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ــی  ــت پوشش ــران حکای ــوام ای ــن اق ــر ت ــه بهار ب ــاس همیش لب
ــا زمســتان اســت کــه رنگارنگــی ایــن پوشــش  از تابســتان ت
ــد؛  ــت می کن ــودش روای ــه تاروپ ــت ب ــوچ طبیع ــی از ک محل

ــت.  ــو درانداخ ــی ن ــوان از آن طرح ــه می ت ــی ک ظرفیت
زبــان،  بــه  مختــص  تنهــا  ایرانــی  فرهنــگ  داشــته های 
آداب ورســوم و آئین هــا نیســت، فرهنــگ بومــی هــر منطقــه 
دســت هایی پــر از مؤلفه هایــی دارد کــه عــاوه بــر غنــا 
بخشــیدن بــه فرهنــگ ملــی و ایرانــی، هویتــی مســتقل بــرای 

ــت. ــل اس ــه قائ ــر منطق ه
گفتــن  ســخن  ایران زمیــن  فرهنــگ  زیبایی هــای  از 
ــت  ــف اس ــی از لط ــی خال ــای محل ــتن از لباس ه ــدون نوش ب
طبیعــت  تمــام  و  تــام  زیبایــی  گویــی  کــه  لباس هایــی 
در تاروپودشــان نقــش بســته اســت و هرکجــا کــه پــای 
می گذارنــد زیبایــی چشــم نوازی را بــه همــراه می آورنــد.

لباسهای محلی ایران
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ــت پوششــی  ــران حکاي ــوام اي ــن اق ــر ت ــه بهار ب ــاس هميش لب
ــن پوشــش  ــه رنگارنگــی اي ــا زمســتان اســت ک از تابســتان ت
ــد؛  ــت می کن ــودش رواي ــه تاروپ ــت ب ــوچ طبيع ــی از ک محل

ــت.  ــو درانداخ ــی ن ــوان از آن طرح ــه می ت ــی ک ظرفيت
نســيم مــی وزد از البــه الی صخره هــای خاکســتری و بــا 
ــی  ــز و نارنج ــای زرد و قرم ــبز و گل ه ــای س ــور از علفزاره عب
ــه دامــن دختــرک عشــاير نرمــه ای مــوج می بخشــد؛ نســيم  ب
ــای  ــای گل ه ــد و گلبرگ ه ــن می پيچ ــای دام ــن چين ه بي

روســری را می رقصانــد.
رنــگ و طــرح روســری و پيراهــن بلنــد، در کنــار دامــن چين دار 
ــه  ــگار ک ــر داده اســت. ان ــت را تغيي ــه طبيع ــاب گرفت ــره ق چه
ــد؛  ــل کن ــت را کام ــگ طبيع ــد رن ــاير می خواه ــرک عش دخت
اصــًا طبيعــت و چهارفصــل خــودش را بــه اينجــا رســانده تــا 

ــدگار شــود. روی ايــن دامــن و پيراهــن مان
ــود  ــن اســت، »تاروپ ــی همي ــی ايران ــت لباس هــای محل حکاي
ــودش  ــود در خ ــه می ش ــه بافت ــر رج ک ــت«، ه ــگ طبيع و رن
احســاس بهــار و تابســتان و پاييــز و زمســتان را می پيچانــد تــا 

ــد. ــه کار آي ــاب ب ــس ن ــن ح ــول اي ــی فص ــت مهمان به وق

پوشش اقوام، هویت ایرانی
داشــته های فرهنــگ ايرانــی تنهــا مختــص بــه زبــان، 
ــه  ــر منطق ــی ه ــگ بوم ــا نيســت، فرهن آداب ورســوم و آئين ه
دســت هايی پــر از مؤلفه هايــی دارد کــه عــاوه بــر غنــا 
بخشــيدن بــه فرهنــگ ملــی و ايرانــی، هويتــی مســتقل بــرای 

