشــييع و خاک ســپاری خواهن

lاستقبال پرشور مردم استان کرمان از شهدا
پيکــر مطهــر دو شــهيد 17 ســاله دوران دفــاع مقــدس کــه 
ــهادت  ــع ش ــام رفي ــه مق ــار ب ــر چه ــر و والفج ــات خيب در عملي
نائل آمده انــد ظهــر امــروز در گلبــاف تشــييع و خاک ســپاری شــد.
همچنيــن پيکــر مطهــر دو شــهيد 17 و 40 ســاله نيــز از شــهدای 
ــوک در  ــروز در خان ــدس ام ــار و بيت المق ــالی چه ــات کرب عملي
ميــان حــزن و انــدوه مــردم شــهيدپرور ايــن ديــار بــه خاک ســپرده 

شــد.
روز پنجشــنبه پيکــر ايــن چهــار کبوتــر خونيــن بــال وارد فــرودگاه 
ــر  ــه پيک ــن وداع روز جمع ــزاری آيي ــد از برگ ــد و بع ــان ش کرم

ــد. ــل ش ــوک منتق ــاف و خان ــهرهای گلب ــه ش ــان ب مطهرش
ــاک  ــه خ ــان ب ــتان کرم ــکان در اس ــام در 57 م ــهيد گمن 190 ش

ند. سپرده شــده ا

lاستان کرمانشاه شمیم شهادت گرفت
پيــش از ظهــر امــروز شــنبه مراســم تشــييع پيکــر مطهر ۲ شــهيد 
گمنــام دفــاع مقــدس نيــز از مســجد آيــت اهلل بروجردی تا مســجد 

جامــع شــهر کرمانشــاه برگزار شــد. 
ــنبه  ــروز ش ــرم، ام ــی اک ــی ۲9 نب ــگر عمليات ــتا لش ــن راس در اي
ــات  ــه عملي ــوط ب ــاله مرب ــام ۲3 س ــهيد گمن ــک ش ــان ي ميزب

کربــالی 4 در منطقــه ام الرصــاص بــود. 
در محــل حــوزه علميــه امــام خمينــی )ره( کرمانشــاه، هــم يــک 
ــاو(  ــر ۸ )ف ــات والفج ــه عملي ــوط ب ــاله مرب ــام 19 س ــهيد گمن ش

خاک ســپاری شــد. 

lاستان گلستان میزبان شقایق های پرپر
ــه در اســتان گلســتان هــم  ــدر ترکمــن و کالل شهرســتان های بن
شــاهد تشــييع پيکــر شــهدا بودنــد. در ايــن راســتا پيکــر دو شــهيد 
گمنــام در شــهر فراغــی کاللــه تشــييع شــد. همچنين شهرســتان 
بنــدر ترکمــن، روز شــنبه 9 مردادمــاه ميزبــان 3 شــهيد گمنــام ۲3، 

17 و ۲5 ســاله مربــوط بــه عمليــات والفجــر ۸ و والفجــر 4 بــود. 
پيکــر مطهــر ايــن شــهدا پــس از اقامــه نمــاز توســط آيت اهلل ســيد 
کاظــم نورمفيــدی نماينــده ولــی فقيــه در اســتان گلســتان و امــام 
جمعــه گــرگان بــا حضــور مــردم واليتمــدار گــرگان راهــی ميــدان 

شــهدا شــدند.
ســتاد ســپاه نينــوا اســتان گلســتان هــم امــروز شــنبه يــک شــهيد 
ــه عمليــات تــک دشــمن )زبيــدات( را  ــوط ب گمنــام 1۸ ســاله مرب

قلــب خــود جــای داد. 
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

lاستان گیالن؛ یوسف گم گشته بازآمد
هفــت شــهيد گمنــام بــه همــراه دو شــهيد تــازه شناسايی شــده از 
عمليــات رمضــان منطقــه شــرق بصــره، عمليــات والفجــر هشــت 
ام الرصــاص، عمليــات محــرم منطقــه شــرهانی و عمليــات خيبــر 
منطقــه جزيــره مجنــون در حســن رود انزلــی، پره ســر رضوانشــهر، 
ــرفيه و  ــرا، آستانه اش ــخ صومعه س ــت، گوراب زرمي ــکبيجار رش خش

رودســر بــه خــاک ســپرده شــدند. 
شهرســتان رودســر امــروز ميزبــان ســفرکرده ای بــود کــه بعــد از 
۲۸ ســال بــه خانــه بازگشــت. پيکــر شــهيد حميدرضــا رحيميــان 
عين شــيخ از شــهدای عمليــات محــرم در منطقــه شــرهانی که در 
ســال ۶7 بــه درجــه رفيــع شــهادت نائــل آمــد، بــر دســتان مــردم 

ايــن شهرســتان تشــييع شــد. 
شهرســتان صومعه ســرا به ويــژه شــهرگوراب زرميــخ نيــز 
ــال از تشــييع  ــک س ــری داشــت. ي ــوای ديگ ــال و ه ــروز ح ام
ــام« در  ــهيد گمن ــه ش ــی »س ــه يادمان ــکوه و ب ــن باش و تدفي
ــار  ــار افتخ ــن دي ــردم اي ــم م ــه بازه ــذرد ک ــرا می گ صومعه س
ــت  ــه دس ــری را ب ــه ديگ ــون خفت ــه خ ــای ب ــی آالله ه ميزبان

ــد.  آوردن
شــهيد گمنــام دوران دفــاع مقــدس کــه در زمــان شــهادت تنها ۲۲ 
ســال داشــت نيــز بــا حضــور پرشــور مــردم شــهيدپرور بندرانزلــی 

باشــکوه هرچــه بيشــتر در ايــن شهرســتان تشــييع شــد. 

lاستان لرستان میزبان الله های بی نشان
پيکـر دو شـهيد گمنـام دوران دفـاع مقـدس ظهـر امـروز شـنبه 
همزمـان با سـالگرد شـهادت امـام جعفر صـادق)ع( با حضـور مردم 

ايرانشـهر در اسـتان لرسـتان تشـييع و بـه خاک سـپرده شـد. 
 

ــا شــهدا در محــل حــوزه مقاومــت بســيج ســپاه  مراســم شــبی ب
بيرانشــهر شــب گذشــته برگــزار و امــروز نيــز پيکــر ايــن دو شــهيد 

گمنــام در تپــه شــهدای ايــن شــهر بــه خــاک ســپرده شــد. 
ــره  ــام در جزي ــهيد گمن ــن دو ش ــی از اي ــزارش، يک ــن گ بنابراي
مجنــون و در عمليــات خيبــر و ديگــری نيــز در منطقــه »پنجوين« 

ــه شــهادت رســيده اســت.  ــات والفجــر چهــار ب و عملي

ــه آرام  ــه در خان ــهدایی ک ــدران و ش ــتان مازن lاس
ــد گرفتن

ــاع  ــهيد دوران دف ــک ش ــام و ي ــهيد گمن ــش ش ــييع ش ــن تش آيي
مقــدس روز شــنبه بــا حضــور پرشــور مــردم شــهيدپرور مازنــدران 

در چهــار نقطــه اســتان برگــزار شــد. 
ــر  ــادق )ع( پيک ــر ص ــام جعف ــهادت ام ــالروز ش ــا س ــان ب همزم
ــردم  ــط م ــدس توس ــاع مق ــال دف ــت س ــهيد دوران هش ــه ش س
مهمان نــواز و شــهيدپرور شهرســتان بابــل و جمعــی از مســئوالن 

ــدند.  ــپرده ش ــاک س ــه خ ــييع و ب ــر کاًل تش ــل و امي باب

ــهيد  ــه ش ــت ک ــهيد اس ــزار و 715 ش ــل دارای ه ــتان باب شهرس
ــود  ــه ب ــن خط ــاله اي ــان سی وسه س ــان مهم ــان ج ــر خ علی اکب
کــه بــه ســرزمين مــادری خويــش بازگشــت و پيکــر ســه شــهيد 
شهرســتان بابــل از بيمارســتان شــهيد يحيــی نــژاد بابــل تــا ميدان 

ــن شــهر تشــييع شــده اســت.  ــت اي والي
شــهيد علی اکبــر خانجانــی جلودارمتولــد ســال 1344 در روســتای 
پاييــن کشــنده از توابــع بخش گتــاب بابــل در 5 اســفند در عمليات 
والفجــر در منطقــه چپــالت بــه شــهادت رســيد کــه يکــی از هفت 
ــاع مقــدس اســتان  ــازه تفحــص شــده هشــت ســال دف شــهيد ت

مازنــدران اســت کــه بانــام و جــزء ســه شــهيد بابــل اســت. 
همچنيــن دو شــهيد گمنــام اين شهرســتان بــر روی دســتان مردم 
ــه شــهرداری  ــارک هندوان ــرکال تشــييع و ســپس در پ ــل و امي باب

اميــرکال بــه خــاک ســپرده شــدند. 
ــام ۲0 و ۲۲ ســاله در شهرســتان  ــن، دو شــهيد گمن ــر اي عــالوه ب
ــوار  ــهيد بزرگ ــن دو ش ــه اي ــدند ک ــييع ش ــمالی تش ــوادکوه ش س
بــه ترتيــب در تــک دشــمن ســال۶7 منطقــه شــلمچه و عمليــات 
ايذايــی والفجــر هشــت منطقــه ام الرصــاص بــه شــهادت رســيدند. 

lمسافران کربال به استان مرکزی رسیدند
حــوزه علميــه بــرادران شــهر نــراق هــم امــروز ميزبــان يک شــهيد 
گمنــام 1۸ ســاله مربــوط بــه عمليــات والفجــر ۸ و مرکــز آمــوزش 
پداجــا اراک شــاهد تشــييع و خاک ســپاری يــک شــهيد گمنــام 19 

ســاله مربــوط بــه عمليــات کربــالی 5 )شــلمچه( بودند. 
در محــل ســتاد ســپاه اســتان مرکــزی هــم يــک شــهيد گمنــام 

۲3 ســاله مربــوط بــه عمليــات محــرم )شــرهانی( تشــييع و 
شــد.  خاک ســپاری 

lاستان همدان عطر بهشت گرفت
پيکــر پــاک7 شــهيد دوران دفــاع مقــدس پيــش از ظهــر شــنبه و 
ــا حضــور  ــا ســالروز شــهادت امــام جعفــر صــادق)ع( ب همزمــان ب
ــن  ــداهلل)ع( اي ــزاده عب ــدان امام ــدان در مي ــهيدپرور هم ــردم ش م

شــهر تشــييع شــد.
در ايــن مراســم نماينــده ولی فقيــه در اســتان و امام جمعــه همــدان 
بــر پيکــر پــاک شــهدا نمــاز اقامــه کــرد و پــس از انجام تشــريفات 
نظامــی و مراســم عــزاداری به مناســبت شــهادت امــام صــادق)ع(، 
پيکــر پــاک ايــن شــهيدان بــر دســتان مــردم دارالمؤمنيــن همدان 

ــييع شد. تش
ــار  ــهدا در کن ــا ش ــبی ب ــل ش ــته محف ــب های گذش ــن ش همچني
ــردم  ــترده م ــور گس ــا حض ــدس ب ــاع مق ــهدای دف ــای ش پيکره

ــد. ــزار ش برگ
ــح و  ــت صب ــدان در دو نوب ــهدا در هم ــپاری ش ــم خاک س مراس
بعدازظهــر امــروز انجــام  شــد به طوری کــه پيکــر مطهــر يــک نفــر 
از ايــن شــهيدان در حــوزه علميــه خواهــران شهرســتان نهاونــد، ۲ 
نفــر در گلــزار شــهدای شــهر بهــار، ۲ نفــر در گلــزار شــهدای شــهر 
همــدان، يــک نفــر در ســتاد فرماندهــی نيــروی انتظامــی اســتان 
همــدان و يــک نفــر ديگــر نيــز امــروز در اردوگاه فرهنگــی تربيتــی 

ابــوذر بــه خــاک ســپرده شــد. 

ــزد  ــی« در ی ــهیدان خدای ــد ای ش ــوای »کجایی lن
ــد پیچی

پيکــر مطهــر دو شــهيد گمنام امــروز همزمــان با ســالروز شــهادت 
ــه خــاک  ــه نورالشــهدای ندوشــن ب ــام جعفــر صــادق )ع( در تپ ام

ســپرده شــد.
تشــييع کننــدگان بــا اجتمــاع در حســينيه عليــا مراســم تشــييع 
پيکــر ايــن دو شــهيد ۲0 و ۲۲ ســاله را آغــاز کردنــد و بــا طــی 
بلــوار حضــرت ابوالفضــل )ع( و اقامــه نمــاز در پــارک سرچشــمه 
ايــن بلــوار و ادامــه مســير تــا گلــزار شــهدای ندوشــن و ســپس 
ــاک  ــه خ ــام را ب ــهيد واالمق ــن دو ش ــر اي ــهدا، پيک ــه نورالش تپ

ــپردند. س
پيکــر مطهــر و بــی نــام و نشــان ايــن دو شــهيد بزرگــوار از مناطق 

عملياتــی والفجــر 4 و والفجــر ۸ پيدا شــده اســت.
همچنيـن پيکـر مطهـر يکـی از شـهدای گمنـام دوران دفـاع 
مقـدس امـروز در ميـان حـزن و انـدوه مـردم اردکان بـه خـاک 
سـپرده شـد. پيکـر ايـن شـهيد واالمقـام از کربـالی شـلمچه و 
از منطقـه عملياتـی کربـالی 5 توسـط گـروه تفحـص به دسـت 

آمـده اسـت.
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فرهنــگ و هنــر ایــران

بومــی  موســیقی 
ــا  ــن روزه ــدران ای مازن
دارد،  ناکوکــی  ســاز 
هنرمنــدان مــی نوازنــد 
ــرای دلشــان و در  ــا ب ام
ــنواره  ــن جش ــن مابی ای
موســیقی  هــای 
بومــی شــاید محفلــی بــرای یــادآوری 

باشــد.  عرصــه  ایــن  پیشکســوتان 

ــد روزی  ــر ســاری چن ســالن ارشــاد و هالل احم
ــوتان  ــاالن و پيشکس ــور فع ــو از حض ــود ممل ب
ــا  ــود و آنه ــی ب ــنتی و بوم ــيقی س ــر موس هن
نواهايشــان  و  همانندســازها  معتقدنــد  کــه 

ند. موش شــده ا ا فر
دوتــار، دســرکوتن، للـــه وا، قرنــه، کمانچه محلی، 
ــت  ــه در دس ــت ک ــازهايی اس ــن س ــرنا، لگ س
برخــی از هنرمنــدان ديــده می شــود و ســازهايی 
کــه برخــی از جوان ترهــا حتــی نامشــان را 
ــره  ــه از آن خاط ــه آنک ــد ب ــه رس ــنيده اند، چ نش

داشــته باشــند.
مــرد دوتارنــواز، دســتانش رابيــن ســيم های تــار 
ــارم  ــه »ســن ت ــان اينک ــد و بابي ــت می ده حرک
ــد  ــر آن می کش ــه ب ــت«، زخم ــتر اس ــو بيش از ت
ــوک  ــوز ک ــازم هن ــد: س ــه می ده ــپس ادام و س
نشــده و ناکــوک می زنــد. ادامــه می دهــد: 
ــدم  ــت دارم و هم ــدم دوس ــل فرزن ــارم را مث دوت
ــم  ــرای دل ــتر ب ــت و بيش ــم اس ــای تنهايي روزه

می نــوازم.
بــا آســتين پيراهنــش عرق هــا را خشــک 
ــد،  ــه نواختــن می کن ــاره شــروع ب ــد و دوب می کن
شــبيه  پيشــانی اش  البــه الی  چروک هــای 
خط هــای مــوازی و تارهــای دوتــار شــده اســت، 
ــه ميان ســالی  ــار ب ــا دوت ــی ام را ب ــد: جوان می گوي
رســاندم و افســوس کــه حمايتــی نشــده اســت.
دوتــار ســاز دل اســت و افســوس کــه جوان ترهــا 
کمتــر با ايــن ســازها آشــنايی دارنــد و رغبتشــان 

بــه موســيقی محلــی کم اســت.
ــد.  ــيم ها می کش ــتانش را ماهرانــه روی س دس
نوايــی  حرکــت  هــر  بــا  به طوری کــه 
برمی خيــزد کــه تــا عمــق وجــودت نفــوذ 
می نــوازد  برايــم  يک دقيقــه ای  می کنــد، 
و لحظــه ای از نواختــن دســت می کشــد و 

می گويــد: دوتــار ســاز دل اســت و افســوس کــه 
جوان ترهــا کمتــر بــا ايــن ســازها آشــنايی دارنــد 
ــت. ــم اس ــی ک ــيقی محل ــه موس ــان ب و رغبتش

دســتانش  و  می شــود  آمــاده  اجــرا  بــرای 
ــد و  ــرود می آي ــار ف ــای ت ــر زخمه ه ــه ب ماهران
ــوند،  ــعف می ش ــور و ش ــه ش ــت يکپارچ جمعي
ــدان  ــم، هنرمن ــی ليل ــيقی محل ــنواره موس جش
ــی  ــيقی محل ــين موس ــده و گوشه نش فراموش ش
ــل  ــوای اصي ــا ن ــه کشــاند ت ــه صحن ــاره ب را دوب

موســيقی ايرانــی را طنين انــداز کننــد.
ايــن جشــنواره باآنکــه از ســوی متوليــان و 
مجريــان برگزارکننــده اوليــن جشــنواره در حــوزه 
ــا  ــد ام ــوان ش ــدران عن ــنتی مازن ــيقی س موس
ــت  ــاز و سرپرس ــدی آهنگس ــالل محم ــيد ج س
ــه  ــال درزمين ــش از ۲5 س ــه بي ــری ک ــروه تب گ
ــن  ــد: اي ــت دارد، می گوي ــنتی فعالي ــيقی س موس
جشــنواره، اوليــن جشــنواره نيســت و پيش ازايــن 
ــبيه آن  ــهر ش ــر و قائم ش ــن، بابلس ــز در تنکاب ني

ــت. ــده اس برگزارش
وی کــه تمايــل نــدارد دربــاره ضعف هــای 
جشــنواره ســخن بگويــد، ادامــه می دهــد، 
حرف وحديث هايــی بــرای جشــنواره داريــم و 
بعــد از جشــنواره بــا متوليــان بيــان خواهيــم کرد.
محمــدی کــه تجربياتــی از جشــنواره های 
متوليــان  اينکــه  از  دارد  و خارجــی  داخلــی 
ــد،  ــره نگرفته ان ــا به ــن اندوخته ه ــنواره از اي جش

گاليــه دارد و بااين حــال می گويــد: پســرم در 
ــوازان شــرکت  ــن جشــنواره در بخــش دو تارن اي
کــرده و کارش بــا اســتقبال مواجــه شــده اســت.
وحيـد حيدری نوازنـده دوتار از آمل نيـز ، برگزاری 
ايـن جشـنواره در ايـن سـطح را بـرای اوليـن بار 
در اسـتان، گام خوبـی بـرای حمايت از موسـيقی 
محلـی می دانـد و می گويـد: گروه هـای قـوی در 
آن حضـور داشـتند ولـی مسـئوالن بايـد همـت 
بيشـتری کننـد زيرا مشـکالت زيـادی فـراروی 

هنرمنـدان وجـود دارد.
وی می گويــد: آن هايــی کــه در حــوزه موســيقی 
محلــی فعــال هســتند از قشــر متوســط جامعــه 

بــوده و بايــد بيشــتر از آن هــا حمايــت کــرد.
ــر  ــی هزينه ب ــيقی محل ــه داد: موس ــدری ادام حي
بــرای  ارقــام و هزينه هايــی کــه  اســت و 
ــم  ــيار ک ــد بس ــر گرفتن ــر در نظ ــای برت گروه ه
اســت زيــرا دو مــاه هنرمنــدان مشــغول فعاليــت 

ــتند. هس
مازنــدران غنــای فرهنگــی وباســتانی دارد و 
نيــاز اســت جشــنواره در مناســبت های مختلــف 

ــود ــزار ش برگ
ــن ســطح  ــار اينکــه جشــنواره در اي ــا اظه وی ب
ــادآور شــد:  ــار برگــزار می شــود ي ــرای اوليــن ب ب
مازنــدران غنــای فرهنگــی وباســتانی دارد و نيــاز 
اســت جشــنواره در مناســبت های مختلــف 

ــود. ــزار ش برگ
ــز  اســحاق داودی از روســتای ماچــک پشــت ني
کــه در جشــنواره موســيقی ليلــم شــرکت کــرده 
ــنواره  ــن جش ــار در اي ــن ب ــه اولي ــان اينک ، بابي
ــای  ــت: داوری ه ــار داش ــرده ام، اظه ــرکت ک ش
جشــنواره خوب اســت و هنرمنــدان خوبــی در آن 

شــرکت داشــته اند.
وی خواهــان حمايــت بيشــتر مســئوالن از 
ــد و  ــنتی ش ــی و س ــيقی محل ــدان موس هنرمن
ــا جشــنواره های موســيقی  ــاز اســت ت ــت: ني گف
محلــی در ســال تکــرار شــود زيرا ســبب تشــويق 

می شــود. هنرمنــدان 
ــرای  ــدان موســيقی ب ــادآور شــد: هنرمن داودی ي
دل خودســاز می زننــد و بايــد حمايــت بيشــتری 
ــزه  ــبب انگي ــن س ــرد و اي ــورت گي ــان ص از آن

ــود. ــدان می ش ــن هنرمن ــتری بي بيش
ــدران  مديــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مازن
نيــز بابيــان اينکــه ســن پيشکســوتان موســيقی 
بومــی و محلــی بــاال رفتــه و ايــن امــر 
نگران کننــده اســت، تأکيــد کــرد بايــد قــدر آنــان 

را دانســت. 
احــد جاودانــی بــا تقديــر از هنرمنــدان و عوامــل 
ــم  ــت: اميدواري ــار داش ــنواره اظه ــزاری جش برگ
ــدان،  ــا حمايت هــای همــه مســئوالن و هنرمن ب
ــتان  ــی در اس ــی و محل ــيقی بوم جشــنواره موس

ــزار شــود.  ســاالنه برگ
محمــد غالمــی دبيــر جشــنواره ليلــم نيــز 
گفــت: ايجــاد فضايــی بــرای شناســايی و 
تشــويق اســتعداد جــوان و نســل آينده موســيقی 
مازنــدران، بازشــناخت روايــان موســيقی، ايجــاد 
انگيــزه بيــن هنرمنــدان، جمــع آوری آثــار 
از  جشــنواره به صــورت مکتــوب و مســتند 

اهــداف جشــنواره اســت. 
وی اظهــار داشــت: ايــده جشــنواره از ســال 
ــورای سياســت گذاری و  ــرح و توســط ش 93 مط
اســاتيد موســيقی مازنــدران پيگيری شــد و زمان 
برگــزاری آن ابتــدا ارديبهشــت امســال بــود و بنــا 
ــزار  ــت ماه آن را برگ ــاله در ارديبهش ــم هرس داري

ــم.  کني
ــنواره  ــه جش ــی ب ــار خوب ــرد: آث ــوان ک وی عن
ارســال شــد و بــرای اينکــه به اهــداف جشــنواره 
ــايی  ــرای شناس ــی ب ــويم، گروه هاي ــک ش نزدي
هنرمنــدان گمنــام تشــکيل و آثارشــان بــه 

جشــنواره ارسال شــده اســت. 
غالمــی يــادآور شــد: ۲54 هنرمنــد بــه جشــنواره 
ــر و 1۲  ــوع 5۸ نف ــد و درمجم ــال کردن ــار ارس آث
ــته آواز  ــد. در رش ــنواره راه يافته ان ــه جش ــروه ب گ
ــتيم.  ــاهد هس ــرکت کنندگان را ش ــترين ش بيش
ايــن جشــنواره باهــدف ارتقــای موســيقی بومــی 
مازنــدران، کشــف اســتعدادهای جــوان و معرفــی 
ايــن موســيقی نيازمنــد بــه ديگــر اقــوام کشــور 
ــی در  ــش رقابت ــد و در بخ ــزار ش ــاری برگ در س
هشــت رشــته دوتــار، دســرکوتن، للـــه وا، قرنــه، 
ــی  ــن و آواز محل ــرنا، لگ ــی، س ــه محل کمانچ

ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب ــدان ب هنرمن

ساز ناکوک موسیقی بومی مازندران

علیرضا   نوری
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همــدان  اســتان 
از  یکــی  به عنــوان 
معیــن  اســتان های 
کشــور مجــوز نشــر کتــاب صــادر می کنــد 
ــر ســرعت دهــی  ــدام عــاوه ب ــن اق کــه ای
بــه توســعه فرهنگــی اســتان، گامــی بزرگ 
درزمینــه رونــق چــاپ و نشــر کتــاب 

می شــود.  محســوب 

نشــر بــه پخــش ادبيــات، موســيقی يــا اطالعات 
ــن  ــوارد ممک ــی م ــه در بعض ــود ک ــه می ش گفت
اســت پديدآورنــدگان خودشــان ناشــر اثــر خــود 
ــه  ــی ک ــان کس ــه هم ــا ک ــن معن ــه اي ــد ب باش
محتــوا ايجــاد کــرده، رســانه الزم بــرای پخــش 

محتــوا را نيــز فراهــم کنــد.
ــع  ــه توزي ــته ب ــان گذش ــالح از زم ــن اصط اي
ــالق  ــه اط ــاب و روزنام ــل کت ــی مث ــار چاپ آث
سيســتم های  بــروز  بــا  امــا  می شــد 
ــر  ــدف نش ــت ه ــال و اينترن ــات ديجيت اطالع
ــد  ــک مانن ــع الکتروني ــده و مناب ــترده ش گس
ــالت  ــا و مج ــک کتاب ه ــخه های الکتروني نس
وبگاه هــا،  ميکروپابليشــينگ،  همچنيــن  و 
وبالگ هــا و نشــر بازی هــای ويدئويــی را 

برمی گيــرد. در  نيــز 
ــالب  ــی انق ــورای عال ــه ش ــاس مصوب ــر اس ب
فرهنگــی هــر کتــاب بــرای انتشــار بايــد 
درخواســت مجــوز داشــته باشــد و مؤلــف 
ــاد  ــگ و ارش ــق ادارات فرهن ــد از طري ــا باي ي
اســالمی اســتان ها اقــدام کــرده و يــا شــخصًا 
اثــر خــود را بــرای بررســی بــه تهــران ارســال 

ــد. کن

lصــدور مجــوز بــرای یــک اثــر تنهــا 
در دســت تهــران بــود

ــر  ــک اث ــرای ي ــوز ب ــدور مج ــته ص درگذش
ــاس  ــر اس ــا ب ــود ام ــران ب ــت ته ــا در دس تنه
مصوبــه مربــوط بــه ســال 13۶7 شــورای 
ــه اصالحــی  ــی انقــالب فرهنگــی و مصوب عال
ــت  ــورا، هيئ ــن ش ــال 13۸9 اي ــه س ــوط ب مرب
نظــارت شــکل گرفــت و بررســی صــدور 
مجــوز در اســتان ها مطــرح شــد کــه بــا اقــدام 
معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و 
ــوز  ــدور مج ــوص ص ــالمی در خص ــاد اس ارش

چــاپ و نشــر کتــاب ايــن کار بــرای اســتان ها 
ــت. ــده اس هموارش

ــوز   ــدور مج ــن ص ــران پيش ازاي ــه ناش ــه گفت ب
نشــر بــرای يــک کتــاب بــا ســختی های فــراوان 
همــراه بــود چراکــه دريافــت مجــوز نشــر بــرای 
ســال ها  حتــی  و  ماه هــا  کتاب هــا  برخــی 
ــت  ــن خدم ــه اي ــا ارائ ــا ب ــاز داشــت ام ــان ني زم
ــل  ــدودی ح ــا ح ــکالت ت ــن مش ــدان اي در هم

ــد. ــد ش خواه
در کشــور 1۲ هــزار ناشــر فعاليــت می کننــد کــه 
ايــن تعــداد در اســتان همــدان ۸9 ناشــر اســت و 
ــون توانســته اند 4۲  ــدای ســال جــاری تاکن از ابت

عنــوان کتــاب را چــاپ کننــد.
ــگ و ارشــاد  ــرکل فرهن ــه مدي ــن زمين در همي
اســالمی اســتان همــدان بــا اشــاره بــه اينکــه 
ــط در  ــدا فق ــاب ابت ــاپ کت ــوز چ ــدور مج ص
ــر  ــال های اخي ــود و در س ــز ب ــران متمرک ته
ــد،  ــوز داده ش ــز مج ــور ني ــتان کش ــه 5 اس ب
گفــت: در مرحلــه دوم از ايــن طــرح، 5 اســتان 
ــس  ــه پ ــد ک ــه ش ــار اضاف ــن آم ــه اي ــر ب ديگ
ظرفيت هــای  و  صالحيت هــا  بررســی  از 
ايــن  گذشــته  ســال  اســفندماه  موجــود، 

ــد. ــه ش ــدان پذيرفت ــرای هم ــت ب درخواس

ــدان در  ــی هم ــاخت های چاپ lزیرس
غــرب کشــور نمونــه اســت

ــتانی  ــوان اس ــدان را به عن ــادی هم ــل عب فاض
کــه ناشــران و نويســندگان خوبــی دارد، معرفــی 
ــدان  ــی هم ــاخت های چاپ ــت: زيرس ــرد و گف ک
ــاب در  ــار نشــر کت ــه و آم در غــرب کشــور نمون

ــت. ــه اس ــتان قابل توج اس
وی ادامــه داد:  ۸5 ناشــر در اســتان همــدان 
ــتند و  ــال هس ــا فع ــر آن ه ــه اکث ــود داردک وج
ســاالنه بيــش از 400 عنــوان کتــاب در همــدان 

منتشــر می کننــد.
ــتان  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدي
همــدان عنــوان کــرد: نيــاز بــه تســريع در صدور 
ــياری از  ــه بس ــال ها دغدغ ــر، س ــای نش مجوزه
ناشــران بــود کــه ازايــن رو همــدان بــرای صــدور 
ــبختانه از  ــرد و خوش ــی ک ــالم آمادگ ــوز اع مج

ــرد. ــت ک ــه آن را درياف ــران تأييدي ــوی ته س
ــاب در  ــر کت ــار نش ــه آم ــان اينک ــادی بابي عب
ــاپ  ــون در چ ــت و تاکن ــه اس ــتان قابل توج اس
ــزود: همــدان ازنظــر  ــم، اف ــق بوده اي ــاب موف کت
ظرفيت هــای  و  زيرســاخت ها  بــودن  دارا 
ــور  ــته کش ــتان های برجس ــزو اس ــی، ج فرهنگ

ــت. اس

lســال 94 مجــوز انتشــار400 عنوان 
ــاب در همــدان صادر شــد کت

ــاد  ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن ــاون فرهنگ  مع
ــان اينکــه در  ــز بابي اســالمی اســتان همــدان ني
ــاب در  ــوان کت ــار400 عن ــوز انتش ــال 94 مج س
همــدان صــادر شــد، عنــوان کــرد: نيمــی از ايــن 
ــه چــاپ  ــه چــاپ اول و نيمــی ديگــر ب ــداد ب تع

رســيده اند. دوم 
مجيــد فروتــن تأکيــد کــرد: در ســال 94 مجــوز 
چــاپ و انتشــار 400 عنــوان کتــاب درزمينه های 
ــی،  ــی  و کمک درس ــه، درس ــوم پاي ــات، عل کلي
فلســفه  و  تاريــخ، جغرافيــا ديــن  ادبيــات، 

ــت. ــده اس صادرش

ــر در  ــی نش ــارت عال ــه نظ ــکيل کميت وی از تش
اســتان همــدان خبــر داد و گفــت: هــدف از ايــن 
اقــدام تســريع کار صــدور مجــوز و جلوگيــری از 
ــرای  ــتان ب ــران اس ــه ناش ــت و هزين ــالف وق ات

ــاب اســت. چــاپ و انتشــار کت
يکــی از ناشــران اســتان همــدان عبــاس 
انتشــارات  رســولی شــريف و مديرمســئول 
»برکــت کوثــر« همــدان اســت کــه کار خــود را 
ــا انتشــار  به صــورت غيررســمی از ســال 13۶4 ب
کتــاب »بچه هــا جهــاد« شــروع و از ســال 13۸۲ 
توانســت بــا گرفتن مجــوز کار رســمی خــود را در 

ــد. ــه ده ــی ادام ــی، مذهب ــب دين ــوزه کت ح

ــر  ــت وپا گی ــای دس ــود قانون ه lوج
ــه  ــوز دادن ب ــلیقه در مج ــال س و اعم

کتاب هــا
مديرمســئول انتشــارات »برکــت کوثــر بــا ابــراز 
گاليــه از کنــدی رونــد مجــوز دادن بــه کتاب هــا 
ــر و اعمــال ســليقه  ــا قانون هــای دســت وپا گي ي
در مجــوز دادن بــه کتاب هــا گفــت: صــدور 
مجــوز نشــر در همــدان کار بســيار مهــم و 
ــن  ــه اي ــدودی ب ــا ح ــه ت ــوده ک ــمندی ب ارزش

ــت. ــه داده اس ــکالت خاتم مش
بــرای  افــزود: درگذشــته  رســولی شــريف 
گرفتــن مجــوز نشــر، مؤلــف بــه تهــران مراجعــه 
ــا يــک ســال مجــوز  می کــرد و گاهــی ۶ مــاه ت
داده نمی شــد امــا بــا صــدور مجــوز نشــر کتــاب 
در اســتان همــدان مؤلــف می توانــد بــدون 

ــد. ــه ده ــود را ادام ــه کار خ دغدغ
ــن  ــت در اي ــال اس ــه 30 س ــريف ک ــولی ش رس
حــوزه به صــورت تخصصــی کار می کنــد و 
ــارات وی  ــاب در انتش ــوان کت ــون 1۸0 عن تاکن
ــت  ــار اس ــن افتخ ــرای م ــزود: ب ــده، اف منتشرش
کــه همــدان يکــی از 5 اســتانی اســت کــه 
توانســته بــا دريافــت مجــوز نشــر کتــاب، موجب 
ــاب در ايــن منطقــه  پيشــرفت چــاپ و نشــر کت

ــود. ش

صدور مجوز نشر به همدان رسید؛سنگی که از پیش پای ناشران برداشته شد
الهام    صریحی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــوان  ــه عن ــی ب ــیار در حال ــه س کتابخان
مرهــم کمبــود کتابخانــه در اردبیــل 
مــورد تأکیــد اســت کــه بــه عقیــده 
کارشناســان بیشــتر از خروجــی مــورد 
ــه نمــاد تبلیغــی دســتگاه های  انتظــار، ب

فرهنگــی تبدیــل شــده اســت. 

ماه هــای پايانــی ســال 90 بــود کــه طــرح کتابخانــه ســيار توســط 
مديــران فرهنگــی اردبيــل مطــرح شــد. چــه در بخــش شــهری 
ــت  ــا محدودي ــا ب ــداد کتابخانه ه ــتايی تع ــش روس ــه در بخ و چ
مواجــه بــود و اينبــار ترکيــب واژگان کتابخانه+ســيار بــرای 
ــای تعجــب داشــت. ــی ج ــرای برخ ــؤال و ب بســياری محــل س

ــردم  ــن م ــيار در ذه ــش بس ــالش و کوش ــا ت ــه ب ــی ک اصطالح
ــوان يکــی از راهکارهــای ترويــج  ــه عن اردبيــل نهادينــه شــد و ب
ــرا بيشــتر  ــاًل در اج ــا عم ــت. ام ــرار گرف ــد ق ــورد تأکي ــه م مطالع
بــا تبديــل شــدن بــه دســتاويز تبليــغ دســتگاه هايی کــه 
می خواســتند در عرصه هــای عمومــی بيشــتر ديــده شــوند، هنــوز 
بــا گذشــت پنــج ســال بــه کارکــرد واقعــی خــود نرســيده اســت.

lاولین اتوبوس دانایی در ایستگاه پایانی
ــی  ــت. زمان ــا اس ــن کمبوده ــع جايگزي ــيار در واق ــه س  کتابخان
ــدارد  ــود ن ــی وج ــه دائم ــداث کتابخان ــرای اح ــار الزم ب ــه اعتب ک
ايــن کتابخانــه ســيار اســت کــه پــا در روســتا و منطقــه محــروم 
ــا خــود فرهنــگ و دانايــی ســوغات  و حاشــيه شــهر گذاشــته و ب

می بــرد.
ــه واســطه  ــع ب ــی بزرگســاالن در واق ــان و حت ــودکان و نوجوان ک
ــت  ــه دس ــات مطالع ــبی امکان ــت نس ــه عدال ــيار ب ــه س کتابخان
می يابنــد و بــا ايــن امــکان موقــت می تواننــد کتابخانــه 
ــرار  ــان ق ــار مخاطب ــی در اختي ــای دائم ــه در کتابخانه ه ــی ک هاي

ــند. ــته باش ــت داش ــه امان ــرد، را ب می گي
بــه دليــل تعــداد قابل توجــه روســتا در اردبيــل و افزايــش 
ــه شــکل گيری  ــر کــه منجــر ب مهاجرت هــا طــی ســال های اخي
اســت،  شــده  حاشيه نشــينی  و  غيررســمی  ســکونتگاه های 
کتابخانــه ســيار کارکرد ويــژه يافتــه و از ســوی کارشناســان تأکيد 

می شــود.
ــه صــورت جــدی در ســال  ــار ب ــن ب ــرای اولي ــی کــه ب ضرورت
ــه عنــوان راهــکار جبــران مافــات مناطــق حاشــيه شــهر  91 ب
و محــروم شــهر خلخــال مطــرح شــد و مديــرکل وقــت 
کتابخانه هــای عمومــی اردبيــل از اختصــاص دو دســتگاه 
ــن  ــرای اي ــرای اج ــال ب ــهرداری خلخ ــوی ش ــوس از س اتوب

ــر داد. ــم خب مه
ــی کــه بعدهــا  ــه داليل ــه فرجــام نرســيد و ب ــه ب ــن طــرح البت  اي

ــت. ــا نگرف ــه ســياری در خلخــال پ مطــرح نشــد کتابخان
ــل در  ــه ای اردبي ــوس کتابخان ــن مينی ب در ادامــه در ســال 9۲ اولي
بيلــه ســوار راه انــدازی شــد و تــا بــه امــروز نيــز بــه فعاليــت خــود 

ــد. ــه می ده ادام
ايــن اقــدام البتــه نقطــه  آغــازی بــود کــه دســتگاه های اجرايــی و 
بيشــتر شــهرداری ها پيشــقدم شــده و اتوبــوس و مينی بوس هــای 
ــی  ــار دســتگاه های متول ــی در اختي ــه شــکل امان ــی ب خــود را حت

کتــاب و کتابخوانــی قــرار دهنــد.
ــوی  ــه ای از س ــوس کتابخان ــن اتوب ــال 93 اولي ــت در س در نهاي
شــهرداری اردبيــل اختصــاص يافــت و اينبــار بــه دليل اســتهالک 

بــه يــک ســال نرســيده اتوبــوس از دور فعاليــت خــارج شــد.

ــوس  ــاص اتوب ــه اختص ــاب ب ــان کت ــد متولی lتأکی
ــب مناس

ــه 17 روســتا  ــه ســوار کــه در حــال حاضــر ب ــه ســيار بيل کتابخان
ــود  ــاله خ ــه س ــت س ــول فعالي ــته در ط ــانی دارد توانس خدمت رس
ــه  ــوس کوچــک ک ــک مينی ب ــا ي ۶00 عضــو داشــته باشــد. تنه
ــتان های  ــی، داس ــردن داناي ــرای ب ــتايی ب ــای روس ــد بچه ه امي

افســانه ای و رمــز و رمــوز علــم و آگاهــی بــه روســتا اســت فعاليت 
مــی کنــد.

تأثيــر کتابخانــه ســيار بيلــه ســوار بــه عقيــده مســئوالن فرهنگی 
قابل توجــه اســت و خروجــی محسوســی بــه دنبــال داشــته 
ــل گفــت:  ــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اردبي اســت. مدي
ــی شــهرها و روســتاهای  ــرای تمام ــه ســيار ب ــدازی کتابخان راه ان

ــرده اســت. ــدا ک ــل ضــرورت پي اردبي
ربــاب عزيزخانــی افــزود: بيــش از هــزار روســتا در اردبيــل داريــم و 

در حــال حاضــر فقــط 11 کتابخانــه روســتايی داير اســت.
ــل  ــه دلي ــتان ب ــی اس ــای عموم ــرکل کتابخانه ه ــه مدي ــه گفت ب
ــرای احــداث  ــا ب ــاد کتابخانه ه ــارات و اينکــه نه ــت اعتب محدودي
ــای  ــعه کتابخانه ه ــد توس ــی نمی کن ــاری پيش بين ــه اعتب کتابخان

روســتايی در گــرو حمايــت خيريــن اســت.
ــيار  ــه س ــرح کتابخان ــا ط ــران نيازمندی ه ــرای جب ــزود: ب وی اف
پيشــنهاد شــده و دو ســال اســت از شــهرداری اردبيــل درخواســت 
ــرای مناطــق  ــتان ب ــز اس ــل در مرک ــه حداق ــتيم ک ــوس داش اتوب

ــر شــود. حاشــيه شــهر داي
ــه ســيار شــهر  ــن کتابخان ــت اولي ــرد: فعالي ــه ک ــی اضاف عزيزخان
اردبيــل بــه دليــل اينکــه اتوبــوس اســقاطی بــود متوقــف شــد و ما 

همچنــان پيگيــر اختصــاص اتوبــوس مناســب هســتيم.
وی متذکــر شــد: اگــر رويکــرد شــهرداری فرهنگــی اســت انتظــار 
ــاص  ــگ اختص ــوع فرهن ــه موض ــا ب ــن اتوبوس ه ــی رود بهتري م

يابــد.

lتکــرار اتوبــوس مســتهلک در فــاز جدیــد 
کتابخانــه ســیار 

ــت  ــل محدودي ــه دلي ــتان ب ــی اس ــای عموم ــور کتابخانه ه ام
اعتبــارات قــادر بــه خريــد اتوبــوس نيســت. از ســويی طبــق قانون 
ــد اتوبوســی اختصــاص دهــد  شــهرداری نيــز در صورتــی می توان

ــی باشــد. ــه صــورت امان کــه ب
ــه ســيار شــهری اردبيــل  ــدازی کتابخان ــد راه ان امــا در طــرح جدي
مســئوالن در مراســم افتتــاح بــه اين موضــوع اشــاره ای نداشــتند.

 
ــرورش  ــون پ ــه کان ــتهلکی ب ــوس مس ــر اتوب ــار ديگ ــع ب در واق
ــار  ــت و اينب ــان اســتان اختصــاص ياف ــودکان و نوجوان فکــری ک
اتوبــوس ســيار مشــتريان خــود را از بيــن گــروه ســنی کــودک و 

ــرد. ــد ک ــوان انتخــاب خواه نوج
ــان اســتان  ــرورش فکــری کــودکان و نوجوان ــون پ ــرکل کان مدي
نيــز تصريــح کــرد: ايــن اقــدام شــهرداری قابل تقديــر اســت و مــا 

بــه واقــع از ايــن حرکــت فرهنگــی قدردانــی داريــم.
ــه  ــوس را ب ــون شــهرداری اتوب ــق قان ــزود: طب ــه اف هاجــر جمادي

صــورت امانــی و بــه مــدت پنــج ســال در اختيــار مــا قــرار داده و 
پنــج ســال بعــد يــا بايــد تحويــل دهيــم و يــا اگــر شــرايط فراهــم 

بــود بــار ديگــر تحويــل امانــی را تمديــد کنيــم.
وی تصريــح کــرد: بــر اســاس قوانيــن، کانــون پــرورش خــود بايد 
نســبت بــه تأميــن اتوبــوس يــا مينی بــوس اقــدام کنــد امــا مــا بــا 

ــار مواجهيم. محدوديــت اعتب
مديــرکل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان اســتان در 
پاســخ بــه ايــن ســؤال کــه ايــن اتوبــوس بــا توجه بــه فرســودگی 
چقــدر کارايــی دارد، اضافــه کــرد: الزم اســت اتوبــوس در داخــل 
شــهر فعاليــت داشــته و بــا ســرعت پاييــن نقــل و انتقــال داشــته 

باشــد.
ــراز اميــدواری کــرد اقــدام شــهرداری اردبيــل توســط  ــه اب جمادي

ــود. ــرار ش ــهرداری ها تک ــاير ش س

lاتوبوس سیار پیام آور تبلیغ یا دانایی
ــط  ــر فق ــزار نف ــون و ۲4۸ ه ــا يک ميلي ــل ب ــتان اردبي در کل اس
ــرانه  ــده س ــب ش ــه موج ــدادی ک ــت. تع ــر اس ــه داي ۶5 کتابخان
فضــای مطالعاتــی در اردبيــل بــه واقــع پاييــن باشــد و طرح هــای 

ــات پيشــنهاد شــود. ــران ماف ــرای جب ــن ب جايگزي
 مديرعامــل ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری اردبيــل اعالم 
ــهری  ــيار ش ــه س ــت کتابخان ــت فعالي ــه وضعي ــت ک ــرده اس ک
اردبيــل رصــد شــده و در صــورت برخــورداری از خروجــی مطلــوب 

ــود. ــی می ش ــر بررس ــای ديگ ــاص خودروه اختص
ــه  ــوس ک ــن اتوب ــه اي ــن اســت ک ــی کارشناســان از اي ــا نگران ام
ــا چشــم انداز  ــه هــر جهــت و ب ــاری ب ــه شــکل ب در واقــع تنهــا ب
ــه  ــد ب ــتهالک نتوان ــل اس ــه دلي ــه و ب ــاص يافت ــی اختص تبليغات

ــد. ــد دســت ياب ــه باي ــان ک ــداف خــود آنچن اه
ــيار  ــای س ــکل کتابخانه ه ــل مش ــد حل وفص ــر می رس ــه نظ ب
نيازمنــد يــک هم انديشــی و چاره جويــی اساســی اســت تــا بتوانــد 
ــدف  ــا ه ــع ب ــه واق ــده و ب ــارج ش ــی خ ــاب تبليغ ــکل و بازت از ش

ــود. ــرا ش ــردم اج ــه م ــانی ب خدمت رس
ــگ  ــعه فرهن ــای توس ــی از راهکاره ــا يک ــيار تنه ــه س کتابخان
مطالعــه بــه ويــژه در مناطــق محــروم محســوب می شــود. 
کارشناســان معتقدنــد اختصــاص حداقــل يــک مينی بــوس در هــر 
ــق  ــات را در مناط ــی از مطالع ــيل عظيم ــد س ــتان می توان شهرس

ــازد. ــاری س ــاری و س ــروم ج مح
و  دوچرخــه  بلکــه  اتوبــوس  تنهــا  نــه  حــال  عيــن  در 
ــه  ــد ب ــز می توان ــر ني ــه ديگ ــيله نقلي ــر وس ــيکلت و ه موتورس
عنــوان يــک کتابخانــه ســيار التيــام موقتــی بــه نيــاز مطالعاتــی 
روســتاها و مناطــق محــروم بــه ويــژه بــرای کــودکان و 

نوجوانــان باشــد.

کتابخانه سیار؛ پنج سال نماد تبلیغ فرهنگی/
التیامی که مورد غفلت است
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روزگاری شــهر قــم مهــد انتشــار کتــب 
اســامی بــود و ناشــرانش بزرگ تریــن 
امــا  بودنــد  اســام  ناشــران جهــان 
امــروزه بــا ورود لبنــان، چیــن و ترکیــه 
بــه ایــن عرصــه، بازارهــای هــدف 

می رونــد.  دســت  از  یکی یکــی 

ــزار پژوهشــگر، 500 موسســه فرهنگــی پژوهشــی،  ــت 4 ه فعالي
1۲00 مرکــز انتشــاراتی و 107 چاپخانــه در اســتان قــم باعث شــده 
ــرد کــه حرف هــای  ــرار گي ــا ايــن شــهر در رديــف شــهرهايی ق ت

زيــادی بــرای گفتــن در حــوزه چــاپ و نشــر داشــته باشــد.
ــی و  ــوم دين ــه عل ــم در زمين ــژه ق ــگاه وي ــر جاي ــويی ديگ از س
پــرورش طــالب و روحانيونــی کــه برخــی از آن هــا صدهــا کيلومتر 
ــد  ــن شــهر ســفر کرده ان ــه اي ــوم حــوزوی ب ــن عل ــرای آموخت را ب
اقليتــی از 101 مليــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه ايــن 
ــن شــهر بخصــوص در  ــق نشــر در اي ــرای رون ــی را ب ــر ظرفيت ام

ــت. ــرده اس ــم ک ــی فراه ــای دين ــوزه کتاب ه ح
گرچــه جايــگاه قــم در زمينــه علــوم دينــی و حــوزوی و رفت وآمــد 
ــی جهــان اســالم  ــرای دين ــوان ام الق ــن اســتان را به عن طــالب اي
معرفــی می کنــد امــا بــه نظــر می رســد بــر اســاس آنچــه 
امــروز در حــوزه چــاپ کتاب هــای دينــی مشــاهده می شــود 
ــر  ــگاه کالن ت ــی در ن ــم و حت ــهر ق ــی ش ــت گذاران فرهنگ سياس
متوليــان فرهنگــی کشــور نتوانســته اند آن چنان کــه بايــد و 
ــد و  ــل کنن ــق عم ــان اســالم موف ــته اســت در ســطح جه شايس
ــورها را  ــاير کش ــه س ــن ب ــوزه دي ــای ح ــورد صــادرات کتاب ه رک

ــد. ــظ کنن حف
لبنــان از گذشــته های دور رقيــب ســنتی ايــران در چــاپ 
ــا  ــود ب ــته ب ــران توانس ــال اي ــا بااين ح ــود ام ــی ب ــای دين کتاب ه
ــای  ــاپ کتاب ه ــی در چ ــهم قابل توجه ــت س ــازار رقاب ــظ ب حف

ــد. ــته باش ــالم داش ــان اس ــی جه دين
ــارس از  ــيه خليج ف ــورهای حاش ــن و کش ــراق، بحري ــوريه، ع س
گذشــته های دور مشــتريان ســنتی ايــران در حــوزه صــادرات 
کتــاب بودنــد. تــا قبــل از جنــگ ايــران و عــراق بخــش 
ــه  ــای علمي ــی و اســالمی حوزه ه ــای دين ــی از کتاب ه قابل توجه
عــراق و ادعيــه و قــرآن مــورد تقاضــای مــدارس دينــی و عتبــات 
عاليــات در ايــران چــاپ می شــد بــا شــروع جنــگ تحميلــی عمــاًل 
ــا از  ــا اينکــه ب ــازار از درســت ناشــران ايرانــی خــارج شــد ت ايــن ب
ــه ســمت  ــازار هــدف ب ــر شــوروی ب هــم پاشــيدن اتحــاد جماهي
ــه افغانســتان و  ــن اينک ــت ضم ــه رف کشــورهای مســلمان منطق
ــد  ــران بودن ــه اي ــاب ب ــه ســفارش کت ــد ب پاکســتان هــم عالقه من
و تــا دهــه ۸0 ايــران توانســت جايــگاه مناســبی در صــادرات کتاب 
داشــته باشــد امــا آنچــه امــروز در حــوزه صــادرات کتــاب خصوصــًا 
ــان  ــن، لبن ــدی چي ــود ورود ج ــاهده می ش ــی مش ــای دين کتاب ه
و ترکيــه بــه ايــن عرصــه اســت، خصوصــاً اينکــه بخــش عمــده 
ــن کشــورها چــاپ  ــی جهــان اســالم در اي ــوم دين کتاب هــای عل

می شــود.
ــان  ــای جه ــزرگ کتاب ه ــران ب ــه ناش ــی اســت ک ــن در حال اي
اســالم کــه عمومــًا در قــم مســتقر هســتند بــرای نجــات خــود 
از رکــود و ورشکســتگی بــه چــاپ کارهــای متفرقــه روی 
ــال و  ــا ف ــه ت ــودکان گرفت ــور ک ــای مص ــد. از کتاب ه آورده ان

ــواب.   ــر خ تعبي
البتــه دغدغه هــای صــادرات کتــاب تنهــا بــه حــوزه ديــن معطــوف 
نمی شــود و بازهــم بــر اســاس آنچــه در رســانه ها درج و بــر زبــان 
ــی  ــاب و کتاب خوان ــی کت ــه اصل ــود دغدغ ــاری می ش ــران ج ناش
ــد  ــن محصــول مهــم فرهنگــی کــه می توان اســت و صــادرات اي
ــالد  ــه ســاير ب زمينه ســاز انتشــار تفکــر و انديشــه يــک کشــور ب

ــت. ــده اس ــری تبديل ش ــول و مظلوم ت ــوزه ای مغف ــه ح ــد ب باش

lنزول رتبه قم در چاپ و نشر
در ايـن زمينه مديرعامل تعاونی ناشـران اسـتان قم ضمن اشـاره به 
جايـگاه ايـن اسـتان در زمينه چـاپ کتاب هـای حوزه ديـن که رتبه 
دوم کشـور را دارد بـه نکته مهمی اشـاره می کند. وی رتبـه قم را در 

ايـن زمينه در حـال نزول توصيـف می کند.
ــه از  ــا گالي ــر ب ــا مه ــو ب ــينی« در گفت وگ ــود حس ــيد محم »س
ــن  ــت رفت ــه آن و از دس ــه ب ــدم توج ــر و ع ــی نش ــت کنون وضعي
ــازار کتــاب مذهبــی و دينــی کــه  بازارهــای جهانــی می گويــد: »ب
ايــران و بخصــوص قــم در گذشــته جايــگاه خوبــی را در آن تجربــه 
می کــرد، متأســفانه امــروز تنهــا بازارهــای انــدک منطقــه همچون 
کشــور عــراق را در دســت دارد کــه آن هــم در حــال خــارج شــدن از 

ــران اســت.» دســت اي
ــراز  ــابقه و ت ــر دارای س ــاپ و نش ــه چ ــه در زمين ــروت را ک وی بي
خوبــی اســت از شــهرهايی معرفــی می کنــد کــه در زمينــه چــاپ 
ــه نظــر می رســد  ــران اســت و در حــال حاضــر ب و نشــر رقيــب اي

ــدان باشــد. ــروز مي ــت پي ــن رقاب ــان در اي لبن
البتــه گفته هــای مديرعامــل تعاونــی ناشــران اســتان قــم زمانــی 
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه اي ــه وی ب ــود ک ــر می ش ــده ت ــران کنن نگ
می کنــد کــه طالبــی کــه در قــم زندگــی می کننــد اگــر جويــای 
کتــاب مهمــی باشــند کتاب هــای منتشرشــده در کشــور لبنــان را 
ــی  ــم زندگ ــه در ق ــی ک ــی روحانيون ــد: »حت ــت وجو می کنن جس
می کننــد اگــر بــه دنبــال کتــاب باشــند کتاب هــای چــاپ بيــروت 

ــت.« ــت اس ــا در اولوي ــرای آن ه ب
طــالب و روحانيونــی کــه در قــم زندگــی می کننــد اگــر بــه دنبــال 
کتــاب باشــند چــاپ بيــروت را بــه چــاپ قــم ترجيــح می دهندالبته 
ــاپ  ــودن دســتگاه های چ ــه روز نب ــن شــرايط ب وی در تشــريح اي
ــت و  ــال اس ــا ۲0 س ــن 30 ت ــا بي ــی از آنه ــر برخ ــه عم ــم ک در ق
همچنيــن کيفيــت برتــر چــاپ بيــروت را از داليــل اقبــال طــالب 

ــد. ــان می دان ــاپ لبن ــای چ ــه کتاب ه ب

lکاهش بیش از 50 درصدی تولید قرآن در قم
ــال  ــد: »در ح ــه می گوي ــم در ادام ــران ق ــی ناش ــل تعاون مديرعام
حاضــر توليــد قــرآن، نهج البالغــه و مفاتيــح در اســتان قــم بيش از 

ــت.« ــه اس ــد کاهش يافت 50 درص
وی در ادامــه بــه مبحــث صــادرات و بخصــوص صــادرات کتــاب 
ــد  ــر نيازمن ــن ام ــه اي ــر اينک ــد ب ــا تأکي ــاره و ب ــم اش ــی در ق دين
ــد  ــی باي ــاب صادرات ــد: »کت ــازوکارهای خــاص اســت، می افزاي س
ــت  ــتاندارد رعاي ــن اس ــه اي ــد ک ــاص باش ــای خ دارای ويژگی ه

نمی شــود.«
مديرعامـل تعاونـی ناشـران قـم بـا تأکيـد بـر اينکـه »کتاب هـای 

توليـدی کيفيـت ندارنـد« بـه دسـتگاه های فرسـوده چـاپ اشـاره 
می کنـد و می گويـد: »عمـر دسـتگاه های چاپـی کـه در قـم وجـود 
دارنـد بيـش از ۲0 تـا 30 سـال اسـت و ايـن باعـث می شـود کـه 

کيفيـت کتاب هـای توليـدی کاهـش داشـته باشـد.«
مديرعامــل تعاونــی ناشــران قــم تأکيــد کــرد کــه بــرای ورود بــه 
ــت  ــود و کيفي ــه روز ش ــاپ ب ــتگاه های چ ــد دس ــی باي ــازار جهان ب
توليــدات را افزايــش داد. ضمــن اينکــه بايــد دولــت موانع صــادرات 

ــردارد. ــه داران ب ــرای چاپخان کتــاب را ب

lحوزه صادرات کتاب بدون متولی است
مديرعامــل انتشــارات جامعــه مدرســين نيــز در ايــن  بــاره می گويد: 
»در گذشــته نه چنــدان دور ســوريه و بحريــن و کشــورهای حــوزه 
ــده در  ــن و چاپ ش ــوزه دي ــای ح ــگاه کتاب ه ــارس جوالن خليج ف

ايــران بــود. امــا امــروزه ديگــر چنيــن نيســت.«
ــائل و  ــه مس ــاره ب ــن اش ــه ضم ــدی« در ادام ــا احم »محمدرض
ــن رخدادهــا را گرچــه يکــی  ــه اي ــده در منطق جنگ هــای پيش آم
ــه  ــن بازارهــای منطق ــل کاهــش صــادرات و از دســت رفت از دالي
ــد:  ــد می کن ــه تأکي ــا در ادام ــد ام ــف می کن ــران توصي ــط اي توس
»در حــوزه صــادرات محصــوالت چاپــی و کتــاب متولــی خاصــی 
ــه شــکل متمرکــز انجــام دهــد در کشــور  ــد کارهــا را ب کــه بتوان

ــدارد.« ــود ن وج
ــد  ــاره می کن ــاپ اش ــوده چ ــتگاه های فرس ــه دس ــز ب ــدی ني احم
ولــی بــه ايــن مطلــب اذعــان دارد کــه بــا توجــه بــه بــازار چــاپ 
ــه  ــاالن را ب ــياری از فع ــه بس ــر آن ک ــم ب ــود حاک ــر و رک و نش
ــد  ــتگاه های جدي ــد دس ــت، خري ــانده اس ــتگی کش ــرز ورشکس م

به صرفــه نيســت.
مديرعامــل انتشــارات جامعــه مدرســين، شــيطنت برخــی از 
ــر  ــر ديگ ــدی ب ــتان را مزي ــون عربس ــه همچ ــورهای منطق کش
ــورهای  ــت های کش ــت در سياس ــا دخال ــه ب ــد ک ــا می دان علت ه
ــد نيازهــای  ــان ترجيــح دهن ــا برخــی از آن منطقــه باعــث شــده ت
خــود از جملــه در بخــش کتــاب را از ديگــر کشــورها و يا عربســتان 

ــد. ــه کنن تهي

lدوران اوج ایران در گذشته
وی حتــی در ســخنانش از دوره اوج و غبطــه انگيــز گذشــته ســخن 
ــوص در  ــران بخص ــاپ اي ــای چ ــه کتاب ه ــی ک ــد زمان می گوي
ــان  ــر و لبن ــه مص ــوريه ب ــای س ــن از مرزه ــای دي ــوزه کتاب ه ح
ــا. ــر آن روزه ــاپ و نش ــت چ ــی داش ــه دوران خوش ــت و چ می رف
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در کشــور مــا مــرده اســت و ديگــر 

ــرد. ــرمايه گذاری ک ــن کاال س ــد اي ــرای تولي ــوان ب نمی ت

ناشران بزرگ کتاب های جهان اسالم فال و تعبیر خواب چاپ می کنند

سیده    مرضیه 
میرقادری

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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احمــدی از نهادهايــی نــام می بــرد کــه متولــی کمــک بــه بخــش 
چــاپ و نشــر هســتند کــه بــه نظــر وی امــروز بــه وظيفــه خــود در 

ايــن زمينــه عمــل نمی کننــد.

lاشغال جایگاه ایران توسط ترکیه و لبنان
ــه  ــه ب ــوزه نشــر گرچ ــاالن ح ــم از فع ــال ه ــر انتشــارات جم مدي
ــه  ــان در زمين ــی جه ــه و حت ــران در منطق ــان اي ــگاه درخش جاي
ــوزه  ــش ح ــوص در بخ ــری بخص ــوراک فک ــه و خ ــد انديش تولي
ــب  ــن مطل ــر اي ــی در ادامــه ســخنانش ب ــد ول ــن اشــاره می کن دي
تأکيــد دوچنــدان دارد کــه عــدم توجــه بــه صــادرات کتــاب کــه به 
نوعــی صــادر کــردن انديشــه اســت موجــب مغفــول مانــدن بخش 
مهمــی از نشــر انديشــه ايرانــی - اســالمی بــه ديگر کشورهاســت.

»عليرضــا ســبحانی نصــب« نيــز بــه پيشــی گرفتــن کتاب هــای 
چاپــی برخــی از کشــورها همچــون لبنــان و ترکيــه اشــاره 
ــا داری  ــه معن ــه کــه فاصل ــد: »کشــورهايی همچــون ترکي می کن
بــا ايــران داشــتند، وارد بــازار چــاپ کتــاب و صــدور آن شــده اند.«

lتولید قرآن توسط چینی ها
ــوزه  ــه ح ــن ب ــای چي ــدن پ ــاز ش ــه ب ــال ب ــارات جم ــر انتش مدي

کتاب هــای دينــی به خصــوص چــاپ قــرآن اشــاره می کنــد 
ــت  ــم نيس ــش مه ــه براي ــت ک ــوری اس ــن کش ــد: »چي و می گوي
ــی  ــک رصــد بين الملل ــا ي ــرآن، بلکــه ب ــا ق ــد ي ــل چــاپ کن انجي
ــازار  ــه ب ــد و ب ــايی و آن را تولي ــورها را شناس ــر کش ــای ديگ نيازه

عرضــه می کنــد.«
وی چرخــش اقتصــادی کتــاب بــا هــزار ميليــارد تومــان بــا آنچــه 
در چرخــه اقتصــادی کشــور در حــال گــردش اســت را رقــم بســيار 

ــد. ــزی می دان ناچي
ســبحانی نصــب، عــدم اقبــال عمــوم بــه فرهنــگ مطالعــه و کتاب 
ــور  ــر در کش ــاب و نش ــازار کت ــی ب ــم رونق ــل ک ــه از دالي را گرچ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــاره می کن ــه اش ــن نکت ــر اي ــا ب ــد ام می دان
ــا  ــوان ت ــی می ت بخــش صــادرات و شناســايی بازارهــای بين الملل

ــی را مرتفــع کــرد. حــدی مشــکالت درون

lمســئوالن بــه دنبــال وارد کــردن کتاب هــای 
ــتند ــی هس خارج

ــوص  ــاب به خص ــادرات کت ــش ص ــرای بخ ــی ب ــود متول وی نب
در حــوزه ديــن را مــورد اشــاره قــرار می دهــد و می گويــد: 

»مســئوالن بيشــتر از آنچــه بــه دنبــال صــادرات کتــاب باشــند بــه 
ــتند.« ــی هس ــای خارج ــردن کتاب ه ــال وارد ک دنب

مديــر انتشــارات جمــال بــه نمايشــگاه های کتابــی کــه ايــران هــر 
از چنــد گاهــی در آن شــرکت دارد اشــاره می کنــد؛ نمايشــگاه هايی 
ــال نمايــش کتاب هــای  ــه دنب ــه نظــر وی بيــش از آنکــه ب کــه ب
ــت  ــران اس ــوغات های اي ــه س ــرای ارائ ــی ب ــد محل ــران باش اي
ــه  ــی ک ــود زبان ــه می ش ــی ارائ ــان فارس ــه زب ــاهنامه ب و در آن ش
ــاط  ــار ارتب ــا آن آث ــد ب ــگاه نمی توانن ــرکت کنندگان در نمايش ش

برقــرار کننــد.
ــور و  ــای کش ــن روزه ــر اي ــاپ و نش ــازار چ ــه ب ــال اينک درهرح
ــی  ــم چــه در بخــش عمومــی و چــه در بخــش دين بخصــوص ق
ــد امــری پوشــيده  و حــوزوی روزهــای خوشــی را ســپری نمی کن
ــه  ــه ب ــت توج ــت اس ــن دارای اهمي ــه دراين بي ــا آنچ ــت ام نيس
شــرايطی بــرای خــروج از ايــن بــازار آشــفته اســت کــه صــادرات 
می توانــد بخشــی از ايــن راهــکار باشــد. در شــرايط کنونــی 
کشــورهايی ديگــر همچــون ترکيــه و چيــن و لبنــان ســفارش های 
ــتند و  ــرا هس ــرم پذي ــوش گ ــا آغ ــان را ب ــوی کشورش روان به س

ــت. ــن ماجراس ــر اي ــاهدی ب ــا ش ــن تنه ــران دراين بي اي

هنرمندانــی کــه قــرار بــود بــا واگــذاری 
غرفه هایــی در پاســاژ ســعدی هنــر 
ــچ و  ــروز در پی ــد ام ــه دهن ــود را ارائ خ
تــاپ مشــکات واگــذاری ایــن پاســاژ 
ــری در  ــه دیگ ــه دغدغ ــال تجرب در ح

ــر هســتند.  ــه هن زمین

»سـعدی« نـام پاسـاژی اسـت در خيابـان طالقانـی قم، پاسـاژی که 
قـرار بـود ماننـد اسـم شـاعر هنرمنـد پـرآوازه اش، محـل گـردآوری 
هنرمندانـی باشـد کـه هـر کـدام عمـری را در راه نکوداشـت هنـر 
ايـران زميـن صرف کرده اند، مجسـمه سـازان، چـرم دوزان، نقاشـان 
و انگشترسـازانی که بعد از سـال ها که از وعده و وعيدهای مسـئوالن 
اين اسـتان می گذشـت قـرار بـود مکانی بـرای عرضه هنرهـای خود 
بـه عالقمنـدان و هنردوسـتان در اختيارشـان قـرار گيـرد تا با شـکل 
گيـری مکانـی ويـژه عرضـه محصـوالت هنـری و صنايع دسـتی با 
جـذب گردشـگران و زائرانی کـه به قم سـفر می کنند منبـع درآمدی 

بـرای خـود و رونق اقتصادی اسـتان داشـته باشـند.
امـا بـه نظـر می رسـد واگـذاری ايـن مـکان بنـا بـه گفتـه برخـی از 
هنرمنـدان در پيـچ و تـاب بروکراسـی های اداری تـاب می خـورد و 
نـه تنها غمـی را از دل هنرمنـدان نزدود بلکـه آن هـا را در بالتکليفی 
بـا درونمايـی نامعلـوم فرو بـرده اسـت، بالتکليفی کـه برخـی از اين 
هنرمنـدان را مجبـور کـرده تـا وسـايل کار خـود را به اميـد مکانی در 
پاسـاژ سـعدی به خانه های خـود منتقل کننـد و هنوز در سـردرگرمی 

بايـد و نبايـد بـه سـر می برند.
محمدرضا يکی از هنرمندان انگشـتر سـاز اسـت که با اميـد و آروزی 
فراوان و برای اشـتغالزايی وارد هنر انگشترسـازی شـده اسـت از رفت 
و آمدهـای خـود بـه شـهرداری در رابطـه بـا پاسـاژ سـعدی سـخن 

می گويـد.

lجواب قانع کننده ای دریافت نکرده ایم
وی کـه بـه گفته خودش شـخصا هشـت بـار بـه شـهرداری مراجعه 
کرده اسـت تاکنـون جواب قانع کننـده ای دريافت نکرده و مسـئوالن 
شـهرداری طبـق روال چهـار ماه پيـش همچنـان گفته های خـود را 
مبنـی بـر واگذاری پاسـاژ بـه هنرمنـدان تکـرار کرده اند بـدون اينکه 

علت تأخيـر در واگـذاری را اعـالم کنند.
ايـن هنرمند کـه در حال حاضـر در منزل خود مشـغول به کار اسـت، 
داشـتن مکانی بـرای عرضـه هنر خـود را از جملـه آرزويی هـا عنوان 
کـرد که فکـر می کرده بـا اسـتقرار در پاسـاژ سـعدی به آن می رسـد 

امـا نـه تنهـا ايـن اتفـاق رخ نـداده بلکـه وی مجبـور شـده بـه دليل 
بالتکليفـی مغازه ای را نيز اجاره نکند و همچنان منتظر پاسـخ اسـت.

زهـرا نيز از ديگر هنرمندانی اسـت که حاصل هنـر وی کيف و کفش 
و چرم هـای دسـت دوز اسـت. وی کـه سـمت اسـتادی نيـز در ايـن 
رشـته سـخت دارد ، ماننـد ديگـران از امـروز و فـردا شـدن ها نگران 
اسـت و حتـی ايـن خواسـته را مطـرح می کننـد کـه اگر قرار نيسـت 
پاسـاژ را بـه هنرمنـدان بدهند بـه ما اعـالم کنند تـا ما فکـری برای 

خود دسـت و پـا کنيم.
وی حتـی بـرای خريـد تجهيـزات نيز دسـت نگه داشـته اسـت زيرا 
معتقد اسـت نمی توانـم تجهيـزات را خريـداری کنم به منـزل ببرم و 
از آنجـا دوبـاره به مغـازه ای که امـا و اگرهايـی برای آن مطرح اسـت 

منتقـل کنم.
ايـن هنرمنـد صنعـت چـرم مهم تريـن دليـل تراشـی شـهرداری را 
طـی رونـد اداری عنـوان می کنـد روندی کـه به گفتـه وی قـرار بود 
از فرورديـن مـاه مغاره هـا را در اختيار هنرمنـدان قرار دهنـد و تاکنون 

طول کشـيده اسـت.
يکـی ديگـر از هنرمندانـی که وی نيـز ماننـد ديگر هم صنفـان خود 
نمی خواهـد نامـی از وی بـرده شـود، از مراجعـات متعـدد خـود بـه 

شـهرداری بـرای تعييـن تکليـف شـدن سـخن می گويـد.
وی کـه در زمينـه هنرهـای تجسـمی فعاليـت دارد نيـز 10 بـار بـه 
شـهرداری مراجعـه کـرده اسـت ايـن هنرمنـد بـه ايـن نکته اشـاره 
می کنـد کـه در هـر بـار مراجعـه بـه شـهرداری بـه وی گفته انـد که 
پرونده آنها در حال بررسـی اسـت و هنوز مطالعه نشـده اسـت و حتی 
برخـی به وی نيـز گفته انـد پرونده ها در مرحلـه تنظيم قرار داد اسـت 

تنظيمـی کـه نزديـک بـه دو ماه زمـان برده اسـت.

lخبری از واگذاری مغازه های پاساژ به هنرمندان نیست
معـاون صنايـع دسـتی اداره کل ميـراث فرهنگـی، صنايـع دسـتی و 
گردشـگری قـم نيـز ، از صحبت هـای اوليـه بـرای واگـذاری پاسـاژ 
سـعدی بـه هنرمنـدان در بهمـن مـاه سـال 94 می گويـد زمانـی که 
البتـه بـه گفته حسـن بحرينـی خـود شـهرداری در ايـن زمينه پيش 
قدم شـده و پيشـنهاد واگذاری اين پاسـاژ بـه هنرمندان را داده اسـت 
امـا در ادامـه رونـد کار و بـا گذشـت نزديک به 5 مـاه هنوز خبـری از 

واگـذاری مغازه هـای پاسـاژ بـه هنرمندان نيسـت.
بحرينـی با اشـاره به اينکه مـا بعد از عيد بنـا بر توافق صـورت گرفته 
نـام ۲5 هنرمنـد را بـرای جايگزينـی در غرفه هـا معرفـی کرده ايم به 
اين نکته اشـاره می کنـد که تاکنـون اقدامی بـرای واگـذاری صورت 
نگرفتـه و هنرمنـدان نيز در بالتکلفی به سـر مبيرنـد البته بالتکليفی 

که دليـل آن هنوز اعالم نشـده اسـت.

lتعهــدی بــرای واگــذاری پاســاژ ســعدی بــه 
هنرمنــدان نداریــم

در ايـن رابطـه مديرعامل سـازمان فرهنگـی و هنری شـهرداری قم 
کـه متولی واگذاری پاسـاژ سـعدی به هنرمنـدان اسـت ، می گويد: ما 
خودمان پيشـنهاد دهنده برای واگذاری پاسـاژ سـعدی بـه هنرمندان 
بوده ايـم و بنابرايـن تعهـد به کسـی نداريـم و در اين رابطه نيـز اجبار 

به واگـذاری از سـوی ما وجود نـدارد.
سـيد رسـول موسـوی نژاديـان در ادامه به اهـداف پيشـنهاد واگذاری 
پاسـاژ سـعدی به هنرمنـدان تاکيد می کند کـه حضور گردشـگران و 
زائـران بـه قـم و تجمع هنرمنـدان بـرای ارائـه توليدات خـود در يک 
مکان مشـخص می تواند موجب رونـق اقتصادی خوبی برای اسـتان 

باشد.
زمـان بنـدی مشـخص بـرای ايـن واگـذاری در حـال حاضـر امکان 

پذيـر نيسـت و بايد تمـام کارهـا روال خـودرا طـی کنند.
وی بـا تأکيـد براينکـه هنـوز واگـذاری به شـخصی صـورت نگرفته 
وقـول صـد درصد نيـز به کسـی داده نشـده اسـت ادامـه می دهد که 
رونـد کار در مرحلـه تنظيم قرار داد اسـت و مـا در باره زمـان واگذاری 

نيز تعهـدی نداشـته ايم.
مديرعامـل سـازمان فرهنگی و هنـری شـهرداری قـم در عين حال 
با اشـاره بـه اينکـه برنامه ما بـرای واگذاری پاسـاژ سـعدی بـه مدت 
يکسـال همچنـان پابرجـا اسـت بـر اين نکتـه تأکيـد کرد کـه زمان 
بنـدی مشـخص بـرای ايـن واگـذاری در حـال حاضـر امـکان پذير 
نيسـت و بايـد تمـام کارهـا روال خـودرا طـی کننـد تـا بـرای مرحله 

افتتـاح و اسـتقرار هنرمنـدان زمـان اعالم شـود.
بالتکليفـی هنرمنـدان در واگذاری پاسـاژ سـعدی به آنـان مهم ترين 
دغدغـه اسـت حتـی آنـان خواسـتار اين مطلـب بودنـد که بـه آن ها 
گفتـه شـود واگـذاری صـورت نمی گيـرد تـا آن هـا مانند گذشـته در 
کنـار سـاير دغدغه ها و بی توجهی مسـئولين ايـن بار نيز نااميد شـوند 
نااميـدی کـه از عدم بيمه آنان تا نداشـتن مکان مناسـب برای عرضه 
توليداتشـان و يـا حتی عـدم پرداخـت وام و غيره بـرای آن ها قصه ای 

تکراری نخواهـد بود.

هنرهایی که خریدار ندارد/ انگشترسازی در منزل

سیده    مرضیه 
میرقادری

فرهنــگ و هنــر ایــران

http://mehrnews.com


صفحه 58 | شماره 14 | شهریور 95 MEHR NEWSAGENCY

17 مــرداد روز خبرنــگار 
اســت، روز کســانی کــه 
بــرای  را  تمــام ســال 
دیگــران مــی نگارنــد 
شــغل  رغــم  علــی  و 
حتــی  خطیرشــان 
امنیــت شــغلی نداشــته 
و تنهــا یــک روز از ســال ســهم بیــان 

شــود.  مــی  مشکاتشــان 

از  قبل تــر  خيلــی  زود،  خيلــی  صبح هــای 
ــوی  ــدار می ش ــواب بي ــه از خ ــی خان ــه اهال بقي
و بعضــاً شــب ها ديرتــر از آن هــا بــه رختخــواب 
ــان داری و  ــترس زم ــام روز را اس ــی روی. تم م
ــه از  ــود ک ــم ش ــوری تنظي ــت ط ــه دقايق اينک
اتفاقــی عقــب نمانــی و زمانــت از دســت نــرود.

خبرنـگار که باشـی چنيـن حکايتی دائـم برايت 
تکرار می شـود. البته گاهی هم ايـن روال عوض 
می شـود امـا بازهـم بـه نفـع تـو نخواهد بـود و 
معنـای آن ايـن  نيسـت که تـو می توانـی زمان 
بيشـتری را اسـتراحت کنی، بلکه اين تغيير روال 
زمانـی اسـت کـه تـو بـه داليلـی چـون حجـم 
بـاالی کار و يا سـفر يکی از مسـئولين کشـوری 
به اسـتانت مجبوری آن پاسـی از شـب را هم که 
به اسـتراحتت اختصـاص می دادی بيـدار مانده و 
بنـگاری، بنگاری به نفع کسـانی که حتی شـايد 
تورانمی شناسـد و هيچ گاه نيز نخواهند شناخت.

ــا  ــا شــبت را ب ــگار کــه باشــی، از صبــح ت خبرن
دغدغه هــای مــردم ســر می کنــی و شــايد 
ــان  ــه مندش ــو دغدغ ــه ت ــان ک ــک از آن هيچ ي
هســتی خــود را شــريک خســتگی هايت نداننــد.

خبرنــگار کــه باشــی غصــه مشــکالت همــه را 
ــگاری  ــان می ن ــرای شادی هايش ــوری، ب می خ
و مشکالتشــان را پيگيــر خواهــی شــد امــا 
مشــکالت خــودت همچنــان پابرجاســت و 
ــو و حــل آن  ــه فکــر مشــکالت ت هيچ کــس ب

ــت. نيس
ــف دوم  ــات، ردي ــی در جلس ــه باش ــگار ک خبرن
ــرای  ــز ب ــک مي ــی ي ــی گاه ــينی و حت می نش
گذاشــتن قلــم و کاغــذت مقابــل دســتانت 
نخواهــد بود تــا اندکی از مشــقت خبرنــگاری ات 

ــی. ــختی ننويس ــد و به س ــم کن ک

lخبرنــگار کــه باشــی، همیشــه 
اســترس همــراه توســت

همــراه  اســترس،  باشــی،  کــه  خبرنــگار 
ــود. طــوری کــه اگــر  ــو خواهــد ب هميشــگی ت
ــود  ــدا ش ــنجش آن پي ــرای س ــتگاه هايی ب دس
شــايد عقربه هــای آن تــاب ســنجش ايــن 
ــد و از دور  ــته باش ــراب را نداش ــترس و اضط اس

ــود. ــارج ش خ
ــد.  خبرنــگار کــه باشــی همــه از تــو توقــع دارن
ــا  ــکالت آن ه ــه مش ــد هم ــع دارن ــردم توق م
ــئولين  ــانی، مس ــئولين برس ــوش مس ــه گ را ب
ــه گــوش مــردم  ــار آن هــا را ب ــد اخب ــع دارن توق
ــد  ــه باي ــت ک ــگار اس ــن خبرن ــا اي ــانی ام برس

هيــچ توقعــی نداشــته باشــد و ســال ها باتحمــل 
ــد  ــالش کن ــد، ت ــراوان، بنويس ــقت های ف مش
ــن کار بازنشســته  ــه از اي ــم روزی ک ــايد ه و ش
می شــود نه تنهــا يک خانــه يــا ماشــين از 
ــه  ــر اينک ــه خاط ــه ب ــد، بلک ــته باش ــود نداش خ
ــدی  ــوده امي ــت از او نب ــرای حماي ــتی ب سياس
بــه آتيــه خــود بــا گرفتــن حقــوق بازنشســتگی 

ــدارد. ن
خبرنــگار »گــوش شــنوا و چشــم بيــدار جامعــه 
ــان  ــياری از متولي ــفانه بس ــا متأس ــت«، ام اس
رســيدگی بــه اوضــاع خبرنــگاران خــود را 
ــه  ــگاران را ن ــکالت خبرن ــواب زده و مش ــه خ ب

می شــنوند و نــه می بيننــد.
17 مــرداد روز خبرنــگار اســت. روزی کــه گاهی 
آن قــدر در ســکوت خبــری پيــش مــی رود کــه 
خــود خبرنــگاران نيــز آن را فرامــوش می کننــد.

ــال را  ــام س ــه تم ــت ک ــانی اس ــردا روز کس ف
ــک روز را  ــا ي ــد و تنه ــران می نگارن ــرای ديگ ب
بــرای خــود فرصــت دارنــد تــا مشکالتشــان را 
ــان  ــود آن ــر خ ــه اگ ــد. مشــکالتی ک ــان کنن بي
ــه  ــاً ب ــد، قطع ــری می کردن ــردم پيگي ــرای م ب

نتيجــه می رســيد.
متأســفانه و علی رغــم قــدرت رســانه ها در 
ــگاران در  ــژه خبرن ــگاه وي ــر و جاي ــر حاض عص
ــتان ها،  ــه شهرس ــا و البت ــور م ــان، در کش جه
آن گونــه کــه بايــد بــه خبرنــگاران توجــه 
ــکالت  ــا مش ــگاران ب ــاً خبرن ــود و بعض نمی ش
زيــادی از برخوردهــای نامناســب مســئولين بــه 
ــدم  ــا  ع ــه ت ــه گرفت ــد منصفان ــک نق ــر ي خاط
امنيــت شــغلی و ... مواجــه بــوده و دســت وپنجه 
نــرم می کننــد و تقريبــاً هيچ کــس خــود را 

ــد. ــکالت نمی دان ــن مش ــع اي ــه رف ــزم ب مل

lجــو حاکــم بــر اســتان خبرنــگاران 
را منفعــل کــرده اســت

جليــل رحيمــی، مديرمســئول هفته نامــه محلی 
ــکالت  ــوص مش ــردا« ، در خص ــاه ف »کرمانش
ــانه ای  ــای رس ــان و فض ــگاران، انتظاراتش خبرن
اســتان کرمانشــاه ضمــن تبريــک ايــن روز بــه 
ــتان  ــور و اس ــم کش ــانه ای و اهل قل ــه رس جامع
ــاه  ــتان کرمانش ــانه ای اس ــای رس ــت: فض گف

فضــای خوبــی اســت امــا متأســفانه جــو حاکــم 
ــی  ــرده و به نوع ــل ک ــا را منفع ــتان آن ه ــر اس ب

ــه اســت. ــگاران را گرفت ــزه خبرن انگي
وی افزود: خبرنگاران کرمانشـاهی افرادی پويا و 
فعال هسـتند اما جو حاکـم يک دل زدگـی و دل 
خوردگـی را بـرای آن ها پيـش آورده که دوسـت 

دارند کنار بايسـتند و در حاشـيه کار کنند.
ــی  ــيل خوب ــرد: پتانس ــان ک ــی خاطرنش رحيم
ــگاری  ــوزه خبرن ــد در ح ــروی توانمن ــر ني ازنظ
اســتان وجــود دارد و اســتان بايــد از ايــن 
ــارات  ــد و انتظ ــتفاده کن ــی اس ــيل به خوب پتانس

خبرنــگاران را بــرآورده کنــد.

خبرهــا  کتمــان  از  lمســئولین 
بپرهیزنــد و واقعیــات را انتقــال دهنــد

ــگاران انتظــار  ــًا خبرن ــرد: يقين ــح ک وی تصري
زيــادی ندارنــد، يکــی از انتظــارات آن هــا 
ــح و  ــور صحي ــار به ط ــه اخب ــت ک ــن اس اي
ــرد  ــرار گي ــار آن هــا ق ــه روز در اختي دقيــق و ب
و مســئولين از کتمــان خبرهــا بپرهيزنــد و 
ــه  ــه را مواج ــی جامع ــار واقع ــا اخب ــران ب مدي

ــد. کنن
ــاه  ــی »کرمانش ــه محل ــئول هفته نام مديرمس
فــردا« يکــی از معضــالت اســتان کرمانشــاه را 
معضــل بيــکاری دانســت و گفــت: اين مشــکل 
بــر همــه مبرهن شــده و هويداســت و متأســفانه 
در ســنوات گذشــته شــاهد بوديــم آمارهــا 
غيرواقعــی اعــالم می شــد و مديرانــی کــه 
ــد،  ــراض می کردن ــد اعت ــد و باي ــئول بودن مس

ــد. ــی نکردن اعتراض
وی افــزود: بيــان ناصحيــح ايــن آمارهــا، بــرای 
ــده ای  ــکالت عدي ــان مش ــزی مجري برنامه ري
ــد  ــران باي ــن مدي ــی آورد؛ بنابراي ــه وجــود م را ب
آنچــه واقعيــت دارد را بــا مــردم در ميــان 

ــد. ــرم ندانن ــگاران را نامح ــد و خبرن بگذارن

ــا  ــگاران ب ــت خبرن ــته نیس lشایس
ــی  ــورد بی لطف ــقت کاری، م ــن مش ای

ــد ــرار گیرن ــز ق ــی نی و بی رحم
کــه  ايــن جملــه  يــادآوری  بــا  رحيمــی 
ــنوای  ــا و ش ــوش بين ــم و گ ــگاران چش »خبرن

مــردم هســتند«، گفــت: بنابرايــن وظيفــه، 
از  اطالع رســانی  راســتای  در  خبرنــگاران 
قــدم  مــردم  بــه  اجرايــی  دســتگاه های 
برمی دارنــد و قطعــاً مشــقات زيــادی هــم 
ــته  ــذا  شايس ــوند ل ــل می ش ــن راه متحم در اي
ــی و  ــورد بی رحم ــقت، م ــن مش ــا اي ــت ب نيس
بی لطفــی برخــی از مديــران دســتگاه های 

ــد. ــرار بگيرن ــم ق ــی ه اجراي
ــران  ــه مدي ــت ک ــن اس ــار اي ــزود: انتظ وی اف
ســخت کوش، پرتــالش و توانمنــدی کــه 
ــق و  ــور دقي ــردم به ط ــا م ــتند ب ــتان هس در اس
ــه برخــورد و آنچــه در دســتگاه اجرايــی  صادقان
اتفــاق می افتــد را بــه مــردم برســانند و در ايــن 
ــی  ــل ارتباط ــوان پ ــگاران به عن ــتا از خبرن راس

ــد. ــک بگيرن کم

lلزوم توجه به معیشت خبرنگاران
ايــن فعــال رســانه ای اســتان کرمانشــاه 
ــوان  ــت خبرنــگاران به عن ــث معيش ــه بح ب
يکــی از مشــکالت آن هــا اشــاره کــرد و 
ــوب  ــرد خ ــت در عملک ــش معيش ــت: نق گف
خبرنــگاران خيلــی تأثيرگــذار اســت و در 
ــی  ــه وقت ــده ک ــد ش ــم تأکي ــرآن ه ــات ق آي
ــی  ــت؛ وقت ــم نيس ــاد ه ــت، مع ــاش نيس مع
خبرنــگار از کار روزانــه فــارغ شــده و بــه 
ــه  ــازی ک ــن ني ــد اولي ــه می کن ــزل مراجع من
ــر  ــن اگ ــت، بنابراي ــتش اس ــاز معيش دارد ني
ــته  ــوع را داش ــن موض ــه اي ــگار دغدغ خبرن
باشــد، قطعــًا از مســير اصلــی اش خــارج 

ــد. ــد ش خواه
ــه  ــبی ک ــای نامناس ــوص برخورده وی در خص
ــگاران  ــی خبرن ــا برخ ــا ب ــی از برنامه ه در برخ
جايــگاه  از  حمايــت  ضــرورت  و  می شــود 
خبرنــگاران در چنيــن برخوردهايــی گفــت: 
يقينــاً وزارت ارشــاد بايــد در ايــن زمينــه حامــی 
ــد و  ــت کن ــا حماي ــوده و از آن ه ــگاران ب خبرن
جــای تأســف دارد چنيــن برخوردهايی باکســانی 
ــد. ــردم رادارن ــه م ــانی ب ــد اطالع رس ــه قص ک
ــفانه وزارت  ــرد: متأس ــان ک ــی خاطرنش رحيم
اصلــی  متولــی  کــه  ارشــاد  و  فرهنــگ 
خبرنــگاران اســت در ايــن زمينــه کوتاهــی 

یک روز برای خبرنگارانی با مشکالت همه روزه/لزوم توجه به امنیت شغلی
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ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  اگــر  و  می کنــد 
اســالمی، جايــگاه خبرنــگاران را به درســتی 
ــداری  ــا قانون م ــتی و ب ــد و به درس ــن کن تبيي
ــچ گاه  ــد هي ــت کن ــان حماي ــدی از آن و قانونمن
هيــچ برخــورد ناشايســتی بــا خبرنــگار صــورت 

نخواهــد گرفــت.

ــای  ــام دوره ه ــاد در تم lوزارت ارش
ــت ــت زده اس ــت سیاس دول

ــگ و  ــون وزارت فرهن ــفانه چ ــزود: متأس وی اف
ــا سياســت  ــی دولت ه ــاد اســالمی در تمام ارش
زده اســت، از وظيفــه اصلــی و رســالت خــودش 
ــد و ايــن اســت کــه خبرنــگاران  ــه دور می مان ب
قــرار  بی مهــری  و  بی توجهــی  مــورد 
می گيرنــد و کســی هــم به عنــوان حامــی 

ــد. ــم نمی کن ــد عل ــا ق ــی آن ه اصل
يکــی ديگــر از فعــاالن رســانه ای اســتان 
خبرنــگاران،  خصــوص  در     ، کرمانشــاه 
مشکالتشــان و انتظاراتشــان گفــت: متأســفانه 
اســتان  در  رســانه ای  از همــکاران  برخــی 
ــی  ــه مطبوعات ــته وارد جامع ــاه ناخواس کرمانش
ــه  ــن زمين ــی در اي ــص خاص ــده اند و تخص ش
ــن موضــوع خــود مشــکالتی را  ــه اي ــد ک ندارن
بــرای خبرنــگاران اســتان کرمانشــاه بــه وجــود 

آورده اســت.
بابــک رئيســی افــزود: برخــی از ايــن افــراد يــا از 
طريق گرفتن سرپرســتی نشــريات ســرا ســری 
و يــا بــرای گرفتــن آگهــی جــذب بــرای  برخی 
ــری   ــه خب ــتان وارد جامع ــا در اس از هفته نامه ه
ــر  ــچ تخصصــی در حــوزه کار خب شــده اند و هي
ــراد  ــن اف ــود اي ــذا وج ــد. ل ــگاری  ندارن و خبرن
ــری اســتان  ــه خب ــی در جامع باعــث چالش هاي
شــده و ايــن نداشــتن تخصــص آن هــا در برخی 
ــوال  ــث زيرس ــری و... باع ــت های خب از نشس
ــه و  ــن زمين ــاذق در اي ــراد ح ــاير اف ــردن س ب

ــود. ــب می ش ــای نامناس برخورده
بــرای  آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  وی 
ــوزه را  ــن ح ــال در اي ــراد فع ــردن اف ــد ک توانمن
از ضروريــات برشــمرد تــا از ايــن طريــق شــاهد 
ــه  ــوده و جامع ــص ب ــرادی متخص ــت اف فعالي
ــيم. ــتان باش ــدی در اس ــا و توانمن ــری پوي خب

ــه  ــه خان ــن زمين ــه در اي ــزود: البت ــی اف رئيس
مطبوعــات اســتان اقداماتــی انجــام داده  و 
ــگاری  ــای خبرن ــزاری کالس ه ــد برگ می طلب
و آموزشــی بــرای ارتقــا خبرنــگاران ادامــه يابــد.

ــت مســئولین  ــه عدم حمای ــاد ب lانتق
از جامعــه خبــری اســتان

ــت برخــی از   ــال رســانه ای از عدم حماي ــن فع اي
مســئولين از جامعــه خبــری و رســانه ای اســتان  
ــتان  ــری اس ــه خب ــت: جامع ــرد و گف ــاد ک انتق
بايــد موردحمايــت  کرمانشــاه آن چنان کــه 
ــز  ــل آن ني ــی از دالي ــتند و يک ــئولين نيس مس
ــص  ــنا و غيرمتخص ــراد ناآش ــن اف ــود همي وج
ــياری از  ــفانه بس ــت و متأس ــوزه اس ــن ح در اي
مســئولين بــا هميــن ديــد ســاير افــراد فعــال در 

ــد. ــوزه را می بينن ــن ح اي
وی تصريــح کــرد: از ســوی ديگــر متأســفانه به 
دليــل اينکــه منبــع درآمــد بســياری از نشــريات 
خصوصــاً از نــوع مکتــوب، آگهــی اســت، 

ــه  از  ــت به نقد منصفان ــگاری دس ــه خبرن چنانچ
برخــی از  دســتگاه يــا مديــری بزنــد، از ســوی 
آن دســتگاه يــا مديــر بــا برخوردهــای نامناســب 
ــا  ــه و ي ــرای آن روزنام ــی ب ــع آگه ــون قط چ
نشــريه و يــا حتــی عــدم حضــور در جلســات آن 
ــت  ــی اس ــن در حال ــود و اي ــه می ش اداره  مواج
کــه خبرنــگار، تنهــا به عنــوان پــل ارتباطــی بين 
مــردم و مســئولين جهــت بيــان مشــکالت بــه 
عملکردهــا انتقــاد کــرده و هيــچ حــب و بغــض 

ــوده اســت. ــل نب شــخصی در آن دخي
ــد  ــگار می توان ــرد: خبرن رئيســی خاطرنشــان ک
ــل ارتباطــی  ــاد منصــف و پ ــک نق ــوان ي به عن
عمــل و حتــی بــازوی توانمند مســئولين باشــد، 
ــغله  ــه مش ــه ب ــا توج ــئول ب ــک مس ــه ي چراک
فــراوان شــايد برخــی از مشــکالت را نبينــد امــا 
ــه  ــن زمين ــگاران در اي ــوان خبرن ــد از ت می توان

اســتفاده کنــد.
وی افــزود: ايــن خبرنــگار اســت کــه می توانــد 
ــب  ــکالت و مطال ــود مش ــوان خ ــم و ت ــا قل ب
موردنظــر را به مســئولين منتقــل و آن هــا را آگاه 
ــذا حتمــاً بايــد مســئولين از خبرنــگاران  کنــد، ل
ــگاران  ــوان خبرن ــد از ت ــا بتوان ــت کــرده ت حماي
ــع  ــرای رف ــود ب ــوش خ ــم و گ ــوان چش به عن

ــرد. مشــکالت موجــود بهــره بگي
ــراز تأســف  ــا اب ــال رســانه ای اســتان ب ــن فع اي
ــری  ــد خب ــگاران تعه ــی از خبرن ــه برخ از اينک
از  دســته  ايــن  متأســفانه  گفــت:  ندارنــد 
خبرنــگاران در برخوردهــای بــدی کــه از ســوی 
ــا  ــط عمومی ه ــا رواب ــئولين و ي ــی از  مس برخ
ــا آنــان صــورت می گيــرد  دوبــاره بــه ســمت  ب
آن هــا می رونــد و ايــن خــود باعــث شــده 
ــظ  ــد حف ــه باي ــه ک ــگاران آن گون ــگاه خبرن جاي

ــود. نش
ــد در اســتان  ــه ب ــه يک روي ــز ب وی اشــاره ای ني
کرمانشــاه و بــرای نشــريات مکتوب داشــت که 
طــی آن خبرنــگاران پــس از چــاپ نشــريه کوله 
بــاری از نشــريه خــود را بــرای توزيــع در ســطح 

ادارات می برنــد.
ــی  ــيار غلط ــن کار، کار بس ــزود: اي ــی اف رئيس
ــک  ــب ي ــدر مطل ــه آن ق ــی ک ــت؛ و زمان اس
ــی  ــری باالي ــار خب ــد باشــد و ب ــگار توانمن خبرن
ــه  ــال تهي ــه دنب ــد ب ــر باي ــد، مدي ــته باش داش
نشــريه او باشــد، نــه خــود خبرنــگار بــه دنبــال 
ــای ادارات  ــط عمومی ه ــن رواب ــع آن و اي توزي
هســتند کــه ملــزم به جســتجوی اخبــار خــود از 

ــتند. ــتان هس ــره در اس ــريات منتش ــن نش بي
ــه  ــن روي ــفانه اي ــرد: متأس ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــا ک ــز توســط برخــی از دوســتان م ــط ني غل
ــد  ــاق می افت ــتند اتف ــن کار نيس ــص اي متخص
ــا رســالت  و بعضــاً ايــن افــراد هــدف خبــری ي
خبــری ای را دنبــال نمی کننــد، بلکــه تنهــا بــه 
ــن  ــاش از اي ــی و امرارمع ــن آگه ــال گرفت دنب
طريــق به عنــوان يــک شــغل، نــه يــک حرفــه، 

ــر هســتند. ــارت و هن مه

خبرنــگاران  برخــی  lمتأســفانه 
عمومی هــا  روابــط  پیاده نظــام 

هســتند
ايــن فعــال رســانه ای اســتان کرمانشــاه، 
هم چنيــن از  اينکــه برخــی از خبرنــگاران 

ــازمان های  ــا و س ــط عمومی ه ــام رواب پياده نظ
گفــت:  و  کــرد  انتقــاد  هســتند  اجرايــی 
ــراد غيرمتخصــص  ــداد اف ــان تع ــفانه هم متأس
ــد  ــوزه ورود کرده ان ــن ح ــه اي ــط ب ــه به غل ک
ــاری  ــد و اخب ــش می گيرن ــی را پي ــن روش چني
ــه  ــه ب ــد ک ــود منعکــس می کنن ــانه خ را در رس
ــا بتواننــد پلــی  طبــع و بــاب دل آن هــا باشــد ت
بيــن خــود و آن دســتگاه بــرای گرفتــن آگهــی 
بزننــد. درحالی کــه ايــن پــل می توانــد از طــرق 
ديگــر چــون توليــد محتواهای قــوی نيــز اتفاق 
بيفتــد و در کنــار آن خبرنــگار بتواننــد نقــد 

ــد. ــته باش ــز داش ــه ني منصفان
وی تأکيــد کــرد: ايــن مديــران و مــردم هســتند 
ــا اگــر  ــگار باشــند ت ــال خبرن ــه دنب ــد ب کــه باي
جايــی، مشــکلی وجــود دارد خبرنــگار به عنــوان 
پــل ارتباطــی بيــن حاکميــت، مســئولين و مردم 
ــه  ــا ب عمــل کــرده و آن هــا را منعکــس کنــد ت

نتيجــه مناســب برســند.
رئيســی ادامــه داد: بــه عقيــده مــن ايــن 
ــر  ــه دفات ــد ب ــران و مــردم هســتند کــه باي مدي
ــرده و  ــه ک ــا و... مراجع ــريات، خبرگزاری ه نش
ــرای توســعه اســتان  ــد ب ــگاران بخواهن از خبرن
ــورت  ــن ص ــه در اي ــد؛ ک ــک کنن ــا را کم آن ه
ــگاه  ــد و هــم جاي ــا می ياب هــم عملکردهــا ارتق

و شــأن خبرنــگاران حفــظ می شــود.

lقلممــان را نفروشــیم و چشــممان را 
ــه عملکــرد مســئولین نبندیم ب

وی خطــاب بــه خبرنــگاران اســتان گفــت: 
خواهــش مــن از دوســتان خبرنــگار و رســانه ای 
ــت  ــرد درس ــا عملک ــه ب ــت ک ــن اس ــتان اي اس
خودمــان جامعــه خبــری را زيــر ســؤال نبريــم. 
ــا و  ــئول هفته نامه ه ــران مس ــن از مدي هم چني
حتی سرپرســتان اســتانی نشــريات ســرا ســری 
تقاضامنــدم در جــذب افراد بــرای کار خبــری، از 
افــراد توانمنــد اســتفاده کننــد و مســئولين جذب 
آگهــی را از خبرنــگاران جــدا کننــد چراکــه 

وظيفــه هرکــدام جــدا اســت.
ايــن فعــال رســانه ای هم چنيــن خواســتار حفــظ 
ــا و  ــود آن ه ــوی خ ــگاران از س ــگاه خبرن جاي
ــه  ــد ب ــگاران باي ــت: خبرن مســئولين شــد و گف
نحــوی عمــل کننــد کــه جايــگاه جامعــه خبری 
ــع قلممــان را نفروشــيم و  ــظ شــود و  درواق حف
بــرای مثــال بــه خاطــر يــک آگهــی چشــممان 

را بــر عملکــرد مديــران نبنديــم.
وی پيشــنهاد کــرد، نهادهــای مرتبــط بــا حــوزه 
ــه مطبوعــات  ــگاری در اســتان چــون خان خبرن
فعال تــر عمــل کننــد و در مباحثــی چــون 
ــرده و  ــريات ورود ک ــگاران در نش ــذب خبرن ج
ــران نشــريات و خبرگزاری هــا  ــه مدي ــل ب حداق
باشــد  داشــته  دراين ارتبــاط  توصيه هايــی 
ــتان از  ــی اس ــانه ای و مطبوعات ــه رس ــا جامع ت

ــرد. ــه نگي ــش فاصل ــی و واقع ــگاه اصل جاي
ــتان  ــا در اس ــه م ــرد: البت ــح ک ــی تصري رئيس
ــم کــه شــايد  ــی هــم داري کرمانشــاه خبرنگاران
ازنظــر توانمنــدی بســياری از خبرنــگاران 
ــا را  ــه آن ه ــدی و تجرب ــين توانمن پايتخت نش
ــی  ــه قليل ــفانه جامع ــا متأس ــند؛ ام ــته باش نداش
کــه متخصــص ايــن کار نيســتند، جايــگاه آنــان 

را متزلــزل کــرده و از ارزش می اندازنــد.

lضرورت بـکار گیری افـراد توانمند و 
متخصص بـرای کار خبری

ــری  ــد انتخــاب و به کارگي ــرد: باي ــد ک وی تأکي
ــاص  ــتانداردهای خ ــر اســاس اس ــگاران ب خبرن
ــه  ــک جامع ــا ي ــرد ت ــورت گي ــص ص و تخص
خبــری خيلــی توانمنــد شــويم و هــر خبرنــگار 
بتوانــد نماينــده مــردم اســتان کرمانشــاه بــرای 

ــان مشــکالتش باشــد. بي
کرمانشــاه  اســتان  رســانه ای  فعــال  ايــن 
هم چنيــن از مســئولين خواســت کــه بــه همــه 
ــه  ــل ک ــده قلي ــک ع ــد ي ــه دي ــگاران ب خبرن
ــد  ــگاه نکنن ــه شــده اند ن ــن حرف ــط وارد اي به غل
ــعه  ــه توس ــم ب ــت ه ــم دست به دس ــا بتواني ت

ــم. ــک کني ــتان کم اس
وی خاطرنشــان کــرد: مديــران بــه خبرنــگاران 
ــد و از  ــگاه کنن ــای خــود ن ــوان چشــم بين به عن
آنــان نخواهنــد کــه بــه خاطــر يــک آگهــی، از 
مشــکالت چشم پوشــی کــرده و آن هــا را بيــان 
عمومی هــا  روابــط  از  هم چنيــن   نکننــد. 
خواســت کــه بــا توجــه بــه امکانــات ســازمانی 
خــود، اقــدام بــه تهيــه نشــريات کننــد و 
نخواهنــد کــه خبرنــگاران هــرروز و هــر هفتــه 
کولــه بــاری از روزنامــه را بــه دوش کشــيده تــا 

ــانند. ــان برس ــه اطالعش ــا را ب ــار آن ه اخب

ــن  ــغلی بزرگ تری ــت ش ــدم امنی lع
مشــکل خبرنــگاران اســت

ــن  ــغلی را بزرگ تري ــت ش ــدم امني ــی ع رئيس
مشــکل خبرنــگاران دانســت و گفت: متأســفانه 
جايــگاه خبرنــگاران متزلــزل اســت و بــه دليــل 
ــذر او  ــه ع ــان ک ــر زم ــت شــغلی، ه ــدم امني ع
ــاع از حقوقــش  ــه دف ــادر ب ــد ديگــر ق را بخواهن
ــت  ــگار امني ــک خبرن ــه ي ــی ک ــت و زمان نيس
شــغلی نداشــته باشــد، قطعــاً نمی توانــد فــردی 

ــر باشــد. ــا در عرصــه خب پوي
وی تصريــح کــرد: هميــن عــدم امنيــت 
ــی از  ــودن برخ ــل ب ــی منفع ــل اصل ــغلی دلي ش
ــی  ــت و زمان ــکالت اس ــه مش ــبت ب ــا نس آن ه
ــد  ــته باش ــی داش ــه مال ــود دغدغ ــرد خ ــه ف ک
ــران، روابــط  به ناچــار تســليم خواســته های مدي
ــد  ــی خواه ــذب آگه ــرای ج ــا و...ب عمومی ه
ــز شــکل  ــگاری ني ــی خبرن شــد و رســالت اصل

ــت. ــد گرف نخواه

lمرجعــی بــرای پیگیــری مشــکالت 
خبرنــگاران وجــود نــدارد

ــی  ــزود: زمان ــتان اف ــانه ای اس ــال رس ــن فع اي
ــراج  ــه و... از کار اخ ــر کارخان ــک کارگ ــه ي ک
می شــود، مرجعــی بــرای مطالبــه حقــش 
ــگاری  ــا متأســفانه در وادی خبرن وجــود دارد، ام
ايــن مرجــع  وجــود نــدارد و خبرنــگار نمی توانــد 
ــود را از  ــت خ ــال فعالي ــد س ــق چن ــر و ح عم

ــد. ــری کن ــی پيگي ــق قانون طري
وی خاطرنشــان کــرد: خبرنــگار چنديــن ســال 
از عمــر خــود را بــدون هيــچ پشــتيانی فعاليــت 
ــود  ــکار می ش ــم بي ــک تصمي ــا ي ــد و ب می کن
ــد  ــذا باي ــرد. ل ــود را بگي ــق خ ــد ح و نمی توان
ايــن موضــوع از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
ــه  ــری و توج ــدی پيگي ــورت ج ــالمی به ص اس

ــود. ش

فرهنــگ و هنــر ایــران
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»آبــش خاتــون« تنهــا فرمانــروای زن فــارس بــوده کــه در قرن هفتــم هجری مــی زیســته و بنابر اســناد 
تاریخــی، نزدیــک بــه 11 ســال بــر فــارس حکومــت کــرده اســت. وی دختــر» ســعد بــن ابــی بکربــن 

ســعید زنگــی« و همســر  پســر هاکــو خــان مغــول و آخریــن اتابــک از خانــدان ســلغریان اســت.

 ایــن اثــر بــه دلیــل بافــت تاریخــی منحصربه فــرد خــود، در آینــده ای نه چنــدان دور بــه ثبــت جهانــی 
خواهــد رســید امــا بــرای تحقــق ایــن هــدف موانــع و مشــکاتی ازجملــه تملــک عرصــه تپــه هگمتانــه 

وجــود دارد و عــدم ســاماندهی منظــره ایــن تپــه رونــد کار را بــا کنــدی مواجــه کــرده اســت.