ــت. ــل اس ــه قائ ــر منطق ه
ــدون  ــن ب ــخن گفت ــن س ــگ ايران زمي ــای فرهن از زيبايی ه
اســت  لطــف  از  خالــی  محلــی  لباس هــای  از  نوشــتن 
لباس هايــی کــه گويــی زيبايــی تــام و تمــام طبيعــت 
در تاروپودشــان نقــش بســته اســت و هرکجــا کــه پــای 
می گذارنــد زيبايــی چشــم نوازی را بــه همــراه می آورنــد.
ــر  ــان پرمه ــر دام ــت نقشــی ب ــان طبيع ــاری دام ــای به گل ه
ــگ  ــه رن ــار ب ــن دي ــردان اي ــی زده و ردای م ــان ايران ــير زن ش
آســمان و خــاک دشــت های پرصابــت ايــن کهــن بــوم و بــر، 
ردی زيبــا بــر چهــره فرهنــگ بومــی ايــن ديــار کشــيده اســت.
ــه  ــتند، ب ــاکن هس ــران س ــف اي ــی مختل ــه در نواح ــی ک اقوام
لحــاظ اقليمــی و جغرافيايــی تحــت تأثيــر آب وهــوا و وضعيــت 
زيســتی منطقــه و مهم تــر از همــه متأثــر از جنبه هــای 
ــد و گاه از  ــرای خوددارن ــی ب ــش خاص ــی، پوش ــادی و دين اعتق
ــای  ــوان مؤلفه ه ــه می ت ــت ک ــش اس ــن پوش ــق همي طري

ــناخت. ــه را ش ــر منطق ــی ه فرهنگ

ــه  ــا اشــاره ب ــو محقــق ايــل شاهســون ب ــد مغانل شــهروز جدي
ــی  ــف ايران ــوام مختل ــای اق ــاری لباس ه ــای انحص ويژگی ه
ــدی در  ــه کلي ــد: نکت ــل شاهســون می گوي ــاير اي ــه عش ازجمل
مــورد لباس هــای محلــی تهيــه لبــاس بــه همــت خــود زنــان 
اســت به طوری کــه درگذشــته بيشــترين زحمــت تهيــه و 
دوخــت لبــاس توســط خــود زنــان عشــاير کشــيده مــی شــد.

وی ادامــه می دهــد: دوخــت لبــاس بــه شــکلی بــود کــه زنــان 
حجــاب کامــل داشــته و مطابــق باارزش هــای ايــل کــه همــان 

رعايــت حريــم اســت، لباس بپوشــند.
مغانلــو يــادآور می شــود: بيشــتر لبــاس زنــان عشــاير از 
پارچه هــای رنگــی و شــاد اســت و بــه شــکلی از نقــش و طــرح 

طبيعــت در لباس هــا بهــره گرفتــه می شــود.

لباس محلی؛ زیبای خفته
ــت  ــنت دارد و اصال ــوی س ــگ و ب ــی، رن ــوام ايران ــاک اق پوش
ــی  ــای محل ــت لباس ه ــد. هوي ــان می ده ــی را نش ــک ايران ي
به صــورت جدايی ناپذيــر بــا باورهــای مــردم گره خــورده و 

ــت. ــی اس ــای فرهنگ ــی از جاذبه ه جزئ
از اقــوام، نمونه هــای ارزشــمندی  پوشــاک برجای مانــده 
ــپرده  ــی س ــت فراموش ــه دس ــه ب ــش از آن ک ــه پي ــتند ک هس
ــا به روزرســانی  ــه و ب ــه قرارگرفت ــد بيشــتر موردتوج شــوند، باي

ــوند. ــی ش ــوان معرف ــل ج ــه نس ــگ ب ــرح و رن ط
معــاون صنايع دســتی ســازمان ميــراث فرهنگــی بــا تأکيــد بــر 
لــزوم احيــای پوشــاک ســنتی معتقــد اســت مــا می توانيــم بــا 
هويت گذشــته خــود پيونــد برقــرار کنيــم و هويت ازدســت رفته 

خــود درزمينــه پوشــاک را بازســازی کنيــم.
بهمــن نامــور مطلــق کــه در »همايــش پژوهشــی و تخصصــی 
ــتان  ــی« در اس ــی و محل ــاک بوم ــد پوش ــه تولي ــو ب ــی ن نگاه
ــه  ــی ک ــا زمان ــه ت ــان اينک ــت، بابي ــخن می گف ــتان س گلس
پوشــاک مــا از خودمــان بــود هويــت و تفــاوت داشــتيم، 
ــرب از  ــه غ ــبت ب ــود را نس ــز خ ــاوت و تماي ــا تف ــد: م می گوي