ــر  ــای س ــزرگ و مناره ه ــای ب ــره، حوض ه ــن، رواق و حج ــن صح ــه از چندی ــردی ک ــای منحصربه ف بن
ــده ای  ــر بینن ــم ه ــا چش ــن بن ــای ای ــی کاری و گچ بری ه ــت، کاش ــده اس ــیده ساخته ش ــک کش ــه فل ب
ــوید  ــک می ش ــا نزدی ــن بن ــده ای ــری ش ــای گچ ب ــه دیواره ه ــی ب ــا وقت ــد ام ــره می کن ــود خی ــه خ را ب

ــد. ــخ کــوب می کن ــده را می ــر بینن ــب ه ــگفتی و تعج ش

ایــن روزهــا حملــه یــک حیــوان ناشــناخته بــه دام هــای مــردم شــهداد کــه تنهــا بخــش درونــی بــدن 
حیــوان را می خــورد موجــب تــرس و نگرانــی اهالــی ایــن شــهر تاریخــی شــده اســت و هــر روز تنــور 

ــود.  ــر می ش ــایعات داغ ت ش

ــرقت  ــردم س ــارقان از م ــه س ــود ک ــی ب ــای خال ــو از کیف ه ــه ممل ــمالی مجموع ــش ش ــای بخ  اتاقک ه
ــه  ــه اینک ــه قابل توج ــد نکت ــده می ش ــا دی ــش از بن ــن بخ ــز در ای ــادان نی ــور معت ــای حض ــرده و بقای ک
بســیاری از اهالــی محلــه بافــت تاریخــی کرمــان از حضــور ایــن بنــای تاریخــی در ایــن بخــش از شــهر 
ابــراز نارضایتــی می کردنــد امــا بعــد از گــزارش مهــر کار بازســازی ایــن بنــا بــا مشــارکت شــهرداری 

کرمــان آغــاز شــد.

اول بــار یــک دانشــجوی باســتان شناســی متوجــه پناهگاهــی صخــره ای در یکــی از دورافتــاده تریــن 
ــن غــار صخــره ای  ــاری را از دل ای ــو شــد. کاوش هــای بعــدی باســتان شناســی آث روســتاهای عمارل
اســتخراج کــرد کــه قدمــت آن را بــه دوره »پارینــه ســنگی« مــی رســاند. پناهگاهــی کــه در عصر شــکار 
ــار در  ــان و دوره قاج ــیان، پارتی ــار دوران هخامنش ــوده و آث ــاهرود ب ــکارچیان دره ش ــراق ش ــل ات مح

حریــم آن کشــف شــده اســت.

میــرٍاث ایــــران
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ــون«  ــش خات ــگاه »آب آرام
تنهــا  عنــوان  بــه 
فــارس  زن  فرمانــروای 
در آســتانه نابــودی قــرار 
دارد و تــا بــه حــال هیچ 
نیــز  مرمتــی  اقــدام 
بــرای ایــن بنــا صــورت 
نگرفتــه تــا هــر روز بــه تخریــب نزدیکتــر 

شــود. 

ــارس  ــروای زن ف ــا فرمان ــون« تنه ــش خات »آب
بــوده کــه در قــرن هفتــم هجــری مــی زيســته 
و بنابــر اســناد تاريخــی، نزديــک بــه 11 ســال بر 
فــارس حکومــت کــرده اســت. وی دختر» ســعد 
بــن ابــی بکربــن ســعيد زنگــی« و همســر  پســر 
هالکــو خــان مغــول و آخريــن اتابــک از خانــدان 

ســلغريان اســت.
ــارس  ــروای ف ــن زن ســال ۶۶۲ قمــری فرمان اي
بــوده و بــر اســاس مســتندات موجــود او در 
زمــان حکمرانــی خــود فعاليتهــای زيــادی بــرای 

ــت. ــام داده اس ــهر انج ــرفت ش پيش
ــاط آبــش  ــام رب ــه ن مقبــره آبــش خاتــون کــه ب
نيــز شــناخته مــی شــود بنايــی ســه طبقــه بــوده 
؛ اطــراف مقبــره بــا کاشــی هــای نفيســی تزئين 
شــده کــه بســياری از آنهــا از بيــن رفتــه اســت. 
در داخــل بنــا و در حيــاط آرامــگاه، دو ســنگ قبر 

بــا معجــری آهنــی قــرار دارد.
آبــش خاتــون در دوران حکومــت و زندگــی خــود 
در فــارس و شــيراز، فعاليــت هــای بســياری برای 
ــه  ــت. ب ــام داده اس ــرزمين اش انج ــرفت س پيش
گــواه تاريــخ ايــن فرمانــروای زن در ســال هــای 
۶۲3 تــا ۶۸5 هجــری قمــری اقــدام بــه ســاخت 
مدرســه، کاروانســرا و ديگــر بناهــای عــام 

ــه کــرده اســت . المنفع
ــاه 1310 در  ــون در 15 دی م ــش خات ــگاه آب آرام

فهرســت ملــی جــای گرفتــه اســت.
ــدان  ــه مي ــيده ب ــيبويه، نرس ــوار س ــيراز، بول »ش
ــن  ــون«، اي ــش خات ــگاه آب ــدس، آرام ــاع مق دف
ــا  ــن روزه ــه اي ــت ک ــگاه اس ــای آرام آدرس بن
ــرای  ــی ب ــه ارگان ــده ای دارد و ن ــد کنن ــه بازدي ن

ــد. ــی زن ــاال م ــتين ب ــش آس مرمت

سالهاســت ايــن آرامــگاه بــه حــال خــودش رهــا 
شــده و هــر روز نيــز بــر فرســودگی و نابــودی آن 
نزديــک تــر مــی شــود. سالهاســت بــر در اصلــی 
بنــا قــل و زنجيــر بســته انــد تــا کســی نتوانــد از 
بنــا بازديــد کنــد و داربســتهايی کــه ده هــا ســال 

از وجودشــان مــی گــذرد.
معــاون اوقــاف فــارس بــه خبرنــگار مهــر در اين 
خصــوص گفــت: ســاماندهی ايــن آرامــگاه  چند 

ســال قبل بــه همــراه ديگــر بقــاع در دســتور کار 
قــرار گرفــت.

اليــاس رضايــی ادامــه داد: در آن ســالها بيــش از 
70 بقــاع متبرکــه و امامــزاده بــر اســاس اولويــت 
در حالــی مرمــت و بازســازی شــد کــه در بافــت 

قديمــی شــيراز قــرار داشــتند.
وی اظهــار داشــت: امــا آن زمــان بــه دليــل پــاره 
ای مشــکالت از جملــه کمبــود اعتبــار بازســازی 
ــره  ــار مقب ــدود چه ــون و ح ــش خات ــره آب مقب
ــل  ــه دلي ــان ب ــه همچن ــد ک ــی مان ــر باق ديگ

ــت. ــده اس ــف مان ــار، بالتکلي ــود اعتب کمب
ــا  ــر اينکــه ب ــد ب ــا تاکي ــارس ب معــاون اوقــاف ف
اعتبــارات انــدک نمــی تــوان ايــن مقبــره هــا را 
بازســازی کــرد، گفــت: طــی چنــد ســال گذشــته 
ــه ايــن بنــا وارد شــده و در صــورت  آســيبهايی ب
تاميــن اعتبــار بازســازی آن نيــز آغــاز مــی شــود.

وی بــر لــزوم تهيــه طــرح جامــع مرمتــی بــرای 
ــرد و  ــد ک ــی تاکي ــی- مذهب ــر تاريخ ــن اث اي
افــزود: پرونــده مرمتــی آرامــگاه آبــش خاتــون در 
قالــب يــک پــروژه مشــارکتی بايــد بــا همــکاری 
ــاف   ــهرداری و اوق ــارس، ش ــی ف ــراث فرهنگ مي

ــود. ــوده ش گش
رضايـی ادامـه داد: اداره اوقاف آمادگـی کامل دارد 
کـه بـرای مرمـت و احيـای چنيـن اماکـن ثبتی 
کـه در تملـک اوقـاف اسـت بـا ديگـر نهادهـای 

فرهنگـی و اجرايـی اسـتان همـکاری کند.
معــاون اوقــاف فــارس تاکيــد کــرد: ايــن 
ــه درآمــدی از راه فــروش بليــط  مقبــره هيچگون
ــی  ــه تنهاي ــز ب ــاف ني ــه اوق ــدارد و بودج و ... ن
ايــن رو  از  پاســخگوی مرمــت آن نيســت 
ــن اداره  ــا اي ــط ب ــای ذی رب ــر نهاده ــد ديگ باي

همــکاری کننــد.

میـراث ایــران

هادی فتحی

آرامگاه تنها فرمانروای زن فارس در آستانه نابودی
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میـراث ایــران

تپــه »هگمتانــه« بــا تمدنــی 3000 ســاله 
قــرار گرفتــن در لیســت آثــار جهانی را 
ــرض  ــه تع ــد درحالی ک ــار می کش انتظ
ــوار در  ــداث پارک س ــی و اح ــر تاریخ ــن اث ــم ای ــه حری ب

ضلــع شــرقی آن، ایــن رونــد را کنــد کــرده اســت. 

يکــی از آثــار تاريخــی اســتان همــدان کــه در آســتانه ثبــت جهانی 
ــه  ــن تپ ــت؛ اي ــه اس ــتانی هگمتان ــه باس ــرار دارد تپ ــکو ق در يونس
ــار  ــد، 30 هکت ــال می رس ــه 3000 س ــت آن ب ــه قدم ــی ک تاريخ
ــان  ــان اکبات مســاحت دارد و در بخــش شــمالی و در انتهــای خياب

ــرار دارد. ــدان ق هم
ــار  ــده آث ــه دربرگيرن ــی، هگمتان ــای باستان شناس ــق کاوش ه طب
تاريخــی دوره مــاد، هخامنشــی و اشــکانی بــوده و معمــاری و طرح 
و نقشــه منظــم ايــن شــهر حاکــی از وجــود يــک شــبکه منظــم 
ــری  ــود اث ــوع خ ــه در ن ــت ک ــهر اس ــانی در ش ــرفته آب رس و پيش

ــد. ــمار می آي ــه ش ــم ب ــمند و مه ارزش
ــود، در  ــرد خ ــی منحصربه ف ــت تاريخ ــل باف ــه دلي ــر ب ــن اث اي
آينــده ای نه چنــدان دور بــه ثبــت جهانــی خواهــد رســيد امــا بــرای 
تحقــق ايــن هــدف موانــع و مشــکالتی ازجملــه تملــک عرصــه 
ــه  ــن تپ ــاماندهی منظــره اي ــدم س ــود دارد و ع ــه وج ــه هگمتان تپ

ــرده اســت. ــه ک ــدی مواج ــا کن ــد کار را ب رون

lایجــاد پارک ســوار در ضلــع شــرقی تپــه هگمتانــه 
ــت ــده اس ــاز ش مشکل س

عــالوه بــر ايــن ايجــاد پارک ســوار در ضلــع شــرقی ايــن شــهر بــه 
مشــکالت موجــود بــر آن افــزوده و راه جهانی شــدن آن را مســدود 

کــرده اســت.
ــرای بررســی  ــده ايــن تپــه تاريخــی ب ــر اســاس بررســی ها پرون ب
ــت از بازگشــت  ــا حکاي ــا حرف وحديث ه ــده ام ــورا ارسال ش ــه ش ب

ــر تاريخــی دارد. ــده و عــدم جهانی شــدن ايــن اث پرون
هرچنـد ميـراث فرهنگی بـا ادارات مرتبـط مکاتبات فراوانی داشـته 
و اسـتاندار همـدان نيـز بـر لزوم ثبـت جهانـی اين اثـر تأکيـد دارد، 
امـا متأسـفانه تاکنـون در ايـن زمينـه اقدامـی صـورت نگرفتـه و 

تالش هـای الزم بـرای رفـع موانـع بی نتيجـه مانـده اسـت.

lشهر باستانی هگمتانه دارای قدمتی 3000 ساله است
در هميــن زمينــه مديــرکل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی 
ــدان  ــتان هم ــه اس ــان اينک ــدان بابي ــتان هم ــگری اس و گردش
به عنــوان پايتخــت تاريــخ و تمــدن ايــران آثــار باســتانی 
ــه  ــور بلک ــا در کش ــه نه تنه ــای داده ک ــود ج ــری در دل خ بی نظي
در دنيــا بی نظيــر اســت، گفــت: شــهر باســتانی هگمتانــه ازجملــه 

ــت. ــاله اس ــی 3000 س ــار و دارای قدمت ــن آث اي
علــی مالميــر بــا اشــاره بــه اينکــه ميــراث فرهنگــی پرونــده ايــن 
ــال  ــر در ح ــن اث ــرده و اي ــال ک ــی ارس ــت جهان ــرای ثب ــر را ب اث
ــدن  ــرای جهانی ش ــه داد: ب ــت، ادام ــان اس ــی های کارشناس بررس
يــک اثــر بايــد شــرايط خاصــی تأميــن شــود و متأســفانه ايــن اثــر 
ــع آن  ــورت رف ــه در ص ــت ک ــه اس ــکالتی مواج ــا مش ــی ب تاريخ

ــود. ــدوار ب ــدن آن امي ــه جهانی ش ــوان ب می ت
وی عنــوان کــرد: تاکنــون ساخت وســازها در حريــم ايــن 
اثــر بــدون توجــه بــه چشــم انداز هگمتانــه صــورت گرفتــه 
به طوری کــه در اطــراف ايــن مــکان شــاهد بناهــای متعــددی کــه 

ــتيم. ــدارد، هس ــی ن ــر همخوان ــن اث ــا اي ب

ــه  ــهر هگمتان ــرون ش ــاختمان های بی ــا و س lنماه
ــد ــرار ده ــرض ق ــورد تع ــر را م ــد اث نبای

مديــرکل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و گردشــگری همــدان 
اضافــه کــرد: تمام نماهــا و ســاختمان های بيــرون شــهر هگمتانــه، 

ــت  ــا رعاي ــد ب ــه باي ــورت گرفت ــازهای ص ــات و ساخت وس ارتفاع
ــود و  ــام ش ــدوده انج ــن مح ــی اي ــی و قانون ــکات اصول ــی ن برخ

ــه را مــورد تعــرض قــرار ندهــد. محــدوده هگمتان
مالميــر بــا اشــاره بــه عــدم رعايــت حريــم تپــه هگمتانــه 
ــه  ــدام ب ــدون هماهنگــی اق ــوان کــرد: متأســفانه شــهرداری ب عن
ــد  ــه می توان ــرده ک ــه ک ــن منطق ــوار در اي ــاز و پارک س ساخت وس

ــد. ــرار ده ــد ق ــرض تهدي ــر را در مع ــن اث اي
وی گفــت: در صــورت قبــول نشــدن ايــن اثــر بــرای ثبــت جهانــی 
بايــد موانــع موجــود برداشــته شــود کــه ايــن اقــدام نيازمنــد اعتبــار 

30 ميليــارد تومانــی و تهيــه يــک نقشــه مديريتی اســت.
مديــرکل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و گردشــگری همــدان 
عنــوان کــرد: در صــورت بازگشــت پرونــده هگمتانــه و درخواســت 
بــرای رفــع موانــع آن بــرای ثبــت جهانــی، شــهرداری مکلــف بــه 
ايجــاد شــرايط مناســب و رفــع مشــکالت ايجادشــده بــرای تحقق 

ايــن هــدف اســت.

l»شهر زیرزمینی ارزانفود« در نوبت ثبت جهانی است
ــی  ــر تاريخ ــده اث ــه پرون ــه هگمتان ــار تپ ــرد: در کن ــوان ک وی عن
طبيعــی »شــهر زيرزمينــی ارزانفود«نيــز بــرای ثبــت در فهرســت 
آثــار جهانــی يونســکو آمــاده و ارسال شــده کــه پيش بينــی 
ــت  ــه ثب ــر از هگمتان ــود« زودت ــی ارزانف ــهر زيرزمين ــود »ش می ش

ــود. ــی ش جهان
ــهر  ــيجان، ش ــه، ارگ نوش ــای گنج نام ــه، کتيبه ه ــه هگمتان تپ
زيرزمينــی ســامن، شــهر زيرزمينــی ارزانفــود و مجموعــه 
ــت  ــه قابلي ــتند ک ــاری هس ــوق« آث ــه ج ــت کندهای »قلع دس
ــتی  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــرکل مي ــی دارندمدي ــت جهان ثب
ــت  ــه قابلي ــدان ک ــاری در هم ــه آث ــدان ب ــگری هم و گردش
جهانی شــدن دارنــد، اشــاره کــرد و افــزود: تپــه هگمتانــه، 
زيرزمينــی  شــهر  نوشــيجان،  ارگ  گنج نامــه،  کتيبه هــای 
ــت کندهای  ــه دس ــود و مجموع ــی ارزانف ــهر زيرزمين ــامن، ش س
ــی  ــت جهان ــت ثب ــه قابلي ــتند ک ــاری هس ــوق« آث ــه ج »قلع

ــد. دارن
طبــق گفتــه کارشناســان بــه دليــل تــردد اتوبوس هــا تپــه 
ــه«  ــام »ارامن ــدس« و حم ــتپانوس مق ــای »اس ــتانی، کليس باس
ــراث  ــرکل مي ــد مدي ــد، هرچن ــد ش ــب خواه ــان تخري به مرورزم
ــه  ــف ب ــهرداری مکل ــد اســت ش ــدان معتق ــتان هم ــی اس فرهنگ
رعايــت حريــم هگمتانــه اســت امــا بايــد ديــد کــه آيــا شــهرداری 

ــر! ــا خي ــرد ي ــد ک ــول خواه ــی را قب ــراث فرهنگ ــرايط مي ش
ــرای  ــی ب ــه فراوان ــدان هزين ــهرداری هم ــر ش ــوی ديگ از س
ــر آن  ــرده و تغيي ــرف ک ــوار ص ــه پارک س ــکان ب ــن م ــه اي تعبي
بنــا بــر ادعــای شــهرداری نوعــی هــدر رفــت هزينه هــا اســت.

900l اثــر تاریخــی در اســتان همــدان ثبــت ملــی 
شــده اســت

ــگری  ــتی و گردش ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــت مي ــاون مرم مع
همــدان نيــز در هميــن زمينــه بابيــان اينکــه در کشــور 33 هــزار 
اثــر ثبت شــده وجــود دارد کــه از ايــن تعــداد  900 اثــر  متعلــق بــه 
اســتان همــدان اســت، گفت:پرونــده ثبــت جهانــی تپــه باســتانی 
ــی  ــت جهان ــرای ثب ــت ب ــن اس ــا ممک ــده ام ــه تشکيل ش هگمتان

مشــکالتی در پيــش داشــته باشــد.
ــی  ــار تاريخ ــت و آث ــه هوي ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب ــرام توتونچ به
ــی از آن  ــی و دولت ــش خصوص ــظ و بخ ــد حف ــدان باي ــتان هم اس
حمايــت کننــد گفــت: تــردد اتوبوس هــا در  منطقــه هگمتانــه بــه 
ســاختار ايــن تپــه ضربــه می زنــد و ايــن موضــوع موجــب خواهــد 
شــد کــه نتوانــد امتيــاز و نمــره قابــل قبولــی از داوران بــرای ثبــت 

جهانــی در يونســکو دريافــت کنــد.
ــر  وی افــزود: يکــی از مشــکالت موجــود در جهانی شــدن ايــن اث
تملــک عرصه هــای ايــن محوطــه اســت کــه در يــک دهــه اخيــر 
۸0 ميليــارد ريــال بــرای تملــک و آزادســازی عرصه هــای محوطــه 
باســتانی هگمتانــه هزينــه شــده امــا هنــوز 150 پالک مســکونی و 

تجــاری در عرصــه باقی مانــده اســت.

ــود در  ــی ارزانف ــهر زیرزمین ــا ش ــه ی ــه هگمتان lتپ
ســال 2018 ثبــت جهانــی می شــود

معـاون مرمت ميراث فرهنگی، صنايع دسـتی و گردشـگری همدان 
با اشـاره به اينکـه تپه هگمتانـه يا شـهر زيرزمينی ارزانفود در سـال 
۲01۸ در ليسـت فهرسـت آثـار جهانـی قرار خواهـد گرفـت، افزود: 
پرونـده ايـن دو اثر تاريخی برای ثبـت جهانی ارسال شـده و هرکدام 

از دو اثـر کـه ثبت شـوند برای همدان مهم و ارزشـمند هسـتند.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه در تــالش هســتيم تــا آثــار ديگــر اســتان 
ــار و  ــن آث ــه داد: اي ــانيم، ادام ــی برس ــت جهان ــه ثب ــدان را ب هم
بناهــای زيبــا کــه از پيشــينيان بــه دســت مــا رســيده  بايــد حفظ و 

ــده انتقــال داد. ــه نســل آين آن را ب
آنچـه مسـلم اسـت بـا توجـه بـه حمايـت مديريـت ارشـد اسـتان 
از بخـش گردشـگری و تشـکيل کارگروه هـای متعـدد در رابطـه 
بااهميـت اين بنای تاريخـی و ويژگی های منحصربه فـرد و بی نظير 
آن در کشـور، لـزوم ايجـاد شـرايط مناسـب بـرای جهانی شـدن آن 
بيش از بيش احسـاس می شـود که اميد اسـت تالش شـهرداری بر 

ايـن باشـد کـه موانع ثبـت جهانی تپـه هگمتانـه را  رفـع کند.
شــهر تاريخــی هگمتانــه بــا ويژگی هــای منحصربه فــرد و 
ــن در  ــرار گرفت ــی ق ــا تواناي ــور  و در دني ــود در کش ــر خ بی نظي
ــن  ــردن اي ــم ک ــرای فراه ــد ب ــی را دارد و باي ــار جهان فهرســت آث

ــرد ــالش ک ــرايط ت ش

تعرض به حریم شهر هگمتانه؛تمدن ۳۰۰۰ساله جهانی شدن را انتظار می کشد
الهام     صریحی
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میـراث ایــران

بنـای کهـن شـاه نعمـت اهلل ولـی در بـاغ 
شـهر تاریخی ماهـان با 700 سـال قدمت 
یکـی از مهمترین قطب های گردشـگری 
اسـتان کرمـان اسـت کـه متاسـفانه ایـن 
روزهـا اسـیر حکاکـی و دیـوار نویسـی 

هـای متعدد شـده اسـت. 

شــهر ماهــان در نزديکــی شــهر کرمــان باغ شــهری تاريخی اســت 
کــه بــه وجــود بــاغ شــاهزاده و آرامگاه شــاه نعمــت اهلل ولی شــهرت 
دارد، هرچنــد کــه بــاغ شــاهزاده بــه لحــاظ معمــاری منحصربه فــرد 
و جــزو بناهــای ثبــت جهانــی ايــران محســوب می شــود امــا بنــای 
ــر  ــاری بی نظي ــت و معم ــال قدم ــا 700 س ــی ب ــت اهلل ول ــاه نعم ش

ازنظــر معمــاری جايــگاه ويــژه ای دارد.

lکنده کاری روی قلب گردشگری کرمان
وجــود ايــن دو بنــا و باغ هــای زيبــا در ماهــان موجــب شــده اســت 
ــی و  ــگران داخل ــو از گردش ــال ممل ــام س ــه اي ــهر در هم ــن ش اي
ــاغ شــهر تاريخــی در مســير  ــن ب خارجــی باشــد ضمــن اينکــه اي
ــه  ــد ک ــتای صخــره ای ميمن ــوت و روس ــر ل ــم و کوي ــاده ارگ ب ج
ــرار دارد و به نوعــی نبــض  ــز ق ــی هســتند ني ــت جهان هــر ســه ثب

ــد. ــهر می تپ ــن ش ــان در اي ــتان کرم ــگری اس گردش
اوليــن بنــای تاريخــی کــه در هنــگام ورود بــه ماهــان خودنمايــی 
ــی کــه هســته  ــی اســت، بناي ــد آرامــگاه شــاه نعمــت اهلل ول می کن
اوليــه آن در ســال ۸40 ه. ق و توســط احمدشــاه دکنــی بنــا نهــاده 

شــده اســت.
ــره،  ــن، رواق و حج ــن صح ــه از چندي ــردی ک ــای منحصربه ف بن
حوض هــای بــزرگ و مناره هــای ســر بــه فلــک کشــيده 
بنــا  ايــن  ساخته شــده اســت، کاشــی کاری و گچ بری هــای 
ــه  ــی ب ــا وقت ــد ام ــره می کن ــود خي ــه خ ــده ای را ب ــر بينن چشــم ه
ــا نزديــک می شــويد شــگفتی  ــن بن ــری شــده اي ديواره هــای گچ ب

ــد. ــوب می کن ــخ ک ــده را مي ــر بينن ــب ه و تعج

lتخریب دیوارهای بنای 700 ساله
ــا  ــن بن ــر اي ــاری بی نظي ــت معم ــه از باب ــار ن ــن ب ــب اي ــن تعج اي
ــی  ــاالی کنده کاری هاي ــم ب ــه از حج ــخ آن، بلک ــه تاري ــت و ن اس

ــود. ــده می ش ــا دي ــن بن ــوار اي ــر در و دي ــه ب ــت ک اس
وقتــی از داالن اول بنــا، بــرای عبــور از صحــن نخســت بــه صحــن 
ــای را  ــده کاره ــم کن ــترين حج ــد بيش ــت می کني ــی حرک داخل
ــو از  ــن داالن ممل ــای اي ــام ديواره ــرد، تم ــد ک ــاهده خواهي مش

ــت. ــده اس ــخ کنده ش ــا مي ــه ب ــت ک ــی اس يادگاری هاي
ــر روی ســقف  ــه تأســف بار اينکــه ايــن کنده کاری هــا حتــی ب نکت

ــده می شــود. ــا هــم دي بن
ديوارهــای صحــن داخلــی بنــا و حتــی در داخــل مقبــره نيــز از ايــن 
ــا را  ــن بن ــای اي ــر ج ــت و ه ــده اس ــان نمان ــای در ام کنده کاری ه
نــگاه کنيــد اســم، تاريــخ و اشــکال مختلــف خودنمايــی می کنــد.

lسرقت عاج فیل درب های چوبی 
درب هــای چوبــی ايــن بنــا کــه از چــوب و عــاج فيــل ساخته شــده 
ــراد  ــت و اف ــوده اس ــان نب ــگران در ام ــت گردش ــز از دس ــت ني اس
ــای  ــد تزئين ه ــعی کرده ان ــف س ــايل مختل ــا وس ــئوليت ب ــی مس ب
عاج هــای فيــل را از ميانــه چوب هــا خــارج کننــد و حتــی 

ــت. ــده اس ــته ش ــز شکس ــا ني ــن درب ه ــمت هايی از اي قس
در بخــش داخلــی بنــا اتاقــی وجــود دارد کــه محــل عبــادت بــوده 

ــه  ــو از نقاشــی های ديوارنويســی اســت ک ــکان ممل ــن م اســت اي
چنديــن قــرن از خلــق آن هــا می گــذرد امــا دقيــق در کنــار هميــن 
ــان  ــگران چن ــای گردش ــز کنده کاری ه ــگ ني ــی های رنگارن نقاش
ــا  ــان آن ه ــی در مي ــی های تاريخ ــه نقاش ــد ک ــی می کن خودنماي

رنگ باخته انــد.
بنــا  ايــن  معمــاری  و  گچ بری هــا  زيبايی هــای  بااين وجــود 

همچنــان هــزاران گردشــگر را بــه خــود جلــب می کنــد.
ايــن بنــا بــا زيربنــای 3۲ هــزار مترمربــع بــا تــک گنبــدی کــه تنها 
گنبــد ايرانــی بــا اجــزای مفــرد محســوب می شــود بــا حوض هــای 
ــی اش  ــان قديم ــوض و درخت ــراف ح ــمعدانی های اط ــزرگ و ش ب

ماننــد گوهــری در ميــان آثــار تاريخــی کرمــان می درخشــد.
ــار  ــه دچ ــت ک ــی نيس ــا بناي ــت اهلل تنه ــاه نعم ــگاه ش ــا آرام ام
ــده  ــگران ش ــئوليتی گردش ــی از بی مس ــدد ناش ــارت های متع خس
ــان  ــگ در کرم ــی بي ــد درگاه قل ــان، گنب ــاغ شــاهزاده ماه اســت ب
ــترده  ــای گس ــاهد تخريب ه ــز ش ــان ني ــازار کرم ــه ب و مجموع
ــرای  ــازی ب ــد فرهنگ س ــان می ده ــه نش ــت ک ــت اس ازاين دس
ــده  ــدر خــم يــک کوچــه مان ــار تاريخــی ان حراســت عمومــی از آث

ــت. اس

lتخریب کنندگان شش ماه زندانی می شوند
معــاون حفــظ و احيــای بناهــای تاريخــی ميــراث فرهنگــی کرمان 
در ايــن خصــوص اظهــار داشــت: کنــده کاری روی بناهــای تاريخی 
ــان نيســت  ــر کشــور روی می دهــد و مختــص اســتان کرم در اکث
حتــی در بنايــی ماننــد تخــت جمشــيد هم چنيــن يــادگاری نويســی 
هايــی را می تــوان ديــد کــه توســط گردشــگران داخلــی و خارجــی 

کنــده شــده انــد.
ــت اهلل روی داده  ــاه نعم ــگاه ش ــزود: آنچــه در آرام ــی اف ــد روح حمي
ــه  ــی ب اســت نيــز از هميــن دســت اســت و اميدواريــم مــردم زمان
ــادگاری نويســی و  ــوی ي ــه خودشــان جل ــان درکــی برســند ک چن

ــد. ــی را بگيرن ــای تاريخ ــده کاری روی بناه کن
وی گفــت: ايــن بنــا جــزو شــاخص ترين بناهــای کرمــان درزمينــه 
نــوع معمــاری و تزئيــن اســت و نکتــه اينکــه اکثر ايــن تزئينــات در 
ــده کاری در برخــی از ديوارهــا و  ــد و شــاهد کن ــرار دارن دســترس ق

بناهــای آرامــگاه هســتيم.
وی ادامــه داد: بخش هايــی از ايــن بنــا کــه تــازه مرمت شــده 
ــا  ــت ام ــده کاری اس ــا کن ــال و ي ــا زغ ــی ب ــاهد ديوارنويس ــز ش ني
ايــن يــادگاری نويســی هــا فقــط مختــص شــاه نعمــت اهلل نيســت 
بلکــه در بــاغ شــاهزاده هــم مــواردی ديــده می شــود و ايــن پديــده 

ــز وجــود دارد. ناميمــون در بناهــای ديگــر ني

lکمبود نیروهای یگان حفاظت در کرمان
روحــی افــزود: در کرمــان 700 اثــر ثبــت ملــی و پنــج اثــر جهانــی 
ــن  ــت از اي ــرای حفاظ ــروی الزم ب ــا ني ــا م ــود دارد ام ــتيم وج هس
ــگان  ــود ي ــات موج ــا امکان ــم ب ــايد بتواني ــم و ش ــا را نداري بناه

ــم. ــش دهي ــا را پوش ــد بناه ــت 50 درص حفاظ

ــم  ــيار مه ــگری را بس ــعه گردش ــه توس ــازی درزمين وی فرهنگ س
دانســت و افــزود: قبــل از اينکــه بــا چنيــن افــرادی برخــورد کنيــم 
ــه  ــی در جامع ــار تاريخ ــظ آث ــه حف ــگ الزم را در زمين ــد فرهن باي

ــم. ايجــاد کني
ــت اهلل  ــاه نعم ــگاه ش ــد آرام ــای مانن ــد بناه ــه داد: باي ــی ادام روح
ــه صــورت الکترونيــک  در ماهــان مانيتورينــگ شــود و نظارتهــا ب
انجــام و سيســتم هــای صوتــی مناســب نيــز نصب شــود کــه اينها 

نيازمنــد اعتبــار اســت.
معــاون حفــظ و احيــای بناهــای تاريخــی ميــراث فرهنگــی کرمان 
ــه کنــده کاری روی بناهــای تاريخــی  افــزود: افــرادی کــه اقــدام ب
ــود  ــوب می ش ــرم محس ــن کار ج ــه اي ــد ک ــد بدانن ــد باي می کنن
ــا  ــد ب ــه زده ان ــی صدم ــای تاريخ ــه بناه ــه ب ــرادی ک ــا اف و باره

ــده اند. ــه ش ــه مواج ــی و جريم ــای قضاي پرونده ه
وی گفــت: قانون گــذار بــرای تخريــب آثــار تاريخــی حداقــل شــش 

مــاه حبــس در نظــر گرفته اســت.
ــار تاريخــی خبــر داد و افــزود:  وی از هزينه هــای بــاالی مرمــت آث
صنعــت گردشــگری نيــاز بــه فرهنگ ســازی دارد و در ايــن زمينــه 

ــزی شــود. ــه و برنامه ري ــد هزين باي
ــا  ــز ب ــان ني ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ ــگری مي ــاون گردش مع
ــث  ــه بح ــدی درزمين ــای ج ــی از نگرانی ه ــه يک ــه اينک ــاره ب اش
ــن  ــود اي ــود گردشــگران غيرمســئول اســت و وج گردشــگری وج

ــد. ــی کن ــاد م ــده ای ايج ــارتهای عم ــراد خس اف
محمــد جهانشــاهی افــزود: معمــواًل در معرفــی مکان هــای 
ــن  ــر همي ــن ام ــده اي ــل عم ــم دلي ــراه داري ــگری اک ــر گردش بک
ــی  ــا طبيع ــی و ي ــای تاريخ ــه در مکان ه ــت ک ــی اس تخريب هاي

ــتيم. ــاهد هس ش

lاول فرهنــگ ایجــاد کنیــم بعــد بــه ســمت توســعه 
صنعــت گردشــگری برویــم

وی افــزود: بايــد فرهنــگ گردشــگری ايجــاد شــود و در ايــن زمينه 
رســانه ها نقــش تأثيرگــذاری دارنــد امــا اگــر ايــن فرهنــگ وجــود 
نداشــته باشــد نمی توانيــم بــه ســمت توســعه گردشــگری برويــم.

ــگری در  ــت گردش ــعه صنع ــد توس ــه رون ــاره ب ــا اش ــاهی ب جهانش
ــت  ــت و ثب ــه مرم ــار ســرمايه گذاری در زمين ــت: در کن ــان گف کرم
ــز آمــوزش الزم داده  ــردم ني ــه م ــد ب ــی بناهــای تاريخــی باي جهان
ــط  ــاف مرتب ــرای اصن ــن راســتا از ســال گذشــته ب شــود و در همي
بــا گردشــگری در کرمــان کارگاه هــای متعــددی برگزارشــده اســت 
کــه ايــن کارگاه هــا و دوره هــای آموزشــی بايــد به صــورت عمومــی 

نيــز برگــزار شــود.
توســعه صنعــت گردشــگری در کرمــان به عنــوان يکــی از 
ــتور کار  ــی در دس ــتان در حال ــادی در اس ــعه اقتص ــای توس محوره
ــور  ــه حض ــش قابل توج ــاهد افزاي ــا ش ــن روزه ــه اي ــرار دارد ک ق
مســافران حتــی در خــارج از فصــل گردشــگری در کرمــان هســتيم 
و در ايــن ميــان نگهــداری و حفاظــت از پتانســيل های گردشــگری 

ــت. ــوردار اس ــاده ای برخ ــت فوق الع از اهمي

حکاکی روی دیوارهای 
بنای ۷۰۰ ساله/ زخم 

بی توجهی بر پیکر تاریخ

 اسما   محمودی
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میـراث ایــران

همچنيــن  لرســتان  تاريخــی  پل هــای 
عنــوان شــگفت انگيز و منحصربه فــرد را 
ــل  ــه پ ــد به طوری ک ــام خوددارن ــار ن در کن
ــام ســنگ  ــل تم ــا پ ــوان تنه شکســته به عن
دنيــا، عظيم تريــن پــل تاريخــی ايــران 

می شــود. محســوب 
همچنيــن پــل تاريخــی کشــکان دارای 
ــر  ــش از ۲00 مت ــه مســاحت بي ــی ب پايه هاي
ــک  ــدازه ي ــدی به ان ــاع بلن ــن ارتف و همچني
ــاحت  ــه مس ــت ک ــه اس ــاختمان 1۲ طبق س
پايه هــا و ارتفــاع پــل کشــکان در هيــچ 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــی در دني ــل تاريخ پ
عظمــت و موقعيــت قرارگيــری پــل تاريخــی 
پلدختــر و همچنيــن سلســله بــودن پــل 
ــه ويژگی هــای خــاص  تاريخــی کلهــر ازجمل
ــورد  ــه در م ــت ک ــی اس ــای تاريخ ــن بناه اي
ــا صــادق نيســت. ــری در دني ــل ديگ ــچ پ هي

ــل  ــزاد پ ــر هم ــدن کم ــم ش lخ
ــک ــار ترافی ــر ب ــو زی خواج

ــاد به رغــم  ــل صفــوی خرم آب ــان پ ــن مي در اي
تاريخــی بــودن و ثبــت ملــی طــی ســال های 
ــت در  ــددی دس ــکالت متع ــا مش ــته ب گذش
گريبــان بــوده اســت به طوری کــه بارهــا 

ــت. ــده اس ــانه ها ش ــوژه رس ــه س ــل ب تبدي
ــاهد  ــی ش ــل تاريخ ــن پ ــر اي ــال حاض در ح
عبــور و مــرور خودروهــا بــوده و درواقــع بــار 
ســنگين ترافيــک شــهر خرم آبــاد را بــه 

می کشــد. دوش 
ــته  ــال های گذش ــی س ــر ط ــوی ديگ از س
بــا توجــه بــه تبديل شــدن دهانه هــای 
ــئوالن  ــادان مس ــن معت ــه مام ــل ب ــن پ اي
وقــت ميــراث فرهنگــی به جــای حــل 
مشــکل صورت مســئله را پــاک کــرد تــا 
ــرد  ــر بگي ــل را آج ــرو پ ــر آب ــای غي دهانه ه
و ســاختار ايــن پــل تاريخــی را بــا تغييــرات 

ــد. ــه کن ــدی مواج ج

ــل را  ــد پ ــص یاب ــار تخصی lاعتب
می کنیــم مرمــت 

ــراث  ــراث فرهنگــی، اداره کل مي ــاون مي مع
گردشــگری  و  صنايع دســتی  فرهنگــی، 
ــان  ــتان بابي ــراث فرهنگــی لرس ــتان مي لرس
اينکــه ايــن پــل در ســال های 1۲99 تــا 
1300 هجــری خورشــيدی موردبازســازی 
ــر  قرارگرفتــه اســت، اظهــار داشــت: ايــن اث
ــه اســت  ــه و ۲۲ پاي تاريخــی دارای ۲0 دهان
ــر  ــار مت ــه هشــت در چه ــر پاي ــاد ه ــه ابع ک
ــه ايــن پــل  ــوده و همچنيــن بيــن هــر پاي ب

ــود دارد. ــی وج ــم طاق ني
محمدرضــا اســدی اضافــه کــرد: در صــورت 
ــم  ــادر خواهي ــا ق ــار م ــدن اعتب ــق ش محق
بــود کــه دهانه هــای فروريختــه  ايــن پــل را 
ــتون ها  ــورت س ــر به ص ــال حاض ــه در ح ک
ــه  ــت اولي ــه حال ــوده را ب و دال هــای بتنــی ب

ــم. بازگرداني
 

lمرمت پل صفوی
نيــز  اســتانداری  فنــی  دفتــر  مديــرکل 
ــاز  ــی دو ف ــه ط ــده ک ــه مقررش ــان اينک بابي
ــرد،  ــورت گي ــوی ص ــل صف ــت پ کار مرم
ــل  ــن پ ــت اي ــاز اول مرم ــرد: ف ــح ک تصري
ــده  ــته ش ــی، شکس ــای قديم ــاء طاق ه احي
و از بيــن رفتــه پــل بااعتبــاری بالغ بــر يــک 

ــت. ــان اس ــارد توم ميلي
ــه  ــه اينک ــاره ب ــا اش ــوی ب ــی موس ــيد عل س
در فــاز دوم مرمــت پــل تملــک و آزادســازی 
ــود روی  ــات موج ــذف اضاف ــل، ح ــم پ حري

پــل و تبديــل آن بــه محــور پيــاده روی 
ــاز  ــت: در ف ــان داش ــت، بي ــگری اس گردش
دوم مرمــت پــل صفــوی ايــن محــور را 
ــه  ــن در فاصل ــل جايگزي ــک پ ــاد ي ــا ايج ب
محــور  يــک  به عنــوان  پــل  از  باالتــر 
ــم  ــل خواهي ــگری تبدي ــاده روی و گردش پي

ــرد. ک
ــود  ــرح می ش ــی مط ــخنان در حال ــن س اي
ســليمانی  غالمرضــا  از  پيــش  کــه 
ــتی  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــرکل مي مدي
و گردشــگری لرســتان در تاريــخ ۲۲ ام 
ــل گــپ  ــت پ ــات مرم ــاز عملي ــاه از آغ تيرم

)صفــوی( خرم آبــاد خبــر داده اســت.
ــتان  ــتان لرس ــی اس ــراث فرهنگ ــاون مي مع
نيــز در ايــن رابطــه افــزود: ايــن اداره کل در 
ــود  ــی خ ــی و مرمت ــداف حفاظت ــتای اه راس
ــال  ــون ري ــر 1۲5 ميلي ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــرده  ــاز ک ــپ را آغ ــل گ ــت پ ــات مرم عملي

ــت. اس
اقدامــات  گفــت:  اســدی  محمدرضــا 
مرمتــی ايــن فــاز شــامل جمــع آوری 
الحاقــات و بارگيــری مــواد حاصلــه از 
عمليــات مرمــت، تميــز کاری محيــط و 
نمــای پــل، ترميــم و تعويــض مصالــح 
ــورد  ــای م ــاق ه ــمه ط ــده چش ــيب دي آس
ــنتی و  ــر س ــا آج ــه ب ــايط نقلي ــردد وس ت
ــد  ــردن بن ــی ک ــه، خال ــو اولي ــق الگ مطاب
ــا  ــی ب ــد کش ــرای بن ــوده و اج ــای فرس ه
ــته  ــن شس ــيمان و ش ــه و س ــالت ماس م

ــت. ــا اس ــده در نم ــک ش ال

 lروزگار همزاد خواجو
ــوی در  ــری صف ــل آج ــزارش پ ــن گ بنابراي
ــه  ــر روی رودخان ــاد و ب ــهر خرم آب ــز ش مرک
گالل )خــرم رود( واقع شــده اســت. ايــن 
پــل دو قســمت شــرقی و غربــی شــهر 
ــرده و دارای  ــم متصــل ک ــه ه ــاد را ب خرم آب
۲4 چشــمه طــاق اســت؛ طــول آن بيــش از 
350 متــر، پهنــای آن ۸.5 متــر و ارتفــاع آن 
از کــف رودخانــه تــا روگــذر پــل ۸ مترمربــع 

ــت. اس
مــواد و مصالــح آن در قســمت پايه هــا از 
ــا مــالت آهــک  ســنگ های تراشــيده شــده ب
ــر  ــا از آج ــمه طاق ه ــای چش ــچ و پايه ه و گ
ــل  ــمالی پ ــينه ش ــر س ــت. ب ــده اس ساخته ش
ــه  ــت ک ــده اس ــنگی نصب ش ــای س کتيبه ه
ــوان  ــه عن ــه نوشته شــده وب ــا حــروف مقطع ب

ــت. ــروف اس طلســم مع
آن  شاه نشــين  و  پــل  ميانــی  بخــش 
پــل  شاه نشــين  بــا  زيــادی  شــباهت 
اثــر  در  کــه  دارد  اصفهــان  در  خواجــو 
ســيل تخريب شــده و مجــدداً باســيمان 

اســت. مرمت شــده 
ــان شــاه ســلطان  ــر ارزشــمند در زم ــن اث اي
بــه  و  ساخته شــده  صفــوی  حســين 
حســين خان والــی لرســتان نســبت داده 
می شــود. پــل آجــری صفــوی خرم آبــاد 
در دوره قاجاريــه بــه پــل محســنيه معــروف 

ــد. ش
ايــن بنــا بــه شــماره ۲354 در فهرســت آثــار 

ملــی ايــران بــه ثبــت رســيده اســت.

همزاد»خواجو«درایستگاه  مرمت؛
بار ترافیک از روی »صفوی« برداشته می شود؟

»صفـوی« مریم   ساکی پـل  روایـت 
»خواجـو«  و  خرم آبـاد 
همـزاد  دو  حکایـت 
اسـت، ولـی روزگار ایـن کجـا و آن کجـا، 
صفـوی این روزهـا زیر بـار ترافیک قد خم 
کـرده و خواجـو گردشـگران را بـه خـود 

 . نـد ا می خو
اسـتان لرسـتان شـهرت پایتخـت پل هـای 
تاریخـی ایـران را بـا خـود یدک می کشـد، 
جایـی کـه بیـش از 100 پـل تاریخـی را 
در خـود جـای داده اسـت و پرونـده ثبـت 
جهانـی شـش پل شـاخص لرسـتان نیـز در 

نوبـت بررسـی قـرار دارد.
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ــه  ــک کــه ب ــای تاریخــی خواجــه اتاب بن
ــوق  ــه  و پات ــه ویران ــی ب ــل بی توجه دلی
معتــادان تبدیــل شــده بــود پــس از 
ــه فرهنگســرایی  گــزارش مهــر حــاال ب
بــرای فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری 

ــدل شــده اســت.  ب

بنــای خواجــه اتابــک در شــهر کرمــان يکــی از قديمی تريــن آثــار 
تاريخــی موجــود در ايــن شــهر اســت کــه مقبــره فــردی بــه نــام 
ــرار  ــان در آن ق ــتان کرم ــت اس ــم وق ــر حاک ــک، وزي ــه اتاب خواج

گرفتــه اســت.
خواجــه اتابــک از ســران حکومــت ســلجوقی بــوده و از مهم تريــن 
خصوصيــات مقبــره وی کاشــی کاری و تزئينــات گچــی بنــا اســت 
کــه جــزو نخســتين بناهــای تزئين شــده بــا کاشــی فيــروزه ای در 

ايــران محســوب مــی شــود.
مقبـره خواجـه اتابـک در قـرن ششـم هجـری بـه صورت هشـت 
ضلعـی ساخته شـده اسـت کـه در داخـل فضايـی مربع شـکل دارد 
و عنصـر تزئينـی غالـب در ايـن بنا گچ بری اسـت و سـنگ محراب 
زيبايـی در ضلـع غربـی آن نصـب شـده و کتيبه هايـی زيبـا با خط 
کوفـی در آن قـرار گرفتـه اسـت، تزئينات تمامـی بنا با کاشـی های 

فيـروزه ای مزيـن و در فهرسـت آثـار ملی ثبت شـده اسـت.
ــر  ــا ه ــده ام ــف بازسازی ش ــی دوران مختل ــا ط ــن بن ــد اي  هرچن
ــا  ــری مناســب و ي ــرای کارب ــزی ب ــدم برنامه ري ــل ع ــه دلي ــار، ب ب
حفاظــت، نيمــه کاره رهــا شــده و بــار ديگــر بــه ويرانــه ای در حــال 

تخريــب مبــدل شــده اســت.
در آخريـن بازديـد از اين اثر تاريخی، نابسـامانی و گذر زمـان اين بنا 
را بـه ويرانـه ای در حـال تخريب مبدل کـرده بود کـه در کنار منظر 
بسـيار نامانـوس با بافت تاريخی شـهر کرمـان، اين بنا بـه مکانی نا 

امن بـرای مـردم و عابران تبديل شـده بود.
اتاقک هــای بخــش شــمالی مجموعــه مملــو از کيف هــای خالــی 
بــود که ســارقان از مــردم ســرقت کــرده و بقايــای حضــور معتادان 
نيــز در ايــن بخــش از بنــا ديــده می شــد نکتــه قابل توجــه اينکــه 
بســياری از اهالــی محلــه بافــت تاريخــی کرمــان از حضــور ايــن 
بنــای تاريخــی در ايــن بخــش از شــهر ابــراز نارضايتــی می کردنــد 
ــارکت  ــا مش ــا ب ــن بن ــازی اي ــر کار بازس ــزارش مه ــد از گ ــا بع ام

شــهرداری کرمــان آغــاز شــد.

ــاب  ــان در غی ــهرداری کرم ــگ ش ــر رن ــور پ lحض
ــی ــراث فرهنگ می

شــهرداری کرمــان کــه در بازســازی بــازار کرمــان نقــش محــوری 
ــراث فرهنگــی کار بازســازی  ــر نظــر کارشناســان مي ــته و زي داش
ــای  ــاال بن ــت ح ــام داده اس ــی را انج ــای تاريخ ــياری از بناه بس

ــد. ــازی می کن ــز بازس ــک را ني ــه اتاب خواج
ــی  ــای متوال ــه همکاری ه ــا ب ــار داشــت: بن ــان اظه شــهردار کرم
ــد اســتاندار  ــا تأکي ــراث فرهنگــی و ب اســتانداری، شــهرداری و مي
ــهرداری  ــتور کار ش ــک در دس ــه اتاب ــای خواج ــت بن ــان مرم کرم
ــون  ــل آغازشــده و هم اکن ــاه قب ــد م ــه اســت و کار از چن قرارگرفت

ــروژه شــاهد هســتيم. ــن پ ــی را در اي ــد مطلوب رون

ــراث  ــر نظــر می ــل و زی ــح اصی ــا مصال lبازســازی ب
فرهنگــی انجــام مــی شــود

علـی بابايـی افـزود: مرمـت بناهـای تاريخـی کرمـان بـا نظـارت 
کارشناسـان ميـراث فرهنگـی و بـا مصالـح اصيـل انجام می شـود.
ــی  ــهری تاريخ ــان ش ــهر کرم ــه ش ــم ک ــاد داري ــزود: اعتق وی اف
ــگری  ــی و گردش ــای تاريخ ــد بناه ــعه باي ــرای توس ــت و ب اس
ــهرداری  ــل ش ــن دلي ــه همي ــوند و ب ــاماندهی ش ــازی و س بازس
ــه ورود جــدی داشــته و  ــن زمين ــر در اي ــان در ســال های اخي کرم

ــت. ــد ياف ــه خواه ــد ادام ــن رون اي
وی تصريــح کــرد: بناهــای متروکــه تاريخــی درنهايــت بــه 
ــه  ــوند، درصورتی ک ــل می ش ــهری تبدي ــب ش ــای نامناس مکان ه
بــا مرمــت و تغييــر کاربــری ايــن مکان هــای تاريخــی مــی توانيــم 
ــه را  ــتفاده بهين ــا اس ــن مکان ه ــهری از اي ــعه ش ــه توس درزمين

ــته باشــيم. داش
شــهرداری کرمــان گفــت: بــازار کرمــان و همچنيــن حمام بــاغ هلل 
نيــز بــا همــکاری شــهرداری و مطابــق بــا اســتانداردهای ميــراث 

فرهنگــی در حــال مرمــت می باشــند.
وی گفــت: خواجــه اتابــک بعــد از مرمــت کاربــری فرهنگــی پيــدا 
ــای  ــن احي ــهر ضم ــای تاريخــی ش ــی از محله ه ــد و دريک می کن
ــای  ــن نيازه ــرای تأمي ــز ب ــی ني ــک بزرگ ــی کم ــت تاريخ باف

ــرد. ــد ک فرهنگــی خواه
ــهرداری و  ــتانداری، ش ــار اس ــد در کن ــه باي ــرد ک ــد ک ــی تأکي باباي
ميــراث فرهنگــی مــردم نيــز ورود کننــد و بــا مرمــت و بازســازی 
بناهــای تاريخــی به خصــوص خانه هــای تاريخــی و تغييــر 
کاربــری بــه مکان هــای اقامتــی و رفاهــی زمينــه حضــور گســترده 
گردشــگران و توســعه صنعــت توريســم در اســتان را فراهــم کننــد. 

lنگرانی در خصوص نحوه بازسازی وجود ندارد
ــد  ــن تائي ــز ضم ــان ني ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل مي مدي
ــکاری  ــان از هم ــک در کرم ــه اتاب ــای خواج ــازی بن ــل بازس مراح
ــرد و  ــد ک ــی تمجي ــای تاريخ ــی بناه ــه معرف ــانه ها درزمين رس
ــه  ــان ب ــهر کرم ــا ش ــم ت ــم دهي ــت ه ــد دست به دس ــزود: باي اف

ــردد. ــود بازگ ــی خ ــگاه حقيق جاي
محمــود وفايــی افــزود: بنــای خواجــه اتابــک قبــاًل هم مرمت شــده 
بــود امــا بــه دليــل کمبــود اعتبــار مرمــت نيمــه کاره رهاشــده بــود 

امــا در ايــن مرحلــه مرمــت بــا جديــدت در حــال انجــام اســت.
مديـرکل ميراث فرهنگی اسـتان کرمان از بخـش خصوصی دعوت 
کرد بـا مرمت بناهـای تاريخـی و تغيير کاربـری آن ها ضمـن ورود 
بـه چرخه توليد ثـروت زمينه حفاظت و حراسـت مناسـب از بناهای 
تاريخـی را فراهـم کننـد.وی گفـت: تمام مراحـل مطابق با دسـتور 
العمل هـای ميـراث فرهنگـی انجام شـده اسـت و ايـن پـروژه از 

طرح هـای موفـق بازسـازی در کرمان محسـوب می شـود.
وفايــی بــه تغييــر کاربــری مکان هــای تاريخــی در کرمــان اشــاره 
ــر  ــازی و تغيي ــت و بهس ــا مرم ــم ب ــا اعتقادداري ــزود: م ــرد و اف ک
کاربــری بناهــای تاريخــی می توانيــم ايــن بناهــا را احيــا کنيــم و 

ــه چرخــه گردشــگری بازگردانيــم. ب
مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان کرمــان از بخــش خصوصــی 
دعــوت کــرد بــا مرمــت بناهــای تاريخــی و تغييــر کاربــری آن هــا 
ضمــن ورود بــه چرخــه توليــد ثــروت زمينــه حفاظــت و حراســت 

مناســب از بناهــای تاريخــی را فراهــم کننــد.
ــا  مديرعامــل ســازمان بهســازی و نوســازی شــهرداری کرمــان ب
ــده ســازی مقبــره  ــاز زن ــه اجــرای عمليــات بهســازی و ب اشــاره ب

خواجــه اتابــک، اظهــار کــرد: بهســازی ايــن بنــای تاريخــی بــا 9۸ 
درصــد پيشــرفت در حــال تکميــل اســت.

ــک  ــه اتاب ــره خواج ــازی مقب ــت: بازس ــکری گف ــا عس محمدرض
به منظــور کاربــری فرهنگــی از ســال گذشــته در دســتور کار 

ــت. ــه اس ــازی قرارگرفت ــازی و نوس ــازمان بهس س

lفرهنگســرای خواجــه اتابــک شــهریور مــاه افتتاح 
مــی شــود

وی افــزود: عمليــات بهســازی ايــن بنــا رو بــه اتمــام اســت و اميــد 
مــی رود در شــهريورماه بــه بهره بــرداری برســد.

ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــازمان بهســازی و نوســازی ب ــل س مديرعام
ــط  ــز توس ــازار عزي ــازی کوچه ب ــف س ــات ک ــدی عملي ۶0 درص
ايــن ســازمان، اظهــار کــرد: اســتاندار کرمــان بــرای تأميــن اعتبــار 
تکميــل پــروژه کــف ســازی بــازار عزيــز، قــول مســاعد داده بــود و 
در حــال حاضــر منتظــر تخصيــص بودجــه از ســوی ايشــان بــرای 

تکميــل پــروژه مذکــور هســتيم.
ــص  ــار و تخصي ــن اعتب ــورت تأمي ــرد: در ص ــان ک وی خاطرنش
ــز  ــازار عزي ــروژه کــف ســازی کوچه ب بودجــه، عمليــات تکميــل پ
ــيده و  ــان رس ــه پاي ــدت ۲0 روزب ــرف م ــده و ظ ــرعت اجراش به س

ــود. ــد ب ــرداری خواه ــل بهره ب قاب
مديرعامــل ســازمان بهســازی و نوســازی اظهــار کــرد: همچنيــن 
حمــام بــاغ هلل بــا 45 درصــد پيشــرفت فيزيکــی توســط ســازمان 

در حــال اجراســت.
ــتون ها و  ــی س ــل استحکام بخش ــه مراح ــان اينک ــکری بابي عس
ــی از  ــاکاری بخش ــم و نم ــقف ها، ترمي ــی س ــار کش ــا، مه پايه ه
ــام  ــی حم ــای تاريخ ــچ کاری بن ــس کاری و گ ــمت های مقرن قس
بــاغ هلل در حــال اجراســت، گفــت: در حــال حاضــر اجــرای 

ــت. ــيده اس ــام رس ــه اتم ــروژه ب ــن پ ــی اي ــات زيربناي تأسيس
ــام  ــی حم ــر اينکــه محوطه ســازی فضــای بيرون ــد ب ــا تأکي وی ب
15 تــا ۲0 درصــد پيشــرفت داشــته اســت، اظهــار کــرد: بهســازی 
ــا 45 درصــد پيشــرفت فيزيکــی  حمام زنانــه و مردانــه هــر يــک ب

اجراشــده اســت.

lپروژه حمام باغ هلل به تامین اعتبار نیاز دارد
ــار  ــه اعتب ــان اينک ــازی بابي ــازی و نوس ــازمان بهس ــل س مديرعام
تخصيــص داده شــده بــرای ايــن فــاز بــه ميــزان اعتبــار موردنيــاز 
ــزود: الزم  ــد، اف ــروژه نمی باش ــرداری از پ ــل و بهره ب ــت تکمي جه
ــود  ــص داده ش ــه تخصي ــن زمين ــری در همي ــار ديگ ــت اعتب اس
تــا بــا توجــه بــه طــرح پيش بينی شــده و کاربــری در نظــر 
ــروژه را اجــرا کــرده و آن را  ــی پ گرفته شــده، بتوانيــم مراحــل پايان

ــانيم. ــرداری برس ــه بهره ب ب
بــا بازســازی ايــن بناهــا شــاهد تــداوم گام هــای مثبــت شــهرداری 
درزمينــه مرمــت بناهــای تاريخــی در شــهر کرمــان و تبديــل ايــن 

شــهر بــه يکــی از مراکــز اصلــی ورود گردشــگر خواهيــم بــود.

خواجه اتابک جان می گیرد/ ویرانه ای که به فرهنگسرا  تبدیل شد

اسما محمودی
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میـراث ایــران

گردشــگری  ظرفیت هــای  از  یکــی 
ــی  ــل جوب ــی »پ ــای تاریخ ــار خانه ه دی
قلعــه حاتــم« اســت کــه بــه علــت 
ــر  ــی ب ــگ خوش ــه رن ــب، ن ــی مناس ــتن راه دسترس نداش
بــرای  خوبــی  میزبــان  می توانــد  نــه  و  دارد  رخســار 

باشــد.  گردشــگران 

شهرســتان بروجــرد مشــهور بــه ديــار خانه هــای تاريخــی بــا دارا 
ــن و  ــه کهن تري ــوه ازجمل ــگری بالق ــای گردش ــودن ظرفيت ه ب
ــن  ــود زيباتري ــران و وج ــرب اي ــن مســاجد تاريخــی غ بزرگ تري
و يکــی از کهن تريــن گنبدهــا از نــوع اورچيــن در جهــان 
ــب  ــود جل ــه خ ــادی را ب ــگران زي ــه گردش ــت توج ــته اس توانس
کنــد امــا متأســفانه عــدم بسترســازی و توســعه زيرســاخت های 
ــد و  ــول بمان ــت مغف ــن ظرفي ــه اي گردشــگری موجــب شــده ک

ــرده نشــود. ــره ب ــايد از آن به ــه بايدوش ــه ک آن گون
در طــول تاريــخ، خالقيــت و ذکاوت بشــر و تلفيــق آن 
ــه توليــد شــاهکارهای مهندســی و معمــاری در  ــه اش ب باتجرب
ــده  ــازی انجامي ــه پل س ــی ازجمل ــی و عموم ــای خصوص بناه

ــت. اس

lتوسعه ای که مدیون پل »قلعه حاتم« است
ــت  ــوان نتيجــه گرف ــران می ت ــای تاريخــی اي ــا بررســی پل ه  ب
کــه عوامــل گوناگونــی در شــکل و چگونگــی ســاخت آن نقــش 
ــر عملکردشــان به نوعــی نمــاد  داشــتند. گاهــی پل هــا عــالوه ب
نيــز تبديــل می شــدند و گاهــی هــم يــک پــل موجبــات تحــول 

يــک شــهر را فراهــم می کــرده اســت.
 پــل »قلعــه حاتــم« ازاين دســت پل هاســت، به نحوی کــه 
تبديــل بروجــرد بــه بــاغ شــهر به خصــوص در دوران قاجــار جدای 
از ذوق مــردم بروجــرد در شهرســازی تــا حــد زيــادی بــه ايــن اثــر 

تاريخــی  وابســته اســت.
ــاًل غيرمســتقيم  محله هــای تاريخــی  ــه شــکل کام ــل ب ــن پ اي
ــا«،  ــه »طباطبايی ه ــان«، محل ــوی صوفي ــه »ک ــادی را ازجمل زي
»کوچــه باغــات« بروجــرد و... را در طــول حيــات خــود رونــق داد 
ــود  ــا خ ــروز آن محله ه ــت و ام ــود آورده اس ــه وج ــی ب ــا حت و ي
ــگری و  ــی، گردش ــی، اجتماع ــزرگ تاريخــی، فرهنگ ــت ب ظرفي
ــن  ــا را از مهم تري ــوان آن ه ــه می ت ــتند ک ــادی هس ــی اقتص حت

ــرد. ــی ک ــهر تلق ــن ش ــی اي ــرمايه های مدن س

l»قلعه حاتم« نماد مهندسی آب
پــل قلعــه حاتــم کــه نمونــه آن در ايــران پــل »جوبــی« 
ــه  ــل قلع ــده پ ــل را پدرخوان ــن پ ــی اي ــت و به نوع ــان اس اصفه
ــه  ــرب رودخان ــال آب ش ــور انتق ــاً به منظ ــد، اساس ــم می دانن حات
ــا  ــاه« ي ــاغ ش ــه »ب ــروف ب ــم مع ــه حات ــتای قلع باالدســت روس

ــت. ــده اس ــرد ساخته ش ــهر بروج ــه ش ــا«« ب »»ماش
به نوعــی می تــوان گفــت ايــن پــل يکــی از کاربردهــای 
اوليــه اش باال بــردن ســطح بهداشــت در مصــرف آب و جلوگيری 
از هــدر رفــت آب شــرب بــوده اســت و ايــن خــود نشــانه هايی از 
شــيوه زندگــی مــردم و توجهشــان بــه آب در آن دوره تاريخــی را 
تداعــی می کنــد پــس بی دليــل نيســت کــه معمــاران ايــن پــل 

ــد. ــوان می کنن ــی آب عن ــل مهندس را پ
ــروف  ــود مع ــم رد می ش ــه حات ــل قلع ــر پ ــه از زي ــه ای ک رودخان
اســت بــه رودخانــه »گرمابــه« کــه آب آن مصــرف زراعــی دارد، 
نهــری کــه از روی پــل رد می شــود »آب »ماشــا«« يــا »مالشــو« 

نــام داشــته کــه آب تميــز آن مصــرف شــرب داشــته اســت.
نقــش پــل قلعــه حاتــم در ايــن اســت کــه از آميختــه شــدن آب 
ــب  ــد و به اين ترتي ــری می کن ــر جلوگي ــا يکديگ ــر ب ــن دو نه اي
ــای  ــل از تپه ه ــده روی پ ــر تعبيه ش ــق نه ــا« را از طري آب »ماش
غربــی منطقــه بــه ســمت روســتای قلعــه حاتــم و پــس ازآن بــه 
ــه کوچه باغــی منتقــل  باغــات شــمال شــهر بروجــرد معــروف ب
می کــرده اســت کــه ايــن آب بــر اســاس نظــم خاصــی در ســطح 

ــه مصــرف شــرب ســاکنان  ــع می شــده و ب ــرد توزي شــهر بروج
ــت. ــيده اس ــهر می رس ش

آب »ماشــا« در اصــل مــاء شــاه )رودخانــه شــاه( بــوده اســت کــه 
به اختصــار »ماشــا« ناميــده شــده اســت.

lپلی که شهرسازان را به سازندگی واداشت
محلــه تاريخــی، فرهنگــی و گردشــگری طباطبايی هــای بروجرد 
کــه امــروز زيباتريــن و اعيانی تريــن خانه هــا و حمام هــای 
تاريخــی شــهر را در خــود جــای داده اســت مســتقيماً بــه جــوی 
ــراد  ــان اف ــه در آن زم ــت به نحوی ک ــوده اس ــته ب ــل وابس روی پ
ــام و شــهرت به منظــور آنکــه گواراتريــن و پاک تريــن  صاحــب  ن
ــرد نصيبشــان  ــای بروج ــات زيب ــه باغ ــور از کوچ ــس از عب آب پ
ــی  ــه مکان ياب ــان را ب ــازان آن زم ــهر س ــان و ش ــود، طراح ش
ــام  ــه ن ــه ای ب ــروز محل ــا ام ــتند ت ــوی واداش ــن ج ــر اي ــر س ب

ــرد. ــکل بگي ــان ش ــوی صوفي ــع در ک ــا واق طباطبايی ه
پــل قلعــه حاتم يــک پــل آجری-ســنگی بــا کاربــری انتقــال آب 
اســت. طــول پــل ۲۶1 متــر و عــرض آن ۲.5 متــر اســت پــس بــا 
ــی«  ــل »جوب ــن پ ــل را بزرگ تري ــن پ ــوان اي ــير می ت ــن تفاس اي
ــی«  ــل »جوب ــم پ ــه حات ــده قلع ــه پدرخوان ــد چراک ــران نامي اي

اصفهــان بــا 147 متــر طــول اســت.
مصالــح اصلــی پــل شــامل آجــر و ســنگ اســت کــه بــا مــالت 
ــرقی و  ــال ش ــده اند، دو ي ــل ش ــم متص ــه ه ــک ب ــاروج و آه س
ــا  ــاً از ســنگ ساخته شــده اند و ب ــد و تمام ــد آجرن ــل فاق ــی پ غرب
اســتفاده از ســنگ بــه زميــن مجــاور متصــل و محکــم شــده اند.

lثبت ملی پل »قلعه حاتم«
ــس آن  ــه جن ــود دارد ک ــک وج ــوی باري ــک ج ــل ي ــر روی پ  ب
از ســنگ اســت و آب از آن طريــق از غــرب بــه شــرق بــه 
ــد شــيب  ــت می شــده اســت. هرچن ســمت شــهر بروجــرد هداي
چندانــی در ظاهــر پــل ديــده نمی شــود امــا باکــم کــردن 
ــال آب  ــرای انتق ــيب الزم ب ــوی آب، ش ــنگ های ج ــاع س ارتف

اســت. فراهم شــده 
 محــل تالقــی هــر پايــه پــل بــا آب رودخانــه زيريــن به صــورت 
يــک شــش ضلعی از جنــس ســنگ اســت که تيــزی بيشــتری در 
ســمت شــمال کــه محــل ورود آب اســت دارنــد، به عبارت ديگــر، 
محــل برخــورد پايه هــا بــا آب در ســمت ورودی به صــورت 
ــای  ــه پايه ه ــت ک ــی اس ــورت بيض ــی به ص ــی و در خروج مثلث
ايــن پــل را بــه هــر لحــاظ زيبــا و در مقابــل خــروش جريــان آب 

مقــاوم کــرده اســت.
ــل باعــث می شــود کــه  ــن وجــود آهــک در پايه هــای پ همچني
ــا  ــای بن ــتحکام پايه ه ــر اس ــت زمان ب ــا آب، باگذش ــورد ب در برخ

افــزوده شــود.
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــی صنايع دســتی و گردشــگری 
ــه  ــی »قلع ــل تاريخ ــت: پ ــار داش ــه اظه ــن رابط ــرد در اي بروج

دیار خانه های تاریخی مدیون یک پل؛ 
نماِد مهندسی آب به خواب رفت

پویا   اتحاد
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ــت  ــف دارای جذابي ــای مختل ــا اندازه ه ــه ب ــا 14 دهن ــم« ب حات
ــر تاريخــی در شهرســتان  ــک اث ــوان ي خاصــی اســت کــه به عن

ــيده اســت. ــی رس ــت مل ــه ثب ــرد ب بروج

ــران در انتظــار راه  ــی« ای ــل »جوب ــن پ lطوالنی تری
گشــایی

ــه يارمحمــدی تصريــح کــرد: ايــن پــل تاريخــی کــه  حجــت ال
ــت  ــه درگذشــته هشــت فصــل مرم ــی« اســت ک ــوع »جوب از ن
ازجملــه عمليــات تکميــل خطــوط اصلــی بنــا بــر روی آن 
انجام گرفتــه اســت کــه در صــورت تأميــن اعتبــارات فصل هــای 

ــاز خواهــد شــد. ــل آغ ــن پ ــت اي ديگــری از مرم
وی اظهــار داشــت: مهم تريــن مشــکلی کــه ارتبــاط ايــن پــل 
ارزشــمند را بــا گردشــگران و عالقه منــدان قطــع کــرده اســت 
عــدم راه دسترســی مناســب اســت هرچنــد کــه راه وجــود دارد 
ــدان  ــا عالقه من ــت ت ــی نيس ــوار و پهن ــب، هم ــا راه مناس ام
ــته  ــی داش ــل دسترس ــه پ ــق آن ب ــد از طري ــی بتوانن به راحت

ــند. باش
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــی صنايع دســتی و گردشــگری 
بروجــرد از ديگــر مشــکالت ايــن پــل را توقفــگاه خوانــد و گفــت: 
عــالوه بــر ايجــاد يــک راه مناســب بــرای رســيدن پــل نيــاز بــه 
يــک توقفــگاه و محلــی بــرای دور زدن خودروهــا در ايــن مــکان 

ــت. ــروری اس ض

lمیــراث فرهنگــی بــرای ایجــاد راه دسترســی بــه 
پــل درخواســتی نــداده اســت

ــرد ســال ها  ــراث فرهنگــی بروج ــه داد: اداره مي ــدی ادام يارمحم
ــل  ــن پ ــر روی اي ــت ب ــس از مرم ــا پ ــت ت ــرده اس ــالش ک ت
تاريخــی راه دسترســی آن را ايجــاد کنــد امــا متأســفانه تاکنــون 
ــا همــکاری  ــم ب ــوده اســت و اميدواري ــا پاســخگو نب ــارات م اعتب
ديگــر دســتگاه ها و تالششــان ايــن اتفــاق مهــم در ايــن مــکان 
بيفتــد تــا ظرفيت هــای گردشــگری روســتای قلعــه حاتــم 

ــد. ــان ده ــودش را نش خ
وی تأکيــد کــرد: به طورقطــع در ايجــاد توقفــگاه و راه دسترســی 
پــل نبايــد از آســفالت و مصالــح مصنوعــی جديــد اســتفاده شــود 
ــا طبيعــت اطــراف و  ــد همگــون ب ــح ســاخت راه باي بلکــه مصال

ــازی و  ــن زيباس ــا ضم ــد ت ــل باش ــتفاده در پ ــح مورداس مصال
همخوانــی مســير دسترســی بــا پــل، گردشــگر بــه پيــاده روی در 

ايــن مســير زيبــا ترغيــب شــود.
ــداری  ــزی فرمان ــی و برنامه ري ــاون عمران ــی مع ــد کيان محم
بروجــرد بابيــان اينکــه پــل قلعــه خاتــم کــه يــک اثــر تاريخــی 
ــود  ــران وج ــه در اي ــط دو نمون ــل فق ــوع پ ــن ن ــت و  از اي اس
دارد، اظهــار داشــت: اداره ميــراث فرهنگــی لرســتان در رابطــه 
ــه درخواســتی نداشــته  ــم تابه حــال هيچ گون ــه خات ــل قلع ــا پ ب

اســت.

lضــرورت همــکاری بین بخشــی بــرای ایجــاد راه 
دسترســی بــه پــل قلعــه حاتم

ــراث فرهنگــی لرســتان  ــه اداره مي ــا وقتی ک ــان داشــت: ت وی بي
ــل  ــن پ ــا اي ــه ای در رابطــه ب ــن کار اســت مکاتب ــی اي ــه متول ک
ــق ورود  ــداری ح ــد، فرمان ــته باش ــداری نداش ــا فرمان ــی ب تاريخ

ــدارد. ن
معــاون عمرانــی و برنامه ريــزی فرمانــداری بروجــرد بابيــان 
اينکــه ابتــدای هرســال برنامه هــای هــر ســازمان در ســال 
جــاری پرســيده می شــود، افــزود: ســازمان ميــراث فرهنگــی بايــد 

ــد. ــر تاريخــی درخواســت کن ــن اث ــرای راه اي ب
ــراث  ــم را مي ــه خات ــل قلع ــی« پ ــدر و صاحــب اصل ــی »پ کيان
فرهنگــی لرســتان دانســت و عنــوان کــرد: در صــورت 
درخواســت ميــراث فرهنگــی در رابطــه بــا ســاخت راه ارتباطی 
ــای کار خواهــد آمــد. ــز پ ــل تاريخــی اداره راه ني ــن پ ــرای اي ب
وی بــا اشــاره بــه اينکــه ســازمان ميــراث فرهنگــی در رابطــه بــا 
ايــن پــل تاريخــی تابه حــال هيچ گونــه حرکتــی نداشــته اســت، 
تصريــح کــرد: وقتی کــه اداره ميــراث فرهنگــی هيچ گونــه 
ــم  ــا نمی تواني ــدارد م ــل تاريخــی ن ــن پ ــا اي حرکتــی در رابطــه ب

بــه ايــن موضــوع ورود پيــدا کنيــم.
ايــن صحبت هــای کيانــی در حالــی مطــرح می شــود کــه 
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــی صنايع دســتی و گردشــگری 
بروجــرد به صراحــت اعــالم می کنــد بــرای ايجــاد جــاده 
ــورای اســالمی  ــم ش ــداری و ه ــم  فرمان ــل، ه ــه پ ــی ب دسترس
شــهر و شــهرداری را مکتــوب در جريــان مشــکالت پل  گذاشــته 

ــت. اس

يــار محمــدی تأکيــد می کنــد: اداره ميــراث فرهنگــی هــم در 
ــی  ــون فعاليت هــای خوب ــا تاکن ــا و هــم در مرمــت بن ــت بن ثب
ــالش  ــواره در ت ــی هم ــاد راه دسترس ــرای ايج ــا ب ــته ام داش
ــرای رفــع ايــن معضــل  ــا همــکاری بيــن بخشــی را ب ــوده ت ب
ايجــاد کنــد کــه تاکنــون موفقيــت چندانــی بــه دســت نيامــده 

اســت.

lارتباط پل تاریخی با گردشگران قطع شد
پس ازايــن صحبت هــا بــود بــه همــراه بخشــدار مرکــزی 
بروجــرد و رئيــس اداره ميــراث فرهنگــی صنايع دســتی و 
گردشــگری ايــن شهرســتان از نزديــک برای بررســی مشــکالت 
ايــن پــل مراجعــه کردنــد تــا بــرای رفــع آن چــاره ای انديشــيده 

ــود. ش
ــی  ــل تاريخ ــت: پ ــاط گف ــرد دراين ارتب ــزی بروج ــدار مرک بخش
ــه متأســفانه  ــر تاريخــی و پرجاذب ــک اث ــوان ي ــم به عن ــه حات قلع
ــش  ــب ارتباط ــی مناس ــود راه دسترس ــت نب ــه عل ــت ب سال هاس
ــده  ــگران قطع ش ــی و گردش ــار تاريخ ــه آث ــدان ب ــه من باعالق

ــت. اس
علی محمــد گــودرزی ادامــه داد: پــل قلعــه حاتــم يــک ظرفيــت 
بکــر گردشــگری بــرای بروجــرد اســت و بــرای شــکوفا شــدن آن 
بايــد تــالش شــود تــا عــالوه بــر جــاده دسترســی نورپــردازی و 

ــود. ــراف آن ايجــاد ش ــازی اط محوطه س
ــط  ــراف توس ــای اط ــی زمين ه ــس از بررس ــد پ ــن بازدي در اي
ــا  ــه ب ــت ک ــرد پذيرف ــزی بروج ــداری مرک ــان، بخش کارشناس
اســتفاده از اعتبــارات دهيــاری روســتای قلعــه حاتــم در مرحلــه 
اول جــاده دسترســی پــل مطابــق بــا نظــر کارشناســان ميــراث 

ــود. ــداث ش ــريع تر اح ــه س ــر چ ــی ه فرهنگ
ــه  ــت ک ــی اس ــای فراوان ــرد دارای ظرفيت ه ــتان بروج شهرس
متأســفانه بخشــی از ايــن ظرفيت هــا بــه علــت کمبــود اعتبــارات 
ــتگاه ها در  ــان دس ــل مي ــود تعام ــل نب ــه دلي ــر ب ــی ديگ و بخش

حــال از بيــن رفتــن هســتند.
ــن بخشــی و  ــکاری بي ــا هم ــاز اســت ب ــد ني ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــراث  ــوزه مي ــاب ح ــای ن ــه ظرفيت ه ــارات ب ــص اعتب تخصي
فرهنگــی ايــن شهرســتان بســتر شــکوفايی ايــن منطقــه هرچــه 

ســريع تر فراهــم شــود.
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میـراث ایــران

نمــد مالــی یکــی از هنرهــای اصیــل 
ــی  ــه قدمت ــت ک ــاه اس ــتان کرمانش اس
ــز  ــون نی ــم اکن ــاله دارد و ه 10هزارس
نــوآوری هایــی در آن صــورت گرفتــه 
و هنرمنــد کرمانشــاهی نمدهــای بــرای 
محافــظ توربیــن کشــتی ســاخته اســت. 

نمدمالــی يکــی از هنرهــای ســنتی ديــار کهــن کرمانشــاه اســت، 
ــای  ــن بناه ــتر از قديمی تري ــی بيش ــت آن حت ــه  قدم ــری ک هن
تاريخــی تمــدن کرمانشــاه چــون تپــه 7000 ســاله گودين اســت.
ــخت کوش  ــان س ــاله مردم ــر 10 هزارس ــن هن ــل اي ــد، حاص نم
کوهســتان های زاگــرس اســت، هنــری کــه محصــول آن افــراد 
را در زمســتان از هــر نــوع پوشــش گــرم و تابســتان از هــر نــوع 
ــتان  ــه کوهس ــد. به نحوی ک ــاز می کن ــر بی ني ــده ديگ خنک کنن
نشــينان زاگــرس در زمســتان با پوشــيدنش در زمســتان احســاس 

ســرما نکــرده و در تابســتان نيــز خنــک می شــدند.
ــاوری، ايــن هنــر اصيــل نيــز چــون ديگــر هنرهــای  ــا ورود فّن ب
ــدرت کســانی  ــت و به ن ــرار گرف ســنتی دســتخوش فراموشــی ق
ــن پيشــه ارزشــمند و  ــت در اي ــه فعالي ــد ب هســتند کــه عالقه من

تاريخــی باشــند.

ــر  ــت در هن ــه فعالی ــد ب ــی عالقه من ــر کس lکمت
ــت ــی اس نمدمال

ــر  ــت در هن ــه فعالي ــدان ب ــه نســبت کاهــش عالقه من ــروزه ب ام
ــازار ايــن هنــر نيــز در بيــن عمــوم مــردم  نمدمالــی، متأســفانه ب
تــا حــدی از رونــق افتــاده اســت، امــا هنــوز هســتند کســانی کــه 
ــا نــوآوری خــود ايــن هنــر  10 هزارســاله را زنــده نگه داشــته و  ب

ــد. ــه روز کرده ان ــازار ب ــاز ب ــب ني به تناس
همان گونــه کــه پيش تــر نيــز اشــاره شــد، نمــد يکــی از 
ــادی دارد و  ــای زي ــه مزاي ــت ک ــدگار اس ــتی مان ــای دس هنره
ازجملــه مزايــای ايــن محصــول می توانــد بــه شــفابخش بودنش 
در دردهــای اســتخوانی اشــاره کــرد و کســانی کــه زيرانــداز خــود 
ــتخوانی و  ــای اس ــه درده ــر ب ــد کمت ــاب می کنن ــد انتخ را از نم
بيماری هايــی چــون رماتيســم مبتــال می شــوند و حتــی در 
ــل  ــکنی عم ــوان مس ــداز به عن ــن زيران ــتفاده از اي ــواردی اس م

ــد. ــام می ياب ــان التي ــای آن ــرده و درده ک
هنــر نمدمالــی در گذشــته بيشــتر در بيــن عشــاير ايــن منطقــه 
رواج داشــت و عشــاير خــود از پشــم دام هايشــان نمدهــای زيبــا 
ــون  ــا هم اکن ــد ام ــق می کردن ــل خل ــنتی و اصي ــوش س ــا نق ب
ايــن هنــر شــکل ديگــری بــه خــود گرفتــه و افــرادی ماهــر در 
کارگاه هــای نمدمالــی اشــکالی جديــد از ايــن هنــر اصيــل خلــق 

می کننــد.
 

lامــروزه اشــکالی جدیــد و روزآمــد از نمــد تولیــد و 
ــود ــه می ش عرض

ــه  ــب و... ازجمل ــن اس ــداز، کاله، زي ــمی، زيران ــش های پش پوش
اشــکالی اســت کــه در گذشــته و در قالــب نمدهايــی بــا نقــوش 
مشــکی و قهــوه ای توليــد می شــد، امــا امــروزه از نمــد در ســاخت 
ــد  ــکار هنرمن ــه ابت ــون کيســه خواب ک ــدی چ محصــوالت جدي

ــز اســتفاده می شــود. ــال کرمانشــاهی اســت ني نمدم
ــی  ــای نمدمال ــد در کارگاه ه ــز از نم ــری ني ــکال ديگ ــروزه اش ام
توليــد می شــود کــه بســياری از آن هــا ريشــه تاريخــی و 
ــوان  ــوالت می ت ــن محص ــه اي ــد و ازجمل ــد دارن ــکلی روزآم ش
ــدی  ــداز نم ــد، زيران ــی و کليه بن ــه و فرج ــدی، جليق ــه کاله نم ب
قابل اســتفاده در صندلــی ماشــين بــرای راننــدگان، زيراندازهــای 

ــرد. ــاره ک ــد و... اش ــکال جدي ــا اش ــنتی ب س
بـا توجـه بـه اينکه هنـوز هـم عشـاير کوچ نشـين در ايـران وجود 
دارند، کف بسـياری از سـياه چادرهای عشـاير منقـوش به نمدهای 
زيبـا اسـت و بـر دوش برخی از چوپانان عشـاير هنوز هـم می توان 

پوشـش های نمـدی يا همـان فرجـی ديد.

ــر  ــتی 4 براب ــن کش ــدی توربی ــای نم lمحافظ ه
محافــظ توربین هــای وارداتــی عمــر می کنــد

اســتاد مهــران نجفيــان يکــی از نمــد مــاالن اســتان کرمانشــاه 
ــت و  ــده اس ــد ش ــد نم ــوآوری در تولي ــه ن ــق ب ــه موف ــت ک اس
ــظ  ــرای »محاف ــد ب ــدگان نم ــن توليدکنن ــی از اولي ــوان يک به عن
توربيــن کشــتی ها« شناخته شــده اســت و هم اکنــون بــرای 
توربيــن برخــی از کشــتی های شــرکت های کشــتی رانی در 
ــا  ــه ب ــی ک ــد. محافظ هاي ــد می کن ــن تولي ــظ توربي کشــور محاف
ــر  ــد براب ــاس نيســت و عمــری چن ــل قي ــه خارجــی آن قاب نمون

ــی دارد. ــتی های واردات ــن کش ــظ توربي محاف
ــمش  ــرف اس ــه مع ــت ک ــه ای اس ــی« حرف ــت: »نمدمال وی گف
بــوده و »نمدمــال« کســی اســت کــه ايــن نمدهــا را بــا 
ــد. ــل می کن ــدی تبدي ــه محصــوالت نم ــف ب ــای مختل روش ه
ــای  ــن در کارم نوآوری ه ــه م ــان اينک ــی بابي ــتاد نمدمال ــن اس اي
ــوالت  ــون محص ــن هم اکن ــزود: م ــرده ام اف ــاد ک ــادی ايج زي
ــا،  ــواع کاله ه ــداز، کيســه خواب، ان ــون زيران ــد را چ ــادی از نم زي
ــن  ــر، زي ــغ ب ــد، تي ــه بلن ــان، جليق ــد، فرجــی چوپ ــه، کمربن جليق

ــم. ــد می کن ــب و... و. تولي اس
وی بــه ســاخت نمــد بــرای »محافــظ توربيــن کشــتی« به عنوان 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــه اش ــن حرف ــش در اي ــی از نوآوری هاي يک
ــتی ها  ــن کش ــرای توربي ــه ب ــی ای ک ــرده  واردات ــای فش فوم ه
اســتفاده می شــد، تنهــا يــک ســال دوام داشــت، در حالــی 
نمدهايــی کــه مــن بــه ايــن منظــور توليــد کــرده ام، 4 ســال دوام 

ــت. آورده اس
 

lتولید اشکال جدید نمد توسط هنرمند کرمانشاهی 
ــی محصــول کيســه خواب نمــدی کــه  ــه ثبــت جهان ــان ب نجفي
ــوزه  ــن ح ــوآوری در اي ــر ن ــوان ديگ ــت به عن ــودش اس ــد خ تولي
اشــاره کــرد و افــزود: توليــد تــوپ فوتبــال نمــدی و چــادر انفرادی 
ــد  ــد نم ــوزه تولي ــن در ح ــای م ــر نوآوری ه ــافرتی از ديگ مس

ــت. اس
وی تصريــح کــرد: اگــر 7 مــدل کاله نمــدی در جهــان اســت من 

ــادی  75 مــدل کاله نمــدی توليــد کــرده ام کــه نوآوری هــای زي
ــرده ام. ــز در آن به کارب ني

ــه  ــن حرف ــش در اي ــال فعاليت ــش از 45 س ــان از بي ــتاد نجفي اس
گفــت و ادامــه داد: ايــن حرفــه  مــن حرفــه پــدری اســت کــه از 
پــدر بــه پســر رســيده و مــن آخريــن بازمانــده ايــن پيشــه پــدری 
هســتم؛ کــه از ســنين حــدود 11 ســالگی در ايــن حرفــه فعاليــت 
ــه  ــن پيش ــالگی در اي ــن 5۶ س ــز در س ــون ني ــرده و هم اکن ک

ــم. ــت می کن فعالي
وی تصريــح کــرد: بــه خاطــر عالقــه ام بــه ايــن حرفــه از زمــان 
ــردم.  ــت می ک ــته فعالي ــن رش ــه در اي ــای کودکان ــام بازی ه انج
زمانــی کــه پــدرم نيــز در ايــن حرفــه فعــال بــوده حتــی کارخانــه 
پشــم زنــی نيــز وجــود نداشــته و نمــد زن هــا پشــم را بــا همــان 

ــد. ــد نمــد آمــاده می کردن ــرای تولي کمــان حالجــی ب

ــه درب  ــد نمــد را ب l»َگل حالجــی« درگذشــته تولی
ــد ــردم می بردن ــازل م من

ايــن نمــد زن کرمانشــاهی ادامــه داد: در آن زمــان تعــدادی حالج 
ــتاها  ــه روس ــی« ب ــی »َگل حالج ــه و محل ــش عاميان ــه گوي ب
ــداز  ــد و زيران ــا نم ــاز خانواره ــب ني ــد و به تناس ــه می کردن مراجع
بــرای آن هــا در همــان محــل آمــاده می کردنــد و پــس از 
اتمــام کار يــک روســتا به صــورت دســت جمعــی يــا همــان گل 
حالجــی بــه روســتای ديگــر و روســتاهای ديگــر مراجعــه و برای 

ــد. ــد می کردن ــد تولي ــردم نم م
وی بــا ابــراز تأســف از ماشــينی شــدن زندگــی در عصــر کنونــی 
گفــت: امــروزه بــه دليــل ايــن شــکل زندگــی، خيلی هــا از نمــد 
اســتفاده نمی کننــد و نمــد در بيــن افــراد خصوصــاً نســل جــوان، 

چنــدان طرفــداری نــدارد.

lسه کارگاه نمدمالی در شهر کرمانشاه فعالیت دارد
اســتاد نجفيــان از وجــود ســه کارگاه نمدمالــی در شــهر کرمانشــاه 
خبــر داد و گفــت: عــالوه بــر کارگاه مــن دو کارگاه ديگــر نيــز در 
پشــت پــارک شــيرين و پايين تــر از بيمارســتان امــام خمينــی )ره( 

در خيابــان نقليــه در صنعــت نمدمالــی فعال هســتند.
وی در خصــوص اســتقبال از ايــن حرفــه از ســوی جوانــان گفــت: 

طیبه   قدمی

زیرانداز ۱۰ هزار ساله درکرمانشاه/ 
»نمد«حافظ توربین کشتی ها    شد
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متأســفانه جوانــان امــروزی مثــل مــا چنــدان اقبالــی بــه هنرهــا و 
ــی  ــال حرفه هاي ــه دنب ــب ب ــد و اغل ــن ندارن ــی اين چني صنعت هاي
ــی  ــه مشــاغل اين چنين ــری نســبت ب ــه دردســر کمت هســتند ک

داشــته باشــد.
 

lمشاغل سنتی روبه فراموشی و انقراض است
ايــن نمــد مــال کرمانشــاهی افــزود: متأســفانه بــا تفکــری کــه در 
ــون  ــی در انتخــاب شــغل وجــود دارد، هم اکن ــان کنون ــن جوان بي
مشــاغل زيــادی چــون مــس گــری، مــوج بافــی، توليــد نان های 

ســنتی و... در حــال فراموشــی و انقــراض اســت.
ــا  ــل راحــت، ضــد ســرما و گرم ــت حم ــودن، قابلي وی ســبک ب
ــن  ــت اي ــای مثب ــا و ويژگی ه ــودن را از مزاي ــت ب ــد رطوب و ض
ــش  ــد بي ــون از نم ــت: هم اکن ــمرد و گف ــتی برش ــت دس صنع
ــداز،  ــش، زيران ــه کف ــی، کف ــوع فرج ــار ن ــوع کاله، چه از 75 ن
کيســه خواب، چــادر مســافرتی و نمــد موردنيــاز توربيــن کشــتی 

توليــد می شــود.

lنمد مسکنی برای دردهای استخوانی و رماتیسمی
اســتاد نجفيــان اشــاره ای بــه ديگــر مزايــای نمــد داشــت و گفت: 
ايــن محصــول بــد معرفی شــده اســت و اغلــب از آن تنهــا 
ــه  ــود درحالی ک ــاد می ش ــش ي ــش گرمابخ ــک پوش ــوان ي به عن
ــمی،  ــای رماتيس ــرای درده ــکنی ب ــوان مس ــه عن ــد ب می توان

ــرد. ــرار گي ــتفاده ق ــی مورداس ــای قلب ــتخوانی و ناراحتی ه اس
ــا  ــاير هنره ــار س ــل در کن ــر اصي ــن هن ــی اي ــر معرف  وی ب
ــوزه  ــان ح ــط متولي ــتان توس ــنتی اس ــی و س ــع بوم و صناي
ــن  ــه اي ــم چنانچ ــر می کن ــت: فک ــرد و گف ــد ک ــگ تأکي فرهن
هنــر اصيــل و هنرهــای از ايــن  دســت از همــان دوران کودکی 
و در کتــب درســی بــه دانــش آمــوزان معرفــی شــود، می توانــد 
ــه و  ــرای حرف ــان ب ــی آن ــای انتخاب ــده يکــی از گزينه ه در آين

ــد. ــغل باش ش
ــل  ــا مح ــه آي ــوص اينک ــاهی در خص ــال کرمانش ــن نمدم اي
آموزشــی بــرای آمــوزش ايــن پيشــه در اســتان وجــود دارد؟ گفت: 
ــوزش  ــاگردی آم ــتاد و ش ــورت اس ــه به ص ــن پيش ــته اي درگذش
داده می شــد، امــا هم اکنــون بســتگی بــه اســتقبال افــراد 
بــرای فراگيــری ايــن حرفــه دارد کــه متأســفانه امــروزه  بــا تغييــر 
نگرش هــا خصوصــاً در بيــن نســل جــوان ايــن اســتقبال خيلــی 

ــت. ــدرت اس ــم و به ن ک

ــدری  ــه های پ ــاغل و پیش ــه مش ــال ب ــروز اقب lام
ــم اســت ک

وی افــزود: هم اکنــون اقبــال بــه مشــاغل و پيشــه های 

ــاورزان  ــداران و کش ــدان دام ــی فرزن ــت و حت ــم اس ــدری ک پ
ــه  ــد و ب ــه نمی دهن ــود را ادام ــدری خ ــه پ ــر پيش ــز ديگ ني
هميــن دليــل بســياری از حرفه هــای اين چنينــی در حــال 

ــت. ــی اس فراموش
ــر معرفــی ايــن هنرهــای ســنتی و  ــار ديگــر ب ــان ب اســتاد نجفي
حرفه هــای اصيــل از طريــق سيســتم آموزشــی و رســانه ها 
تأکيــد کــرد و از مســئولين خواســتار انجــام اقدامــات عملــی برای 

حفــظ و احيــای ايــن هنــر بومــی و ســنتی شــد.
ــتی  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــتی اداره کل مي ــاون صنايع دس مع
و گردشــگری اســتان کرمانشــاه ، در خصــوص هنــر نمدمالــی و 
حمايت هــای ايــن معاونــت در حفــظ و ارتقــای ايــن هنــر بومــی 
گفــت: هنــر نمدمالــی يکــی از هنرهــای بومی اســتان کرمانشــاه 
کــه در حــال حاضــر هنــوز هــم تعــدادی کارگاه در اســتان در ايــن 

صنعــت فعاليــت دارنــد.
پروانــه حيــدری افــزود: نمدمــال در ايــن هنــر دســتی، از در هــم 
تنيــدن پشــم گوســفند محصوالتــی را تحت عنــوان نمــد توليد و 

عرضــه می کنــد کــه مزايــای زيــادی را بــه همــراه دارد.
ــوع  ــح کــرد: در حــال حاضــر از نمــد محصــوالت متن وی تصري
زيــادی توليــد می شــود و يکــی از نمدمــاالن اســتان کرمانشــاه از 
نمــد محصولــی جديــد تحــت عنــوان »محافــظ توربين کشــتی« 
توليــد می کنــد و خوشــبختانه يکــی از آثــار مــا نيــز درزمينــه نمــد 
طــی ســال های گذشــته توانســت نشــان ملــی مرغوبيــت کاالی 

ــد. ــود کن ــتی را از آن خ صنايع دس

lلــزوم بــه روزآوری هنــر نمدمالــی بــرای تصاحــب 
بازارهــای جهانــی

معــاون صنايع دســتی اداره کل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و 
گردشــگری اســتان کرمانشــاه عمــده فعاليــت نمــد ماالن اســتان 
ــرب  ــالم آباد غ ــاه و اس ــتان های کرمانش ــه شهرس ــوط ب را مرب
ــورت  ــز به ص ــتان ها ني ــاير شهرس ــه در س ــت: البت ــت و گف دانس
پراکنــده هنــوز هــم کارگاه هايــی وجــود دارد امــا تــالش مــا ايــن 

اســت ايــن صنعــت گســترش يابــد.
ــه دســت  ــرای ب ــن حــوزه ب ــدات در اي ــر به روزرســانی تولي وی ب
آوردن بازارهــای جهانــی تأکيــد کــرد و گفــت: امــروزه و بــا توجــه 
ــاوری بايــد کاالهــای صنايع دســتی نيــز  ــه رشــد روزافــزون فّن ب
ــا  ــازار عرضــه شــوند ت ــد در ب ــا طرح هــای جدي ــه روز شــده و ب ب
ــک  ــکل ي ــه ش ــم آن را ب ــرده و ه ــادر ک ــم آن را ص ــم بتواني ه
کاالی کاربــردی بــرای زندگــی مــردم بــه آن هــا عرضــه کنيــم.

lاســتفاده از ظرفیــت بــازار عــراق بــرای صــادرات 
محصــوالت نمــدی

ــی  ــته نمدمال ــه رش ــه اينک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــدری تصري حي
رشــته بومــی اســتان کرمانشــاه اســت، دارای طرح هايــی ســنتی 
ــظ  ــا حف ــم ب ــعی داري ــا س ــه م ــت ک ــده اس ــش تعريف ش و از پي
ســنت ها و بــدون آســيب بــه آن طراحی هــا ايــن را بــه روز کنيــم 
کــه کارهايــی نيــز درزمينــه انجام شــده و برنامه ريزی هايــی نيــز 
صــورت گرفتــه کــه بتوانيم ايــن رشــته را بيشــتر از قبــل درزمينه 

توليــد و فــروش محصوالتــش فعــال کنيــم.
وی بــازار عــراق را يــک فرصــت مناســب در ايــن زمينــه دانســت 
ــی  ــرد و محصوالت ــرار گي ــه ق ــن موردتوج ــش از اي ــد بي ــه باي ک

متناســب بــا بــازار هــدف توليــد و عرضــه شــود.
ــن گــزارش از محصــول  ــی کــه در اي ــه مزاياي ــا توجــه ب حــال ب
ــر  ــن هن ــاله اي ــت 10 هزارس ــن قدم ــد، هم چني ــان ش ــد بي نم
ــرای  ــی ب ــای جهان ــوب بازاره ــت خ ــل و ظرفي ــی و اصي بوم
ــظ  ــون »محاف ــو چ ــی ن ــول در قالب هاي ــن محص ــه اي عرض
ــرای  ــش ب ــد بيش ازپي ــن کشــتی« و کيســه خواب، می طلب توربي
معرفــی و آمــوزش ايــن هنــر تــالش شــود و متوليــان فرهنــگ 
تدابيــری بــرای جلوگيــری از انقــراض آن چــون ديگــر هنرهــای 
اصيــل کــه در دســت فراموشــی اســت بينديشــند. ناگفتــه نمانــد، 
رســانه ها به عنــوان يکــی از قدرتمندتريــن ابزارهــای عصــر 
ــرده و  ــا ک ــه ايف ــن زمين ــری در اي ــش مؤث ــد نق ــی می توانن کنون
اقبــال عمومــی را نســبت بــه ايــن هنــر ارزشــمند و توليــدات آن 

ــد. ايجــاد کنن
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ای  صخــره  پناهــگاه 
»خلوشــت« در شهرســتان 
قدمتــی  بــا  رودبــار 
دوران  بــه  منتســب 
پارینــه ســنگی کــه در 
فهرســت آثــار فرهنگــی 
کشــور بــه ثبت رســیده، 
ایــن روزها بــه آغــل دام 

هــای منطقــه تبدیــل شــده اســت. 

پناهــگاه صخــره ای خلوشــت در شهرســتان 
ــده و در  ــو، دهســتان جيرن ــار، بخــش عمارل رودب
ــماره  ــه ش ــه ب ــرار دارد ک ــت ق ــتای خلوش روس
1174۶در تاريــخ ۲4/1۲/13۸3 در فهرســت آثــار 

ــت رســيده اســت. ــه ثب فرهنگــی کشــور ب
 اول بــار يــک دانشــجوی باســتان شناســی 
متوجــه پناهگاهــی صخــره ای در يکــی از 
دورافتــاده تريــن روســتاهای عمارلو شــد. کاوش 
ــاری را از دل  ــی آث ــتان شناس ــدی باس ــای بع ه
ايــن غــار صخــره ای اســتخراج کــرد کــه قدمت 
ــاند.  ــی رس ــنگی« م ــه س ــه دوره »پارين آن را ب
ــراق  ــکار محــل ات ــه در عصــر ش ــی ک پناهگاه
شــکارچيان دره شــاهرود بــوده و آثــار دوران 
هخامنشــيان، پارتيــان و دوره قاجــار در حريــم آن 

ــت. ــده اس ــف ش کش
ســال هاســت ايــن اثــر ميراثــی کــه يافتــه های 
ــه  ــای اولي ــکونتگاه ه ــوزه س ــدی را در ح جدي
ــل دام  ــوان آغ ــه عن ــد، ب ــی ده ــان م ــرز نش الب

ــی شــود. ــتفاده م اس
وقتــی از ســمت روســتای »بيورزيــن لوشــان« 
بــه ســمت »شــهر جيرنــده« مــی رويــد، بعــد 
از معــدن ســنگرود و در يــک پيــچ تنــد، حفــره 
هــای صخــره ماننــدی را مــی بينيــد کــه 
ــه ســنگ  ــا تخت ــا را ب ــن صخــره ه ــوی اي جل
هــای صــاف ســنگ چيــن کــرده انــد. تــازه به 
يــاد ســکونتگاه هــای داخــل کــوه در »باميــان 
ــه  ــمتان ب ــه چش ــد ک ــی افتي ــتان« م افغانس

ــده ای  ــرده ش ــی فش ــوالت دام ــت فض انباش
مــی افتــد کــه روســتاييان بــه منظــور اســتفاده 
ــا  ــره ه ــه الی صخ ــتانی الب ــوخت زمس از س
ــد.  ــده ان ــم چي ــردن روی ه ــک ک ــرای خش ب
ــا يــک  هيــچ تابلويــی در آن اطــراف نيســت ت
ــالن را  ــی فرهنگــی گي ــده ميراث ــت ش ــر ثب اث

ــد. ــی کن معرف
مشــرف بــه هميــن صخــره هــا و در دامنــه کوه، 
ــای  ــاه و ديواره ــی باســقفی کوت ــه گل ــد خان چن
ســنگی جلــب توجــه مــی کنــد. نــه مــی تــوان 
آن را روســتا ناميــد نــه خانــه ای درخــور زندگــی 

ــتايی. ــک روس ي
ــدن  ــی ب ــه هاي ــن بيغول ــی در چني ــور زندگ تص
ــرب و  ــل آب ش ــی از قيب ــات زندگ ــن امکان اولي
بــرق بــه نظــر محــال مــی رســد. تمــام دارايــی 
ــام دارد؛  ــت« ن ــه »خلوش ــتا ک ــن روس ــی اي اهال
ــه  ــتان ب ــل تابس ــه در فص ــت ک ــی اس دام هاي
ــک  ــه مايمل ــد و هم ــرده ان ــو ب ــات عمارل ييالق
ــره ای  ــگاه صخ ــن پناه ــان همي ــا و اجداديش آب
اســت که بــا ســنگ چيــن کــردن ورودی آن دام 
ــی  ــات وحش ــرما و حيوان ــد س ــان را از گزن هايش

ــد. ــی کنن محافظــت م

ــداران   ــن دام ــا فقیرتری ــتی ه lخلوش
ــالن گی

دهيــار يکــی از روســتاهای اطــراف در مــورد اين 
اثــر ميــراث فرهنگــی مــی گويــد: پناهــگاه های 
ــگاه  ــر پاي ــه  مدي ــه گفت ــت ب ــره ای خلوش صخ
ــنگی«  ــه س ــت »پارين ــو،   قدم ــراث عمارل مي
ــی کــه پناهــگاه صخــره  دارد. پاييــن جــاده جاي
ــه کــوه اســت؛ يــک عــده  ــه دامن ای مشــرف ب
ــه  ــگاه ب ــن پناه ــتند و از اي ــاکن هس ــدار س دام

ــد. ــی کنن ــوان آغــل دام اســتفاده م عن
ــد: بيــش ازيکصــد  ــور مــی افزاي رضــا ســميع پ
ــای  ــط اه ــگاه توس ــن پناه ــه اي ــال اســت ک س
خلوشــت بــه عنــوان آغــل اســتفاده مــی شــود. 
ــواره  ــوی دي ــتا جل ــی روس ــام اهال ــم االي از قدي
ســنگی را بــا تختــه ســنگ هــای صاف مســدود 
ــک  ــنگی ي ــواره س ــن دي ــاد اي ــا ايج ــرده  و ب ک

ــد. جــور آغــل دام ســاخته ان
ــال 13۸3  ــه س ــا اينک ــد: ب ــی کن ــد م وی تاکي
ــر را  ــن اث ــو، اي ــی عمارل ــراث فرهنگ ــگاه مي پاي
ــوی  ــک تابل ــی ي ــی حت ــرد، ول ــی ک ــت مل ثب
ــگاه  ــن پناه ــدوده اي ــم در مح ــر ه ــی اث معرف

ــت. ــرده اس ــب نک نص

بــه گفتــه ايــن دهيــار، خلوشــتی هــا، دامــداران 
ــه30  ــا ب ــت آنه ــه جمعي ــده ای هســتند ک پراکن
ــوار در  ــداد 15خان ــد. تع ــی رس ــم نم ــوار ه خان
روســتای »َونــان« و تعــدادی نيــز باالتــر از 
ســنگرود ســاکن هســتند، حــدود شــش خانــوار 
ــذران  ــی گ ــره ميراث ــن صخ ــن همي ــم پايي ه
ــاکنانش  ــتا و س ــن روس ــد. اي ــی کنن ــی م زندگ
ــد و در  ــه ان ــاکنان منطق ــن س ــه فقيرتري از جمل

ــد. ــی گذرانن ــکلی روزگار م ــفناکترين ش اس
 

lپناهگاه شکارچیان دره شاهرود
ــا  ــراث ب ــم مي ــت و حري يکــی از کارشناســان ثب
اشــاره بــه پرونــده ثبتــی ايــن اثــر توضيــح مــی 
ــده  ــام دهک ــه از ن ــگاه برگرفت ــن پناه ــد: اي ده
ــت  ــين و ت( اس ــکون الم ش ــا س ــت )ب َخلَوش
ــدان  ــوب شــرقی ب ــی- جن ــا جهــت جنوب کــه ب
ــای  ــی ه ــه ويژگ ــه ب ــا توج ــت. ب ــرف اس مش
ــنگی  ــات س ــدک مصنوع ــمار ان ــگاه و ش پناه
بدســت آمــده در دامنــه آن، مــی تــوان احتمــال 
ــروه  ــت گ ــگاه موق ــکان، پناه ــن م ــه اي داد ک
ــت  ــير حرک ــه در مس ــوده ک ــکارچی ب ــای ش ه
خــود از دره شــاهرود بــه ارتفاعــات باالتــر و 
بالعکــس در ايــن مــکان اتــراق مــی کــرده انــد.