ــم. ــت دادي دس
در  مــا  تکميــل می کنــد:  اين گونــه  را  وی حرف هايــش 
ــط  ــت توس ــن اصال ــا اي ــتيم ام ــی داش ــت خوب ــاک اصال پوش
ــن  ــت از بي ــن اصال ــم اي ــت و اميدواري ــت رف ــان از دس پدرانم
رفتــه توســط فرزندانمــان بــه کشــور بازگــردد. مــا بايــد رنــگ 

و زيبايــی را بــه لباس هــای جوانانمــان بازگردانيــم.
بــرای معرفــی لباس هــای محلــی در نقــاط مختلــف کشــور 
ــه  ــردی ب ــر ف ــده و ه ــی انجام ش ــزرگ و کوچک ــای ب کاره
حــد بضاعــت در ايــن عرصــه ورود پيداکــرده اســت هرچنــد 

همچنــان راه نرفتــه و کار بــر زمين مانــده زيــاد در ايــن 
ــود دارد. ــه وج عرص

ــه راه  ــی ب ــای محل ــتان ها جشــنواره های لباس ه ــی اس در برخ
افتــاده، در برخــی ديگــر ازجملــه اســتان لرســتان فضــای برخی 
بناهــای تاريخــی ازجملــه خانــه تاريخــی آخونــد ابــو بــه عرضه 

ايــن لباس هــا اختصــاص داده شــده اســت.
ــی  ــود راه معرف ــت خ ــد بضاع ــکاس در ح ــک ع ــل ي در اردبي
لباس هــای محلــی عشــاير ايــن ديــار را در پيش گرفتــه اســت.

ــا برگــزاری آتليه هــای  فرامــرز جهانگيــری عــکاس اردبيلــی ب
ــی  ــال معرف ــه دنب ــران ب ــف اي ــهرهای مختل ــی در ش عکاس
نشــانه های غنــی فرهنگــی عشــاير اردبيــل به واســطه عنصــر 
ــگران  ــم گردش ــه می خواهي ــد ک ــت. وی می گوي ــه اس البس
عــاوه بــر اقامــت و اســتفاده از غذاهــای محلــی و عکس هــای 
ــه آشــنا  ــای فرهنگــی منطق ــا غن ــاس عشــاير ب ــادگاری بالب ي

ــوند. ش

طرحی نو دراندازیم
ــوام  ــش اق ــا و پوش ــواع لباس ه ــای ان ــی ويژگی ه ــا معرف و ام
ــا  ــد ب ــنايی نســل جدي ــرای آش ــازی ب ــن بسترس ــی، ضم ايران
ــان  ــه طراح ــود ک ــب می ش ــران موج ــی اي ــته های فرهنگ داش
لبــاس، دســت اندرکاران و فعــاالن ايــن عرصــه از الگوهايــی بــا 
هويــت و نمونه هــای اصيــل مايــه گيرنــد و بــا تکيــه بــر غنــای 

فرهنگــی خويــش، طرحــی نــو دراندازنــد.
اينجــا نقــش مســئوالن امــر در دســتگاه ها و نهادهــای 
فرهنگــی دوچنــدان می شــود؛ لباس هــای محلــی تنهــا 
داشــته هايی بــرای سپرده شــده بــه حافظــه تاريخــی و 
خاطره هــای دور ايــن ديــار نيســت، بلکــه بايــد از ايــن رهگــذر 
ــتين  ــی آس ــی و مل ــای بوم ــا مؤلفه ه ــد پوششــی ب ــرای تولي ب
همــت بــاال زده شــود و از ايــن غنــا و تنــوع در لبــاس مــردان و 
زنــان ايرانــی اســتفاده کــرد تــا شــايد گامــی در مســير تحقــق 

ــود. ــته ش ــامی برداش ــی و اس ــی ايران ــبک زندگ س
ــرای  ــگاه هايی ب ــر نمايش ــال های اخي ــی س ــتا ط ــن راس در اي
ــران و  ــامی در ته ــی - اس ــای ايران ــاس و طرح ه ــه لب عرض
اســتان های مختلــف دايــر شــده کــه البتــه بــه نظــر می رســد 
ــه و  ــن نمايشــگاه ها در پوشــش آحــاد جامع ــا تأثيرگــذاری اي ت