ــاری  ــه حف ــاره ب ــا اش ــور ب ــماعيل پ ــه اس فاطم
هــای صــورت گرفتــه در ايــن مــکان مــی افزايد: 
با توجــه بــه مصنوعات ســنگی بدســت آمــده در 
ايــن مــکان، مــی تــوان قدمــت اثــر فــوق را بــه 
دوره پارينــه ســنگی منتســب دانســت و کشــف 
چنيــن پناهــگاه صخــره ای در ناحيــه عمارلــوی 
گيــالن، نقطــه آغــازی بــرای مطالعــات پارينــه 

ســنگی در ايــن بخــش ناشــناخته اســت.
وی تاکيــد مــی کنــد: البتــه نمونــه ســفال هــای 
متعــدد دوره پارتــی و تعــداد اندکــی ســفال 
ــزاره  ــر ه ــزاره اول و اواخ ــر ه ــه اواخ ــوط ب مرب
ــده  ــت ش ــگاه ياف ــن پناه ــه اي ــم در دامن دوم ه
ــه  ــم ب ــی ه ــی رود در دوران پارت ــال م و احتم

ــت. ــوده اس ــکونتگاه ب ــوان س عن
اســماعيل پــور يــادآور مــی شــود: ايــن پناهــگاه 
ــين  ــط »حس ــال 79 توس ــار در س ــرای اول ب ب
باســتان  کارشناســی  دانشــجوی  عبــدی«، 
شناســی مــورد شناســايی قــرار گرفــت و توســط 
ــو(  ــاهرود )عمارل ــايی ش ــررس و شناس ــات ب هي
ــه ای هــم در  ــزارش آن و مقال بررســی شــد و گ
ــی و  ــتان شناس ــه باس ــر در »مجل ــن اث ــورد اي م
ــه  ــگاه البت ــن پناه ــه چــاپ رســيد. اي ــخ« ب تاري
ــورد  ــن م ــران و ژاپ ــترک اي ــات مش ــط هي توس
ــرار گرفــت کــه در گــزارش  ــد و بررســی ق بازدي
بررســی ايــن هيــات، بــه کرانــه باختــری ســفيد 
ــز آمــده اســت. رود در شناســايی ســال 13۸1 ني

ــع  ــت مناب ــگاه در دس ــت پناه lمالکی
ــی طبیع

در پرونــده ثبــت شــده در ميــراث فرهنگی اشــاره 
ــر تاريخــی  ــن اث ــی اي ــری فعل ــوع کارب ــه ن ای ب
ــت  ــه مالکي ــاره دارد ک ــا اش ــت و تنه ــده اس نش
ايــن پناهــگاه ديرينــه ســنگی، در دســت منابــع 

پناهگاهی به قدمت پارینه سنگی؛

غار میراثی »َخلَوشت« آغل دام ها شده است
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طبيعــی اســت و ميــراث تنهــا حريــم پيشــنهادی 
ــه  ــه از دهان ــه ک ــر گرفت ــر درنظ ــت اث ــرای ثب ب
ــر ســاخت و ســاز  ــزار مت ــا حــدود  ه ــگاه ت پناه

ــوع اســت. ــم ممن در حري

lکشــف مصنوعــات ســنگی دوران 
ــنگی نوس

ــت را دوره  ــر، قدم ــن اث ــده اي ــه در پرون ــا اينک ب
»پارينــه ســنگی« ثبــت کــرده انــد؛ ولــی 
کارشــناس مســئول ثبــت بناهــای ميراثــی 
گيــالن، دوران آن را کمــی متاخرتــر و بــه دوران 

»نوســنگی« نســبت مــی دهــد.
مهـدی ميرصالحـی دربـاره پناهـگاه صخـره ای 
خلوشـت مـی گويـد: بـا اينکـه کارشناسـان ثبت 
ميـراث در آن سـال اعالم کردند کـه اين پناهگاه 
هـا مربوط بـه پارينه سـنگی اسـت، اما شـواهد و 
قرائن نشـان مـی دهد ايـن صخره های سـنگی 

مربـوط به دوره نوسـنگی اسـت.
وی ويژگــی هــای ســه دوره ســنگی را برشــمرده 
ــن شــاخصه دوران  ــادآور مــی شــود: مهمتري و ي
پارينــه ســنگی کشــف ابزراهــای ضمخــت 
ــدازه  ــه ان ســنگی اســت کــه عمومــا ارتفاعــی ب
ــنگی  ــا در دوره نوس ــد. ام ــر دارن ــانتی مت ۲0س
کمتــر تبرســنگهای ضمخــت مــی بينيــم و 

ــتند. ــورده هس ــراش خ ــرتيرهای ت ــتر س بيش
ميرصالحــی متذکــر مــی شــود: قدمــت عمــده 
اشــيا بدســت آمــده در اســتان گيــالن در حفاری 

هــا، مربــوط بــه دوران نوســنگی اســت.
وی بــه کاربــری ايــن اثــر ثبــت شــده اشــاره می 
ــر،  ــت اث ــل از ثب ــد: قب ــی ده ــح م ــد و توضي کن
ايــن غارهــا بــه عنــوان آغــل دام اهالــی اســتفاده 
مــی شــد و بــا توجــه بــه دور افتادگــی ايــن اثــر 

و همچنيــن تعــدد و پراکندگــی ديگــر آثــار ثبــت 
شــده در گيــالن، بــرای ســازمان مقــدور نيســت 
ــه  نگهبــان دائمــی بگــذارد، ميــراث فرهنگــی ن
ــن  ــدی بدي ــه درآم ــی و ن ــانی کاف ــروی انس ني

ــور دارد. منظ
 

lمشــارکت هــای مردمــی مهمتریــن 
مولفــه در حفــظ آثــار فرهنگــی

ميرصالحــی مهمتريــن مولفــه در حفــظ ميــراث 
نيــاکان را مشــارکت هــای مردمــی توصيــف می 
ــادآور مــی شــود: دهــه هــای گذشــته،  کنــد و ي
ــام  ــه ن ــدی ب ــی واح ــراث فرهنگ ــازمان مي س
ــردم  ــه م ــت ک ــی داش ــای فرهنگ ــن ه انجم
داوطلبانــه در شــهر، روســتا، بخــش و محلــه خود 
حافــظ بناهــای ميراثــی خــود بودنــد. امــا برخــی 
ســوء اســتفاده هــا و حفــاری هــای غيــر مجــاز 
ــن انجمــن هــا،  توســط معــدودی از اعضــای اي

ــی آن شــد. موجــب تعطيل

ــی در  ــی و پارت ــار دوره هخامنش lآث
ــت ــار خلوش غ

مســئول پژوهشــگاه و رئيــس باســتان شناســی 
ــايی و  ــه در شناس ــالن ک ــی گي ــراث فرهنگ مي
ــت  ــم قدم ــته ه ــر حضــور داش ــن اث بررســی اي
ــبت  ــنگی« نس ــه دوره »نوس ــگاه را ب ــن پناه اي
مــی دهــد و دوره پارينــه ســنگی ثبــت شــده در 

ــد! ــی خوان ــتباه م ــده را اش پرون
ــود  ــی ش ــر م ــه ت ــب توج ــی جال ــر وقت ــن اث اي
ــد از دوره  ــگاه بع ــن پناه ــنويم اي ــی ش ــه م ک
ــار دوران  ــوده و آث ــتفاده ب ــورد اس ــم م ــکار ه ش
هخامنشــيان،   پارتيــان  و تــا دوره قاجــار را نيــز 

ــت. ــته اس ــود داش در خ

ــا و  ــری غاره ــه کارب ــاره ب ــا اش ــی، ب ــی جهان ول
پناهــگاه هــای صخــره ای در زندگــی دامــداران 
ــون  ــد: از گذشــته تاکن ســنتی گيــالن مــی گوي
چنيــن مــکان هايــی بــه عنــوان آغــل دام 
اســتفاده مــی شــد و خوبــی ايــن شــکل اســتفاده 
ــر،  ــن اث ــدگان اي ــه بازديدکنن ــن اســت ک ــه اي ب
ــج  ــنتی پن ــی س ــد زندگ ــی توانن ــم م ــوز ه هن
هــزار ســال قبــل دامــداران منطقــه را از نزديــک 

ــد. ببينن
ــن  ــت در پايي ــتای خلوش ــت روس ــه موقعي وی ب
ــد  ــد: هرچن ــی افزاي ــد و م ــی کن ــاره م دره اش
تعــداد ســکونتگاه هــای مشــرف بــه ايــن 
پناهــگاه انگشــت شــمار اســت امــا، ايــن مــکان 
حالــت اســکان موقت بــرای دامــداران خلوشــتی 
ــه  ــگاه ب ــن پناه ــدر نســل از اي را دارد و نســل ان

ــد. ــی کردن ــتفاده م ــل دام اس ــوان آغ عن
جهانــی تاکيــد مــی کنــد: محــدوده حريــم برای 
ايــن اثــر ثبــت شــده در نظــر گرفتــه شــده اســت 
و اهالــی اجــازه خاکبــرداری و ســاخت و ســاز در 
ــردن  ــارج ک ــی خ ــد ول ــم را ندارن ــدوده حري مح
ــه  ــاز ب ــل، ني ــت آغ ــر از حال ــن اث ــری اي کارب
برنامــه ريزی در شــورای مســئوالن اســتان دارد.

ــت  ــد مالکي ــدا باي ــد: ابت ــی کن ــح م وی تصري
ــن  ــدوده تعيي ــداران آن مح ــرای دام ــدی ب جدي
کــرد تــا اســکان جديــدی داشــته باشــند و ايــن 
ــن  ــت. همچني ــر اس ــه ب ــلما هزين ــوع مس موض
ــد  ــی باي ــگری م ــه گردش ــرای برنام ــرای اج ب

ــرد. ــن ک ــی تدوي ــه جامع برنام

lپناهــگاه صخــره ای خلوشــت اســیر 
بــی اعتبــاری

منطقــه  فرهنگــی  ميــراث  پايــگاه  مديــر 

ــاره وضعيــت پناهــگاه صخــره ای  ــو درب عمارل
ــا  خلوشــت توضيــح مــی دهــد: اگــر ميــراث ب
ــورد  ــداران برخ ــن دام ــا اي ــد ب ــم بخواه تحک
ــود. ــد ب ــی خواه ــات اجتماع ــاهد تبع ــد، ش کن

عيــن اهلل عزيزپــور، مــی افزايــد: اهالــی 
خلوشــت ايــن پناهــگاه را ملــک شــخصی 
خــود مــی داننــد، بارهــا ميــراث منطقــه 
ــی  ــد ول ــدام کن ــه اق ــن رابط ــت در اي خواس

موفــق نشــده اســت.
ــی در  ــراث فرهنگ ــارات مي ــود اعتب ــه کمب وی ب
ــو  ــاخص عمارل ــای ش ــداری بناه ــظ و نگه حف
اشــاره کــرده و مــی افزايــد: چنديــن اثــر تاريخی 
در دهســتان جيرنــده اســت کــه درصــورت 
تاميــن اعتبــار بــه منظــور بهســازی مــی توانــد 
ــود  ــی کمب ــد ول ــی کن ــه درآمدزاي ــرای منطق ب
ــل  ــدم تعام ــو و ع ــک س ــراث از ي ــارات مي اعتب
ديگــر مســئوالن شهرســتان و شــهرداری 
ــن  ــری چني ــع از مرمــت و تغييرکارب ــده مان جيرن

ــت. ــده اس ــی ش بناهاي
ــی،  ــرايط فعل ــد: در ش ــی کن ــد م ــور تاکي عزيزپ
ــداران  ــط دام ــگاه توس ــن پناه ــدن اي ــل مان آغ
ــی  ــک م ــظ آن کم ــه حف ــل ب خلوشــت، در عم
ــانی و  ــروی انس ــه ني ــراث منطق ــرا مي ــد زي کن
ــگاه  ــن پناه ــت از اي ــرای محافظ ــار الزم ب اعتب

ــدارد. ــره ای را ن صخ
ــروز  ــری از ب ــو و جلوگي ــک س ــار از ي ــود اعتب نب
تبعــات اجتماعــی ناشــی از برخــورد بــا دامــداران 
از ســويی ديگــر دســت بــه دســت هــم داده انــد 
تــا پناهــگاه صخــره ای ثبــت شــده در فهرســت 
آثــار فرهنگــی کشــور، در وضعيتــی نامناســب به 
ســر ببــرد. پناهگاهــی بــا قدمــت نوســنگی کــه 

آغــل دام هــا شــده اســت.

جهانی شــدن  روی  پیــش  مشــکات 
ــه ای اســت کــه  »فلــک االفــاک« به گون
ــی  ــراث جهان ــای می ــرکل پایگاه ه مدی
ــد:  ــی می گوی ــراث فرهنگ ــازمان می س
حداقــل یــک ســال فرصــت می خواهیم 
ــم.  ــن مشــکات را برطــرف کنی کــه ای

ــک  ــی فل ــت جهان ــواره موضــوع ثب ــته هم ــال های گذش طــی س
االفــالک به عنــوان شــاهکار معمــاری جهــان مطــرح بــوده اســت 
تــا ايــن اثــر تاريخــی در فهرســت موقــت ثبــت جهانــی قــرار گيرد 
ــت  ــه ثب ــدن زمين ــم نش ــا فراه ــال ها ب ــت س ــم گذش ــی به رغ ول

ــی، فلــک االفــالک در فهرســت موقــت خــاک می خــورد. جهان
ــی قلعــه  ــه نظــر می رســد مــوارد مختلفــی در عــدم ثبــت جهان ب
تاريخــی فلــک االفــالک مؤثــر باشــد، عواملــی کــه شــايد تنهــا 
ــخ  ــای تاري ــن بن ــم اي ــازی حري ــدم آزادس ــه ع ــی از آن ب بخش
ــد  ــد رون ــه می توان ــود دارد ک ــز وج ــل ديگــری ني ــردد و عوام بازگ

ــرار دهــد. ــر ق ــر تاريخــی را تحــت تأثي ــن اث ــی اي ــت جهان ثب
بخــش عمــده ای از حريــم بنــای باســتانی فلــک االفــالک طــی 
ســال های گذشــته آزادســازی شــده اســت ولــی متأســفانه بعــد از 
آزادســازی، ســاماندهی ايــن حريــم از ســوی متوليــان امــر مــورد 
غفلــت قرارگرفتــه تــا تبديــل حريــم ايــن بنــای تاريخــی بــه يــک 

ســايت گردشــگری مغفــول واقــع شــود.
قانــون آزادســازی حريــم ايــن بنــای تاريخــی در جلســه علنــی روز 

چهارشــنبه مجلــس شــورای اســالمی مــورخ نوزدهــم آذرماه ســال 
13۸۲ تصويــب و در ۲۶ آذرمــاه بــه تاييــد شــورای نگهبــان رســيد، 
شــايد نخســتين کســی کــه دغدغــه آزادســازی حريــم ايــن بنــای 
تاريخــی را مطــرح کــرد رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــود کــه 

در ســال 1370 خواســتار توجــه بــه ايــن امــر شــد.
از ســوی ديگــر طــرح استحکام بخشــی و لرزه خيــزی قلعــه 
تاريخــی فلــک االفــالک بــه مــدت بيــش از چهار ســال اســت که 
بــه داليــل مختلفــی مســکوت مانــده و امروز شــاهد مشــکالتی در 

ايــن بنــای تاريخی هســتيم، مشــکالتی کــه با هشــدار مســئوالن 
ملــی و اســتانی نيــز مواجه شــده تــا نماينــده ولی فقيــه در لرســتان 
بگويــد کــه بــا اســتمرار بی توجهی هــا ايــن بنــای عظيــم بــه تلــی 

از خــاک تبديــل خواهــد شــد.
ــالک،  ــک االف ــه فل ــتانی قلع ــه باس ــای قلع ــی ديواره ه نم زدگ
احــداث  می شــود،  ديــده  ديــواره  روی  کــه  گلســنگ هايی 
ــای  ــن بن ــا اي ــی ب ــه همخوان ــه ب ــدون توج ــاز ب ــای نوس راه پله ه
تاريخــی، وجــود موزه هــای مردم شناســی و باستان شناســی در 
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ــن  ــی از اي ــيب های ناش ــرد و آس ــای منحصربه ف ــن بن ــل اي داخ
فعاليــت ايــن مــوزه هــاو ... همــه و همــه مشــکالتی اســت کــه 

ــت. ــان اس ــت در گريب ــا آن دس ــی ب ــای تاريخ ــن بن اي
مشــکالت يــاد شــده پيــش از ايــن در گــزارش هــای متعــددی از 
ــه آغــاز  ــود کــه منجــر ب ســوی خبرگــزاری مهــر مطــرح شــده ب
عمليــات ســبک ســازی و مرمــت پشــت بــام و فضاهــای پيرامونی 
ــر کل  ــز مدي ــروز ني ــد و ام ــی ش ــای تاريخ ــن بن ــاط اول اي حي
ــع  ــراث فرهنگــی، صناي ــی ســازمان مي ــراث جهان پايگاههــای مي
دســتی و گردشــگری کشــور از ايــن بنــای تاريخــی بازديــد کــرد.

lطــرح اســتحکام بخشــی فلــک االفــالک بررســی 
مــی شــود

فرهــاد عزيــزی شــامگاه چهارشــنبه در جمــع خبرنــگاران در 
ــار  ــاد اظه ــرم آب ــالک خ ــک االف ــه فل ــت قلع ــوص وضعي خص
داشــت: تــرک هــای ايجــاد شــده در يــک بنــای تاريخــی نشــان 
ــی  ــوده بلکــه نشــان م ــا نب ــت آن بن ــودن وضعي ــم ب ــده وخي دهن

ــرد. ــتری ک ــيدگی بيش ــا رس ــن بناه ــه اي ــد ب ــد باي ده
وی در پاســخ بــه موضــوع مطــرح شــده مبنــی بــر اينکــه معــاون 
ــرک هــای  ــه ای وجــود ت ــراث فرهنگــی اســتان طــی مصاحب مي
موجــود در قلعــه را باعــث ايجــاد وضعيــت بحرانــی در آن دانســت، 
ــا  ــک بن ــورد ي ــی در م ــناس دل نگران ــک کارش ــه ي ــت: اينک گف
داشــته باشــد به معنــای وخامــت اوضــاع آن بنــا نيســت و هنگامی 
مــی تــوان گفــت وضعيــت يــک بنــا وخيــم اســت کــه يــک تيــم 
کارشناســی در آن زمينــه بررســی هــای الزم را از نظــر ســازه ای و 
ــت  ــن نتيجــه رســيده باشــند وضعي ــه اي معمــاری انجــام داده و ب

ســالمت بنــای مــورد نظــر در خطــر اســت.
مديــر کل پايگاههــای ميــراث جهانــی ســازمان ميــراث فرهنگــی، 
ــن  ــال اي ــه دنب ــت: ب ــور گف ــگری کش ــتی و گردش ــع دس صناي
هســتيم طــرح اســتحکام بخشــی قلعه فلــک االفــالک را بررســی 
کــرده کــه در ايــن بررســی از کارشناســان بيــن المللی نيز اســتفاده 
خواهــد شــد و پــس از بررســی هــای کارشناســی درصــورت مفيــد 

بــودن و نيــاز ايــن طــرح  را ادامــه مــی دهيــم.
عزيزی افزود: بخشـی از بنا بر اثر رطوبت دچار مشـکل شـده اسـت 

کـه تاکنون کارهای مختلفی روی چند اليه آن انجام شـده اسـت.

lثبت جهانی فلک االفالک در گرو رفع مشکالت آن
وی بــا بيــان اينکــه مــا بــه دنبــال بررســی مشــکالت قلعــه فلــک 
االفــالک و اتخــاذ برنامــه هايــی بــرای رفــع آن هــا هســتيم، ادامه 
داد: اگــر قــرار باشــد طرحــی در قلعــه فلــک االفــالک انجــام شــود 
ــه  ــزی و ب ــازمان مرک ــق س ــرده و از طري ــدا ک ــتمرار پي ــد اس باي
ــذا  صــورت ملــی در ايــن خصــوص کمــک هايــی انجــام شــود ل
مــا يــا طــرح قبلــی اســتحکام بخشــی قلعــه را تکميــل کــرده و يــا 

آن را ادامــه مــی دهيــم.
مديــر کل پايگاههــای ميــراث جهانــی ســازمان ميــراث فرهنگــی، 
ــه  ــه اينکــه قلع ــا اشــاره ب ــع دســتی و گردشــگری کشــور ب صناي
فلــک االفــالک خــرم آبــاد در ليســت موقــت ثبــت جهانــی قــرار 

ــود  ــور وج ــی در کش ــای تاريخ ــدود 40 بن ــرد: ح ــوان ک دارد، عن
داشــته کــه در ليســت موقــت ثبــت جهانــی قــرار دارنــد مــا زمانــی 
ــع  ــم کــه مشــکالت آن هــا رف ــال کني ــن موضــوع را دنب ــد اي باي
ــه در  ــن ارزش را دارد ک ــالک اي ــک االف ــه فل ــد و قلع ــده باش ش

ليســت موقــت قــرار گيــرد.
عزيـزی بـا اشـاره بـه اينکه بـرای ثبـت جهانی قلعـه بايـد موضوع 
مديريـت آن نيـز مدنظر قرار گيـرد، افـزود: توجه به بحـث مديريت 
بـه اين معناسـت که ما مسـائل و مشـکالت قلعـه را برطـرف کرده 
و برای آن برنامه مشـخصی داشـته باشـيم زيرا برخی آثـار تاريخی 
علـی رغـم داشـتن ارزش ولـی به علـت داشـتن مشـکل در بحث 

مديريـت در ليسـت ثبـت جهانی قـرار نمـی گيرند.
ــی در  ــای طبيع ــک بن ــه ي ــرای اينک ــه ب ــر اينک ــد ب ــا تاکي وی ب
ــی آن  ــدا کاراي ــد ابت ــرد باي ــرار گي ــی ق ليســت موقــت ثبــت جهان
ــکالت  ــائل و مش ــی از مس ــت: بخش ــان داش ــود، بي ــخص ش مش
قلعــه فلــک االفــالک بــه اســتان برمــی گــردد کــه بــه محــض 
آمادگــی ســايت و بنــا و اطــراف آن و همچنيــن آمادگی پرونــده آن 

ــرد. ــم ک ــريعا شــروع خواهي کار اســتحکام بخشــی آن را س

6l پــل تاریخــی لرســتان قابلیــت مطــرح شــدن در 
ســطح جهــان را دارنــد

مديــر کل پايگاههــای ميــراث جهانــی ســازمان ميــراث فرهنگــی، 
صنايــع دســتی و گردشــگری کشــور بــا اشــاره بــه اينکــه پنــج تــا 
شــش مــورد از پــل هــای موجــود در لرســتان ارزش مطــرح شــدن 
ــکان،  ــای کش ــل ه ــرد: پ ــوان ک ــد، عن ــی را دارن ــطح جهان در س
ــه  ــد ک ــی را دارن ــت جهان ــت ثب ــان و ... قابلي ــاپوری، گاوميش ش
ــتان و  ــترهای آن در اس ــاد بس ــه ايج ــوط ب ــر من ــن ام ــق اي تحق

ــه اســت. ــن زمين ــای الزم در اي حساســيت ه
ــی از  ــم بناهاي ــی خواهي ــدا م ــا از خ ــه م ــان اينک ــا بي ــزی ب عزي

لرســتان بــا توجــه بــه اينکــه تــا کنــون هيــچ اثــر تاريخــی آن ثبت 
جهانــی نشــده اســت به ثبــت برســد، افــزود: مــا در ســازمان ميراث 
فرهنگــی نيــز آمادگــی کمــک بــرای ثبــت جهانــی آثــار تاريخــی 
لرســتان را داريــم به طوريکــه يکــی از اهــداف ايجــاد پايــگاه هــای 
تاريخــی آمــاده ســازی بناهــای تاريخــی بــرای ثبــت جهانی اســت 
ــد  ــذا در ســطح اســتان باي ــوده ل ــاد ب ــار زي ــن آث ــی فهرســت اي ول

شــرايط تحقــق ايــن موضــوع ايجــاد شــود.
ــای تاريخــی کشــور دانســت و  ــل ه وی لرســتان را خواســتگاه پ
گفــت: متاســفانه ميــزان اعتبــار اختصــاص يافتــه بــرای مرمت پل 

هــای تاريخــی پاييــن اســت.

lحداقــل یکســال فرصــت مــی خواهیــم مشــکالت 
قلعــه را برطــرف کنیــم

مديــر کل پايگاههــای ميــراث جهانــی ســازمان ميــراث فرهنگــی، 
صنايــع دســتی و گردشــگری کشــور بــا اشــاره بــه اينکــه در دولت 
ــی  ــای مل ــگاه ه ــوزه پاي ــوب در ح ــارات مص ــزان اعتب ــد مي جدي
بيــش از 10 برابــر شــده اســت، عنــوان کــرد: ايــن درحالــی اســت 
ــرای تخصيــص  ــی ب ــی پول ــت تنگناهــای مال ــه عل ــت ب کــه دول
ايــن اعتبــارات نداشــته و ميــزان تخصيــص هــا پاييــن اســت و اين 

هــا مشــکالتی اســت کــه مجبوريــم آن هــا را بپذيريــم.
عزيــزی در پاســخ بــه ايــن ســوال کــه آيــا مــی تــوان اميــد داشــت 
ــت  ــاد ثب ــک االفــالک خــرم آب ــه فل ــد قلع ــر و امي ــت تدبي در دول
جهانــی شــود يــا خيــر، پاســخ صريحــی بــه ايــن ســوال نــداده و 
ــم  ــی خواهي ــل يکســال فرصــت م ــا حداق ــان داشــت: م ــا بي تنه

مشــکالت قلعــه را برطــرف کنيــم.
وی بــا بيــان اينکــه خــرم آبــاد بــه لحــاظ قرارگيــری در موقعيــت 
ــهرهای  ــی از ش ــاص يک ــی خ ــب و توپوگراف ــی مناس جغرافياي
ــی  ــوان کــرد: ســاخت و ســازهای ب ــرد اســت، عن ــه ف منحصــر ب
ــد کــرده  قــواره ای کــه در ايــن شــهر انجــام شــده چهــره آن را ب
لــذا مــا بايــد تــالش کنيــم قلعــه را بــه عنــوان نمــاد ايــن شــهر 
حفــظ کنيــم و البتــه دليــل خاصــی بــرای ريــزش آن وجود نــدارد و 

ــاده اســت. ــاق خاصــی در آن نيفت اتف
مديــر کل پايگاههــای ميــراث جهانــی ســازمان ميــراث فرهنگــی، 
ــر اينکــه مــردم  ــا تاکيــد ب صنايــع دســتی و گردشــگری کشــور ب
ــن شــهر داشــته باشــند،  ــا اي ــری ب ــورد بهت ــد برخ ــاد باي ــرم آب خ
ــوده و هــر برخــورد  افــزود: ايــن شــهر در مســير جهانــی شــدن ب
ــی  ــتای جهان ــد در راس ــرد باي ــی گي ــورت م ــه در آن ص ــد ک جدي
شــدن آن باشــد بــه طوريکــه هتــل هــای آن بايــد اســتاندارد بــوده 

و جــاده هــا و مســيرهای آن مناســب باشــند.
عزيـزی با بيـان اينکـه يکـی از اولويت های اصلی شـهر خـرم آباد 
ثبـت جهانـی قلعه آن اسـت، گفـت: از اين فرصـت می تـوان برای 
رفـع مشـکالت شـهر اسـتفاده کـرد و طـی يکسـال اخيـر دغدغه 

مـردم ايـن شـهر برای رفع مشـکالت آن بيشـتر شـده اسـت.
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شــیء  هــزار  هفــت  چشــم انتظاری 
نمایــش  بــرای  تاریخــی  مفرغــی 
ــدن قطــب مفــرغ  حکایــت مهجــور مان
دنیاســت کــه اگرچــه در خاســتگاه 
مــوزه  چشــم به راه  همچنــان  خــود 
ــی  ــس جای ــوور« پاری ــا در »ل ــده ام مان

دارد.  خودنمایــی  بــرای 

ــت،  ــهره اس ــرغ« ش ــوط و مف ــار »بل ــه دي ــتان ب ــتان لرس اس
ــتان  ــای اس ــزکاری در جای ج ــب فل ــن مکت ــه زيباتري ــی ک جاي
ــا اشــيا مفرغــی زاده لرســتان راهــی  ــروز و ظهــور پيداکــرده ت ب

ــود. ــا ش ــزرگ دني ــای ب موزه ه
ايــن آثــار ارزشــمند را در  گاه گاهــی حتــی می تــوان رد 
حراجی هــای مختلــف دنيــا ديــد کــه بــه دور از خاســتگاه خــود 
ــت  ــن حکاي ــر؛ اي ــايد دور و دورت ــوند و ش ــت می ش دست به دس
ــده  ــار خــود مهجــور و مغفــول مان ــه ای اســت کــه در دي گنجين

ــت. اس
عصــر مفــرغ، يکــی از شــاخص ترين دوران فرهنــگ بشــری بــه 
شــمار مــی رود کــه شــاهد زيباتريــن و عجيب تريــن آثــار در ايــن 
دوره زمانــی چنــد هزارســاله در ميــان ملــل مختلــف هســتيم، اما 
ــرب  ــت از غ ــرد اس ــه منحصربه ف ــی ک ــن مفرغ هاي پرکاربردتري
ــن  ــت زيباتري ــده و در حقيق ــتان پيداش ــه لرس ــران و در خط اي

ــوان در لرســتان مشــاهده کــرد. ــزکاری را می ت مکتــب فل
مفــرغ لرســتان باوجــود قدمــت و زيبايــی بی نظيــر مــورد هجــوم 
ــرار  کاوشــگران غيرمجــاز طــی دهه هــا و ســال های گذشــته ق
ــن  ــادی از اي ــان بخــش زي ــان بی توجهــی متولي ــه و در مي گرفت
مفرغ هــا بــه خــارج کشــور منتقــل شــد به طوری کــه در برخــی 
ــه  ــی ب ــوور« بخش ــوزه »ل ــه م ــا ازجمل ــم دني ــای مه از موزه ه

مفرغ هــای لرســتان اختصــاص داده شــده اســت.

lبهترین مفرغ دنیا
ــتان  ــت لرس ــورد قدم ــتان در م ــتاندار لرس ــد اس ــنگ بازون هوش
و اشــيا تاريخــی آن معتقــد اســت کــه وجــود ايــن هنــر، 
ــن  ــرای اي ــروت عظيمــی ب ــی لرســتان ث فرهنــگ و تمــدن غن
ــم  ــروت عظي ــن ث ــه اي ــود به طوری ک ــوب می ش ــتان محس اس
ــک  ــوان ي ــد در مســير توســعه و پيشــرفت اســتان به عن می توان

ــد. ــرح باش ــی مط ــاخص زيربناي ــتر و ش بس
ــا اشــاره بــه تمــدن کهــن لرســتان و هنرنمايــی مردمــان  وی ب
ــر  ــه داد: هن ــف ادام ــی مختل ــای تاريخ ــار در برهه ه ــن دي اي
ــد  ــرزی را نمی شناس ــرزمين م ــن س ــزرگ اي ــروت ب ــوان ث به عن
به طوری کــه مفــرغ لرســتان به عنــوان يــک هنــر اصيــل، 

مهــم و ارزشــمند تابــع جغرافيــا نبــوده و در سراســر دنيــا مطــرح 
ــت. اس

اســتاندار لرســتان بــا يــادآوری اينکــه امــروز هنــر دســت مردمان 
لــر در جای جــای دنيــا شناخته شــده اســت، تصريــح کــرد: هنــر 
مــرز نمی شناســد و ســرمايه اصلــی مــردم لرســتان هميــن هنــر 

و فرهنــگ غنــی اســت.
بــر اســاس خالقيــت به کاربــرده در مفرغ هــای اســتان، 
ــده  ــا معرفی ش ــرغ دني ــن مف ــوان بهتري ــتان به عن ــرغ لرس مف
ــای  ــورد ويژگی ه ــز در م ــتانی ني ــی لرس ــتيک باستان شناس اس
منحصربه فــرد مفرغ هــای لرســتان گفــت: خالقيتــی کــه 
درزمينــه ســاخت مفرغ هــای اســتان به کاررفتــه اســت در هيــچ 

ــه اســت. ــه کار نرفت ــی ب ــن خالقيت ــا همچني ــای دني ج
ــرده در  ــت به کارب ــاس خالقي ــر اس ــرد: ب ــه ک ــکی اضاف کوش
ــرغ  ــن مف ــوان بهتري ــتان به عن ــرغ لرس ــتان، مف ــای اس مفرغ ه

ــت. ــده اس ــا معرفی ش دني

lسازندگان مفرغ در لرستان زندگی می کردند
اوج زيبايــی مفــرغ لرســتان در آثــار کشف شــده در غــار کلماکــره 
ــی شــده  ــن محوطــه تاريخــی ســنگ تراشــان متجل و همچني

اســت.
کارشــناس ميــراث فرهنگــی لرســتان بــا اشــاره بــه مفرغ هــای 
ــن  ــت اي ــت: اهمي ــر گف ــه مه ــان ب کشف شــده در ســنگ تراش

ــار در  ــن ب ــرای اولي ــه ب ــوده ک ــت ب ــی ازآن جه ــه تاريخ محوط
طــول تاريــخ مفرغ هــای لرســتانی و ســبک لــری از ايــن 

ــد. ــه دســت آم محوطــه ب
اشــيايی کــه در روســتای ســنگ تراشــان کشف شــده 
اشــياء »مينياتــوری« مفرغــی بــوده کــه فقــط مختــص 
بــه ايــن محوطــه استحســن پور ادامــه داد: هرچــه کــه 
ــی  ــه تاريخ ــز محوط ــت آمده به ج ــتان به دس ــرغ در لرس مف
»ســرخ دم« کوهدشــت همــه از طريــق حفــاری قاچــاق 

اســت. به دســت آمده 
وی بابيــان اينکــه در روســتای ســنگ تراشــان ثابــت شــد کــه 
ــان کــرد:  ــد بي ــرغ در لرســتان زندگــی می کرده ان ســازندگان مف
ــی  ــک ويژگ ــان ي ــنگ تراش ــتای س ــده در روس ــيا کشف ش اش
ــتا  ــن روس ــه در اي ــيايی ک ــه از اش ــک نمون ــد و ي ــاص دارن خ
ــه  ــوری« مفرغــی لرســتان اســت ک کشف شــده اشــياء »مينيات

ــه ايــن محوطــه اســت. فقــط مختــص ب
ــز  ــالک ني ــک االف ــه فل ــوزه قلع ــد: در م ــادآور ش ــن پور ي حس
ــدازه  ــای کوچــک به ان ــد »ســر تبر«ه ــار مانن ــن آث بعضــی از اي
ــدازه  ــی به ان ــانی و حيوان ــای انس ــانتی متر، پيکرک ه ــت س هف
پنج تــا 10 ســانتی متر، پيکرک هــای دووجهــی زن و مــرد و 
ــت  ــا هف ــش ت ــدازه ش ــوری به ان ــک مينيات ــيرهای کوچ شمش

ــت. ــداری اس ــال نگه ــانتی متر در ح س

l7 هزار شی مفرغی در لرستان وجود دارد
و امــا اگــر ازآنچــه به صــورت قاچــاق از کشــور خارج شــده 
ــار  ــه آث ــت ک ــن اس ــؤال اي ــم، س ــه بگذري ــت رفته ک ــا ازدس و ي
باقی مانــده مفرغــی لرســتان هم اکنــون چــه حــال وروزی  
ــرای معرفــی ايــن  ــد و چــه برنامه ريــزی و ســرمايه گذاری ب دارن

ــه اســت. ــه صــورت گرفت گنجين
مديــرکل ميــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و گردشــگری 
ــا اشــاره بــه وجــود 1۲ هــزار قطعــه اشــيا تاريخــی و  لرســتان ب
مفــرغ در قلعــه فلــک االفــالک لرســتان بــه مهــر گفــت: مفــرغ 
ــع  ــس و 30 قل ــد م ــده از 70 درص ــی ساخته ش ــاژی ترکيب آلي

ــت. اس
غالمرضــا ســليمانی اظهــار داشــت: از مجمــوع 1۲ هــزار شــیء 
در گنجينــه قلعــه تاريخــی فلک االفــالک موجــود حــدود هفــت 

هــزار شــی از آن هــا اشــياء مفرغــی هســتند.

غریب در خانه؛ آشنا در غربت/ ۷۰۰۰ شیء مفرغی حسرت به دل نمایش ماند

فاطمه   حسینی
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lمفرغ لرستان موزه ندارد
امــا ايــن هفــت هــزار قلــم شــی ءتاريخی مفرغــی هنــوز 
ــرای احــداث مــوزه مفــرغ در لرســتان نشــده اســت،  ــه ای ب بهان
ــه  ــراث فرهنگــی لرســتان اين گون ــرکل مي موضوعــی کــه مدي
بــه آن واکنــش نشــان می دهــد:  بــا توجــه بــه کارشناســی های 
ــش،  ــرای ارت ــه مهمانس ــه مجموع ــت ک ــرار اس ــده ق انجام ش
آزادســازی شــود و ســپس ايــن مجموعــه را بــه  مــوزه 

مردم شناســی اختصــاص خواهيــم داد.
ــه مهــر گفــت:  مديــرکل ســازمان ميــراث فرهنگــی لرســتان ب
پــس از خــارج کــردن مــوزه مردم شناســی از قلعــه فلــک 
االفــالک، کل مجموعــه ای کــه در حــال حاضــر در محــل ايــن 
بنــای تاريخــی به عنــوان مــوزه اســتفاده می شــود بــه مجموعــه 

ــرغ اختصــاص داده خواهــد شــد. مف
تــا اينجــای داســتان مفــرغ لرســتان بــدون مــوزه در ديــار خــود 
ناشــناخته باقی مانــده اســت، ايــن در حالــی اســت کــه تاکنــون 
ــمند  ــته های ارزش ــن داش ــی اي ــرای معرف ــه ب ــی ک ــا قدم تنه
صــورت گرفتــه نصــب تنديس هــای مفــرغ در پارک هــای 
ــاغ مفــرغ در مرکــز لرســتان اســت،  ــاد و احــداث ب شــهر خرم آب

ــل نشــده اســت. ــان تکمي باغــی کــه همچن

lباغ نیمه کاره مفرغ لرستان
بــاغ مفــرغ لرســتان فضايــی اســت در خرم آبــاد کــه قــرار اســت 
محــل نصــب مجمــوع تنديس هــای مفرغــی شــاخص لرســتان 
ــرار  ــدان ق ــگران و عالقه من ــد گردش ــرض دي ــا در مع ــد ت باش

ــوده  ــس ب ــد تندي ــان چن ــا ميزب ــون تنه ــی کــه تاکن ــرد، جاي گي
اســت.

يحيــی عيــدی بيرانونــد شــهردار خرم آبــاد در ايــن رابطــه بابيــان 
اينکــه کار شبيه ســازی مفرغ هــای لرســتان به عنــوان مجســمه 
برنامه هــای  از  خرم آبــاد  پارک هــای  در  آن هــا  نصــب  و 
شــهرداری خرم آبــاد اســت، تصريــح کــرد: ۲0 مجســمه 
ــب  ــهر نص ــای ش ــتان در پارک ه ــای اس ــازی مفرغ ه شبيه س

می شــوند.
ــوده  ــرغ ب ــرزمين مف ــاد س ــه داد: خرم آب ــد ادام ــدی بيرانون عي
ــه  ــهر را ب ــن ش ــد اي ــود می توانن ــی ش ــی معرف ــر به خوب ــه اگ ک

ــد. ــل کنن ــور تبدي ــگری در کش ــب گردش يک قط
ــاد  ــاغ مفــرغ در خرم آب ــه ايجــاد ب ــا اشــاره ب ــاد ب شــهردار خرم آب
ــوده  ــا مشــهور ب ــام دني ــتان در تم ــای لرس ــادآور شــد: مفرغ ه ي
ولــی در معرفــی ايــن آثــار تاريخــی تاکنــون غفلــت شــده اســت.
ــالش  ــاد ت ــرغ خرم آب ــاغ مف ــدازی ب ــا راه ان ــرد: ب ــوان ک وی عن
ــودن در  ــتان را از مهجــور ب ــرغ اس ــر مف ــه هن ــرد ک ــم ک خواهي

ــم. ــارج کني ــردم خ ــه گردشــگران و م ــی ب ــوزه معرف ح

lلرستان قطب ناشناخته مفرغ
به رغــم ايــن اقدامــات ناچيــز همچنــان مفــرغ لرســتان به عنــوان 
ــه گردشــگران  ــار در حــد شايســته ب ســرمايه ارزشــمند ايــن دي
ايرانــی و خارجــی معرفــی نشــده اســت، ايــن موضــوع را 
ــاق  ــا عضــو کميســيون گردشــگری ات ــاس اعتمــادی ني اميرعب

ــد. ــرار می ده ــد ق ــورد تأيي ــاد م ــی خرم آب بازرگان

وی بــا تأکيــد بــر لــزوم برنــد ســازی ظرفيت هــای گردشــگری 
اســتان لرســتان گفــت: بــا توجــه بــه تعــدد اکتشــاف ابــزارآالت 
مفرغــی در لرســتان، از ايــن اســتان به عنــوان يکــی از اعصــار و 

ــود. ــاد می ش ــان ي ــده جه ــای شناخته ش تمدن ه
اعتمــادی نيــا ايــن ويژگــی را اســاس اعــالم لرســتان به عنــوان 
ــد  ــات هدفمن ــزود: تبليغ ــرغ دانســت و اف خاســتگاه و قطــب مف
و اصولــی، برگــزاری همايش هــای علمــی بــرای معرفــی 
برگــزاری  و  گردشــگری  ســرمايه گذاری  فرصت هــای 
جشــنواره های دوره ای در اســتان می توانــد زمينــه را بــرای 

ــد. ــم کن ــمند فراه ــار ارزش ــن آث ــی اي معرف

lمحصول هنرمندی قومی هنرمند و هنرآفرین
بنابرايــن گــزارش مفــرغ لرســتان، محصــول هنرمنــدی قومــی 
ــی و  ــه به چابک ــاری آميخت ــه آث ــت ک ــن اس ــد و هنرآفري هنرمن
ــا الهــام از طبيعــت اطرافشــان داشــته اند؛ مکتــب  چيره دســتی ب
فلــزکاری کــه ضــرورت معرفــی آن بيش ازپيــش احســاس 

می شــود.
بشــر در هــزاره پنجــم ق. م توانســت بــه تکنيــک ذوب ســنگ 
مــس دســت يابــد و انقالبــی در صنعــت فلــزکاری ايجــاد کنــد 
کــه نتيجــه منطقــی ايــن تحــول، تنــوع زيــاد اشــياء فلــزی بــود. 
ايــن تکنيــک جديــد نتايــج مثبــت ديگــری را هــم در فرهنــگ 
ــود، انســان هــزاره ســوم ق. م.  ــار آورده ب ــه ب و تمــدن بشــری ب
ــع،  ــزات ديگــری همچــون قل ــا آميختــن مــس و فل توانســت ب

ــه وجــود آورد. ــام مفــرغ ب ــه ن آليــاژی ب
ــان  ــه همزم ــزکاری ک ــت فل ــاژ در صنع ــن آلي ــری اي به کارگي
ــا تحــوالت ديگــری نظيــر پيدايــش خــط، پيدايــش سيســتم  ب
ــتان  ــزد باس ــرغ را ن ــر مف ــوده، عص ــينی ب ــارت و شهرنش تج

ــت. ــرده اس ــوردار ک ــی برخ ــت خاص ــان از اهمي شناس
عصــر مفــرغ، يکــی از شــاخص ترين دوران فرهنــگ بشــری بــه 
ــن  ــار در اي ــن آث ــن و عجيب تري ــی رود و شــاهد زيباتري شــمار م

دوره زمانــی چنــد هزارســاله در ميــان ملــل مختلــف هســتيم.
ــد در  ــه بع ــوم ق. م. ب ــزاره س ــی از ه ــالح های مفرغ ــزار و س اب
ــن  ــن پرکاربردتري ــده اند، ليک ــن ش ــنگی دف ــای س درون گوره
مفرغ هايــی کــه منحصربه فــرد اســت از غــرب ايــران و در 
خطــه لرســتان پيداشــده و در حقيقــت زيباترين مکتــب فلزکاری 
ــتان در  ــای لرس ــرد. مفرغ ه ــاهده ک ــتان مش ــوان در لرس را می ت

دوره زمانــی از حــدود ۲۶00 تــا 700 ق. م. ساخته شــده اند.
مفــرغ لرســتان، محصــول هنــر قومــی کوهســتانی اســت کــه 
ــت  ــام از طبيع ــا اله ــتی ب ــه به چابکــی و چيره دس ــری آميخت هن
اطرافشــان داشــته اند. نيــروی تخيــل ايــن هنرمنــدان باســتانی 
ــر  ــکاس آن ب ــه در انع ــوده ک ــز ب ــان اعجاب انگي درروش کارش

ــت. ــان اس ــوح نماي ــی به وض ــار مفرغ روی آث
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شــمال کرمــان مملــو از ذخایــر زغال ســنگ و جنــوب غــرب و مرکــز مملــو از ذخایر ســنگ آهن 
و مــس اســت و در جنــوب اســتان نیــز معــادن گســترده تیتانیــوم و کــرم و ســنگ های قیمتــی 
خودنمایــی می کننــد امــا در میــان معــادن ســنگ های قیمتــی اســتان کرمــان معــدن فیــروزه در 

شهرســتان شــهربابک از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت.

درگذشــته های نه چنــدان دور اســتان همــدان بــه لحــاظ بهره منــدی از مراکــز دام پــروری 
ــهرت  ــرم گاوی از ش ــوع چ ــی از ن ــوص مصنوعات ــی به خص ــات چرم ــد مصنوع ــه تولی درزمین
ــه علــت کیفیــت و کمیــت خــاص  خاصــی برخــوردار بــوده و حتــی چــرم تولیــدی در همــدان ب
آن از مشــهورترین چرم هــای تولیــدی کشــور بــوده و آوازه کیفیــت آن بــه دیگــر کشــورها نیــز 

می رســیده اســت.

ــوب  ــور محس ــاورزی درکش ــول کش ــن محص ــه ارز آورتری ــته ک ــد پس ــت تولی ــت صنع  وضعی
ــاال  ــود و ح ــفناک ترمی ش ــرروز اس ــنجان ه ــت های رفس ــالی در دش ــل خشکس ــه دلی ــود ب می ش

ــوند.  ــال می ش ــد زغ ــای تولی ــی کوره ه ــته راه ــان پس درخت

ــتان  ــادر اس ــی در بن ــای ملوان ــص کااله ــرای ترخی ــددی ب ــای متع ــاهد محدودیت ه ــرا ش اخی
هســتیم و ایــن موضــوع عــاوه بــر اینکــه امــرار و معــاش ملوانــان و تجــار را بــا مشــکل روبــرو 

ــازار داشــته اســت. ــر ب کــرده، تاثیــر مســتقیمی نیــز ب

ــی  ــع مال ــن مناب ــل عــدم تأمی ــه دلی ــا ب ــروژه ام ــن پ ــه ســاخت ای  باگذشــت 11 ســال از آغــاز ب
ــرای  ــد ب ــده ای جدی ــر روز وع ــیده و ه ــرداری نرس ــه بهره ب ــروژه ب ــن پ ــون ای ــاز تاکن موردنی

ــت. ــده اس ــرح ش ــایی آن مط بازگش
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ســاختار 85 درصــد از دامپــروری هــای 
ــی در حــال حاضــر ســنتی  آذربایجــان غرب
اســت موضوعــی کــه موجــب شــده صنعــت 
ــکات  ــا مش ــش ب ــن بخ ــدات ای دام و تولی

ــد.  ــرم کنن ــه ن ــت و پنج ــادی دس زی

ــنگين و  ــزار راس دام س ــودن 513ه ــا دارا ب ــی ب ــان غرب آذربايج
ســه ميليــون و 7۶9هــزار راس دام ســبک به همــراه ۶7هــزار راس 
شــتر وســاير تکســمان يکــی از قطــب هــای توليد شــير و گوشــت 

کشــور بــه شــمار مــی رود.
ــر اســاس اعــالم ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربايجــان غربــی  ب
توليــد ســاالنه شــير اســتان حــدود 34۲هزارتــن، گوشــت 447.00 
ــا  تــن، و مــرغ نيــز 7۸هزارتــن اســت ايــن در حالــی اســت کــه ب
وجــود ايــن ميــزان توليــد اســتان بازارهــای صادارتــی خــود را تــا 

ــر از دســت داده اســت. حــدودی در ســالهای اخي
عــدم برخــورداری واحدهــای ســنتی توليــد شــير از تجهيزات ســرد 
کننــده، پاييــن بــودن ســطح بهداشــت واحدهــای ســنتی، اســتفاده 
نکــردن از تجهيــزات شيردوشــی بهداشــتی بــه همــراه نگهــداری 
ــا و  ــش ه ــی از چال ــتی بخش ــط غيربهداش ــام در محي ــير خ ش
ــش  ــژه در بخ ــه وي ــروری ب ــت دامپ ــش روی صنع ــکالت پي مش

توليــد شــير در اســتان محســوب مــی شــود.
 

lســاختار 85 درصــد از دامپــروری هــای آذربایجــان 
غربــی ســنتی اســت

ــی در خصــوص مســايل و  ــرکل دامپزشــکی آذربايجــان غرب مدي
ــد شــيرخام  ــه خصــوص تولي ــروری ب مشــکالت پيــش روی دامپ
ــای  ــروری ه ــد از دامپ ــودن ۸5 درص ــنتی ب ــت: س ــتان گف دراس
اســتان موجــب شــده صاحبــان دام و دامــداری هــا رغبــت چندانــی 
بــه ســرمايه گــذاری، بازســازی و نيــز بهســازی اماکــن پرورشــی 

نشــان ندهنــد.
کاميــار داهيــم بــا بيــان اينکــه تــداوم فعاليــت در شــرايط ســنتی 
هــم از نظــر کمی و هــم از منظــر کيفــی توليــد در اســتان را تهديد 
و توليدکننــدگان را بــی انگيــزه مــی کنــد افــزود: در حــال حاضــر 
ــد مــی شــود کــه تنهــا ۸0  ــن شــيرخام در اســتان تولي 370هزارت
هزارتــن آن در واحدهــای صنعتــی بــا کيفيــت مطلــوب ارائــه مــی 

شــود.
ــتان  ــام اس ــير خ ــن ش ــفانه ۲90 هزارت ــه متاس ــان اينک ــا بي وی ب
ــد  ــوب تولي ــدان مطل ــه چن ــت ن ــا کيفي ــنتی ب ــای س در واحده
ــا  ــی اســت کــه ب ــن در حال ــوان کــرد: اي و عرضــه مــی شــود عن
لحــاظ ظرفيــت جــذب واحدهــای توليــد کننــده شــير پاســتوريزه و 
انــواع فــرآورده هــای لبنــی حــرارت ديــده فعــال در اســتان ميــزان 
توليــد شــير بايــد تــا روزانــه ســه هــزار تــن و ســاالنه 1500هزارتن 

ــد. افزايــش ياب
مديــرکل دامپزشــکی آذربايجــان غربــی عــدم برخــورداری 
ــن  ــردکننده، پايي ــزات س ــير از تجهي ــد ش ــنتی تولي ــای س واحده
بــودن ســطح بهداشــت واحدهــای ســنتی از جملــه کمبــود تهويه، 
کيفيــت پاييــن تغذيــه دام و گاه آلــوده بــا انــواع عوامــل قارچــی و 
کپــک، عــدم اســتفاده از تجهيــزات شيردوشــی بهداشــتی درکنــار 
ــران  ــداران و کارگ ــوی دام ــردی از س ــت ف ــت بهداش ــدم رعاي ع
شــيردوش را بخشــی از مشــکالت و چالــش هــای پيــش روی اين 

ــتان برشــمرد. بخــش در اس
وی همچنيــن عــدم خريــد شــير خــام براســاس قيمــت پايــه خريد 
شــير، نگهــداری شــيرخام در محيــط غيربهداشــتی پس از دوشــش 
ــه شــير خــام از ســوی  ــک نوبت ــروش ت ــاال، ف و درجــه حــرارت ب
دامــداران روســتايی و ســنتی، عــدم درمــان کامــل و قطعــی مــوارد 
اورام پســتانی نــزد گاو و دام هــای مبتــال از ســوی دامداران ســنتی 

را از ديگــر مشــکالت ايــن بخــش ذکــر کــرد.
 

در  شــیری  دامداریهــای  توســعه  lضــرورت 
غربــی آذربایجــان 

ــتات  ــيری در اس ــای ش ــعه دامداريه ــرورت توس ــر ض ــم ب داهي

ــدازی  ــداث و راه ان ــان اح ــرای متقاضي ــازی ب ــق بسترس از طري
دامداريهــای صنعتــی در اســتان تاکيــد کــرد و افــزود: بــا راه اندازی 
ــا  ــن 500 ت ــت هــای پرورشــی بي ــا ظرفي ــی ب دامداريهــای صنعت
ســه هــزار راس هــم مــی تــوان شــاهد افزايش ســهم شــيرصنعتی 
ــه ايجــاد اشــتغال در  ــود و هــم نســبت ب و بهداشــتی در اســتان ب

اســتان کمــک کــرد.
وی ادامــه داد: بــا لحــاظ شــرايط کليمايــی وبــوم ســازگانی مناطق 
مختلــف اســتان و نيــز توجــه بــه ميــزان بارندگــی و نــوع پوشــش 
ــر  ــرای ه ــيرواری )305روز ب ــن دوره ش ــر گرفت ــا در نظ ــی ب گياه
ــد شــير ســرانه هــر راس گاو  ــز لحــاظ تولي راس گاو شــيرده( و ني
ــت  ــدار هف ــه مق ــک دوره شــيرواری ب ــل در طــول ي شــيری اصي
هــزار کيلــو در ســال بايــد اقــدام بــه واردات تعــداد 1۶0 هــزار راس 

گاو اصيــل از نژادهــای پرشــير کــرد.
مديــرکل دامپزشــکی آذربايجــان غربــی گفــت: بــرای ايــن تعــداد 
گاو اصيــل وارداتــی جهــت اســکان و پــرورش در اماکــن پرورشــی 
ــا  در ظرفيــت هــای 500 تــا ســه هــزار راس تســهيالت بانکــی ب
ــدت جهــت احــداث 105  ــد م ــدت بازپرداخــت بلن ــم و م ســود ک

دامــداری صنعتــی در اســتان ضــروری اســت.
ــيری  ــرورش گاو ش ــای پ ــدازی واحده ــداث و راه ان ــم اح داهي
در ظرفيــت هــای 500 الــی ســه هــزار راســی، واردات 
ــه بيمــاری از جملــه  ــا دوگانــه مقــاوم ب ــژاد پرشــير ب دامهــای ن
ــد  هولشــتاين، قهــوه ای ســوئيس، ســمينتال و...، افزايــش تولي
ــون و 500  ــک ميلي ــه ي ــال ب ــن در س ــيرخام از 370 هزارت ش
هزارتــن در ســال را از جملــه راهکارهــای حــل مشــکالت ايــن 

ــرد. ــالم ک ــش اع بخ
 

ــیرخام  ــد ش ــوص تولی ــت در خص ــات دول lمصوب
ــود ــی ش اجرای

مديرعامــل اتحاديــه شــرکت هــای تعاونــی دامــداران آذربايجــان 
غربــی نيــز در خصــوص مشــکالت پيــش روی فعــاالن اين بخش 
گفــت: گرانــی و کمبــود قســمتی از نهادهــای علوفــه ای و دامــی، 
ــه  ــل شــير ب ــه، مشــکالت تحوي افزايــش روز افــزون ســاير هزين
ــاری آن در  ــع به ــه موق ــدم پرداخــت ب ــرآوری و ع کارخانجــات ف
ــی از  ــب بخش ــی مناس ــی و بازرگان ــتم بازارياب ــود سيس ــار نب کن
مشــکالت توليد کننــدگان و فعــاالن بخش صنعــت دام در اســتان 

ــه شــمار مــی رود. ب

محمــود معروفــی عمده تريــن مشــکل توليدکننــدگان و دامــداران 
اســتان را اجــرا نشــدن مصوبــات دولــت دربــاره خريد شــير خــام از 
ســوی کارخانجــات لبنــی عنــوان کــرد و افــزود: بــا وجــود اينکــه 
از ابتــدای ســال 93 قيمــت مصــوب خريــد شــير بــه کارخانجــات 
اعــالم و در دو ســال اخيــر نيــز بــه دفعــات قيمــت شــير از ســوی 
ــی اعــالم  ــه صــورت کتب ــدن و تجــارت ب ســازمان صنعــت و مع
ــر از  ــيار پايين ت ــت بس ــه قيم ــات ب ــا کارخانج ــت ام ــده اس ش
ــا ماه هــا  قيمــت مصــوب شــير را تحويــل گرفتــه و پــول را نيــز ب
ــت  ــدت قيم ــن م ــه در اي ــی ک ــد در حال ــت می کنن ــر پرداخ تاخي
محصــوالت لبنــی بيــش از دو بــار و نزديــک 15 درصــد افزايــش 

يافتــه اســت.
وی افــزود: در چهــار ماهــه ســوم ســال 9۲ مقــرر شــد بــرای هــر 
ــال  ــزار و 900 ري ــک ه ــات ي ــه کارخانج ــی ب ــير تحويل ــو ش کيل
پرداخــت شــود کــه متاســفانه در آذربايجان غربــی بــه ســبب ابــالغ 
ديرهنــگام بخشــنامه، ليســت توزيــع شــير بــه موقــع تهيه نشــده و 

حــدود 9 ميليــارد تومــان بــه خزانــه برگشــت داده شــد.
ــای  ــا پيگيره ــز ب ــه دوم ني ــش ماه ــرد: در ش ــه ک ــی اضاف معروف
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 3.300 ميليــون تومــان 
ــاب  ــه حس ــز ب ــرای واري ــتان ب ــات اس ــار کارخانج ــذ و در اختي اخ
ــغ  دامــداران قــرار گرفــت کــه متاســفانه تاکنــون قســمتی از مبال
واريــزی توســط کارخانجــات بلوکــه شــده و بــه دامــداران پرداخت 

نشــده اســت.
ــرد: در  ــوان ک ــی عن ــداران آذربايجان غرب ــه دام ــده اتحادي نماين
اوايــل ســال 93 نيــز بــه تصويــب هيئــت دولــت مقــرر شــد بــرای 
هــر کيلــو شــير تحويلــی مبلــغ يــک هــزار و 400 ريــال از طريــق 
ــز   ــداران واري ــاب دام ــه حس ــتقيما ب ــاورزی مس ــاد کش وزارت جه
شــود کــه بــا توجــه بــه کمــی اعتبــار بــرای هــر کيلــو، يــک هــزار 
و ۲50 ريــال کــه ســهم آذربايجان غربــی ۸ ميليــارد تومــان بــوده 

واريــز و بــه دامــداران پرداخــت شــد.
ــواع  ــن ان ــان اينکــه ســال گذشــته ۸7 هــزار  ت ــا بي ــی ب معروف
نهــاده بــه ارزش ۲40 ميليــارد ريــال تهيــه و توزيــع شــده اســت 
ــه خــوراک دام  ــک واحــد کارخان ــه دارای ي ــن اتحادي ــزود: اي اف
بــا ظرفيــت 70 تــن در روز بــوده کــه نســبت بــه توليــد و توزيــع 
انــواع کنســانتره دامــی مــدت دار 45 روزه از طريــق تعاونيهــای 
ــدام کــرده و 15 درصــد نيازهــای دامداريهــا  ــه اق عضــو اتحادي

ــد. ــن می کن را تامي

ــران اقتصاد ایـ

سکینه    اسمی
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ــن  ــل تامي ــدی قب ــا چن ــه ت ــگاه هايی ک فروش
ــروز  ــد؛ ام ــواده بوده ان ــک خان ــی ي ــده زندگ کنن
بــه دليــل نبــود تــوان رقابــت بــا فروشــگاه های 
ــف و بعضــا  ــات مختل ــا تبليغ ــه ب ــره ای ک زنجي
نادرســت، تخفيفــات پنــج تــا 50 درصــدی را به 
رخ مــردم می کشــند و آنــان را از خريــد کاال 
ــد،  ــگاه های کوچــک منصــرف می کنن از فروش
ــی، ورشکســتگی و زيان هــای  ــا تعطيل امــروز ب
ــان  ــان آن ــی مواجــه شــده و صاحب ــی فراوان مال

ــده اند. ــی کار ش ــز از کار ب ني
شــکی نيســت کــه کاهــش چشــمگير درآمــد 
محــدود مــردم در شــرايط اقتصــاد فعلــی و رکود 
بــازار، متقاضيــان کاال و خدمــات را بــا تبليغــات 
ارزان فروشــی و تخفيفــات قابــل توجــه، جــذب 
ايــن فروشــگاه ها کــرده و زمينــه بيــکاری 
ــران  ــاف و کارگ ــان، اصن ــادی از بازاري ــروه زي گ
شــاغل در ايــن فروشــگاه های کوچــک را رقــم 

می زنــد.
ايــن اقــدام در حالــی اتفــاق می افتــد کــه 
ــه  ــه اينک ــه بهان ــره ای ب ــگاه های زنجي فروش
دفتــر مرکــزی آن هــا در تهــران مســتقر اســت، 
روال اداری و اقدامــات قانونــی را بــرای راه 
ــتان ها  ــز اس ــگاه ها در مراک ــن فروش ــدازی اي ان
رعايــت  نيــز  کشــور  شهرســتان های  و 

. نمی کننــد
 

lتبلیغات فریبنده وغیر واقعی
ــورد  ــان بجن ــار فروش ــه خوارب ــس اتحادي رئي
انــدازی  راه  از  ناشــی  تبعــات  مــورد  در 

فروشــگاه های زنجيــره ای می گويــد: متاســفانه 
از ســال گذشــته تــا کنــون فروشــگاه های 
ــدازی  ــهر راه ان ــن ش ــادی در اي ــره ای زي زنجي
ــا تخفيفــات  شــده کــه تبليغــات فــروش کاال ب
فروشــگاه ها  ايــن  اکثــر  در  چنانــی،  آن 
غيرواقعــی و تنهــا بــرای جذب مشــتری اســت.

هــادی آذری می گويــد: تبليغــات متعــددی کــه 
ــرق  ــگاه ها از ط ــن فروش ــی از اي ــوی برخ از س
ــای  ــات فض ــک، تبليغ ــه پيام ــف از جمل مختل
مجــازی، تبليغــات روزنامــه ای و ... در مــورد 
ــه راه  ــدی ب ــا 50 درص ــات 5 ت ــالم تخفيف اع
افتــاده اســت؛ نوعــی عــوام فريبــی اســت کــه 
ايــن موضــوع از طريــق دســتگاه های نظارتــی 
زيربــط از جملــه بازرســی و تعزيــرات اســتان در 

ــری اســت. ــال پيگي ح
وی می گويـد: به طور مثـال در اين فروشـگاه ها 
نوشـابه خانـواده به جای قيمـت دو هـزار تومان، 
بـا قيمـت يـک هـزار و ۸00تومـان بـه مصرف 
ايـن  امـا جبـران  کننـدگان عرضـه می شـود، 
مبلـغ بـه گونـه ای روی برخـی از کاالهـا اضافه 
می شـود کـه خريـدار بـه هيچ وجـه متوجـه آن 

نمی شـود.
کاهــش چشــمگير درآمــد محــدود مــردم 
در شــرايط اقتصــاد فعلــی و رکــود بــازار، 
ــا تبليغــات ارزان  ــان کاال و خدمــات را ب متقاضي
فروشــی و تخفيفــات قابــل توجــه، جــذب ايــن 
ــروه  ــکاری گ ــه بي ــرده و زمين ــگاه ها ک فروش
ديگــری از بازاريــان، اصنــاف و کارگران شــاغل 

در ايــن فروشــگاه ها را رقــم می زنــد.

ــت  ــن اس ــه ممک ــد: چگون ــه می کن آذری اضاف
ــی  ــاره محل هاي ــا اج ــره ای  ب ــگاه زنجي فروش
ــون  ــا 10 ميلي ــت ت ــب هش ــه قري ــه ماهيان ک
ــل  ــنلی حداق ــه پرس ــا هزين ــت و ب ــان اس توم
ــرق  ــانی و ب ــروی انس ــر ني ــا 10 نف ــت ت هف
مصرفــی ماهيانــه حــدود ســه تــا چهارميليــون 
يخچــال  از  اســتفاده  دليــل  بــه  تومــان 
فريزرهــای متعــدد و ســاير هزينه هــا کــه 
مجموعــا رقمــی بيــش از ۲50 ميليون ريــال در 
ــد  ــا 50 درص ــج ت ــا پن ــد ب ــود، بتوان ــاه می ش م
تخفيــف قيمــت مصــرف کننــده کاال، بــاز هــم 

ــد. ــدزا باش درآم

lوقتی ده ها نفر فدای یک نفر می شود
فروشــان  خواربــار  اتحاديــه  رئيــس 
ــت  ــه نخس ــار ماه ــط در چه ــد: فق می افزاي
ايــن  انــدازی  راه  دليــل  بــه  امســال 
از ۲00  بيــش  زنجيــره ای،  فروشــگاه های 
نفــر از فعــاالن ايــن صنــف خواربــار فروشــان 
بجنــورد، اقــدام بــه ابطــال مجــوز خــود 
ــم  ــرض کني ــم ف ــر بخواهي ــه اگ ــد ک کرده ان
در هــر فروشــگاه زنجيــره ای 10 نفــر بــه 
ــده اند  ــه کار ش ــغول ب ــتقيم مش ــورت مس ص
ــر  ــاد ه ــه ازای ايج ــه ب ــت ک ــوان گف می ت
شــغل در ايــن فروشــگاه ها، حداقــل پنــج 

نفــر بيــکار شــده اند.
فروشـگاه ها  ايـن  انـدازی  راه  می گويـد:  وی 
هيـچ جنبـه اشـتغال زايـی موثـری در سـطح 
شـهر نداشـته اسـت که بمانـد؛ موجـب بيکاری 
صاحبـان  از  زيـادی  تعـداد  ورشکسـتگی  و 
فروشـگاه ها کوچک و سـنتی که قادر بـه رقابت 

بـا آن هـا نبـوده انـد؛ شـده اسـت.

ــردم  ــای م ــدن درآمده ــرازیر ش lس
ــه ســمت مرکــز اســتان ب

و  مســتندات  اســاس  بــر  می گويــد:  آذری 
بررســی های انجــام شــده، تمامــی درآمدهــای 
ــا  ــگاه ه ــن فروش ــروش کاال در اي ــل از ف حاص
بــه بانک هــای تهــران کــه مرکــز اصلــی 
و  صاحبــان  و  زنجيــره ای  فروشــگاه های 
ــز  ــن فروشگاه هاســت، واري ــذارن اي ــرمايه گ س
می شــود و اســتان از محــل ايــن درآمدهــا نيــز 

نمی بــرد. بهــره ای 
وی تاکيــد می کنــد کــه ادامــه راه انــدازی 

ــی  ــهر کوچک ــره ای در ش ــگاه های زنجي فروش
ــن  ــردم اي ــدی م ــم درآم ــا ک ــورد؛ ب ــد بجن مانن
ــدان دور،  ــه چن ــی ن ــد در زمان ــتان می توان اس
تحــت  خانواده هــای  از  بســياری  اقتصــاد 
ــی  ــد صنف ــج و واح ــف را فل ــن صن ــش اي پوش

ــاند. ــی بکش ــه تعطيل ــان را ب آن

ــدی  ــره ای س ــگاه های زنجی lفروش
بــرای تولیــدات داخلــی اســتان

ــان  ــار فروش ــه خوارب ــئول در اتحادي ــن مس اي
تاکيــد می کنــد کــه عــالوه بــر ايــن مشــکالت، 
فروشــگاه های زنجيــره ای ايجــاد شــده، تمامــی 
ــردم  ــه م ــز ب ــن مراک ــه در اي ــی را ک کاالهاي
ــه و  ــتان تهي ــارج از اس ــد، از خ ــه می کنن عرض
تاميــن کــرده و حتــی از توليــدات داخلــی ايــن 
اســتان نيــز اســتفاده نمی کننــد، کــه بتــوان بــه 
ــتان  ــن اس ــتغال در اي ــاد اش ــد و ايج ــد تولي رش

ــود. ــدوار ب امي

ــور در  ــاف کش ــاق اصن ــق ات lتواف
ــگاه های  ــوز فروش ــدور مج ــورد ص م

ــره ای زنجی
ــان  ــد خراس ــتاندار جدي ــته اس ــاه گذش ــی م ط
شــمالی در حاليکــه بيــش از چنــد روز از 
ــته  ــمالی نگذش ــان ش ــکانداری وی در خراس س
بــود، در پــی اعتــراض شــماری از کســبه 
ــا  ــت: ب ــاف گف ــش اصن ــهر، در هماي ــن ش اي
ــد  ــه بع ــن ب ــده، از اي ــام ش ــای انج پيگيری ه
ــا  ــره ای ب ــگاه های زنجي ــت فروش ــوز فعالي مج
مديــران دســتگاه های زيربــط در خراســان 

شــمالی صــادر می شــود.
محمدرضــا صالحــی گفــت: بــا هماهنگی هــای 
اصنــاف  اتــاق  رئيــس  بــا  شــده  انجــام 
ــطه  ــه واس ــه ب ــت ک ــده اس ــرار ش ــور، ق کش
ــدازی  ــه راه ان ــی ک ــکالت و تبعات ــاد مش ايج
فروشــگاه های زنجيــره ای در ايــن اســتان بــرای 
کســبه و فعــاالن ايــن صنــف بــه وجــود آمــده، 
ــا  ــگاه ها ب ــن فروش ــت اي ــدور فعالي ــوز ص مج
ــئول و  ــتگاه های مس ــکاری و مشــورت دس هم

ــود. ــادر ش ــتان، ص ــن اس ــی در اي متول

lبرخورد با ارزان فروشی های نادرستی 
که اقتصاد بازار را مختل می کند

ــمالی  ــان ش ــت در خراس ــی دول ــده عال نماين

»مال ها« بالی جان مغازه داران/ زنجیر 
رکود برچرخ اقتصاد خرد استانها

با راه اندازی تعدادی از فروشـگاه های زنجیره ای در خراسـان شـمالی، 
زنجیـر رکـود بـر چـرخ اقتصـاد خـرد ایـن اسـتان زده شـده و شـمار 
زیـادی از فروشـگاه های شـهر بجنـورد را بـه تعطیلـی کشـانده اسـت. 
ــد مــردم  ــر جامعــه ســبب کاهــش خری ــی کــه رکــود حاکــم ب در حال
شــده و برخــی از کارگاه هــای کوچــک و بــزرگ در بخش هــای 
مختلــف تولیــدی و اقتصــادی نیــز دچــار مشــکل و یــا تعطیــل 
ــادی  ــمار زی ــی ش ــاهد تعطیل ــمالی ش ــان ش ــروز در خراس ــده اند، ام ش
ــه دلیــل راه انــدازی فروشــگاه های  ــا ســرمایه های محــدود، ب از فروشــگاه های کوچــک ب

ــتیم. ــاال هس ــادی ب ــی و اقتص ــوان مال ــا ت ــزرگ ب ــره ای ب زنجی

الهام یزدان پناه
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ــران اقتصاد ایـ

ارزان فروشــی نامناســب در ايــن فروشــگاه ها 
ــگاه های  ــی فروش ــذف و تعطيل ــه ح ــه ب را ک
ــت  ــی نادرس ــود را اقدام ــر ش ــک منج کوچ
ــه  ــی ک ــی موقت ــت: ارزان فروش ــد و گف خوان
ــد  ــه اختــالل بکشــاند، مــورد تايي جامعــه را ب

ــت. نيس
ــات  ــه خدم ــالم در ارائ ــت س ــد رقاب ــا تايي وی ب
بــه شــهروندان تصريــح کــرد کــه نبايــد کســبه 
ــدای  ــدود، ف ــرمايه های مح ــا س ــان ب و بازاري
ايجــاد فروشــگاه های بــزرگ بــا پشــتوانه قــوی 
مالــی و تخفيفــات نامناســب و تبليغاتــی شــوند.

ــه  ــزوم توج ــر ل ــمالی ب ــان ش ــتاندار خراس اس
و کنتــرل دســتگاه های نظارتــی از جملــه 
بازرســی و تعزيــزات تاکيــد کــرد و گفــت: 
جلــوی ارزان فروشــی های بــی مــورد بايــد 
ــه برخــورد  ــا متخلفــان قاطعان گرفتــه شــده و ب

ــود. ش

ــکاری  ــی و بی ــتگی، تعطیل lورشکس
انــدازی  راه  ثمــره  بزرگ تریــن 

زنجیــره ای فروشــگاه های 
ــه در  ــازار ک ــن صباغــی يکــی از کســبه ب فرزي
ــت  ــار فعالي ــی و خوارب ــروش موادغذاي ــه ف زمين
می کنــد اظهارکــرد: خــود مــن و بيشــتر 
همکارانــم در آســتانه ورشکســتگی قــرار داريــم 
ــکالت  ــر مش ــالوه ب ــتگی ع ــن ورشکس و اي
ــات  ــاری و اختالف ــار گرفت ــا را دچ ــادی م اقتص

ــت. ــرده اس ــی ک خانوادگ
ــار فروشــان گفــت:  ــه خوارب ايــن عضــو اتحادي
ــر از  ــه ۲50 نف ــب ب ــته قري ــاه گذش ــی دوم ط
هــم صنفی هــای مــن يــا مجــوز خــود را 
ــده  ــروش مان ــال ف ــا در ح ــد و ي ــال کرده ان ابط
کاالهــای خــود در مغــازه و انبــار هســتند تــا بــه 

ــد. ــل کنن ــگاه را تعطي ــل فروش ــورت کام ص
نماينــده عالی دولــت در خراســان شــمالی ارزان 
ــه  ــن فروشــگاه ها را ک فروشــی نامناســب در اي
ــی فروشــگاه های کوچــک  ــه حــذف و تعطيل ب
منجــر شــود را اقدامــی نادرســت خوانــد و 
گفــت: ارزان فروشــی موقتــی کــه جامعــه را بــه 

اختــالل بکشــاند، مــورد تاييــد نيســت.
وی افــزود: وقتــی بــه دليــل نداشــتن مشــتری 
کاالهــای مــا در انبــار می مانــد، طبيعتــا بخشــی 
ــش  ــخ مصرف ــز تاري ــی ني ــد و بخش از آن فاس
ــی  ــارات مال ــاق خس ــن اتف ــه اي ــذرد، ک می گ

ــد. ــبه می زن ــه کس ــنگينی را ب س

او اظهــار داشــت: در حــال حاضــر ســود حاصــل 
ــازه  ــی از اج ــی بخش ــا حت ــه م ــروش روزان از ف
مغــازه را تاميــن نمی کنــد، چــه رســد بــه 

ــواده. ــی خان ــن زندگ تامي
فروشــگاه های  انــدازی  راه  صباغــی   
زنجيــره ای را در شــهر ۲10 هــزار نفــری 
ــتان  ــتان های اس ــاير شهرس ــا س ــورد و ي بجن
ــازار  ــادی ب ــام اقتص ــالل در نظ ــی اخ را نوع
 ۲50 تعطيلــی  می گويــد:  و  می دانــد 
فروشــگاه مــواد غذايــی و خواربــار بــه معنــای 
ــزار  ــک ه ــش از ي ــرای بي ــکل ب ــاد مش ايج
ــدک ايــن  نفــر اســت کــه از محــل درآمــد ان
ــد. ــن می کردن ــود را تامي ــی خ ــب زندگ کس

وی تاکيــد کــرد: بــه رغــم پيگيری هــا و 
ــن  ــه، در آخري ــن اتحادي اعتراضــات اعضــای اي
روز تيرمــاه جــاری دو فروشــگاه زنجيــره ای 
ديگــر در شــهر بجنــورد راه انــدازی شــده اســت 
ــديد  ــراض ش ــب اعت ــداد موج ــن روي ــه اي ک

ــت. ــده اس ــهر ش ــان ش ــبه و بازاري کس
صباغــی از مســئوالن زيربــط در ســازمان 
ــا اجــازه  صنعــت، معــدن و تجــارت خواســت ت
ندهنــد بيــش از ايــن فروشــگاه های زنجيــره ای 
ــا  ــان ب ــتگی بازاري ــکاری و ورشکس ــه بي زمين

ــد. ــم کنن ــدود را فراه ــرمايه مح س

بــه  زنجیــره ای  lفروشــگاه های 
بــازار و کســبه خراســان شــمالی 

ضربــه زده اســت
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئي
ــورد  ــن م ــز در اي ــمالی ني ــان ش ــتان خراس اس
گفــت: متاســفانه راه انــدازی فروشــگاه های 
ــه  ــری را ب ــران ناپذي ــات جب ــره ای صدم زنجي
کســبه و بازاريــان ايــن شــهر وارد کــرده اســت.

يحيــی نيکــدل تصريــح کــرد: راه انــدازی 
ــد  ــتان ها باي ــره ای در اس ــگاه های زنجي فروش
ــران  ــنجی مدي ــری و نيازس ــارت، همفک ــا نظ ب
ــورت  ــن ص ــر اي ــود، درغي ــام ش ــتان انج اس
شــاهد تضييــع حقــوق کســبه و اصنــاف و 
تعطيلــی صاحبــان فروشــگاه های کوچــک 

ــتيم. هس
ايــن  سياســت های  از  يکــی  افــزود:  وی 
ــه  ــاف اســت و ب ــوق اصن ــاع از حق ــازمان دف س
هميــن دليــل تاکيــد می کنيــم کــه از گســترش 
بی رويــه ايــن فروشــگاه ها درســطح شــهر 
بجنــورد و ســاير شهرســتان های خراســان 

ــن  ــاص اي ــرايط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــمالی، ب ش
ــری  ــد جلوگي ــدی، باي ــاظ درآم ــتان از لح اس

ــود. ش
نيکــدل اظهــار کــرد: بــدون شــک در صورتــی 
کــه دارنــدگان فروشــگاه های کوچــک بــه 
ــا فروشــگاه های  ــت ب ــکان رقاب ــود ام ــل نب دلي
بــزرگ ازميــدان خــارج شــوند، هيــچ تضمينــی 
بــرای ادامــه تخفيفــات نادرســت وعــوام فريبانه 
ــد داشــت  ــود نخواه ــز وج ــن مراک ــی از اي برخ
ــا مشــکالت  ــز ب ــازار را ني ــم ب ــن امــر تنظي و اي

ــرد. ــده ای مواجــه خواهــد ک عدي
ــای  ــاس پيگيری ه ــر اس ــرد: ب ــح ک وی تصري
انجــام شــده، برخــی از کاالهــای موجــود در اين 
ــد  ــه تولي ــی کارخان ــل تبان ــه دلي فروشــگاهها ب
کننــده، فاقــد قيمت مصــرف کننــده اســت و به 
هميــن دليــل نرخ هــای اعالمــی ايــن کاالهــا 
از ســوی آنــان بــا توجــه بــه تخفيفــات غيرقابل 
ــت و  ــودآور اس ــان س ــرای آن ــم ب ــور، بازه تص
اعــالم ايــن تخفيفــات، نوعــی اقــدام فريبکارانه 

اســت.

فروشــگاه های  انــدازی  lراه 
زنجیــره ای جدیــد غیــر قانونی اســت
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئي
ــن  ــه اي ــخ ب ــمالی در پاس ــان ش ــتان خراس اس
ســئوال کــه چــرا بــه رغــم اينکــه اعــالم شــده 
مجــوز فروشــگاه های زنجيــره ای در مرکــز 
ــر  ــا نظــر مســئوالن اســتانی و ب ايــن اســتان ب
اســاس نيــاز ســنجی صادرمــی شــود؛ طــی دو 
ــاری دو  ــاه ج ــن روز تيرم ــته و درآخري روز گذش
ــن  ــری ای در اي ــگاه زنجي ــد فروش ــعبه جدي ش
ــرای راه  ــا ب ــت؛ آي ــده اس ــدازی ش ــهر راه ان ش
انــدازی ايــن فروشــگاه ها مجــوزی صــادر 
شــده اســت، گفــت: راه انــدازی ايــن دو 

ــت. ــی اس ــر قانون ــد غي ــگاه جدي فروش
ــه  ــه ای ک ــوع در جلس ــن موض ــزود: اي وی اف
ــط و  ــا حضــور مســئوالن زيرب ــنبه ب روز پنجش
ــره ای  ــران فروشــگاه های زنجي ــا حضــور مدي ب
ــد،  ــزار ش ــمالی برگ ــان ش ــتانداری خراس در اس
پيگيــری و بــه صاحبــان آنــان اخطــار داده 
شــد کــه در صــورت راه انــدازی بــدون مجــوز، 

ــند. ــی آن باش ــر تعطيل منتظ
ــی  ــام صنف ــون نظ ــاده ۲7 قان ــاس م ــر اس ب
اتحاديــه مربوطــه می توانــد موضــوع را بــه 
نيــروی انتظامــی اعــالم تــا در کوتاه تريــن 

ــه  مــدت ضابطيــن دســتگاه قضايــی نســبت ب
ــد. ــدام کن ــگاه ها اق ــه فروش ــن گون ــپ اي پلم

ــوع  ــن ن ــران اي ــفانه مدي ــزود: متاس ــدل اف نيک
بــه  را  مجــوز  دريافــت  روال  فروشــگاه ها 
درســتی انجــام نمی دهنــد و بــا بهانه هــای 
واهــی از انجــام رونــد قانونــی، راه انــدازی 
ــرباز  ــتان ها س ــز اس ــگاه ها در مراک ــن فروش اي

ننــد.   می ز

lاجــرای مــاده 27 قانــون نظــام 
صنفــی و پلمــپ شــدن اماکــن بــدون 

ــوز مج
وی مســئوليت تعطيــل کــردن واحدهــای 
ــدن  ــت مع ــف را برعهــده ســازمان صنتع متخل
ــر اســاس  ــه ب ــت: البت و تجــارت دانســت و گف
مــاده ۲7 قانــون نظــام صنفــی اتحاديــه مربوطه 
می توانــد موضــوع را بــه نيــروی انتظامــی 
اعــالم تــا در کوتاه تريــن مــدت ضابطيــن 
دســتگاه قضايــی نســبت بــه پلمــپ ايــن گونــه 

ــد. ــدام کن ــگاه ها اق فروش
ــر  ــدازی غي ــا راه ان ــه ب ــان اينک ــا بي ــدل ب نيک
قانونــی هرگونــه واحــد صنفــی در اســتان 
ــرار  ــر ق ــرد: اگ ــح ک ــتيم، تصري ــف هس مخال
ــردم  ــايش م ــاه و آس ــرای رف ــی ب ــت فعاليت اس
ــد  ــا باي ــود، حتم ــام ش ــتان انج ــطح اس در س
قانونمنــد، کارشناســی شــده و بــر اســاس نيــاز 

ــد. ــتان باش اس
در حاليکــه تــالش دولــت در ســالی کــه بــه نام 
ــذاری  ــل نامگ ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت اقتص
ــه و  ــر جامع ــم ب ــادی حاک ــود اقتص ــده و رک ش
پاييــن بــودن درآمــد مــردم، قــدرت خريــد آنــان 
را نيــز بــه شــدت کاهــش داده اســت، تعطيلــی 
رو بــه رشــد واحدهــای کوچــک و بــزرگ اعــم 
ــکاری  ــه بي ــد ب ــدی و اقتصــادی می توان از تولي
ــران شــاغل و آســيب های  ــر از کارگ ــا نف صده
اجتماعــی غيــر قابــل تصــور پــس از بيــکاری، 

منجــر شــود.
ــتگاه های  ــط در دس ــئوالن زيرب ــن مس همچني
اقتصــادی بايــد بــرای جلوگيــری از ايــن رونــد 
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــه تحق ــا ب ــه تنه ــه ن ک
ــم،  ــيبی مالي ــا ش ــه ب ــد، بلک ــی نمی کن کمک
رونــد نزولــی را در زمينــه توليــد و اشــتغال طــی 
ــر درســتی بينديشــند و درعمــل  ــد، تدابي می کن
بــه تحقــق شــعار ســال و ايجــاد اميــد در جامعه 

ــد. کمــک کنن
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ــران اقتصاد ایـ

کارگاه هــای سنگ تراشــی فیــروزه در 
ــی  ــر تعطیل ــی درخط ــهربابک در حال ش
قرارگرفته انــد کــه خــام فروشــی در ایــن 
صنعــت موجــب شــده صنعتگران ســنگ 
مــورد نیــاز را در اختیــار نداشــته باشــند و 

بیــکار شــوند. 

ــود  ــاد می ش ــور ي ــادن کش ــت مع ــوان بهش ــان به عن ــتان کرم از اس
ــی  ــی فرصت ــاختمانی و قيمت ــی، س ــنگ های صنعت ــواع س ــود ان وج
بی نظيــر را در راســتای توســعه اقتصــادی در مقابــل ديــدگان 
ــتان  ــر در اس ــزار نف ــش از ۲0 ه ــت و بي ــرار داده اس ــا ق کرمانی ه

ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــادن مش ــتخراج مع ــه اس ــان درزمين کرم
شــمال کرمــان مملــو از ذخايــر زغال ســنگ و جنــوب غــرب و مرکــز 
ــز  ــر ســنگ آهن و مــس اســت و در جنــوب اســتان ني ــو از ذخاي ممل
معــادن گســترده تيتانيــوم و کــرم و ســنگ های قيمتــی خودنمايــی 
می کننــد امــا در ميــان معــادن ســنگ های قيمتــی اســتان کرمــان 
معــدن فيــروزه در شهرســتان شــهربابک از جايــگاه ويــژه ای برخوردار 

اســت.
معـادن فيـروزه شـهربابک در شـمال کرمـان يکـی از غنی تريـن و 
باکيفيت تريـن گنجينه هـای سـنگ های تزئينـی کشـور محسـوب 
می شـود که بـه دليل عـدم برنـد سـازی و سـرمايه گذاری بـه جايگاه 

حقيقـی خـود در اقتصـاد کشـور دسـت نيافته اسـت.
معـادن فيـروزه شـهربابک در شـمال کرمـان يکـی از غنی تريـن و 
باکيفيت تريـن گنجينه هـای سـنگ های تزئينـی کشـور محسـوب 
می شـود که بـه دليل عـدم برنـد سـازی و سـرمايه گذاری بـه جايگاه 

حقيقـی خـود در اقتصـاد کشـور دسـت نيافته اسـت.
هــر زمــان نــام فيــروزه بــرده می شــود، نخســت نــام معــادن نيشــابور 
ــادن  ــن مع ــتمر اي ــت مس ــل فعالي ــه دلي ــد و ب ــوش می رس ــه گ ب
ــا  ــد ام ــی يافته ان ــهرت قابل توجه ــهر ش ــن ش ــان اي ــنگ تراش س
طــی ســال های اخيــر معــدن فيــروزه شــهربابک در شــمال اســتان 
کرمــان ازنظــر مرغوبيــت فيــروزه ســنگ فيــروزه نيشــابور را پشــت 

ــته اند. ــر گذاش س
محــدود بــودن معــادن فيــروزه در جهــان موجــب شــده ايــن ســنگ 
ــادی در  ــای اقتص ــودآورترين زمينه ه ــی از س ــوان يک ــی به عن قيمت

کشــور مطــرح شــود.
به صــورت ســنتی بــه دليــل وجــود زائــران ميليونــی در طــول ســال 
اســتان خراســان رضــوی مهم تريــن بــازار داخلــی فيــروزه در کشــور 
ــای  ــر بازاره ــالوه ب ــهربابک ع ــروزه ش ــا في ــود ام ــوب می ش محس
ــز  ــی را ني ــای بين الملل ــاز بازاره ــی از ني ــش قابل توجه ــی بخ داخل

ــد. ــن می کن تأمي
ــت  ــن صنع ــعه اي ــوص توس ــوه در خص ــای بالق ــود ظرفيت ه باوج
ــد  ــه برن ــب هيچ گون ــال تعج ــا در کم ــان ام ــتان کرم ــمال اس در ش
ســازی در خصــوص معرفــی فيــروزه شــهربابک انجام نشــده اســت 
بــه گونــه کــه ســنگ های فيــروزه شــهربابک درنهايــت بــا دخالــت 
عــده ای دالل کــه گاه بــازار را انحصــاری کرده انــد بــه نــام نيشــابور 

ــود. ــه می ش ــان عرض ــه متقاضي ــر ب ــتان های ديگ در اس
ايــن در حالــی اســت کــه طبــق آمــار شهرســتان شــهربابک درزمينه 
ــعه  ــا توس ــوان ب ــدارد و می ت ــی ن ــگاه مطلوب ــان جاي ــتغال جوان اش
ــه  ــان را ب ــياری از جوان ــی  بس ــنگ های قيمت ــراش س ــت ت صنع

ــوق داد. ــازار کار س ــمت ب س

ــا  ــوند و کارگاه ه ــی ش ــادر م ــام ص ــای خ ــنگ ه lس
ــد ــی ســنگ مــی مانن ب

ــهربابک را در  ــروزه ش ــنگ های في ــه دالالن س ــب اينک ــه عجي نکت
ــاالن  ــه فع ــد ک ــارج می کنن ــام از شهرســتان خ ــی به صــورت خ حال
ــئله  ــن مس ــد و همي ــکاری ندارن ــرای تراش ــنگی ب ــی س سنگ تراش
ــد  ــه مجبورن ــا اينک ــود و ي ــا می ش ــدن کارگاه ه ــل ش ــث تعطي باع
ســنگ موردنيــاز را از دالالن بــا چنــد برابــر قيمــت تهيــه کننــد بــه 
ــا رقيبــان خــود در نيشــابور را ندارنــد. هميــن دليــل تــوان مقابلــه ب

عــدم برخــورد بــا دالالنــی کــه بيشــترين نفــع را از غيرفعــال بــودن 
ــی  ــی از ابهامات ــد يک ــهربابک می برن ــی ش ــای سنگ تراش کارگاه ه

اســت کــه بايــد رفــع شــود.
ــت  ــال فعالي ــهربابک در ح ــروزه در ش ــا کارگاه في ــون ده ه هم اکن
هســتند و طبــق گفتــه مديرعامــل اتحاديــه فيــروزه تراشــان 
شــهربابک هيچ گونــه محدوديتــی در خصــوص توســعه ايــن صنعــت 

ــدارد. ــود ن ــان وج ــتان کرم ــتان و اس در شهرس
ــروزه  ــادن في ــنگ مع ــت س ــت: کيفي ــودی گف ــا محم محمدرض
شــهربابک بســيار مطلــوب اســت و بــه هميــن دليــل مشــتری های 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــی ب ــی و داخل ــای خارج ــی در بازاره خاص
ــل برخــی از  ــودن ايــن صنعــت در مقاب ــا ب ــه دليــل نوپ ــا ب اســت ام
ــد  ــه برن ــداوم زمين ــالش و کوشــش م ــا ت ــد ب ــر باي ــهرهای ديگ ش

ــم. ــم کني ــهربابک را فراه ــروزه ش ــازی في س

ــابور  ــادن نیش ــول مع ــهربابک از محص ــروزه ش lفی
ــت ــر اس ــوب ت مرغ

ــازار  ــام نيشــابور در ب ــا انتقــاد از فــروش فيــروزه شــهربابک بان وی ب
ــيار  ــود بس ــی خ ــای داخل ــاً از رقب ــهربابک بعض ــروزه ش ــت: في گف
ــنگ های  ــن س ــه ای اي ــروش فل ــا ف ــد ب ــت و نباي ــر اس مرغوب ت
ــا  ــد ب ــه باي ــم بلک ــش دهي ــا را کاه ــازار ارزش آن ه ــی در ب قيمت
فعاليــت جوانــان اســتان کرمــان و به خصــوص شــهربابک، بــاارزش 
افــزوده بيشــتر و بانــام شــهربابک ايــن فيــروزه را وارد بــازار و مــردم و 
مصرف کننده هــا را بــا ايــن نــام و محصــول باکيفيتــش آشــنا کنيــم.
وی گفــت: بايــد کارگاه هــای تــراش را در شهرســتان توســعه دهيــم 
ــزاری  ــرمايه گ ــان س ــون توم ــا يک ميلي ــوان ب ــی می ت ــرا به راحت زي
ــرای يــک نفــر کار ايجــاد کــرد و نکتــه قابل توجــه اينکــه درآمــد  ب

ــن بخــش اســت. ــی هــم در انتظــار ســرمايه گذاران در اي خوب
محمـودی با تأکيـد بر لـزوم افزايش مهارت سـنگ تراشـان گفت: در 
کنـار وجود ايـن معادن غنی بايـد هنرمنـدان ماهر را نيـز تربيت کنيم 

تـا بتوانيم پشـتوانه ای قوی برای توسـعه اين صنعت داشـته باشـيم.
حمايــت مســئوالن از ايــن صنعــت بايــد افزايش يابــد، ايــن جمله ای 
ــد:  ــراوان دارد و می گوي ــد ف ــر روی آن تأکي ــودی ب ــه محم ــود ک ب
ــارج  ــام خ ــورت خ ــتان به ص ــروزه از شهرس ــنگ های في ــد س نباي
ــد  ــوند و باي ــرآوری ش ــی ف ــای محل ــد در کارگاه ه ــه باي ــوند بلک ش
مســئوالن از انتقــال ســنگ های خــام فيــروزه بــه شــهرهای ديگــر 

ــد. ــری کنن ــدی جلوگي ــورت ج به ص
ــه دليــل صــادرات ســنگ های خــام برخــی از کارگاه هــای تــراش  ب
ــهرهای  ــتغال در ش ــن کار اش ــا اي ــده اند و ب ــهربابک تعطيل ش در ش
ديگــر ايجــاد می شــود و ثروتــی نيــز کــه بايــد وارد چرخــه زندگــی 
مــردم شــهربابک شــود توســط دالالن در مکان هــای ديگــر ايجــاد 
ــت: از  ــهربابک گف ــان ش ــروزه تراش ــه في ــودمديرعامل اتحادي می ش
ــت  ــث صنع ــه بح ــم ب ــان می خواهي ــتان کرم ــی اس ــئوالن عال مس
فيــروزه اســتان کرمــان ورود پيــدا کننــد و بــا حمايــت از ايــن صنعت 

اشــتغال را در شهرســتان توســعه دهنــد.

محمــودی از حضــور افــراد غيربومــی و داللــی ســنگ های فيــروزه 
خبــر داد و خواســتار ورود مســئوالن عالــی کرمــان بــرای رفــع ايــن 

مشــکل شــد.
وی گفــت: مــا می توانيــم هــزاران شــغل را بــا ســرمايه گذاری انــدک 
ــه سياســت های  ــاز ب ــن کار ني ــا اي ــم ام ــت ايجــاد کني ــن صنع در اي

حمايتــی مســئوالن دارد.
فرمانــدار شــهربابک نيــز بــا تأکيد بــر اقتصــاد مقاومتی در شهرســتان 
ــعه  ــای توس ــن زمينه ه ــی از مهم تري ــروزه يک ــادن في ــت: مع گف
اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان اســت و کارگاه هــای سنگ تراشــی 

ــد. ــه دارن ــی قابل توج ــه محوريت ــن زمين در اي
شــريفی ادامــه داد: مــا ادعــای رقابــت در خصــوص ميــزان و کيفيــت 

فيــروزه داريــم و بايــد در ايــن خصــوص برنــد ســازی کنيــم.
ــی از  ــروزه يک ــنگ های في ــی س ــام فروش ــرد: خ ــح ک وی تصري
ــت  ــتان اس ــی در شهرس ــای سنگ تراش ــده کارگاه ه ــکالت عم مش
ــه  ــهربابک ب ــام ش ــنگ خ ــادرات س ــزی از ص ــا برنامه ري ــد ب و باي

ــم. ــودداری کني ــدا خ ــر ج ــهرهای ديگ ش

ــری از  ــرای جلوگی ــان ب ــتاندار کرم ــزوم ورود اس lل
ــهربابک ــه ش ــی گنجین ــام فروش خ

فرمانـدار شـهربابک افـزود: در کنـار اقداماتـی کـه ما انجـام می دهيم 
بايـد فرهنگ سـازی الزم بيـن مردم انجام شـود تا سـنگ های فيروزه 

در کارگاه هـای شهرسـتان به کار گرفته شـود.
وی از فعاليــت 9 کارگاه فيــروزه در شهرســتان اشــاره کــرد و 
ــی و  ــای داخل ــه بازاره ــهربابک ب ــروزه ش ــون في ــت: هم اکن گف
خارجــی صــادر می شــود و ايــن نشــان از کيفيــت بســيار مطلــوب 

ــهربابک دارد. ــروزه ش في
وی گفــت: بايــد فيــروزه شــهربابک هويتی مســتقل از ســاير شــهرها 
داشــته باشــد زيــرا عمــاًل فيــروزه شــهربابک از نيشــابور باکيفيت تــر 

اســت و بايــد ايــن صنعــت ســاماندهی شــود.
بــا توجــه بــه شــرايط عجيبی کــه بــر صنعــت فيــروزه اســتان کرمان 
حکم فرمــا شــده اســت بــه نظــر می رســد ابتــدا بايــد ايــن ســؤال را 
مطــرح کــرد کــه در گذشــته در چــه بســتری امــکان صــادرات خــام 
ــا شــده  ــان و هــدر رفــت ســرمايه اســتان مهي ــروزه کرم ســنگ في
ــوص  ــن خص ــد در اي ــی باي ــی و قضاي ــتگاه های نظارت ــت و دس اس

ورود جــدی داشــته باشــند.
از ســوی ديگــر بــا توجــه بــه ديدگاه هــای اقتصــادی اســتاندار کرمان 
ــد  ــتان ها باي ــی شهرس ــای بوم ــت از توانمندی ه ــوص حماي در خص
زمينــه ورود اســتاندار کرمــان بــرای حــل ايــن مشــکل را فراهــم کرد 

تــا از هرگونــه خــام فروشــی در ايــن بخــش جلوگيــری شــود.
کارگاه هــای سنگ تراشــی  تعطيلــی  کنــار  در  فروشــی  خــام 
شهرســتان شــهربابک ثــروت و ذخايــر اســتان کرمــان را نيــز هــدر 
ــتاندار و  ــخص اس ــکل ورود ش ــن مش ــع اي ــا راه رف ــی رود و تنه م
ــی  ــادن اقتصــاد بوم ــه خطــر افت ــری از ب ــرای جلوگي ــزی ب برنامه ري

ــت. ــده ای دالل اس ــط ع ــهربابک توس ــان ش ــکاری جوان و بي

اتفاقی عجیب در معادن فیروزه/کارگاه های سنگتراشی مواد اولیه ندارند

اسما  محمودی
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اکنـون  هـم  دهلـران  در  چیـات  مـرز 
در حـال آمـاده سـازی زیرسـاخت هـای 
اربعیـن  ایـام  در  تـردد  بـرای  مختلـف 
اسـت، هرچنـد هنـوز تصمیـم بـه تـردد 
از ایـن مـرز بـه عتبـات عالیـات در ایـام 

اسـت.  نشـده  قطعـی  اربعیـن 

شهرســتان مهــران هــر ســاله بــا فرارســيدن اربعيــن بــا حجــم 
بســيار زيــاد زائــران و مســافران مواجــه اســت و ايــن در حالــی 
ــوی  ــرزی جوابگ ــهر م ــن ش ــای اي ــاخت ه ــه زيرس ــت ک اس
ــی  ــول هاي ــته ق ــال گذش ــت، از س ــافر نيس ــر و مس ــم زائ حج
مبنــی بــر گشــايش مــرز چيــالت در شهرســتان دهلــران بــرای 
ــن از ســوی مســئوالن داده شــد  ــران اربعي ــردد بخشــی از زائ ت
کــه خوشــبختانه بــا پيگيــری هــای اســتاندار ايــالم و فرمانــدار 
دهلــران و عــزم جــدی طــرف عراقــی پيــش بينــی مــی شــود 

ــر از مــرز چيــالت انجــام شــود. ــردد زائ امســال ت

lتــالش بــرای راه انــدازی هرچــه ســریعتر مــرز 
ــالت چی

ــک  ــدون ش ــد: ب ــی گوي ــاره  م ــن ب ــران در اي ــدار دهل فرمان
ــن  ــعه اي ــمگيری در توس ــش چش ــالت نق ــرز چي ــايش م گش

ــت. ــد داش ــتان خواه شهرس
ــز  ــی ني ــئوالن عراق ــد: مس ــی ده ــه م ــبزی ادام ــی س اميدعل
تمايــل خــود را جهــت بازگشــايی ايــن مــرز اعــالم کــرده اســت 
و خوشــبختانه هــم اکنــون در حــال آمــاده ســازی زيرســاخت ها 

جهــت گشــايش ايــن مــرز هســتيم.
وی اضافــه مــی کنــد: هــم اکنــون عمليــات اجرايی فيبــر نوری 
ــال انجــام اســت و ســاير زيرســاختها  ــن محــل در ح ــرای اي ب
ــری اســت و در  ــز در حــال پيگي ــه آب شــرب و جــاده ني از جمل

تالشــيم مشــکالت ايــن مــرز هرچــه ســريعتر رفــع شــود.
فرمانــدار دهلــران از پاکســازی 50 هــزار هکتــار اراضــی بــرای 
ايجــاد مــرز چيــالت خبــر داد و مــی افزايــد: اقــدام هــای خوبــی 
بــرای ايــن مســير انجــام شــده و اميدواريــم بــا همت مســئوالن 

ســاير زيرســاخت هــای مــورد نيــاز مــرز نيــز تاميــن شــود.
ســبزی بــا اشــاره بــه اينکــه ســعی مــی کنيــم برخی مشــکالت 
ــد: در  ــی گوي ــم، م ــرف کني ــدت برط ــاه م ــرز را در کوت ــن م اي
اعتبارهــای شهرســتان منابــع مالــی الزم بــرای مباحــث مربوط 

بــه ايــن مــرز لحــاظ خواهــد شــد.
وی بــا بيــان اينکــه مطالعــات بــرای تاميــن آب 
شــرب در ايــن منطقــه در دســت انجــام اســت، 
مــی گويــد: ســعی مــی شــود ســاير زيرســاخت 
هــای ايــن مــرز نيــز در کوتــاه مــدت حــل شــد.
ســبزی در پايــان مــی گويــد: کار مطالعــه چهــار 
بانــده شــدن مــرز چيــالت انجــام شــده اســت و 
بــرای اجــرای ايــن طــرح بيــش از 110 ميليــارد 

ريــال اعتبــار نيــاز اســت.

lدر آینــده نزدیــک شــاهد گشــایش 
مــرز چیــالت خواهیــم بــود

ــن  ــز در اي ــاون سياســی امنيتــی اســتاندار ني مع
بــاره  مــی گويــد: خوشــبختانه بــا پيگيری هــای 
اســتاندار ايــالم شــرايط گشــايش مــرز چيــالت 
در شهرســتان دهلــران فراهــم آمــده اســت کــه 

ايــن امــر مــی توانــد بــه عنــوان يــک فرصــت تاريخــی مــورد 
توجــه قــرار گيــرد.

 حســين کالنتــری ادامــه داد: بــا پيگيری هــای بــه عمــل آمــده 
ــک  ــده نزدي ــم در آين ــدام اميدواري ــت اق ــای در دس و تالش ه
ــرزی  ــه م ــردد زوار و بازارچ ــرای ت ــرز ب ــن م ــاح اي ــاهد افتت ش

باشــيم.
وی بــا بيــان اينکــه بــا آمادگــی دولــت عــراق انجــام 
ــی  ــالت عمليات ــرز چي ــادی در م ــاری و اقتص ــای تج فعاليت ه
ــل  ــه عم ــای ب ــاس پيش بينی ه ــر اس ــد: ب ــی افزاي ــود، م می ش
آمــده مبنــی بــر افزايــش اســتقبال زائريــن اربعيــن حســينی در 
ــردد  ــرای ت ــه ای ب ــرز جداگان ــا م ــاری ضــرورت دارد ت ــال ج س
اتبــاع غيــر ايرانــی در نظــر گرفتــه شــود کــه مــرز چيــالت بــه 

ــت. ــده اس ــاب ش ــه انتخ ــب ترين نقط ــوان مناس عن

lگشــایش مــرز چیــالت در انتظــار طــرح هیئــت 
ــت دول

ــبختانه  ــد: خوش ــی گوي ــز م ــاره ني ــن ب ــالم در اي ــتاندار اي اس
ــف  ــب مــرز چيــالت در کميســيون هــای مختل مراحــل تصوي
انجــام شــده و اکنــون در انتظــار طــرح در هيئــت دولــت اســت.

محمدرضـا مرواريـد اظهـار مـی کند: بـا توجه بـه رايزنـی های 
انجام شـده با کشـور عراق، مسـئولين مربـوط در اين کشـور نيز 

در حـال پيگيـری امور جهـت گشـايش اين مرز هسـتند.
وی بــر ضــرورت تاميــن زيرســاخت هــای ايــن مــرز تاکيــد کرد 
ــای الزم از  ــاخت ه ــريعتر زيرس ــه س ــد هرچ ــد: باي ــی افزاي و م
جملــه جــاده دسترســی، آب، بــرق و تاسيســات مــورد نيــاز و ... 

جهــت گشــايش ايــن مــرز در ايــن منطقــه فراهــم شــود.

lراه انــدازی مــرز چیــالت رونــق اقتصــادی منطقه 
را بــه دنبــال دارد

ــه  ــه ب ــا توج ــد: ب ــی گوي ــالم م ــتاندار اي ــادی اس ــاون اقتص مع
ــران و  ــودن شــرايط زيرســاختی در مــرز چيــالت دهل فراهــم ب
نزديکــی بــه اســتان ميســان عــراق، منطقــه چيــالت دهلــران 

ــد اســتان اســت. ــرزی جدي ــه م ــت بازارچ اولوي
ــران و  ــور اي ــبختانه کش ــت: خوش ــگری گف ــمت اهلل عس حش
عــراق هــر کــدام دارای قابليــت هــای اقتصــادی هســتند کــه 

ــد. ــتفاده کنن ــرزی اس ــای م ــت ه ــرف از ظرفي ــد دو ط باي
ــن  ــام اربعي ــه در اي ــه اينک ــه ب ــا توج ــد: ب ــی ده ــه م وی ادام
ــه  ــرای ســفر ب بيشــترين تــردد در مــرز بيــن المللــی مهــران ب
عتبــات عاليــات صــورت مــی پذيــرد ،ايجــاد 
مــرز در چيــالت عــالوه بــر تســريع در تــردد 
باعــث فراهــم شــدن رونــق اقتصــادی بــرای 

دو کشــور خواهــد شــد.
ــا اشــاره  ــالم ب ــاون اقتصــادی اســتاندار اي مع
بــه اينکــه اســتان ايــالم دارای قابليــت هــای 
ــح  ــد مصال ــه تولي ــادی از جمل ــوب اقتص خ
ســاختمانی ماننــد کــچ، ســيمان و آجــر 
ــن  ــدازی اي ــزود: در صــورت راه ان هســتند، اف
ــرز  ــون از م ــش از 500 کامي ــه بي ــرز روزان م

ــرد. ــد ک ــردد خواهن ــران ت ــالت دهل چي
عســگری تصريــح مــی کنــد : بــا توجــه بــه 
ــراق  ــور ع ــه کش ــالت ب ــرز چي ــی م نزديک
ــا  ــن 7 ت ــه بي ــود روزان ــی ش ــی م ــش بين پي
10 هــزا نفــر در ايــام اربيعــن از مــرز چيــالت 

ــد. ــور کنن ــران عب دهل

ــران اقتصاد ایـ

مرزهای استان ایالم در تدارک اربعین؛

آخرین وضعیت مرز »چیالت« ایالم برای اربعین/ زیرساخت ها تکمیل می شود
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ــران اقتصاد ایـ

ایــران از  تاریــخ صنعــت چرم ســازی 
ــدان  ــه در هم ــن حرف ــت ای ــان فعالی زم
برنــد  درحالی کــه  می شــود  محاســبه 
ــتان ها  ــر اس ــام دیگ ــه ن ــدان ب ــرم هم چ
دباغ خانه هــای  پایتخــت  و  زده شــده 

اســت.  فراموش شــده  ایــران 

لحــاظ  بــه  اســتان همــدان  دور  نه چنــدان  درگذشــته های 
بهره منــدی از مراکــز دام پــروری درزمينــه توليــد مصنوعــات 
ــهرت  ــرم گاوی از ش ــوع چ ــی از ن ــوص مصنوعات ــی به خص چرم
ــه  ــدان ب ــدی در هم ــرم تولي ــی چ ــوده و حت ــوردار ب ــی برخ خاص
ــای  ــهورترين چرم ه ــاص آن از مش ــت خ ــت و کمي ــت کيفي عل
توليــدی کشــور بــوده و آوازه کيفيــت آن بــه ديگــر کشــورها نيــز 

می رســيده اســت.
بــر اســاس مکتوبــات قابــل اســتناد مربوط بــه ســفرنامه ها، ســابقه 
ــار می رســد و وجــود راســته  ــه دوره قاج ــدان ب شــهرت چــرم هم
ــه  ــاری ب ــه لحــاظ معم ــه ب ــدان ک ــازار ســنتی هم ــه در ب دباغ خان
ــی  ــن دباغ ــابقه ديري ــر س ــردد بيانگ ــار برمی گ ــل از قاج دوره قب

ســنتی در شــهر همــدان اســت.