تغييــر ذائقــه مــردم راه زيــادی در پيــش اســت.
مديــرکل امــور اســتان های وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
پوشــش را اصلــی ملــی و دينــی می دانــد و می گويــد: 
ــه  مهم تريــن هــدف از ايجــاد نمايشــگاه های مــد و لبــاس ارائ

ــی اســامی اســت. ــد ايران ــای جدي الگوه

نگاهی به پوشش محلی اقوام ایران؛

لباسی برای همه فصول؛ 
نقش طبیعت روی دامن 

و پیراهن توست

لباسـهای محلـی ایران
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محمدمهــدی احمــدی کــه در نمايشــگاه مــد و لبــاس اســتان 
ــد:  ــه می ده ــرده، ادام ــرح ک ــارات را مط ــن اظه ــمنان اي س
ــت  ــه تقوي ــگاه ها ب ــن نمايش ــا اي ــت ت ــن اس ــر اي ــاش ب ت
ــد،  ــک کن ــش کم ــی در پوش ــی و دين ــی و ايران ــای مل الگوه
چراکــه مهم تريــن هــدف ارائــه الگوهــای جديــد ايرانــی 
اســامی و آشناســازی نســل جــوان بــا آداب ورســوم گذشــتگان 

ــت. اس
ــش  ــوع پوش ــتفاده از ن ــان ها در اس ــه انس ــت ک ــد اس وی معتق
ــن  ــه اي ــد ب ــاس باي ــد و لب ــب هســتند و در طراحــی م تنوع طل
ــی و  ــت مل ــا هوي ــب ب ــای متناس ــه و الگوه ــی توج تنوع طلب

ــه شــود . ــی ارائ ــی و دين ايران
مديــرکل امــور اســتان های وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــا وســيله ای  ــاد دارد تنه ــه اعتق ــن وزارتخان ــادآور می شــود: اي ي
ــد و  ــات ده ــی نج ــی را از بی هويت ــل فعل ــد نس ــه می توان ک
ــا  ــاط ب ــد، ارتب ــی معرفــی کن ــه نســل فعل هويــت گذشــته را ب
ــت و  ــتگان اس ــی گذش ــبک زندگ ــر و س ــوم، مفاخ آداب ورس
ــرده اســت. ــاس را مطــرح ک ــد و لب ــه الگوهــای م ــکار ارائ ابت

ــن  ــاس همي ــر اس ــگاه ها ب ــن نمايش ــد: اي ــدی می گوي احم
ــه  ــه ارائ ــان را ب ــگاه ها و طراح ــت و دانش ــده اس ــد برپاش تأکي
مدهــای جديــد ايرانــی اســامی تشــويق کــرده اســت و نــگاه و 

ــان دارد. ــگاه ها و طراح ــن نمايش ــه اي ــژه ای ب ــه وي توج

راهی از نمایشگاه تا بطن جامعه
ــبک  ــر س ــد راه تغيي ــر می رس ــه نظ ــارات ب ــن اظه ــم اي به رغ
ــن  ــا بط ــگاه ت ــان از نمايش ــی همچن ــه ايران ــش در جامع پوش
ــز  ــه تمرک ــت ک ــه اس ــادی مواج ــای زي ــا چالش ه ــه ب جامع
متوليــان امــر از فعاليت هــای نماديــن بايــد بــه ســمت 
برنامه ريــزی جدی تــر در ايــن عرصــه کشــيده شــود تــا بتــوان 

ــت. ــير برداش ــن مس ــع را از اي موان
معــاون صنايع دســتی ســازمان ميــراث فرهنگــی کشــور در اين 

ــار گفتمــان ســازی کــه  ــد در کن رابطــه معتقــد اســت کــه باي
ــم  ــی ه ــای محل ــی لباس ه ــورد کاراي ــم در م ــام می دهي انج
بررســی انجــام دهيــم و قيمــت و زيبايــی را مدنظــر قــرار دهيم.
نامــور مطلــق تأکيــد می کنــد کــه ايــن کار از طريــق توســعه 
ــد  ــدا می کن ــا پي ــی معن ــود و زمان ــام می ش ــور انج ــی مح داناي