ــدان 150 دکان  ــی هم ــازار تاریخ ــش ب ــه پی 9l ده
دباغــی داشــته اســت

ــال 19۲1  ــه س ــود ک ــاهده می ش ــم مش ــه ورق می زني ــخ را ک تاري
ميــالدی يعنــی حــدود 9 دهــه پيــش بــازار تاريخــی همــدان 150 
دکان دباغــی داشــته کــه اکنــون ايــن تعــداد بســيار کاهش يافتــه 
ــه  ــه دباغ خان ــا س ــدان تنه ــهر هم ــر در ش ــال های اخي ــا س و ت
شــامل دباغ خانــه »ســنگ شــير«، دباغ خانــه »قانتــور« و 
ــت  ــس از گذش ــفانه پ ــه متأس ــود ک ــال ب ــی« فع ــه »آقاي دباغ خان
زمــان دباغ خانــه »ســنگ شــير« و »قانتــور« به مــرور تعطيــل و از 
ــای آخــر  ــا نفس ه ــن روزه ــدان اي ــد و دباغــی در هم ــن رفته ان بي

می کشــد. را 
ــن  ــر اي ــدان ذک ــتان هم ــا در اس ــت دباغ خانه ه ــته از وضعي گذش
ــه شــيوه مــدرن  ــد چــرم ب ــه ضــروری اســت کــه حتــی تولي نکت
ــران در شــهر  ــه چــرم اي ــا احــداث اوليــن کارخان ــز ب و صنعتــی ني
همــدان و در ســال 131۲ کليــد خــورد امــا متأســفانه طــی 

ــی،  ــرات اجتماع ــر از تغيي ــت متأث ــن صنع ــته، اي ــای گذش دهه ه
اقتصــادی، سياســی و کالبــدی بــازار و تغييــرات مکانــی و جابجايی 
ــه افــول گذاشــت و ســاختار ايــن شــيوه  کارگاه هــای دباغــی رو ب

ــد. ــون ش ــی دگرگ ــنتی از دباغ س

ــه  ــازار ب ــن ب ــرم دوزی ای ــای چ ــداد مغازه ه lتع
ــت ــیده اس ــت رس ــتان دس ــر از انگش کمت

ــن پيشــينه تاريخــی صنعــت چــرم در همــدان و  ــه اي ــا توجــه ب ب
وجــود راســته بازاری بــه نــام چــرم دوز خانــه در بــازار قديمــی شــهر 
همــدان، امــروز شــاهد از رونــق افتــادن ايــن صنعــت در همــدان 
هســتيم تــا جايــی کــه در راســته بازاری کــه درگذشــته های 
نه چنــدان دور مغازه هــای بســياری در حــوزه چــرم و صنايــع 
چرمــی در آن فعاليــت می کردنــد، اکنــون تعــداد مغازه هــای 
ــر از انگشــتان  ــه کمت ــازار ب ــن ب ــه چــرم دوزی اي چرم فروشــی و ن

ــيده اســت. دســت رس
ــاط  ــه راســته چــرم دوزان همــدان کــه ارتب ــرای اينکــه ســری ب ب
مســتقيمی بــا دباغ خانه هــا دارنــد بزنيــم، از ميــدان امــام 
ــته بازار  ــدا راس ــويم. ابت ــی آن می ش ــازار قديم ــی)ره( وارد ب خمين
ــته بازار  ــن راس ــه دومي ــم و ب ــر می گذاري ــت س ــا را پش زغالی ه
ســبزه ميدان،  از  پــس  و  می رســيم  ســبزه ميدان  يعنــی 
راســته بازارهای پيوســته همــدان بــه نام هــای نخــود بريــز خانــه، 
ــه را طــی می کنيــم  ــه، صابونی هــا، کفــش دوز خان حلبی ســاز خان

ــيم. ــه می رس ــرم دوز خان ــه چ ــا ب ت
ــرم  ــوی چ ــويم ب ــه می ش ــه ک ــرم دوز خان ــته بازار چ ــک راس نزدي
ــد  ــا چن ــته تنه ــن راس ــان اي ــا در مي ــد ام ــام می رس ــه مش ــازه ب ت
ــن  ــای اي ــتر مغازه ه ــود و بيش ــده می ش ــی دي ــازه چرم فروش مغ

ــت. ــه اس ــاس اختصاص يافت ــروش لب ــه ف ــته ب راس
ــم،  ــگاه می کني ــت ن ــراف را به دق ــم و اط ــدم می زني ــته را ق راس
کيــف و کفش هــای چرمــی و کمربندهايــی کــه از ورودی برخــی 
مغازه هــا آويــزان شــده اند ناخــودآگاه ذهــن را بــه ســمت روزهــای 
ــازار می کشــاند کــه از ابتــدا تــا انتهــای آن را  نه چنــدان دور ايــن ب

ــد. ــکيل می دادن ــا تش چرم دوزه
ــن  ــنده های اي ــی از فروش ــراغ يک ــه س ــوم و ب ــدم می ش پيش ق
ــد و  ــی از درآم ــالم و احوالپرس ــس از س ــی روم و پ ــته بازار م راس

ــم. ــؤال می کن ــش س فروش
محســن اعتمــادی بابيــان اينکه خوشــبختانه ايــن روزها حــال وروز 

ــور  ــه حض ــت، ب ــده اس ــر ش ــته بازار بهت ــن راس ــب وکار در اي کس
مســافران در شــهر همــدان اشــاره کرده و می گويــد: هــر مســافری 
کــه بــه همــدان وارد می شــود حتمــاً ســری بــه راســته بازار چــرم 

ــد. ــدان می زن هم
ــافران  ــردم و مس ــدان م ــرم هم ــداران چ ــتر خري ــت: بيش وی گف

ــتند. ــتان ها هس ــاير اس س
وی بابيــان اينکــه بــه اذعــان مســافران قيمــت چــرم در همــدان 
در قيــاس بــا زحمتــی کــه بــرای تهيــه کاال صــرف شــده اســت، 
ــت خــود را  ــن راســته بازار اصال ــر اســت، گفــت: کاش اي منصفانه ت

ــد. ــدان می مان ــتان هم ــرای اس ــدی ب ــرد و برن ــظ می ک حف

lچــرم تولیــدی در همــدان بــه لحــاظ کیفیــت قابــل 
قیــاس بــا چــرم  دیگــر اســتان ها نیســت

ــه لحــاظ کيفيــت  ــدی در همــدان ب ــان اينکــه چــرم تولي وی بابي
ــت،  ــتان ها نيس ــر اس ــدی ديگ ــای تولي ــا چرم ه ــاس ب ــل قي قاب
ــازار  ــن ب ــرم دوزی در اي ــای چ ــتر کاره ــته بيش ــه داد: درگذش ادام
بــه دســت اســتادکاران ايــن حرفــه انجــام می شــد هرچنــد اکنــون 
در چــرم دوز خانــه همــدان تنهــا چنــد مغــازه کوچــک، منســوجات 
چرمــی توليدشــده در کارگاه هــا را بــه فــروش می رســانند و ديگــر 
ماننــد گذشــته فعاليــت چــرم دوزی در ايــن بــازار انجــام نمی شــود.
عليــزاده نيــز هنرمنــدی اســت کــه از ۸ ســالگی بــه دليــل عالقــه  
ــون  ــده و اکن ــازی ش ــه چرم س ــدری اش وارد عرص ــه پ ــه پيش ب
ــده و رمــز  بيــش از ۲5 ســال اســت کــه در هنــرش ثابت قــدم مان

ــد. ــت کار می دان ــرش را کيفي ــدگاری هن مان
ــازی اش را  ــروی کار، کارگاه چرم س ــا 3 ني ــون ب ــم اکن ــه ه وی ک
اداره می کنــد ســاالنه 40 هــزار قطعــه چــرم، شــامل کيــف، لــوازم 
ــد  ــار تولي ــتر آث ــد و بيش ــد می کن ــوارکاری تولي ــوازم س ــکار، ل ش
شــده اش را بــه بابــل، شــيراز، رشــت، دزفــول، اهــواز و کرمانشــاه 

ــد. ــادر می کن ص
ــا بيــان اينکــه در ســالهای نــه چنــدان دور ايــن صنعــت بــا  وی ب
ــه ايــن صنعــت  ــود و مســئوالن توجــه خاصــی ب رکــود مواجــه ب
نداشــتند، گفــت: علی رغــم توجهــی کــه اخيــراً بــه ايــن صنعــت 
شــده امــا مشــکالتی همچنــان بــر ســر راه صنعــت چــرم وجــود 
دارد بــه گونــه ای کــه در حــال حاضــر تعــدادی از هنرمنــدان بدون 
ــئله  ــن مس ــه اي ــد ک ــد می کنن ــاری را تولي ــی آث ــوزش و مرب آم

ــود. ــت نش ــا رعاي ــت در کاره ــود کيفي ــث می ش باع

lهمدان به پایتخت دباغ خانه ایران معروف بود
امــا در هميــن زمينــه رئيــس اتحاديــه کيــف و کفش چــرم همدان 
بــا بيــان اينکــه در گذشــته همــدان بــه پايتخــت دبــاغ خانــه ايران 
معــروف بــود و تمــام صادرکننــدگان چــرم وکارخانــه هــای چــرم 
ــی  ــی خوب ــارات خيل ــی افتخ ــورهای خارج ــه در کش ــرادی ک و اف
ــد، گفــت: شــهر  ــن صنعــت داشــتند از اســتان همــدان بودن در اي

همــدان در صنعــت توليــد چــرم ســابقه 90 ســاله دارد.
ــه اينکــه همــدان پتانســيل آن را دارد  ــا اشــاره ب ــی ب احمــد گازران
ــت:  ــاند، گف ــد برس ــه تولي ــرم را ب ــت چ ــا 100 صنع ــه صفرت ک
ســعی شــده تــا توانمنــدی و ظرفيــت هــای اســتان همــدان بــرای 

ــود. ــه ش ــوری ارائ ــئوالن کش مس
وی بــا بيــان اينکــه ســازمان يونيدو بــا تقبــل هزينــه، کالس های 
ــت،  ــرده اس ــزار ک ــرم برگ ــت چ ــبرد صنع ــرای پيش ــی را ب آموزش
ــکاری و  ــا هم ــدان ب ــرم هم ــش چ ــف و کف ــه کي ــت: اتحادي گف
حمايــت صنــدوق کارآفرينــی اميــد شــماری از کارآفرينــان فعــال 
را بــا اعطــای تســهيالت 100 ميليونــی تومانــی بــا ســود 4 درصــد 

ــد ماشــين آالت پيشــرفته کمــک کــرده اســت. ــرای خري ب

lباید تولید چرم به استاندارد جهانی برسد
گازرانــی بــه ضعــف صــادرات چــرم اســتان همــدان اشــاره کــرد و 
گفــت: بايــد توليــد بــه اســتاندارد جهانــی برســد تــا بتــوان اجنــاس 
ــت اســتفاده  ــن صنع ــز از اي ــرد و کشــورهای ديگــر ني را صــادر ک

کننــد.
ــه  ــتان ب ــرم اس ــت چ ــوزه صنع ــد ح ــه باي ــر اينک ــد ب ــا تاکي وی ب

پایتخت فراموش شده دباغ خانه های ایران؛
بازار همدان بوی چرم نمی دهد

پروین قادری 
دانشمند
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ــران اقتصاد ایـ

کهگيلويه و بويراحمد/ شريف اسالمی

نحــوی مديريــت شــود کــه ســرمايه گذاران ســرمايه های خــود را 
از واســطه گری بــه توليــد منتقــل کننــد، بــه برنامــه ريــزی بــرای 
تشــکيل خوشــه چــرم در همــدان اشــاره کــرد و گفــت: هــزار واحد 
ســنتی و صنعتــی چــرم در اســتان همــدان فعاليــت می کنــد کــه 
ــا  ــن واحده ــر در اي ــزار نف ــتقيم 1۲ ه ــتقيم و غيرمس ــور مس به ط

مشــغول بــه کار هســتند.
ــه  ــت ک ــن اس ــر اي ــالش ب ــه ت ــان اينک ــا بي ــی ب ــد گازران احم
ــر  ــرد: اگ ــان ک ــود، بي ــاد ش ــدان ايج ــتان هم ــرم اس ــگاه چ دانش
خوشــه صنعتــی تشــکيل شــود در کنــار خوشــه، توليــد کننــدگان 
اســتان بــه کشــورهای صاحــب نــام در راســتای الگــو بــرداری اين 

ــی شــوند. ــزام م ــت اع صنع
احمــد گازرانــی بــا اشــاره بــه اينکــه امــروز بايــد اســتان بــه نحوی 
ــود را از  ــای خ ــرمايه ه ــذاران س ــرمايه گ ــه س ــود ک ــت ش مديري
ــه  ــر ب ــروز اگ ــزود: ام ــد، اف ــل کنن ــد منتق ــه تولي ــری ب واســطه گ
دنبــال کســب و کار، توســعه و اشــتغالزايی پايــدار در کشــور باشــيم 
چــرم يکــی از صنعــت هايــی اســت کــه تمــام ايــن موضوعــات را 

در خــود جــای داده اســت.

ــدان از  ــتان هم ــرم اس ــت چ ــه صنع ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب گازران
صنعــت طــال مطــرح تر اســت، عنــوان کــرد: کشــورهای همســايه 
ــه در  ــط ترکي ــتند و فق ــر هس ــب ت ــرم عق ــت چ ــران در صنع اي

ــر اســت. ــران جلوت ــرم از اي ــت چ صنع
وی عنــوان کــرد: کفــش و کيــف توليــد همــدان در تهــران بــا برند 
يــک شــرکت و کارخانــه ديگــر عرضــه مــی شــود کــه ايــن خــود 
ــا  ــد همــدان را احي ــالش شــود برن ــد ت ــک مشــکل اســت و باي ي

کنيــم.

lشــرط حمایــت از یــک صنعــت اثبــات خوشــه ای 
ــودن آن اســت ب

مديــر عامــل صنــدوق کارآفرينــی اميــد در همــدان نيــز بــا بيــان 
اينکــه شــرط حمايــت از يــک صنعــت اثبــات خوشــه ای بــودن آن 
ــن  ــی اي اســت، گفــت: در همــدان شــهرکهای صنعتــی کــه متول
ــودن صنعــت چــرم همــدان را  امــر هســتند بررســی خوشــه ای ب
در اولويــت کاری خــود قــرار نــداده انــد امــا بــا ايــن وجــود صندوق 
ــه  ــده گرفت ــه عه ــت را ب ــن صنع ــت از اي ــد حماي ــی امي کارآفرين

ــت. اس
محســن افروختــه با اشــاره بــه حمايــت ســازمان يونيــدو از صنعت 
چــرم همدان گفــت: تاکنــون يونيــدو حمايتهايــی از جملــه آموزش 
را آغــاز کــرده و اگــر خوشــه ای بــودن ايــن صنعــت اثبــات شــود 

حمايــت هــای ديگــر نيــز آغــاز خواهــد شــد.
مديــر عامــل صنــدوق کارآفرينــی اميــد در همــدان بــا بيــان اينکه 
بــرای موفقيــت يــک فعاليــت اقتصــادی فقــط منابــع مالــی کافــی 
نيســت، عنــوان کــرد: منابــع مالــی بخــش کوچکــی از ايــن اتفــاق 

اســت و بايــد آمــوزش هــا نيــز در اولويــت باشــد.
وی بــا بيــان اينکــه اميدواريــم بــا ايــن حمايــت هــای يونيدو بــازار 
چــرم همــدان خــود را در بيشــتر بشناســاند، گفــت: همــدان مرکــز 

چــرم اســت امــا هنــوز نمــودی در بــازار و فروشــگاهها نــدارد.
ــا داشــتن  ــا ايــن تفاســير پرواضــح اســت کــه اســتان همــدان ب ب
ــا و  ــم توجهی ه ــل ک ــه دلي ــرم ب ــت چ ــی در صنع ــی طوالن قدمت
ــای  ــت ه ــا حماي ــد ب ــه و باي ــت قرارگرفت ــورد غفل ــا م بی مهری ه
مضاعــف بــه کمــک ايــن صنعــت در همــدان شــتافت و آن را احيا 

کــرد.

گذشــته  ســال های  در 
صــدور  شــاهد 
در  بخشــنامه هایی 
مــورد کاالهــای ملوانــی 
هســتیم کــه باعــث شــده 
بــرای  محدودیت هایــی 
ملوانــان ایجــاد شــود کــه 
ممنوعیــت واردات برنــج یکــی از ایــن 

اســت.  محدودیت هــا 

در اســتان بوشــهر افــراد بســيار زيــادی هســتند 
ــاش  ــرار مع ــی ام ــق تجــارت درياي ــه از طري ک
ــن  ــه همي ــراد ب ــن اف ــی اي ــد و زندگ می کنن
تجــارت بســتگی دارد کــه گاهــی برخــی 
ــاش  ــرار مع ــود ام ــث می ش ــا باع محدوديت ه
ــه  ــان ب ــژه ملوان ــی به وي ــاالن تجــارت درياي فع

ــد. خطــر بيفت
ــی از  ــی يک ــا ته لنج ــوان ي ــراه مل کاالی هم
ــه  ــوده ک ــان ب ــرای ملوان ــب ب ــازات مناس امتي
نوعــی واردات کاال همــراه ملوانــان اســت و 
ــور  ــی کش ــادر جنوب ــته در بن ــاليان گذش از س
ــت. ــته اس ــهر رواج داش ــتان بوش ــژه اس به وي

بازارهــای تجــاری اســتان بوشــهر از جملــه بازار 
گنــاوه، ديلــم، ديــر، عســلويه وابســتگی بااليــی 
ــت  ــد و محدودي ــی دارن ــای ته لنج ــه کااله ب
ــش  ــث افزاي ــا باع ــن کااله ــورد ورود اي در م

ــود. ــا می ش ــت ه ــمگير قيم چش
ــرای  ــرا شــاهد محدوديت هــای متعــددی ب اخي
ــتان  ــادر اس ــی در بن ــای ملوان ــص کااله ترخي
هســتيم و ايــن موضــوع عــالوه بــر اينکــه امرار 
و معــاش ملوانــان و تجــار را بــا مشــکل روبــرو 
ــازار داشــته  ــر ب ــز ب ــر مســتقيمی ني کــرده، تاثي

اســت.
ــی  ــج واردات ــص برن ــت ترخي ــکل ممنوعي مش
ــد روز  ــی چن ــی ط ــوان کاالی ملوان ــت عن تح
ــص  ــازه ترخي ــن کاال اج ــده اي ــبب ش ــر س اخي
ــته  ــی داش ــا را در پ ــش قيمت ه ــته و افزاي نداش

ــت. اس

lافزایـش قیمـت بـا محدودیت های 
برنج  ترخیـص 

گنــاوه يکــی از بنــادر اســتان بوشــهر اســت کــه 
دارای فعاليــت بســيار زيــادی در زميــه کاالهای 
ملوانــی اســت و هــر گونــه محدوديــت در 
واردات، باعــث می شــود بــازار ايــن شــهر 

ــرد. ــرار بگي ــر ق تحــت تاثي
بــا  ارتبــاط  در  گنــاوه  جمعــه  امــام 
ــدر  ــن بن ــج در اي محدوديت هــای ترخيــص برن
ــا خــالف  ــنامه ه ــی بخش ــار داشــت: برخ اظه
تدبيــر اســت و بايــد در آن تجديــد نظــر شــود.

حجت االسـالم سـيد عبدالهادی رکنی حسـينی 
اضافه کـرد: هر سـال محدوديت هايـی در بحث 
کاالهـای تجـاری وجـود داشـته ولـی امسـال 
شـاهد تصميماتـی از سـوی برخی وزرا هسـتيم 

کـه تـاوان آن را مـردم می دهنـد.
وی افــزود: ممنوعيــت واردات برنــج تحــت 
عنــوان کاالی ملوانــی باعــث شــده گرانــی را در 
ــازار شــاهد باشــيم و ايــن موضــوع بيشــترين  ب
ــد. ــد وارد می کن ــار کم درآم ــر اقش ــار را ب فش

امــام جمعــه گنــاوه بــا اشــاره بــه اينکــه برخــی 
ــز  ــهر تمرک ــتان بوش ــط روی اس ــئوالن فق مس
کرده انــد، ادامــه داد: در برخــی بنــادر کــه 

ــد،  ــهر واردات دارن ــتان بوش ــر اس ــن براب چندي
اينگونــه محدوديت هــا نيســت.

وی بــا تاکيــد بــر اينکــه مســئوالن بايــد بــرای 
رفــع مشــکالت مــردم تــالش ويــژه ای داشــته 
باشــند، اضافــه کــرد: هــر مســئولی بايــد تالش 
کنــد گرهــی از مشــکالت مــردم بــاز کنــد نــه 
اينکــه شــاهد افزايــش مشــکالت مردم باشــيم.

 
محدودیت هــای  لغــو  lلــزوم 

ملوانــان
نماينــده مــردم بوشــهر، گنــاوه و ديلــم در 
مجلــس شــورای اســالمی اظهــار داشــت: 
ملوانــان از زحمت کش تريــن اقشــار جامعــه 
ــا  ــود ب ــاش خ ــرار مع ــتند و در راه کار و ام هس
ــتند. ــرو هس ــادی روب ــيار زي ــختی های بس س

ــا اشــاره  ــد خــدری ب حجت االســالم عبدالحمي
ــوان  ــه عن ــراه ملوانب ــای هم ــه واردات کااله ب
يکــی از امتيــازات فعاليــت ملوانــی از گذشــته تا 
ــث  ــا باع ــد محدوديت ه ــه داد: نباي ــون، ادام کن
شــود ملوانــان بــا مشــکالتی در زمينــه تاميــن 

مخــارج زندگــی خــود روبــرو شــوند.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه طوالنــی اســتان 
ــادالت  ــی و مب ــارت درياي ــه تج ــهر عرص بوش

مــردم  از  زيــادی  بخــش  گفــت:  ارزی، 
ساحل نشــين از طريــق دريــا و دريانــوردی 
امــرار معــاش می کننــد کــه بايــد مــورد توجــه 

ــد. ــرار گيرن ق
نماينــده مــردم بوشــهر، گنــاوه و ديلــم در 
مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه 
مشــکالت ايجــاد شــده بــرای ملوانــان در 
ــی کــه  ــا پيگيری هاي ــزود: ب اســتان بوشــهر، اف
داشــتيم، مشــکل ترخيــص برنــج وارداتــی 
ــع  ــه زودی رف ــهر ب ــتان بوش ــرکات اس از گم

. د می شــو
 

ــی  ــج واردات ــص برن ــکل ترخی lمش
حــل می شــود

ــرکات  ــرکل گم ــر و مدي ــوروزی ناظ ــام ن بهن
اســتان بوشــهر نيــز از رفــع مشــکالت در زمينه 
ــه  ــر داد و گفــت: خدمــت ب ــج خب ترخيــص برن
ــت و  ــا اس ــرای م ــار ب ــن افتخ ــردم مهمتري م
تــالش می کنيــم بتوانيــم خدماتــی بــرای رفــع 

ــم. ــه کني ــردم ارائ مشــکالت م
بهنــام نــوروزی بــا اشــاره بــه تالش هــا و 
پيگيری هــای صورت گرفتــه، اضافــه کــرد: 
مشــکل ترخيــص برنــج تحــت عنــوان کاالی 
ــل  ــده ح ــی دو روز آين ــی يک ــز ط ــی ني ملوان

ــد. ــد ش خواه
ــع  ــر رف ــران ب ــرک اي ــر گم ــد مدي وی از تاکي
مشــکالت ملوانــان خبــر داد و بيــان کــرد: 
رئيــس کل گمــرک جمهــوری اســالمی ايــران 
نيــز معتقــد اســت کــه حــق ملوانــان بايــد بــه 

ــود. ــام داده ش ــل و تم ــورت کام ص
بــا پيگيری هــای صــورت گرفتــه از ســوی 
همچنيــن  و  مجلــس  در  مــردم  نماينــده 
ــدواری  ــن امي ــئوالن، اي ــر مس ــی ديگ همراه
ــاهد  ــده ش ــای آين ــی روزه ــه ط ــود دارد ک وج
رفــع مشــکل ترخيص برنــج در اســتان باشــيم.

ولــی مشــکالت ملوانــان بــه هميــن  جــا ختــم 
ــی  ــاماندهی ته لنج ــرح س ــد ط ــود و باي نمی ش
ــکالت  ــته ها و مش ــه خواس ــژه ب ــگاه وي ــا ن ب

ــان حــل شــود. ملوان

سنگ هایی پیش پای ملوانان / محدودیت ترخیص برنج از گمرکات  بوشهر
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ــران اقتصاد ایـ

 اسما محمودی

ارز  کـه  پسـته  تولیـد  صنعـت  وضعیـت 
آورتریـن محصـول کشـاورزی درکشـور 
محسـوب می شـود بـه دلیـل خشکسـالی 
در دشـت های رفسـنجان هرروز اسفناک 
ترمی شـود و حـاال درختـان پسـته راهـی 

کوره هـای تولیـد زغـال می شـوند. 

صنعــت پســته تــا 10 ســال قبــل يکــی از بخش هــای اقتصــادی 
انحصــاری کشــور در جهــان بــود امــا از همــان زمــان بــا 
برنامه ريــزی آمريــکا بــرای تصاحــب بــازار پســته و خــارج کــردن 
انحصــار ايــن صنعــت از دســت ايرانيــان، توليــد ايــن محصــول در 
ــا پشــت  ــکا ت ــاال پســته آمري ــت و ح ــودی ياف ــکا ســير صع آمري
مرزهــای کشــور هــم رســيده و در رقابــت بــا پســته ايــران 

می زنــد. پهلوبه پهلــو 

lباغ های مرکز تحقیقات پسته خشک شد
ــه  ــا چالشــی جــدی ب ــران ب ــز پســته اي ــان ني ــاً از همــان زم دقيق
نــام کمبــود آب مواجــه شــده و خشک ســالی های پياپــی در 
دشــت های ايــران و به خصــوص اســتان کرمــان کــه 70 
ــت  ــده اس ــب ش ــد موج ــن می کن ــران را تأمي ــته اي ــد پس درص
ايــن مزيــت اقتصــادی ويــژه رفته رفتــه دســتان خــود را در مقابــل 

ــرد. ــاال بب ــی ب ــدگان خارج توليدکنن
خشک ســالی های پياپــی در دشــت های ايــران و به خصــوص 
ــد  ــن می کن ــران را تأمي ــته اي ــه 70 درصــد پس ــان ک ــتان کرم اس
ــه  ــژه رفته رفت ــادی وي ــت اقتص ــن مزي ــت اي ــده اس ــب ش موج
دســتان خــود را در مقابــل توليدکننــدگان خارجــی بــاال ببردايــن در 
حالــی اســت کــه تنهــا در اســتان کرمــان ســاالنه 1.5 ميليــارد دالر 
ــه  ــود و مجموع ــور می ش ــته وارد کش ــادرات پس ــق ص ارز از طري
صنعــت پســته جــزو ســه اقتصــاد برتــر غيرنفتی کشــور محســوب 

می شــود.
خيــز  پســته  دشــت های  آب  ســطح  کاهــش  و  بی آبــی 
به خصــوص در دشــت های رفســنجان، انــار، کرمــان، زرنــد، 
ســيرجان و راور حــاال کشــاورزان را وادار کــرده اســت بــرای نجــات 
مــزارع مرغوب تــر بــه خشــک کردن برخــی ديگــر از مــزارع 
ــی  ــاورزی برخ ــای کش ــن ه ــی زمي ــالی حت ــد. خشک س بپردازن
ــی همچــون مرکــز تحقيقــات پســته اســتان را  از مراکــز تحقيقات
ــر  ــه خط ــت ک ــيده اس ــی رس ــت و کار به جاي ــرده اس ــک ک خش
ــخ گــوش کشــاورزان  ــن در دشــت ها هــم بي جــدی نشســت زمي

قــرار بگيــرد و در ايــن شــرايط نه ســدی اســت کــه آب کشــاورزی 
اســتان را تأميــن کنــد و نــه طرح هــای انتقــال آب بــه مرحلــه اجــرا 
ــم  ــوز ه ــد هن ــورده ان ــد خ ــه کلي ــم ک ــی ه ــيده اند و طرحهاي رس
ــه  ــر مواج ــا اماواگ ــت محيطی ب ــای زيس ــاکش درگيری ه در کش

هســتند.
ــهر  ــراف ش ــت های اط ــاورزی در دش ــای کش ــی از زمين ه برخ
ــه کشــاورزان  ــان چالشــی مواجــه شــده اند ک ــا چن ــز ب ــان ني کرم
ــر  ــر دورت ــن کيلومت ــاورزی را از چندي ــاز کش ــد آب موردني مجبورن

ــد. ــل کنن ــاورزی منتق ــای کش ــه زمين ه ــر ب ــيله تانک به وس

ــه  ــوزی ب ــای زغالس ــوره ه ــته در ک ــان پس lدرخت
ــوند ــی ش ــی م ــالی قربان ــای خشکس پ

ــرار دارد  ــالی ق ــگاه خشک س ــه پرت ــته در لب ــاد پس ــی اقتص در حال
ــتر  ــکالت بيش ــا مش ــرروز ب ــنجان ه ــته رفس ــای پس ــه باغ ه ک
مواجــه می شــوند و در برخــی مــوارد کشــاورزان باغ هــا و درختــان 
خشک شــده خــود را بــه دســت کوره هــای زغــال ســوزی 

می ســپارند.
اگــر ايــن روزهــا بــه روســتاهای اطــراف رفســنجان ســری بزنيــد 
ــا  ــی کــه ب ــار باغ هاي ــد، در کن ــه باغ هــای پســته بکني و نگاهــی ب
ــبز  ــم س ــوز ه ــهر هن ــن ش ــراف اي ــت های اط ــده آب دش باقيمان
مانده انــد انبــوه درختانــی را می بينيــد کــه به جــز تکه هايــی 

ــت و  ــده اس ــی نمان ــا باق ــزی از آن ه ــک چي ــای خش از چوب ه
کشــاورزان هــم بعــد از ريشــه کنی ايــن درخت هــا چــاره ای 
ــن  ــی از مهم تري ــه روزگاری يک ــی ک ــه درختان ــز اينک ــد ج ندارن
ــودن را راهــی کوره هــای زغــال  زمينه هــای کســب درآمدشــان ب

ــد. کنن

ــم  ــردم را ه ــالمت م ــال س ــای زغ ــوره ه lدود ک
ــد ــی کن ــد م تهدی

بــوی زغــال و دود ناشــی از فعاليــت کوره هــا نيــز در برخــی 
ــزان  ــود مي ــده می ش ــاورزی دي ــای کش ــراف باغ ه ــتاها و اط روس
ــوص در  ــه به خص ــيده ک ــدی رس ــه ح ــا ب ــن کوره ه ــت اي فعالي
ــن تراکــم  ــوق رفســنجان کــه مهم تري روســتاهای کشــکوييه و ن
باغ هــای پســته را بــه خــود اختصــاص داده انــد حــاال مــردم نگــران 
ســالمتی خــود بــه دليــل استنشــاق دود حاصــل از ايــن کوره هــای 

زغــال ســوزی هســتند.

lدور نمــای نگــران کننــده خشــک شــدن بــاغ های 
رفســنجان و توســعه بــاغ هــای کالیفرنیا

ايــن نگرانــی بــه حــدی رســيده اســت کــه مســئوالن هــم نســبت 
بــه آن هشــدار می دهنــد کــه نشــان دهنده حجــم بــاالی 
ــن  ــان دهنده از بي ــفانه نش ــت و متأس ــده اس ــای خشک ش زمين ه
ــا  ــم آن ه ــر حج ــال ب ــه هرس ــته  ای دارد ک ــای پس ــن باغ ه رفت
ــد  ــاالی تولي ــار حجــم ب ــار را کن ــن آم ــر اي ــود و اگ ــزوده می ش اف
ــی از  ــوان دور نماي ــم می ت ــرار دهي ــا ق ــای کاليفرني ــته باغ ه پس
ــان را مشــاهده  ــتان کرم ــت در اس ــن صنع ــده اي ــده نگران کنن آين

ــم. کني
ــرروز  ــته ه ــای پس ــر روی باغ ه ــی ب ــالی در حال ــايه خشک س س
ــاق  ــس ات ــور، رئي ــالل پ ــن ج ــه محس ــود ک ــترده تر می ش گس
بازرگانــی کرمــان خشک ســالی را از مهم تريــن مخاطــرات 
خواســتار  و  می دانــد  کرمــان  اســتان  در  پســته  صنعــت 

چاره انديشــی فــوری در ايــن زمينــه اســت.
وی کــه حــاال ســکان اتــاق بازرگانــی ايــران را نيــز بــه دســت دارد 
ــای  ــی باغ ه ــت کنون ــال وضعي ــه ح ــری ب ــر فک ــه اگ ــد ک می دان
ــران و  ــته اي ــای پس ــه زودی مزيت ه ــود آب نشــود ب ــته و کمب پس
اســتان کرمــان در مقابــل رقيــب قــدرش بــا خطــر جــدی مواجــه 
می شــود و يکــی از دغدغه هــای جــدی اش در خصــوص صنعــت 

پســته در اســتان کرمــان کمبــود شــديد آب بــوده اســت.
ــه  ــکا درزمين ــران و آمري ــد: اي ــه می گوي ــن زمين ــور در اي جــالل پ
توليــد پســته رقيــب هــم محســوب می شــوند و در مقابــل 
کم آبــی و محدوديت هــای شــديد ناشــی از خشک ســالی در 

دود سیاه بر فراز باغ های رفسنجان/ رونمایی از خنده تلخ پسته
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ــران اقتصاد ایـ

ــی  ــور ارتباط ــداث مح اح
ــت در  ــه دهدش ــاوه ب پات
کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــی  پــس از گذشــت ۲۲ ســال از کلنــگ زن
همچنــان نیمــه تمــام مانــده و چشــم و امید 
مــردم ایــن شــهر بــه ســفر دولــت تدبیــر و 

ــد اســت.  امی

محــور »پاتــاوه بــه دهدشــت«  کــه از مصوبات 
ســفر مقــام معظــم رهبــری بــود از ســال 73 تا 
ــی  ــرفت فيزيک ــد پيش ــدود 75 درص ــون ح کن
ــم  ــده و چش ــام مان ــه تم ــان نيم دارد و همچن
اميــد مــردم ايــن اســتان بــه ســفر دولــت تدبير 

و اميــد اســت.
ايــن پــروژه ۲0 ســاله قــرار اســت محــور بنــادر 
جنــوب کشــور و شــرق خوزســتان را ۲00 
ــر و 400  ــور نزديکت ــز کش ــه مرک ــر ب کيلومت
روســتای کهگيلويــه و بويراحمــد را نيــز از بــن 

ــد. ــارج کن ــت خ بس
ــر و دارای  ــول 13۶ کيلومت ــه ط ــروژه ب ــن پ اي
ــی از آن  ــوز بخش ــه هن ــت ک ــاز اس ــار ف چه
ــود  ــل کمب ــه دلي ــال ب ــس از ۲0 س ــده و پ مان

ــت. ــيده اس ــرداری نرس ــره ب ــه به ــار ب اعتب
فازهــای يــک و ســه ايــن طرح بــه ترتيــب ۲۸ 
و ۲0 کيلومتــر و فازهــای دو و چهــار ايــن طــرح 
ــا  ــه ترتيــب ۲۸ و ۶3 کيلومتــر اســت و ت نيــز ب
ــرای  ــارد تومــان ب ــر 100 ميلي کنــون افــزون ب

احــداث ايــن جــاده ملــی هزينــه شــده اســت.
بـا ايـن حـال بازديـد وزيـران راه دولـت قبلی و 
کنونـی نتوانسـت گـره از انبـوه مشـکالت اين 
پروژه بـاز کند و هنـوز نيمی از جنوب کشـور در 
انتظـار بهـره بـرداری از اين پروژه ملی هسـتند.

lاتمــام جــاده پاتــاوه بــه دهدشــت 
کهگیلویــه را از بــن بســت خــارج می 

کنــد
نماينــده مــردم شهرســتانهای کهگيلويــه، 
ــاره  ــا اش ــس ب ــده در مجل ــرام و لن ــی، چ بهمئ
بــه اينکــه در صــورت تاميــن اعتبــار تــا پايــان 
ــد،  ــام می رس ــه اتم ــروژه ب ــن پ ــال 9۶ اي س
گفــت: محــور پاتــاوه بــه دهدشــت تنهــا 
پــروژه ای  اســت کــه می توانــد شهرســتان 

ــد. ــارج کن ــت خ ــن بس ــه را از ب کهگيلوي
عــدل هاشــمی افــزود: 1۲ کيلومتــر از آســفالت 
ــی  ــام م ــده انج ــاه آين ــه م ــا س ــروژه ت ــن پ اي
ــر در  ــن قي ــزار ت ــتا دوه ــن راس ــود و در اي ش

ــرد. ــی گي ــرار م ــروژه ق ــکار پ ــار پيمان اختي
ــات  ــت مطالب ــه پرداخ ــاره ب ــا اش ــمی ب هاش
پيمانــکاران ايــن پــروژه بيــان داشــت: 10 
ميليــارد تومــان از بدهــی ايــن پــروژه در قالــب 
ــده  ــت ش ــی پرداخ ــکاران قبل ــه پيمان ــک ب مل

ــت. اس

وی بــا اشــاره بــه طوالنــی شــدن اجــرای ايــن 
ــه  ــاوه ب ــاده پات ــروژه ج ــد: پ ــادآور ش ــروژه ي پ
دهدشــت يکــی از مهمتريــن و پيرتريــن پــروژه 
هــای عمرانــی در ايــن اســتان اســت کــه پــس 
ــرداری نرســيده  ــه بهــره ب ــوز ب از ۲۲ ســال هن

اســت.
ــوب  ــروژه  جن ــن پ ــد: اي ــادآور ش ــمی ي هاش
کشــور را ۲00 کيلومتــر بــه مرکــز کشــور 

ــد. ــی کن ــر م نزديکت
ــر و  ــاده 13۶ کيلومت ــن ج ــزود: طــول اي وی اف
ــک و  ــای ي ــه فازه ــت ک ــاز اس ــار ف دارای چه
ســه ايــن طــرح بــه ترتيــب ۲۸ و ۲0 کيلومتــر و 
فازهــای دو و چهــار ايــن طــرح نيــز بــه ترتيــب 

۲۸ و ۶3 کيلومتــر اســت.
نماينــده مــردم شهرســتانهای کهگيلويــه، 
بهمئــی، چــرام و لنــده  تصريــح کــرد: 
کهگيلويــه  شهرســتانهای  در  محروميــت 
بــزرگ بســيار بــاال اســت و ايــن شهرســتانها 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــژه م ــور وي ــه ط ــد ب باي

گيرنــد.

280l میلیــارد تومــان بــرای تکمیــل 
پــروژه نیــاز اســت

همچنيــن مديــرکل راه و شهرســازی کهگيلويه 
و بويراحمــد بــا اشــاره بــه اينکــه ۲۸0 ميليــارد 
ــت،  ــاز اس ــروژه ني ــل پ ــرای تکمي ــان ب توم
گفــت: از ايــن ميــزان 44 ميليــارد تومــان 

ــت. ــکار اس ــات پيمان مطالب
ــن  ــروژه را از مهمتري ــن پ ــی اي ــين فداي حس
محورهــای ارتباطــی اســتان دانســت و افــزود: 
ايــن پــروژه در قالــب محــور ارتباطــی بهبهــان 
بــه شــهرضا شــروع شــده و تمــام قطعــات آن 
ــه  ــا قطع ــيده و تنه ــرداری رس ــره ب ــه به ــه ب ب
پاتــاوه بــه دهدشــت نيمــه تمــام مانــده اســت.

ــور 15۶  ــن مح ــول اي ــه ط ــان اينک ــا بي وی ب
کيلومتــر و شــامل چهــار قطعــه اســت، افــزود: 
ــع  ــوری واق ــتای گنديخ ــور در روس ــن مح اي
ــروع و در  ــوج ش ــهر ياس ــری ش در 35 کيلومت
ــان  ــمت بهبه ــت از س ــهر دهدش ــی ش خروج

ــد. ــی ياب ــه م خاتم
 مديرکل راه و شهرسـازی کهگيلويه و بويراحمد 
ادامـه داد: برقـراری کريـدور ترانزيتـی شـمال 
بـه جنـوب، اتصـال بنـدر انزلـی بـه بنـدر امـام 
خمينـی)ره( و کاهـش ۲10 کيلومتـری نسـبت 
به مسـير خـرم آبـاد بـه خوزسـتان  از مهمترين 

اهـداف ايـن پروژه اسـت.
ــت،  ــت دول ــتانی هيئ ــفر اس ــن س ــی امي س
ــتان  ــن اس ــردم اي ــد را در م ــای امي ــه ه بارق
ــن  ــل اي ــرای تکمي ــوب کشــور ب ــی جن و حت
جــاده حياتــی ايجــاد کــرده و مــردم در 
ــد  ــا کلي ــروژه ب ــن پ ــل اي ــا قف ــد ت انتظارن

ــود. ــاز ش ــت ب دول

کرمــان کــه قطــب اصلــی توليــد پســته اســت در آن ســو چنيــن 
مشــکالتی وجــود نــدارد و در ايــن شــرايط بايــد بتوانيــم بــا رقيــب 

ــت هــم داشــته باشــيم. رقاب

ــران در حــال از دســت  ــد پســته در ای ــت تولی lمزی
ــن اســت رفت

ــار خشک ســالی يکــی ديگــر  ــرات اقليمــی در کن ــزود: تغيي وی اف
ــل  ــه دلي ــود و ب ــوب می ش ــته محس ــت پس ــای صنع از تهديده
ــر  ــد توليــد طــی ســال های اخي افزايــش چالش هــای موجــود رون

ــت. ــه اس کاهش يافت
وی خواســتار حمايــت دولــت از توليدکننــدگان پســته شــد و افزود: 
ــت  ــه ســمت حماي ــات ب ــد مجمــوع سياســت گذاری ها و اقدام باي
از ايــن صنعــت ســوق پيــدا کنــد زيــرا شــرايط بــرای کشــاورزان در 
راســتای توليــد محصــول ســخت شــده اســت و بايــد مزيت هــای 
ــی را از  ــا بازارهــای جهان ــم ت ــد داخــل را بيشــتر کني ــی تولي رقابت

دســت ندهيــم.
باوجـود خشک سـالی، کاهـش سـطح آب هـای زيرزمينـی، کاهش 
کـه  متعـددی  سـختی های  و  شـوری  افزايـش  و  آب  کيفيـت 
ايجادشـده اسـت اما همچنـان اين صنعـت مزيت مهم شهرسـتان 
اسـت و بايـد موردحمايـت قـرار گيردفرمانـدار رفسـنجان نيـز بـا 
تائيـد وجـود مشـکالت ناشـی از تغييـرات اقليمی و خشک سـالی و 

مشـکالت ناشـی از محدوديت هـای نهاده هـای توليـد به خصوص 
آب می گويـد: پسـته مهم تريـن مزيـت اقتصـادی اسـتان کرمان و 
شهرسـتان رفسـنجان اسـت و هزاران نفـر در قالب ايـن صنعت به 

کار و تـالش مشـغول هسـتند.
باوجـود خشک سـالی، کاهـش سـطح  افـزود:  حميـد مالنـوری 
آب هـای زيرزمينـی، کاهـش کيفيـت آب و افزايـش شـوری و 
سـختی های متعـددی کـه ايجادشـده اسـت امـا همچنـان ايـن 
صنعت مزيت مهم شهرسـتان اسـت و بايد موردحمايت قـرار گيرد.

وی در خصــوص وجــود کوره هــای زغــال ســوزی گفــت: 
خشک ســالی واقعيــت انــکار نشــدنی رفســنجان اســت کــه 
ــان پســته شــده  ــا و درخت موجــب خشــک شــدن برخــی از باغ ه
اســت بــه هميــن دليــل نيــز کشــاورزان ايــن درختــان را به دســت 

کوره هــای زغــال می ســپارند.
فرمانــدار رفســنجان گفــت: هم اکنــون حــدود ۲00 کــوره 
ازاين دســت در حاشــيه شــهر رفســنجان وجــود دارد کــه حتــی دود 
ــوره را  ــن ک ــا ســالمتی ســاکنان اطــراف اي ــن کوره ه ناشــی از اي

تهديــد می کنــد.
مالنــوری ادامــه داد: طــرح ســاماندهی ايــن کوره هــا بــرای 
ــراف  ــاکنان اط ــرای س ــی ب ــکالت تنفس ــروز مش ــری از ب جلوگي
ــه  ــه زودی ب ــت و ب ــتور کار اس ــنجان در دس ــهر رفس ــيه ش و حاش

ــد. ــد ش ــل خواهن ــر منتق ــق دورت مناط

lدود زغال ها به چشم کشاورزان می رود
وی خشک ســالی را مســبب اصلــی بــروز پديــده خشــک 
طرح هــای  افــزود:  و  دانســت  پســته  باغ هــای  شــدن 
ــاری  ــتگاه های آبي ــه آب، دس ــه مصــرف بهين ــی ازجمل مختلف
مکانيــزه و حتــی خامــوش شــدن موتورپمپ هــای آب در 
ــدت  ــا ش ــت ام ــده اس ــری ش ــال پيگي ــع س ــی از مقاط برخ
ــر  ــه تأثي ــت ک ــاد اس ــان زي ــود آب چن ــالی و کمب خشک س
ــکالت در  ــع مش ــرای رف ــد ب ــت و باي ــته اس ــود را گذاش خ

ــم. ــالش کني ــده ت آين
ــه  ــوزی ب ــال س ــای زغ ــت کوره ه ــالی و فعالي ــت خشک س وضعي
حــدی در حومــه شــهر رفســنجان پررنــگ شــده اســت کــه حــاال 
ــن  ــز در اي ــنجان ني ــتان رفس ــت و دادس ــازمان های محيط زيس س
ــکالت  ــروز مش ــری از ب ــرای جلوگي ــد و ب ــوص ورود کرده ان خص

ــد. ــردم شــهر جلوآمده ان ــرای م تنفســی ب
ــی اقتصــاد  ــه اصل ــه پاي ــی ک ــه درختان ــی اســت ک ــن در حال اي
ــتين  ــوان نخس ــد و روزی عن ــنجان بودن ــی رفس ــی و محل بوم
ــد  ــاص داده بودن ــود اختص ــه خ ــان را ب ــته جه ــده پس توليدکنن
حــاال در آســتانه تبديل شــدن بــه زغــال قرارگرفته انــد و 
کشــاورزان کويرنشــين در ميــان دود غليــظ ناشــی از کوره هــای 
ــع  ــرای رف زغــال ســوزی چشــم به راه راهکارهــای مســئوالن ب

ــتند. ــالی هس ــکل خشک س مش

جاده پاتاوه به دهدشت تاریخی شد/قفل پروژه۲۰ساله درانتظار کلید دولت
سید فرشاد 
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ــران اقتصاد ایـ

روســتای گنبــرف اســکو بــه عنــوان یکی 
از خاســتگاه هــای گل محمــدی در ایران 
مطــرح اســت کــه تابســتان هــر ســال بــا 
شــگفتن گل هــای محمــدی فضــای ایــن 
منطقــه عطرآگیــن شــده و زیبایــی و 

طــراوت خاصــی بــه خــود مــی گیــرد. 

گل محمــدی آذربايجــان شــرقی بــه قيزيــل گــول مشــهور بــوده 
ــان  ــن مي ــژه ای دارد و در اي ــگاه وي ــتان جاي ــن اس ــات اي و درادبي
روســتای گنبــرف شهرســتان اســکو نيــز از جملــه  مناطــق مهــم  

ــت. ــور اس ــرقی و کش ــان ش ــدی در آذربايج ــد گل محم تولي
مناطــق سرســبز وگلــزار روســتای گنبــرف شهرســتان اســکو هــر 
ســال بعــد از ايــام نــوروز رونــق خاصــی به خــود گرفتــه و باغــات و 
ارتفاعــات ايــن مناطــق در نزديکــی شــهر اســکو مملــو از گل های 
محمــدی مــی شــود و رنــگ صورتــی گلهــای محمــدی سراســر 

منطقــه را در بــر مــی گيــرد.
ــط  ــده توس ــد ش ــدی تولي ــا از گل محم ــه مرب ــر تهي ــالوه ب ع
ــی دارد و در  ــت درمان ــز خاصي ــرف، گالب آن ني ــتائيان گونب روس
ــه  ــه اســت ب ــرار گرفت ــادی ق ــه زي ــورد توج ــر م ــای اخي ــال ه س
طــوری کــه از جملــه فوايــد آن مــی تــوان بــه درمــان زخــم معــده 
اشــاره کــرد و حتــی اســتفاده از آن در وضعيــت عمومــی بــدن موثر 

ــد اســت. ــز بســيار مفي ــب ني ــت قل ــرای تقوي ــوده و ب ب
 

lگل محمدی گیاهی ارزشمند با خواص غذایی و درمانی
محصــول عمــده گل محمــدی گالب، اســانس و گلبــرگ خشــک 
ــازی،  ــی، عطرس ــع داروي ــول در صناي ــن محص ــه از اي ــت ک اس
فــرآورده هــای بهداشــتی و آرايشــی و صنايــع غذايــی و از پــودر آن 

بــرای تزييــن انــواع غذاهــا اســتفاده مــی شــود .
گل محمــدی عــالوه بــر خاصيــت درمانــی و بهبــود عارضــه هايی 
همچنيــن دردهــای رماتيســمی، قلبــی، تقويــت اعصــاب و معــده 
ــع  ــا و در صناي ــربت مرب ــه ش ــردردها در تهي ــی از س ــع بعض و رف
شــيرينی ســازی و تهيــه بســتنی نيــز کاربــرد فراوانــی دارد که گل 
ســرخ توليــد شــده در شهرســتان اســکو از اصيــل تريــن، بهترين و 

معطرتريــن نــوع گل هــا در دنيــا محســوب مــی شــود.
ــان  ــی دارد و در درم ــت گرماي ــای آن خاصي ــدی و مرب گل محم
ــه در  ــدن از جمل ــی ب ــف عموم ــی و ضع ــای گوارش ــاری ه بيم
درمــان اســهال، زخــم معــده و درمــان روده و بيمــاری هــای قلبــی 

ــد اســت. مفي

ــداران  ــی باغ ــکل اصل ــی مش ــد تبدیل ــود واح lنب
ــت ــی اس گنبرف

ــح  ــکای صب ــدی در خن ــدگان گل محم ــرورش دهن ــداران و پ باغ
غنچــه هــای تــازه شــگفته گل را مــی چيننــد و تــا آغــاز گرمــای 
روز، گل هــای تــازه شــکفته شــاداب و مشــتری پســند را بــه بــازار 

عرضــه مــی دارنــد.
ــتای  ــدی در روس ــدگان گل محم ــرورش دهن ــن پ ــی از همي يک
ــداران  ــکل باغ ــن مش ــم تري ــت: مه ــار داش ــکو اظه ــرف اس گنب
نبــود کارخانــه صنايــع تبديلــی اســت کــه  مجبوريــم بــرای رفــع 
نيازهــای خــود در ايــن خصــوص گل هــای جمــع آوری شــده را به 

ســاير اســتان هــا انتقــال دهيــم.
ــل و  ــد تبدي ــداث واح ــا اح ــت: ب ــه گف ــی در ادام ــد عباس محم
ــی  ــرقی م ــان ش ــتا، آذربايج ــن روس ــدی در اي ــراوری گل محم ف
توانــد گالب مخصــوص را تهيــه کــرده و بــه ديگــر اســتان هــا و 

ــد. ــادر کن ــز ص ــی ني ــورهای خارج ــی کش حت
وی افــزود: حــدود دو هکتــار بــاغ گل دارم کــه از هــر هکتــار ســه 
تــن برداشــت مــی کنــم و الحمــداهلل امســال بــه خاطــر بارندگــی 
هــای قابــل توجــه و نظــر لطــف الهــی محصــول مــان زيــاد بــود.