کــه فراگيــر باشــد.
وی در مــورد قيمــت بــاالی لباس هــای ســنتی و محلــی 
ــد کــه توانســتند قيمــت  می گويــد: چينی هــا کاری انجــام دادن
ــد  ــم باي ــا ه ــد م ــاک کاهــش دهن ــه پوش ــده را درزمين تمام ش
ــاک  ــت پوش ــده قيم ــی های انجام ش ــا بررس ــم ب ــعی کني س

ــم. ــش دهي ــدی را کاه تولي
ــه  ــور ب ــی کش ــراث فرهنگ ــازمان مي ــتی س ــاون صنايع دس مع
ــامی  ــران اس ــدان اي ــت فرزن ــکيل هوي ــاس در تش ــش لب نق
ــان  ــانه ها و گفتم ــک رس ــا کم ــد ب ــد: باي ــاره کرده و می گوي اش
ــا ايــن نقــش اطاع رســانی  ــه خانواده هــا در رابطــه ب ســازی ب

کنيــم.

نگاهی به پوشش محلی برخی استان ها
در بخــش دوم ايــن گــزارش نگاهــی بــه پوشــش اقــوام 
مختلــف ايرانــی می اندازيــم، پوششــی کــه بــا قدمــت و اصالــت 
ــن  ــوان اي ــرده و می ت ــی ک ــان خودنماي ــن ايراني ــر ت ــال ها ب س

ــرای همــه فصــول دانســت. پوشــش را لباســی ب
از پوشــش خــاص مــردم ابيانــه گرفتــه تــا لباس هــای 
ــل  ــان اي ــن دار زن ــن چي ــدران، دام ــتان و مازن ــگ گلس رنگارن
ــی  ــتانی و چهارمحال ــان لرس ــر از گل زن ــن پ ــون و دام شاهس
هرکــدام دنيايــی از رنــگ و نقــش و نــگار را در خــود دارد.

لباس محلی در نصف جهان
ــان و  ــم زن ــوز ه ــتاها هن ــر روس ــان در اکث ــتان اصفه در اس
مردانــی ديــده مــی شــوند کــه اصالــت خــود را از يــاد نبــرده و 

همچنــان بــه لباســهای فاخــر محلــی خــود مــی نازنــد. در ايــن 
ــه  ــی روســتای تاريخــی و گردشــگری ابيان ــاس محل ــان لب مي
کــه قدمتــی هــزار و 500 ســاله دارد معــروف اســت، اهالــی اين 
روســتا بــه پوشــيدن لبــاس محلــی خــود بســيار پايبند هســتند.

ــه، اســتفاده از رنگ هــای روشــن  ــه مهــم در پوشــاک ابيان نکت
و برگرفتــه از طبيعــت رنگارنــگ منطقــه اســت. در ابيانــه 
ــا  ــز ب ــزاداری ني ــم ع ــی در مراس ــند، حت ــياه نمی پوش ــان س زن

لباس هــای رنگــی محلــی شــرکت می کننــد.
ايــن نکتــه قابــل ذکــر اســت کــه لبــاس اصيــل زنــان اســتان 
ــز  ــل قرم ــن مخم ــل، دام ــال قب ــدود 300 س ــان در ح اصفه
ــته  ــه بس ــط دکم ــه توس ــاد ک ــای زي ــا چين ه ــگ ب ــاه رن کوت
می شــده و يــک پيراهــن گلــدوزی شــيری رنــگ بــوده اســت.

ــان مســن  ــان جــوان يــک شــلوار نخــی ســفيد رنــگ و زن زن
شــلوار مشــکی می پوشــيدند و بــرای حجــاب چارقــد گلــدوزی 
ــا ســنجاق دور  ــد کــه ب شــده شــيری رنــگ اســتفاده می  کردن

ــتند. ــر می بس س
ــن  ــاد، پيراه ــکی گش ــلوار مش ــک ش ــز از ي ــردان ني ــاس م لب
ــا آســتين های گشــاد، يــک  ســفيد يقــه ســاده دکمــه دوبــل ب
جليقــه کوتــاه مشــکی و کاه نمــدی تشــکيل می شــده اســت.