ايــن کشــاورز اســکويی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: گل محمدی 
ــات گل  ــه ازخصوصي ــی ک ــفيد و گل مخمل ــت گل س ــوع اس دو ن

مخملــی وزن زيــاد اســت و مربــای آن قرمــز رنــگ اســت.
عباســی در پايــان گفــت: بعــد از جمــع آوری گل هــای محمــدی 
توليــد شــده در ايــن منطقــه، بــرای گالب گيــری، تهيــه خــوراک 
گل محمــدی، عطــر، اســانس و نيازهــای دارويــی و مــواد آرايشــی 
ــی اســت  ــن در حال ــه  کرمــان فرســتاده مــی شــود و اي گل هــا ب
کــه انجــام ايــن کارهــا در منطقــه، عــالوه بــر اشــتغال زايــی برای 
ــرای  ــز ب ــبی ني ــدی مناس ــع درآم ــد منب ــی توان ــی م ــی بوم اهال

ــد ... ــتان باش اس

lضــرورت ایجــاد واحــد هــای فــرآوری گل محمدی 
ــتان اسکو در شهرس

فرماندار شهرسـتان اسـکو نيـز با بيـان اينکه اين شهرسـتان قطب 
گلسـتان هـای گل محمـدی در آذربايجـان شـرقی اسـت،گفت: 
کشاورزان سـخت کوش اسـکويی اين روزها مشـغول برداشت گل 

از گلسـتان های زيبـای گل محمدی هسـتند.
ــار واحدهــای  ــزود: در حــال حاضــر در کن مرتضــی محمــد زاده اف
گالب گيــری ســنتی تنهــا يــک واحــد فــرآوری بــا ظرفيــت توليــد 
ــواع  ــی و ان ــات گياه ــواع عرقي ــن ان ــزار و 500 ت ــک ه ــاالنه ي س
ــری از  ــانس گي ــری و اس ــه گالب گي ــبت ب ــی نس ــانس گياه اس

ــد. ــت می کن ــدی فعالي گل محم
وی همچنيــن خاطــر نشــان کــرد: بــا توجه بــه اهميت شهرســتان 
اســکو در توليــد گل محمــدی و گالب در ســطح آذربايجان شــرقی 
ــه موضــوع فــرآوری ايــن محصــول در ســطح شهرســتان  بايــد ب
ــی و  ــذار، درآمدزاي ــرمايه گ ــت س ــذب و حماي ــا ج ــت داد و ب اهمي

اشــتغال را در ايــن بخــش افزايــش داد.
ــرآوری گل  ــای ف ــد ه ــاد واح ــرورت ايج ــر ض ــکو ب ــدار اس فرمان
ــه  ــا توجــه ب ــت : ب ــرد و گف ــد ک ــه تاکي ســرخ محمــدی در منطق
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــدی در اي ــرخ محم ــت گل س ــه برداش اينک
ــد گل  ــی عاي ــود خوب ــذا س ــود ل ــی ش ــام م ــنتی انج ــورت س ص
کاران ايــن منطقــه نمــی شــود و الزم اســت بــا پيگيــری و کســب 
مجوزهــای الزم نســبت بــه ايجــاد واحــد هــای فــراوری در ايــن 
ــم  ــتغال بتواني ــاد اش ــر ايج ــالوه ب ــا ع ــود ت ــدام ش ــتان اق شهرس
ــف از گل  ــراوری محصــوالت مختل ــدی و ف ــه بســته بن نســبت ب

ــم. ــدام کني ــرخ اق س

lجـذب سـرمایه گـذار بـرای احـداث واحـد هـای 
فـرآوری از برنامه های جهاد کشـاورزی  اسـکو اسـت
مديــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اســکو  اظهــار داشــت: 

ــار گلســتان  ــا سطـــح زيرکشــت 5۸5 هکت شهرســتان اســکو ب
ــود  ــه خ ــه اول آذربايجــان شــرقی را ب ــدی رتب ــای گل محم ه
اختصــاص داده اســت کــه از ايــن ســطح 535 هکتــار در مرحلــه 

ــد. ــرار دارن ــال ق ــه نه ــار در مرحل ــی و 50 هکت بارده
ــت  ــت: برداش ــود گف ــخنان خ ــه س ــور در ادام ــه عبادپ ــت ال آي
ــی و غنچــه  ــازه چين ــه دو صــورت ت ــه ب گل محمــدی در منطق
چينــی انجــام مــی شــود و بيــش از يــک هــزار و ۸00 تــن گل 
ــا عملکــرد 3.3 تــن در هکتــار از ايــن گلســتان هــا  محمــدی ب
برداشــت و روانــه کارگاه هــای عرق گيــری و بــازار شــده اســت.
وی بيشــترين ســطح زيرکشــت گل محمــدی شهرســتان 
را متعلــق بــه روســتاهای گنبــرف، کردآبــاد، مجارشــين و 
ــت  ــای برداش ــده گل ه ــرد: عم ــح ک ــوان و تصري ــرود عن عنص
ــم  ــه( و ه ــا و ادوي ــد مرب ــی )تولي ــارف غذاي ــرای مص ــده ب ش
ــا  ــتان ه ــاير اس ــا س ــتان و ي ــطح اس ــرآوری در س ــن ف چني
ــز در خــود  عرضــه و مقــدار محــدودی از گل هــای توليــدی ني
شهرســتان خشــک و در طــول ســال بــه صــورت خشــک شــده 

ــود. ــی ش ــال م ــه ارس ــای منطق ــه بازاره ب
ــت:  ــار داش ــکو اظه ــتان اس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدي
ــواد  ــول و م ــت محص ــر کيفي ــام از نظ ــالح ارق ــات اص عملي
موثــره و ميــزان توليــد گل محمــدی در واحــد ســطح 
توســط مراکــز تحقيقــات، اصــالح گلســتان هــای موجــود در 
ــر  ــب ســند تدبي ــاء کيفيــت در قال ــه منظــور ارتق شهرســتان ب
ــداث  ــت اح ــذار جه ــرمايه گ ــذب س ــتان، ج ــعه شهرس توس
ــای  ــه ه ــوژی روز از برنام ــا تکنول ــدرن ب ــرآوری م ــد ف واح
ــن بخــش  ــرای توســعه فعاليــت هــای اي جهــاد کشــاورزی ب

ــت. اس
ــا از راهکارهــای  ــد کــه زمــان آن رســيده ت کارشناســان معتقدن
جديــد بــرای جلوگيــری از هــدر رفــت آب در بخــش کشــاورزی 
ــب  ــر مناس ــاذ تدابي ــر در اتخ ــی و تاخي ــود و کوتاه ــتفاده ش اس
ــرار  ــران ق ــتانه بح ــور را در آس ــع آب کش ــده مناب ــد آين می توان
ــت  ــوی کش ــر الگ ــا تغيي ــی از راه ه ــتا يک ــن راس ــد و در اي ده
ــدی  ــد گل محم ــم مانن ــی ک ــاز آب ــا ني و کشــت محصــوالت ب

ــت. اس
ــاده  ــد آم ــز اميدوارن ــن حــوزه ني ــاالن اي ــدرکاران و فع دســت ان
ــذاران  ــه ســاز جــذب ســرمايه گ ــر ســاخت هــا زمين ســازی زي
بــرای توليــد محصــوالت گل محمــدی در منطقــه شــده 
و روزی خانــه خــدا را بــا گالب توليــدی شهرســتان اســکو 
ــه  ــورت توج ــق آن در ص ــه تحق ــی ک ــد، آرزوي ــی کنن غبارروي
ــن  ــه در اي ــای منطق ــدی ه ــا و توانمن ــت ه ــه ظرفي ــتر ب بيش

ــت. ــور نيس ــوص دور از تص خص

روستایی که بوی بهشت می دهد/ گنبرف اسکو خاستگاه گل محمدی در ایران
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ــران اقتصاد ایـ

تابســتان  روزهــای 
مــردم  بــرای  امســال 
همــدان روزهــای چنــدان 
خوبــی نیســت چراکــه 
ــر  ــاوه ب ــت ع ــی اس مدت
هــوا  شــدید  گرمــای 
ــرر  ــان مک ــی و نوس قطع
بــرق در برخــی مناطــق 

اســت.  شــده  دردسرســاز 

ــف  ــق مختل ــوای مناط ــای ه ــا دم ــن روزه اي
اســتان همــدان روزبــه روز گرم تــر می شــود 
تــا جايــی کــه دمــای 40 درجــه ســانتی گراد در 
تقويــم دمايــی همــدان طــی چنــد روز گذشــته 

ــرده اســت. ــا خــوش ک ج
ــا توجــه بــه وضعيــت دمــای هــوای همــدان  ب
اســتفاده از سيســتم های سرمايشــی نيــز از 
ابتدايی تريــن ســاعات روز در برنامــه مــردم 
قرارگرفتــه امــا آنچــه بــه موضوعــی دردسرســاز 
ــرق اســت کــه  تبديل شــده قطعــی و نوســان ب
در يــک مــاه اخيــر رکــورد آن در برخــی مناطــق 

ــدان زده شــده اســت. اســتان هم
قطعی و نوســان مکــرر بــرق در ســاعاتی از روز، 
ــه  ــرده چراک ــه ک ــی را کالف ــهروندان همدان ش
ــان  ــی و نوس ــا، قطع ــل گرم ــته از تحم گذش
مکــرر بــرق بــرای وســايل برقــی نيــز خطرناک 
ــه  ــده ک ــوارد ديده ش ــياری از م ــت و در بس اس
ايــن وســايل درنتيجــه قطعــی و نوســان مکــرر 
ــای  ــر، هزينه ه ــن ام ــه اي ــاده ک ــرق ازکارافت ب

ــد. ــل می کن ــهروندان تحمي ــه ش ــی ب فراوان
ــده  ــش عم ــه بخ ــت اينک ــلم اس ــه مس آنچ
ــه،  ــون، رايان ــه تلويزي ــی ازجمل ــايل زندگ وس
جاروبرقــی، راديــو و کولــر، يخچــال و غيــره بــا 
ــرق قطــع شــود،  ــرق کار می کننــد کــه اگــر ب ب

ــد. ــردی ندارن ــه کارب ــايل هيچ گون ــن وس اي
در هميــن زمينــه يکــی از شــهروندان همدانــی 
ســاکن در منطقــه ۲ شــهر همــدان بابيــان 
ــع  ــرق قط ــارت »ب ــا عب ــا ب ــن روزه ــه اي اينک
ــا در  ــت: تنه ــرو می شــويم، گف ــاد روب شــد« زي
يــک مــاه اخيــر بيــش از 5 مرتبــه نوســان بــرق 

ــت. ــا رخ داده اس ــکونی م ــه مس در منطق

ــی از  ــکالت ناش ــه مش ــئوالن ب lمس
ــرق توجــه  قطعــی و نوســان مکــرر ب

داشــته باشــند
ــرق در  ــان ب ــی و نوس ــه قطع ــان اينک وی بابي
ــد  ــار رخ می ده ــد روز يک ب ــه هرچن ــن منطق اي
و علــت آن نيــز دائمــاً تعميــرات ذکــر می شــود، 
گفــت: انتظــار داريــم مســئوالن بــرق بــه 
ــرر  ــان مک ــی و نوس ــی از قطع ــکالت ناش مش
بــرق توجــه داشــته باشــند امــا بــه نظــر 
می رســد ايــن امــر بــرای آن هــا هيــچ اهميــت 

ــدارد. ــی ن و اولويت
ــی  ــا 1۲1 گاه ــاس ب ــه در تم ــان اينک وی بابي

بی وقــت  و  وقــت  خاموشــی های  علــت 
گفــت:  می شــود،  ذکــر  نيــز  کابل کشــی 
نوســان بــرق بــه وســايل برقــی آســيب 

. نــد می ز
ــه  ــان اينک ــز بابي ــهروندان ني ــر از ش ــی ديگ يک
بهره منــدی از بــرق از ابتدايی تريــن حقــوق 
نظــر  بــه  درحالی کــه  اســت  شــهروندی 
می رســد مســئوالن، ايــن حــق ابتدايــی را 
ــا  ــی آن ه ــد و بی توجه ــا نمی دانن ــق م ــز ح ني
ــرر  ــان های مک ــا و نوس ــکل قطعی ه ــه مش ب
ــت:  ــذارد، گف ــر صحــه می گ ــن ام ــر اي ــرق، ب ب
ــرق  ــن روزهــا قطعی هــا و نوســانات مکــرر ب اي
کــه حســابش از دســتمان خارج شــده در برخــی 

ــت. ــيده اس ــود رس ــه اوج خ ــهر ب ــق ش مناط

lگرمــای امســال شــهر همــدان 
اســت شــده  طاقت فرســا 

وی بابيــان اينکــه گرمــای امســال شــهر 
ــر و  ــه از پي ــده و هم ــا ش ــدان طاقت فرس هم
ــت:  ــده اند، گف ــه ش ــرد کالف ــوان و زن و م ج
ــه مشــکل قطــع و وصــل و  ــد ب مســئوالن باي

ــد. ــيدگی  کنن ــرق رس ــان ب نوس
وی بابيــان اينکــه الاقــل اگــر رســيدگی 
عاجــل هــم ندارنــد بايــد از طريــق رســانه های 
ــرق در  ــداری و شــنيداری احتمــال قطعــی ب دي
ــت:  ــد، گف ــالع دهن ــتان را اط ــای تابس روزه
ــودم و در  ــدان نب ــده دو روز در هم ــفانه بن متأس
ــه خســارت  ــرق منجــر ب ــده نوســان ب ــود بن نب
به وســيله برقــی منزلــم شــد و ازآنجاکــه 
محافــظ بــرق بــرای آن در نظــر نگرفتــه بــودم 

ــدم. ــان ش ــرر و زي ــل ض متحم
وی بابيــان اينکــه محــل کار بنــده در منطقه ای 
از شــهر همــدان اســت کــه نوســان برق بيشــتر 
در آن وجــود دارد، گفــت: حرفــه و شــغل بنــده با 
بــرق مرتبــط اســت و در روزی کــه بــرق قطــع 

ــرم. باشــد کاری از پيــش نمی ب
ــان  ــی بابي ــهروندان همدان ــر از ش ــی ديگ يک
اينکــه گذشــته از قطعی هــای چندســاعته، 
نوســان لحظــه ای بــرق مــردم را کالفــه کــرده 

ــرق  ــرر ب ــان مک ــی نوس ــت: گاه ــت، گف اس
باعــث می شــود وســايل الکترونيکــی از کار 
بيفتنــد و خــراب شــوند کــه ايــن مســئله هزينه 

ــد. ــل می کن ــهروندان تحمي ــه ش ــی ب فراوان

lدرحال حل مشکل هستیم...
وی بابيــان اينکــه اگــر مســئوالن در حــال 
ــد  ــتند، باي ــکل هس ــل مش ــرای ح ــالش ب ت
بداننــد کــه تالش هــای آن هــا اثربخشــی 
کافــی نداشــته و مشــکل جــدی قطعی هــا 
ــق  ــی مناط ــرق در برخ ــرر ب ــان های مک و نوس
همــدان همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت، 
گفــت: پاســخ تکــراری »درحــال حــل مشــکل 
ــه موجــب  ــد بلک هســتيم« دردی را دوا نمی کن
ــرق  ــه شــرکت ب بی اعتمــادی مــردم همــدان ب

می شــود.
ــه  ــرق منطق ــور ب ــر ام ــه مدي ــن زمين در همي
يــک همــدان بابيــان اينکــه برخــی طرح هــای 
ايجــاد  در  همــدان  شــهر  در  توســعه ای 
در  گفــت:  نيســت،  بی تأثيــر  خاموشــی ها 
ــد  ــر ســاخت آپارتمان هــای جدي ســال های اخي
در برخــی مناطــق همــدان رشــد چشــمگيری 

ــت. ــته اس داش
شــيرزاد جمشــيدی بابيــان اينکــه بــرای تأميــن 
ساخته شــده  جديــد  آپارتمان هــای  بــرق 
مجبــور بــه قطــع بــرق  انجــام امــور مربــوط به 
ــای  ــام برنامه ه ــت: انج ــتيم، گف ــان هس آپارتم

ــت. ــی اس ــر از خاموش ــعه ای ناگزي توس
وی بابيــان اينکــه هــرروز دو تــا ســه آپارتمــان 
ــل  ــدان تکمي ــتان هم ــق اس ــی مناط در برخ
ــدار اســت و  ــرق پاي ــبکه ب ــت: ش ــود، گف می ش
ــد. ــر رخ می ده ــدان کمت ــرق در هم ــان ب نوس

lمشــکالت موجــود در آسانســورهای 
ــرق  ــان ب ــاد نوس ــا در ایج آپارتمان ه

ــت ــر نیس بی تأثی
ــا  ــدان ب ــک هم ــه ي ــرق منطق ــور ب ــر ام مدي
ــرق  ــان ب ــه نوس ــواردی ک ــه م ــر اينک ــد ب تأکي
ــد احتمــااًل مشــکل  بيشــتری مشــاهده می کنن

از داخــل آپارتمــان مســکونی اســت و بايــد بــه 
ــا نســبت  ــرداری مراجعــه کننــد ت واحــد بهــر ب
ــت: گاهــی  ــدام شــود، گف ــع مشــکل اق ــه رف ب
اوقــات مشــکالت موجــود در آسانســورهای 
ــر  ــرق بی تأثي ــان ب ــاد نوس ــا در ايج آپارتمان ه

ــت. نيس
جمشــيدی بابيــان اينکــه گاهــی بــرای بــرق دار 
ــکونی  ــای مس ــاو واحده ــان ه ــردن آپارتم ک
ــم  ــبکه قدي ــرق ش ــع ب ــه قط ــور ب ــد مجب جدي
ــم 35  ــی ها ه ــت: خاموش ــتيم، گف ــرق هس ب

درصــد کاهش يافتــه اســت.
ــل  ــه دو دلي ــرق ب ــبکه ب ــه ش ــان اينک وی بابي
ــاس  ــر اس ــی ب ــا خاموش ــه ي ــی دارد ک خاموش
علــت و اتفــاق اســت و تأسيســات دچار مشــکل 
شــده و يــا خاموشــی بــا برنامــه اســت، گفــت: 
تعميــر ســرويس و نگهــداری شــبکه و بــرق دار 
کــردن مشــترکان جديــد دليــل دوم علــت 

ــت. ــی اس خاموش

lمعمــوالً خاموشــی ها بــا برنامــه 
می گیــرد صــورت 

ــا  ــدان ب ــک هم ــه ي ــرق منطق ــور ب ــر ام مدي
تأکيــد بــر اينکــه معمــواًل خاموشــی ها بــا 
ــی  ــوارد احتمال ــرد و م ــورت می گي ــه ص برنام
خاموشــی بــه صداوســيما اطــالع داده می شــود 
تــا شــهروندان را در جريــان قــرار دهنــد، گفــت: 
ــه مراکــز حســاس کــه در مســير  در مــواردی ب
خاموشــی ها قــرار دارنــد نيــز اطالع رســانی 
می شــود و خاموشــی ها ۲4 ســاعت قبــل از 

طريــق پيامــک اطالع رســانی می شــود.
جمشــيدی بــا تأکيــد بــر اينکــه شــهروندان بايد 
ــال  ــرق کمک ح ــی در مصــرف ب ــه جوي باصرف
تالش هــای  بــا  گفــت:  باشــند،  شــرکت 
خاموشــی ها  کاهــش  بــرای  شــبانه روزی 
ــرای  ــرق ب ــان ب ــی جري ــش ايمن ــز افزاي و ني
شــهروندان، توجــه بــه زيبايــی مبلمان شــهری 
و کاهــش افــت ولتــاژ شــبکه، طــرح جايگزينی 

ــت. ــد ياف ــداوم خواه ــدار ت ــود نگه ــل خ کاب
ــايل  ــتفاده از وس ــگام اس ــه هن ــان اينک وی بابي
ــايل  ــای وس ــی ظرفيت ه ــد از تمام ــی باي برق
ــرف  ــوده مص ــرژی را بيه ــود و ان ــتفاده ش اس
نکنيــم، تأکيــد کــرد: کولــرگازی ۸ هشــت برابر 
کولرآبــی مصــرف بــاالی بــرق دارد و ايــن 

به صرفــه نيســت.
ــن تفاســير آنچــه مســلم اســت اينکــه  ــا اي ب
اهميــت بــرق، کمتــر از ســاير امکانــات 
ــوان گفــت کــه در جهــان  نيســت و شــايد بت
کنونــی، اهميــت بــرق کمتــر از اهميــت 
از  بســياری  بــرق،  بــدون  و  نيســت  آب 
ــره  ــاده روزم ــادی و پيش پاافت ــای ع فعاليت ه
بايــد ضمــن  بنابرايــن  انجــام نمی شــود 
صرفه جويــی در مصــرف بــرق، مســئوالن 
شــرکت بــرق همــدان نيــز بــرای بــه حداقــل 

رســاندن خاموشــی ها تــالش کننــد.

گرمای هوا با چاشنی قطعی برق در همدان/
مسئوالن همچنان درحال حل مشکل

پروین قادری 
دانشمند
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مسئوالنی که از صادرات زعفران اصفهان با برند اسپانیا دلخور نیستند
ــان  ــه اصفه ــت ک سالهاس
درحــوزه کشــت زعفــران 
امــا  کــرده  ورودپیــدا 
هنــوز یــک کارخانــه بســته بنــدی زعفــران 
ــدارد، موضوعــی کــه  در اصفهــان وجــود ن
بــرای مســئوالن مربوطــه چنــدان هــم 

جــای دغدغــه نداشــته اســت. 

ــد  ــا دو برن ــا ب ــران تنه ــان زعف ــطح جه در س
ــن در  ــود و اي ــی ش ــه م ــپانيا عرض ــران و اس اي
ــه  ــی ک ــتر زعفران هاي ــه بيش ــت ک ــی اس حال
ــادر  ــورها ص ــر کش ــه ديگ ــپانيا ب ــوان اس ــا عن ب
ــان  ــه اصفه ــران و از جمل ــران اي ــود زعف می ش
اســت چراکــه اســپانيا در ســال تنهــا يــک تــن 

زعفــران توليــد می کنــد.
ــع  ــدات کشــاورزی و صناي ــه تولي مســئول کميت
ــان در خصــوص  ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات تبديل
ــران  ــران در اصفهــان گفــت: زعف وضعيــت زعف
ايــران از جملــه اســتان اصفهــان بــه قيمــت هــر 
کيلــو دو هــزار دالر بــه اســپانيا صادر و آن کشــور 
پــس از بســته بنــدی و برندســازی زعفــران 
ــار  ــول را چه ــن محص ــود اي ــام خ ــه ن ــران ب اي

ــی رســاند. ــروش م ــه ف ــزار دالر ب ه
بيــان داشــت: اصفهــان  مجتبــی معقــول 
بــا داشــتن ۶1۲ هکتــار زعفــران کاری در 
ــاد،  ــف آب ــز، نج ــه نظن ــک از جمل ــق خش مناط
ــان،  ــن و کاش ــتان ، نايي ــرون  اردس ــران و ک تي
ــرد  ــا عملک ــادگان ب ــدن و چ ــک، فري خوروبيابان
۶.4 کيلوگــرم در هکتــار حــدود ســه هــزار و ۲70 

کيلوگــرم زعفــران توليــد می کنــد.
ــک  ــز ي ــا در نطن ــه تنه ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد ۸.۸  ــا  عملک ــران ب ــو زعف ــزار و 450 کيل ه
کيلوگــرم در هکتــار توليــد می شــود، افــزود: 
ــه  ــان،  س ــران در اصفه ــد زعف ــه تولي در عرص
ــی  ــج تعاون ــب پن ــردار در قال ــزار و ۶00 بهره ب ه

ــاند. ــروش ميرس ــود را بف ــوالت خ محص

lفــروش زعفــران ایــران بــه اســپانیا 
ــن کشــور  ــی ای ــد داخل ــر تولی 40 براب

اســت
وی بيــان داشــت: اســپانيا حــدود 40 هــزار کيلــو 
ــته  ــس از بس ــداری و پ ــران خري ــران از اي زعف
بنــدی، برندســازی و تبليغــات به ســاير کشــورها 
صــادر می کنــد و ايــن در حالــی اســت کــه 
توليــد زعفــران خــود اســپانيا تنهــا يــک تــن در 

ــال اســت. س
ــر راه صــادرات مســتقيم  ــده س مشــکالت عم
زعفــران اصفهــان بــه ديگــر کشــورها در 
ــات،  ــازی، تبليغ ــد س ــدی، برن ــوزه بســته بن ح
نوســان قيمــت و همچنيــن قاچــاق ايــن 

ــت ــول اس محص
معقــول ادامــه داد: زعفــران توليــد شــده در 
ــازار  ــاز ب ــی از ني ــن بخش ــن تامي ــان ضم اصفه
ــان  ــه خراس ــازاد ب ــتان م ــی اس ــع غذاي و صناي
منتقــل مــی شــود و در قالــب بســته بنــدی و يــا 
فلــه ای در داخــل مصــرف و يــا صــادر می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اينکــه زعفــران ايــران عــالوه 

ــارات،  ــه ام ــور از جمل ــه 4۶ کش ــپانيا ب ــر اس ب
ايتاليــا، عربســتان، هنــد، چيــن و غيــره فروختــه 
ــر  ــده س ــرد: مشــکالت عم ــه ک ــود، اضاف می ش
ــه  ــان ب ــران اصفه ــتقيم زعف ــادرات مس راه ص
ــد  ــدی، برن ــته بن ــوزه بس ــورها در ح ــر کش ديگ
ــن  ــت و همچني ــان قيم ــات، نوس ــازی، تبليغ س

ــت. ــول اس ــن محص ــاق اي قاچ
ــع  ــدات کشــاورزی و صناي ــه تولي مســئول کميت
تبديلــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان بيــان داشــت: 
ــاز  ــر پي ــالهای اخي ــه در س ــر اســت ک ــل ذک قاب
زعفــران بــه کشــورهای همســايه از جملــه 
ــرار  ــت و کار ق ــورد کش ــل و م ــتان منتق افغانس

ــت. ــه اس گرفت
ــن  ــه ای اي ــات کشــت گلخان ــت: تحقيق وی گف
ــن در حــال بررســی اســت  ــران و چي ــاه در اي گي
ــن  ــد پايي ــه تولي ــت هزين ــه در صــورت موفقي ک
ــی  ــخن وی در حال ــن س ــه اي ــد البت ــد آم خواه
اســت کــه عضــو شــورای ملــی زعفــران نســبت 
به توســعه کشــت گلخانــه ای هشــدار داده اســت 
چراکــه بــا کشــت گلخانــه ای ايــن گيــاه، کيفيت 

ــد. ــن می آي آن پائي
معقــول در حالــی خبــر از بررســی پيشــنهاد 
کشــت زعفــران در زمين هــای کشــاورزی شــرق 
اصفهــان داد و کاشــت ايــن محصــول را بــا توجه 
ــه  ــه صرف ــرون ب ــالی مق ــران و خشکس ــه بح ب
ــی، رئيــس انجمــن  دانســت کــه اســفنديار امين
ــون  ــل کان ــر عام ــاورزان و مدي ــت از کش حماي
ــن پيشــنهاد را  ــرگان کشــاورزی اصفهــان اي خب

ــت. ــی نداس ــول و منطق معق
مســئول کميتــه توليــدات کشــاورزی و صنايــع 
تبديلــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان اظهــار 
ــول  ــن محص ــن آب اي ــرف پايي ــت: مص داش
ــه  ــدود س ــا ح ــود ت ــی ش ــبب م ــار س در هکت
هــزار مترمکعــب در هکتــار آب مصــرف شــده 
ــار و  ــرم در هکت ــش کيلوگ ــدود ش ــد ح و تولي
قيمــت حــدود هفــت ميليــون تومــان بــه ازای 

هــر کيلــو بــرآورد شــود، بنابرايــن توليــد ايــن 
محصــول در مناطــق خشــک اصفهــان از 
جملــه شــرق شهرســتان اصفهــان قابــل تامــل 

ــت. ــی اس و بررس
وی گفــت: در صــورت باالرفتــن ســطح کشــت 
ــاه  ــن گي ــت اي ــی کاش ــد کاف ــتان و تولي در اس
ــد  ــود آب تولي ــالی وکمب ــک س ــرايط خش در ش
زعفــران در اصفهــان مقــرون بــه صرفــه اســت 

ــود. ــد ب ــتغال زا خواه و اش
ــران در  ــران اي ــد زعف ــرد: تولي ــول اعــالم ک معق
ســال 300 تــن اســت کــه ۲50 تــن آن مربــوط 
ــادرات  ــت و ارزش ص ــان اس ــتان خراس ــه اس ب
زعفــران در ســال برابــر 143 ميليــون دالر اســت.

lبرندســازی زعفــران در اصفهــان 
ــدارد ــادی ن ــه اقتص صرف

ــع  ــدات کشــاورزی و صناي ــه تولي مســئول کميت
بازرگانــی اصفهــان گفــت:  اتــاق  تبديلــی 
برندســازی زعفــران در اصفهان صرفــه اقتصادی 
ــازی  ــرای برندس ــه ای ب ــاد کارخان ــدارد و ايج ن

ــدارد. ــه ن ــان توجي ــران اصفه زعف
معقــول در پاســخ بــه اينکــه چــرا زعفــران 
اصفهــان بــه نــام کشــورهای اروپايــی از جملــه 
اســپانيا بــه فــروش می رســد، ادامــه داد: در 
اصفهــان تنهــا ســه تــن زعفــران توليد می شــود 
ــروش می رســد  ــه ف ــه بخشــی در اصفهــان ب ک
ــه  ــان ب ــه خراس ــه ای ب ــه شــکل فل و بخشــی ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و اي ــروش می رس ف
ــدی دارد  ــران تولي ــن زعف ــک ت ــا ي ــپانيا تنه اس
ــدم  ــازی و ع ــد س ــف در برن ــل ضع ــه دلي ــا ب ام
ــای  ــران کاران، زعفران ه ــت از زعف ــت دول حماي
ــه فــروش  ــام اســپانيا ب ــه ن ــران ب صادراتــی از اي

می رســد.
ــع  ــدات کشــاورزی و صناي ــه تولي مســئول کميت
ــی اصفهــان اعــالم کــرد:  ــاق بازرگان ــی ات تبديل
ــت  ــدار نيس ــان آن مق ــران در اصفه ــد زعف تولي

کــه صرفــه اقتصــادی داشــته باشــد کــه کارخانه 
برنــد ســازی در ايــن زمينــه ســاخته شــود.

وی در پاســخ بــه ايــن ســوال که چــرا زعفــران را 
مشــروط بــه اينکــه بــه نــام ايــران فروخته شــود 
بــه کشــورهای اروپايــی صــادر نمی کنيــد، ادامــه 
ــام  ــت انج ــوی دول ــد از س ــدام باي ــن اق داد: اي

می شــد.
ــال کاشــت  ــن پيشــنهاد کــه بدنب ــا اي معقــول ب
شــرق  کشــاورزی  زمين هــای  در  زعفــران 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــالم ک ــان هســتيم، اع اصفه
اينکــه امــروز بــا بحــران آب مواجهيــم و کاشــت 
ــن  ــدارد بنابراي ــاز ن ــاد ني ــاری زي ــه آبي زعفــران ب
ــت  ــا کاش ــاورزان ب ــه کش ــم ک ــه می کني توصي
ــود  ــرای خ ــی ب ــه درآمدزاي ــم زمين ــران ه زعف
ــه  ــاز ب ــر ني ــن کار ديگ ــا اي ــه ب ــد ک ــم کنن فراه
ــه  ــاه هــر ســال ب ــن م اختصــاص آب در فروردي

ــت. ــاورزان نيس کش
ــرای  ــا بسترســازی ب ــاط کــه آي ــن ارتب وی در اي
ــده  ــم ش ــادرات آن فراه ــران و ص ــروش زعف ف
ــنهادی  ــن پيش ــی چني ــاق بازرگان ــه ات ــت ک اس
ــرار اســت  ــا ق ــد ي ــه جامعــه کشــاورزان می کن ب
مثــل کاشــت ســيب زمينــی در غــرب، بســياری 
از محصــوالت روی دســت کشــاورز بمانــد. 
ــوزه   ــون در ح ــم اکن ــه ه ــه اينک ــه ب ــا توج ب
برندســازی و صــادرات زعفــران نيــز بســيار 
ضعيــف عمــل کرديــم، ادامــه داد: تاکنــون 
ــن خصــوص نشــده اســت و الزم  ــی در اي اقدام
ــکاری  ــا هم ــه ب ــئوالن مربوط ــه مس ــت ک اس
ــروش  ــازار ف ــد و ب ــوزه تولي ــی در ح و هماهنگ

زعفــران وارد شــوند.

lمخالف کشـت زعفـران در زمین های 
شـرق اصفهان هستیم

مديــر عامــل کانــون خبــرگان کشــاورزی 
در  زعفــران  کشــت  پيشــنهاد  اصفهــان، 
زمين هــای شــرق اصفهــان را يــک ســخن 

ــران اقتصاد ایـ
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گفــت:  و  دانســت  نســنجيده  و  نامعقــول 
پيشــنهادهای مختلفــی مثــل کاشــت زعفــران، 
ــور  ــه منظ ــه ب ــکر ک ــی و نيش ــان داروي گياه
اصــالح الگــوی کشــت بــه کشــاورزان از ســوی 
ــی و  ــاق بازرگان ــه ات ارگان هــای مختلــف از جمل
ــود،  ــنهاد داده می ش ــاورزی و ... پيش ــاد کش جه
ــک  ــد ي ــس مانن ــچ ک ــت و هي ــنجيده نيس س
کشــاورز کــه خــود نســل در نســل کشــاورز بوده 
ــرايط و  ــام ش ــن تم ــر گرفت ــا در نظ ــد ب نمی توان
ــود را  ــاالنه خ ــت س ــاورزی کش ــه کش ــم ب عل

ــد. ــر ده ــايی و تغيي شناس
ــوی  ــالح الگ ــه اص ــه اينک ــاره ب ــا اش ــی ب امين
کشــت ايــن نيســت کــه بــا کاهــش آب، 
کشــاورز را تشــويق بــه کشــت محصولــی کــرد 
کــه کمتريــن آب را بخواهــد، ادامــه داد: بــا ايــن 
ــدارد  ــگاهی ن ــواد دانش ــاورز س ــه کش ــر ک تفک
ــه آنهــا هســتند  ــه الگــوی کشــت ب ــال ارائ بدنب
امــا غافــل از اينکــه تاکنــون کشــاورزان نشــان 
داده انــد کــه طــی ســالهای بحــران آب بهتريــن 

ــی  ــن زراع ــچ زمي ــد و هي ــته ان ــره وری راداش به
نبــوده کــه در ايــن ســالها غيــر فعــال باشــد بــه 
طــوری کــه در زمــان بحــران آب توانســتيم ۲۲0 
هــزار تــن گنــدم را بــه جهــاد کشــاورزی درحالی 
ــا  ــن آن تنه ــزار ت ــه 150 ه ــم ک ــل بدهي تحوي
ــه  ــان ب ــرق اصفه ــاورزی ش ــای کش در زمين ه
عمــل آمــد کــه کمتــر از 40 درصــد آب در اختيار 

ــت. ــوده اس ب
ــت  ــوی کش ــالح الگ ــه اص ــار اينک ــا اظه وی ب
يعنــی بــا وضعيــت آبــی موجــود بيشــترين 
بهــره وری را داشــته باشــيم، گفــت: مــردم 
ــون چــه در حــوزه صنعــت چــه در عرصــه  تاکن
کشــاورزی جلوتــر از دســتگاه های دولتــی عمــل 
ــته  ــال گذش ــه در 15 س ــوری ک ــه ط ــد ب کردن
ــی و  ــع آب ــد مناب ــش ۶0 درص ــود کاه ــا وج ب
بحــران آب تنهــا 10 تــا 15 درصــد محصــوالت 
ــش  ــن، دان ــده و اي ــد ش ــر تولي ــاورزی کمت کش
بــاالی کشــاورزی کشــاورزان مــا را نشــان 

می دهــد.

امينـی با اظهـار اينکه نمی شـود با کاهـش آب از 
کشـاورزان خواسـت محصوالتـی بکارنـد که آب 
کمتـری بخواهد بلکـه بايد تمام ميـزان آبی که با 
مجوز و غيـر مجـوز از حقابه کشـاورزان اصفهان 
گرفتـه اندرا  بـه آنهـا برگردانند، افـزود: نمی توان 
تمـام زمين هـای کشـاورزی شـرق اصفهـان را 
زعفـران کاشـت چراکـه محصوالتی کـه در حال 
حاضر کشـت می شـود با سـنجيدن تمام شـرايط 

موجود اسـت.
بــا وجــودی کــه بــه گفتــه خــود مســئوالن تنهــا 
دليــل فــروش زعفــران اصفهــان بــا برند اســپانيا 
ــه  ــا اينک ــت ام ــات اس ــی و تبليغ ــف بازارياب ضع
چــرا تاکنــون مســئوالن در ايــن حــوزه وارد 
ــت روی  ــه دس ــد ک ــح می دهن ــدند و ترجي نش
دســت گذاشــته و نظاره گــر غــارت زعفــران 
ــدی اســپانيا باشــد خــود  ــا بســته بن ــان ب اصفه
ــل و  ــای تام ــه ج ــت ک ــری اس ــت ديگ حکاي

بررســی دارد.
نبــود توجيــه اقتصــادی بــرای راه انــدازی 

ــران و از  ــران در اي ــدی زعف ــته بن ــه بس کارخان
ــب  ــوی صاح ــی از س ــان در حال ــه اصفه جمل
ــه  ــود ک ــی ش ــرح م ــه مط ــن عرص ــران اي نظ
ــه گفتــه مســئوالن فــروش زعفــران توليــدی  ب
ــدات  ــر تولي ــه اســپانيا، در ســال 40 براب ــران ب اي
اســپانيا اســت و آيــا ايــن حجــم از فــروش 
جــای کار را بــرای فعــاالن عرصــه بســته بنــدی 

ــت؟!. ــرده اس ــاز نک ــون ب تاکن
ــود  ــپانيا خ ــه اس ــران ب ــروش زعف ــزان ف مي
قطعــا  کــه  اســت  حقيقــت  ايــن  گــواه 
ــه  ــه مســئوالن مربوطــه کارخان برخــالف گفت
ــه  ــا توجي ــه ته ــه ن ــن زمين ــدی در اي بســته بن
ــز دارد و  ــی ني ــه عقالن ــه توجي ــادی بلک اقتص
ــن  ــروش اي ــش ف ــر کاه ــر اراده ای دال ب اگ
محصــول از مبــادی غيررســمی و قاچــاق 
ــه از  ــن مطالب ــه يقي ــد، ب ــته باش ــود داش وج
ــذاری در  ــه ســرمايه گ ــرای کمــک ب ــت ب دول
ــه هــم از ســوی بخــش خصوصــی  ــن زمين اي

ــد. ــد ش ــرح خواه مط

یک دهه 
چشم انتظاری/  سیمان 
باقران همچنان روی 

ریل وعده ها

پــروژه احــداث کارخانــه ســیمان باقــران 
ــروژه  ــن پ ــی از بزرگتری ــوان یک ــه عن ب
هــای صنعتــی خراســان جنوبــی کــه یــک 
دهــه از عمــر آن می گــذرد همچنــان 
اســیر وعــده هایــی اســت کــه عملــی نمی 

ــوند.  ش

ــعه يافته  ــر توس ــای کمت ــتان ه ــی از اس ــی يک ــان جنوب خراس
ــتراتژيک و  ــوالت اس ــا محص ــه ب ــت ک ــور اس ــروم کش و مح
ــد نقــش بســزايی  ــاالی گردشــگری می توان ــت هــای ب ظرفي

ــد. ــا کن در توســعه کشــور ايف
ــرزی و  ــتان م ــن اس ــه اي ــئوالن ب ــه مس ــدم توج ــفانه ع متأس
ــه  ــان را ب ــم، جوان ــای عظي ــدن بســياری از پروژه ه ــام مان ناتم
ســمت ديگــر اســتان ها ســوق داده و اميــد هــزاران شــهروند را 

نيــز از بيــن بــرده اســت.
ــی  ــای نيمه تمام ــه پروژه ه ــران از جمل ــيمان باق ــه س کارخان
اســت کــه از ســال ۸4 عمليــات اجرايــی آن آغازشــده و هنــوز 
ــی  ــه پيش بين ــن کارخان ــرداری اي ــرای بهره ب ــی ب ــان دقيق زم

نمی شــود.
ايــن کارخانــه يکــی از بزرگ تريــن واحدهــای صنعتــی 
ــری  ــت 55 هزارنف ــرای جمعي ــه ب ــوده ک ــی ب ــان جنوب خراس

شهرســتان مــرزی درميــان اميدبخــش اســت.
ايــن کارخانــه بــا توجــه بــه نزديکــی شهرســتان بــه افغانســتان 
می توانــد به عنــوان نزديک تريــن کارخانــه ســيمان کشــور بــه 
ــه ايــن  ــا از ظرفيتهــای صــادرات ب افغانســتان مطــرح باشــد ت
ــی و عــدم  ــا متأســفانه مشــکالت مال ــرد. ام کشــور بهــره بگي

ــرای  ــتری را ب ــتی خاکس ــت سرنوش ــار سال هاس ــن اعتب تأمي
ــم زده اســت. ــروژه رق ــن پ اي

اگرچــه مســئوالن بــا دادن وعده هايــی توخالــی هر چنــد مدت، 
اميــدی واهــی را بــر دل هــای محــزون مــردم اســتان تزريــق 
ــان  ــذر زم ــوده و گ ــی ب ــز فصل ــن مســّکن ني ــا اي ــد ام می کنن
در حضــور مســکوت مانــدن پروژه هــا، درد زخم هايشــان را 

ــد. ــی می ده فزون

l وعده هایی که محقق نشد
ــه  ــا ب ــروژه ام ــن پ ــاخت اي ــه س ــاز ب ــال از آغ باگذشــت 11 س
دليــل عــدم تأميــن منابــع مالــی موردنيــاز تاکنــون ايــن پــروژه 
ــرای  ــد ب ــده ای جدي ــر روز وع ــيده و ه ــرداری نرس ــه بهره ب ب

ــت. ــده اس ــرح ش ــايی آن مط بازگش
 آغــاز ايــن وعده هــا از ســال 9۲ بــا وعــده ای بــود کــه اســتاندار 
وقــت خراســان جنوبــی در ســفر بــه شهرســتان درميــان مطرح 

و در رســانه ها ثبــت شــد.
قهرمــان رشــيد، اســتاندار اســبق خراســان جنوبــی در 
فروردين مــاه ســال 9۲ و در جريــان بازديــد ســرزده از کارخانــه 
ســيمان باقــران گفتــه بــود: پيگيــری مســتمر و جدی از ســوی 

مســئوالن مربوطــه در راســتای راه انــدازی ايــن کارخانــه انجــام 
شــده اســت و مســئوالن کارخانــه نيــز بايــد در راســتای پويايی 

هــر چــه بيشــتر ايــن واحــد صنعتــی تــالش کننــد.
رشــيد يــادآور شــد: تجهيــزات و امکانــات موردنيــاز ايــن 
کارخانــه نيــز خريــداری شــده اســت و هيــچ دليلــی مبنــی بــر 

ــدارد. ــود ن ــم کاری وج ــا ک ــف و ي توق
ــت:  ــر داد و گف ــاه 9۲ خب ــه در آذرم ــن کارخان ــاح اي وی از افتت
تاکنــون 1۲0 ميليــارد تومــان ســرمايه گذاری در راســتای 
ــارد  ــت و 40 ميلي ــده اس ــام ش ــه انج ــن کارخان ــدازی اي راه ان

ــت. ــوده اس ــا ب ــوی اعض ــار از س ــز اعتب ــان ني توم
ــاح  ــرای افتت ــا ب ــی وعده ه ــز در هــر دوره مديريت ــس از آن ني پ
ايــن پــروژه ادامــه داشــت کــه آخريــن قــول هــای مســئوالن 
در يــک ســال اخيــر را مــرور می کنيــم کــه بازهــم حکايــت از 
ايــن داشــت کــه بزرگ تريــن پــروژه صنعتــی خراســان جنوبــی 

ــد. ــدک می کش ــاح را ي ــای افتت ــان وعده ه همچن
وعــده افتتــاح کارخانــه ســيمان باقــران بــرای دهــه فجر ســال 
گذشــته از ســوی فرمانــدار شهرســتان اعــالم شــد و همچنيــن 
مديرعامــل کارخانــه نيــز در دی ماه ســال 94 در بازديــد نماينده 
مــردم بيرجنــد، درميــان و خوســف در خصــوص روند پيشــرفت 

 فاطمه زیراچی
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ــران اقتصاد ایـ

ايــن کارخانــه گفتــه بود کــه تســت هــای راه انــدازی کارخانه در 
دهــه فجــر آغــاز می شــود و قبــل از راه انــدازی کامــل کارخانــه 
بايــد آزمايشــات و تســت هــای توليــد انجــام شــود که ايــن کار 

حــدود دو مــاه زمــان نيــاز دارد.
ــی  رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان جنوب
ــروژه  ــدازی پ ــاری از راه ان ــال ج ــاه س ــم خردادم ــم در هفده ه
ــت: در  ــر داد و گف ــده خب ــاه آين ــرف دو م ــران ظ ــيمان باق س
ــروژه  ــن پ ــردش اي ــهيالت در گ ــار و تس ــن اعتب ــورت تأمي ص

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــاه آين ــرف دو م ظ
ــروژه  ــن پ ــاله اي ــف دو س ــه توق ــاره ب ــا اش ــهرکی ب داوود ش
اظهــار داشــت: خوشــبختانه بــا حمايت هــای اســتاندار خراســان 

ــو حرکــت کــرد. ــه جل ــروژه فعــال شــد و ب ــی پ جنوب
ــا بيــان اينکــه مــا مشــکل ســرمايه ثابــت در ايــن  شــهرکی ب
پــروژه نداريــم، اظهــار کــرد: حــدود 13 ميليــارد در بانــک ملــی 

ــن می شــود. ــی توســط ســهامدار تأمي اســت و مابق
ــا  ــر ت ــد روز ديگ ــون چن ــم اکن ــه ه ــت ک ــی اس ــن در حال و اي
زمــان موعــود نمانــده و هيــچ خبــری در ســطح اســتان از افتتاح 

ــد. ــوش نمی رس ــه گ ــروژه ب ــن پ ــدازی اي و راه ان

lتالش برای اخذ تسهیالت
ــی  رئيــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان جنوب
ــادی  ــتانی زي ــوری و اس ــات کش ــون جلس ــرد: تاکن ــار ک ، اظه
پيرامــون حــل مشــکالت کارخانــه ســيمان باقــران برگزارشــده 

اســت.
وی ادامــه داد: از ابتــدای ســال جاری چهــار جلســه در وزارتخانه 
ــتگاه های  ــور دس ــا حض ــتان ب ــز اس ــه در مرک ــک جلس و ي
ذی ربــط و در راســتای حــل مشــکل ايــن کارخانــه برگزارشــده 

اســت.
شــهرکی بــا اشــاره بــه مصوبــات ايــن جلســات، اظهــار کــرد: 
آخريــن مصوبــه کارگــروه ملــی رفــع موانــع توليــد کشــور مبنی 
ــی طــرح،  ــد از ارزياب ــن اســت کــه بانــک کشــاورزی بع ــر اي ب

تســهيالت موردنيــاز را پرداخــت کنــد.
ــات  ــک کشــاورزی اقدام ــون بان ــان اينکــه هــم اکن ــا بي وی ب
ــد  ــی خــود را آغــاز کــرده اســت، گفــت: کارشناســان باي اجراي
ــهيالت  ــاس آن، تس ــر اس ــرده و ب ــی ک ــدد ارزياب ــرح را مج ط

ــود. ــت ش ــاز درياف موردني
ــف  ــی موظ ــئوالن اجراي ــن مس ــه داد: همچني ــهرکی ادام ش
ــاورزی  ــک کش ــهيالت بان ــذ تس ــد از اخ ــاه بع ــتند دو م هس
کارخانــه ســيمان باقــران را بــه مرحلــه بهره بــرداری برســانند.

ــام  ــر اتم ــل تأخي ــن عوام ــی را از مهم تري ــکالت مال وی مش

ــا اخــذ  پــروژه ســيمان باقــران دانســت و افــزود: اميــد اســت ب
ــه  ــن کارخان ــت اي ــه فعالي ــاورزی، زمين ــک کش تســهيالت بان

ــود. ــم ش فراه
 

ــه  ــروژه را ب ــل پ ــا تکمی lعــدم همــکاری بانک ه
تأخیــر انداخــت

ــار را از  ــود اعتب ــران ، کمب ــيمان باق ــه س ــل کارخان مديرعام
ــران  ــيمان باق ــه س ــروژه کارخان ــر پ ــل تأخي ــن عوام مهم تري
ــم گذشــته طــی جلســه ای  ــک ســال و ني دانســت و گفــت: ي
مصــوب شــده کــه بانــک کشــاورزی ميــزان ۲0 ميليــارد تومان 

ــردازد. ــهيالت بپ تس
موســوی ادامــه داد: ايــن در حالــی اســت کــه بانــک بــه دليــل 
برخــی مشــکالت اعــم از نبــود منابــع بانکــی اين تســهيالت را 

پرداخــت نکــرده اســت.
ــب  ــتای ترغي ــادی در راس ــات زي ــه جلس ــان اينک ــا بي وی ب
ــن بانــک برگزارشــده اســت،  پرداخــت تســهيالت از ســوی اي
افــزود: در حــال حاضــر طــرح بــرای اخــذ تســهيالت در 
ــا وثيقــه ای خــارج از طــرح را درخواســت  ــوده ام ــک ب گــرو بان

. می کنــد
ــدای  ــده از ابت ــات برگزارش ــی جلس ــرد: ط ــار ک ــوی اظه موس
ــئوالن  ــد مس ــورد تاکي ــاره م ــه دوب ــن مصوب ــاری اي ــال ج س

ــت. ــده اس ــام نش ــی انج ــز اقدام ــون ني ــه و تاکن قرارگرفت

تومانــی  میلیــارد   60 lســرمایه گذاری 
ن ا ر ا مد ســها

مديرعامــل کارخانــه ســيمان باقــران از وجــود 30 هــزار 
ــا  ــراد ت ــن اف ــت: اي ــر داد و گف ــه خب ــن کارخان ــهامدار در اي س
ــد. ــرمايه گذاری کرده ان ــان س ــارد توم ــش از ۶0 ميلي ــون بي کن

ــه شــده در راســتای  ــارات هزين ــزان اعتب ــه مي ــا اشــاره ب وی ب
راه انــدازی کارخانــه، اظهــار کــرد: تاکنــون ميــزان 103 ميليارد و 
500 ميليــون تومــان تســهيالت ريالــی و ۲4 ميليــون يــورو نيز 
تســهيالت ارزی بــرای راه انــدازی ايــن کارخانــه هزينــه شــده 

اســت.
موســوی بــا بيــان اينکــه عمليــات ساخت وســاز، انجــام برخــی 
تســت ها و نصــب وســايل موردنيــاز انجــام شــده اســت، گفــت: 
بــرای راه انــدازی کارخانــه چشــم انتظار تأميــن اعتبــار هســتيم.

 
lایجاد اشتغال برای سه هزار نفر

ــدازی  ــا راه ان ــران ادامــه داد: ب ــه ســيمان باق مديرعامــل کارخان
ايــن کارخانــه بــرای ســه هــزار نفــر به طــور مســتقيم و 

غيرمســتقيم اشــتغال ايجــاد می شــود.
ــه  ــه روزان ــدازی کارخان ــا راه ان ــان اينکــه همچنيــن ب ــا بي وی ب
ســه هــزار و 300 تــن ســيمان توليــد می شــود، افــزود: 
ــق اقتصــادی،  ــروژه نقــش شــايانی در رون ــن پ ــرداری اي بهره ب

ــه دارد. ــی منطق ــی و امنيت اجتماع
ــان،  ــاالی شهرســتان درمي ــت ب ــه جمعي ــا اشــاره ب موســوی ب
ــش  ــران پوش ــيمان باق ــه س ــدازی کارخان ــرد: راه ان ــار ک اظه
معيشــتی ۲0 درصــد جمعيــت اين شهرســتان را بــه دنبــال دارد.

وی خواســتار همــکاری همــه دســتگاه های اجرايی در راســتای 
تأميــن اعتبــار موردنيــاز کارخانــه شــد و گفــت: نقــش کارخانــه 
ــان  ــتان درمي ــادی شهرس ــعه اقتص ــران در توس ــيمان باق س

ــت. ــر اس انکارناپذي
ــان  ــن زم ــب انداخت ــده دادن و عق ــا وع ــورت تنه ــر ص در ه
ــد آن  ــه امي ــی اســت ک ــق آن، رســم نامبارک ــه تحق ــوط ب مرب
مــی رود بــه يــک عــادت از ســوی مســئوالن تبديــل نشــود چرا 

کــه ايــن خــود يــک ضعــف مديريتــی اســت.
بديهــی اســت کــه راه انــدازی و بهره بــرداری از کارخانه ســيمان 
ــی  ــق اقتصــادی خراســان جنوب باقــران نقــش بســزايی در رون
ــز  ــا ني ــط و بانک ه ــتگاه های ذی رب ــی دس ــد تمام ــته و باي داش

در راســتای تأميــن اعتبــار ايــن پــروژه تــالش کننــد.
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از تنهایی تامحرومیت

گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول یــک  مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرنــگاران خبرگــزاری 
منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده هســت کــه دســت بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار باشــد امــا نــگاه مــا در ایــن 
ــه بــوده و اینکــه در  ــه نگاهــی هنرمندان آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل ب

همیــن فرصــت کوتــاه چنــد صفحــه نــگاه شــما بــه اقلیــم ایــران بچرخــد.

افتتاح هفته فرهنگی واقتصادی  لرستان

تصویـر ایران

انفجار تانکر حامل سوخت در  کرمانشاه
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ســالروز  آذین بنــدی  آئیــن 
ــا)ع( ــام رض ــاد  ام می

برگزاری همایش مرگ بر آمریکا در  همدان

پنجمیــن جشــنواره بــازی هــای 
بومــی  محلــی در ســنندج

تصویـر ایران
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تشییع پیکر شهید عبداهلل مروتی  در سنندج

معارفه نخستین نماینده
ولی فقیه  در خراسان جنوبی

تصویـر ایران

دیدار تیم های فوتبال
 ذوب آهن و  گسترش فوالد
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کارگاه تولیــد صابــون 
در آشــتیان

کاروان زیر سایه خورشید در  همدان

مراسم تشییع جانباز شهید رجب  محمدزاده

تصویـر ایران
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ــن کاالی  ــا ت ــدام ده ه انه
ــان ــاق در اصفه قاچ

سفر وزیر راه و شهرسازی به قم

نهمین یادواره ۲8 شهید منطقه  
الئین با حضور رئیس قوه قضائیه

تصویـر ایران
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