لباس آذری ؛ از بُرک تا کؤیَنک
اســتان آذربايجــان غربــی بــه دليــل دربرگرفتــن دو قــوم بزرگ 
آذری و کــرد و همچنيــن ايل هــا و عشــاير متعــدد، انــواع 
مختلفــی از پوشــاک دارد. در ايــن اســتان لباس هــا عــاوه بــر 
ــا پارچه هــای بــه کار رفتــه  تزئينــات و تکنيــک دوخت شــان، ب
نيــز خــود را نمايــان می ســازند. فراوانــی و ارزانــی مــواد خــام در 
ايــن ســرزمين کهــن، موجــب شــده اســت تــا پارچــه بافــی بــا 

پشــم و ابريشــم توســعه فراوانــی داشــته باشــد.
در اروميــه، پارچه هايــی هماننــد ســاتن، تافتــا، ترمه، موســلين و 
مخمــل، مهم تريــن پارچه هــا هســتند. زنــان ايــن خطــه بيشــتر 
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ُتمون 
 

شلوار مردان به رنگ مشکی بوده و دارای 
دو پاچه گشاد است که در قسمت پايين 

آن بر اساس مجرد يا متاهل بودن شخص 
استفاده کننده، با نخ مشکی تزئيناتی 

دوخته می شود )در صورت مجرد بودن 
گلدوزی هايی به شکل لوزی و در صورت 
متاهل بودن به صورت خط هايی صاف به 

دور پاچه ها دوخته می شود.(

قبا 
 

قبا يک روپوش پالتو مانند است که از 
پارچه های رنگی دوخته می شود و دو طرف 

آن دارای چاک است.

الخولق )ارخالق( 
 

ارخالق پوششی است که بيشتر مردانی که 
از لحاظ اجتماعی در طبقات باالتری قرار 
داشتند آن را می پوشيدند. دليل استفاده از 
اين پوشش در اين است که قبا در حالت 

بهتری بر روی بدن قرار می گيرد.

 

همچنين جليقه، شال کمر و 
گيوه نيز از ديگر بخش های 
تشکيل دهنده پوشاک مردان 

در ابيانه است.
 
 

پيراهن-شليته-يل-روسری-سربند
 چادرشب-جوراب و پاپوش يا گيوه

ی ابیانه
اصفهان-روستا
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بُرک
  

لباس های زنان ترک آذربايجان با کاه هايی که »بُرک« نام دارد کامل می شد، برک ها گاهی به شکل ساده بوده و گاهی هم با سکه ها يا پولک هايی خاص 
تزئين می شد. اين برک ها جذابيت خاصی به چهره می دهد البته در برخی ايل های اين استان نيز زنان کاه ديگری بر سر می گذارند که به تاس کًا مشهور 

است و دور تا دور آن ريشه های رنگی دارند که کم تر استفاده می شود.

یایلیق و 
چارقد

 
 

يايليق، نوعی سربند است که اکثر اوقات وسط آن کامًا به رنگ مشکی و حاشيه آن نيز هميشه به رنگ قرمز است که اغلب زنان مسن برای نگه داشتن چارقد 
آن از باالی پيشانی روی چارقد يا روسری می بندند.

در واقع چارقد پارچه مربعی از ابريشم، نخ يا جنس ديگری است که به طور مورب تاخورده و زنان آن را برای پوشش سر می پوشند. سر بزرگش در پشت گردن 
قرار می گيرد و دو دنباله اش با يک سنجاق، زير چانه بسته می شود.

چارقدها در قرن نوزدهم ميادی، نسبتاً بزرگ بودند. زنان، آن ها را نه تنها به هنگام ديد و بازديد، بلکه در خانه هم سرمی کردند. دختران جوان از يايليق استفاده 
نمی کنند و فقط چارقد بر سر می کنند.

 اين چارقدها معمواًل طرح های گل دار بزرگ دارند و اکثر اوقات به رنگ روشن هستند. دختران کرد تنها از سرون )سربند( استفاده می کنند و چارقد در بين آنان 
مرسوم نيست؛ اما دختران ترک فقط از چارقد استفاده می کنند و يايليق بر سر نمی بندند.

آن چه در بين هر دو گروه ترک و کرد مشترک است، نوع پوشش بانوان مسن )و گاه ميان سال( کرد است که هم از چارقد و هم از سرون )به کردی( استفاده 
می کنند، مانند بانوان ترک که هم از چارقد و هم از يايليق )به ترکی( استفاده می کنند.

کؤینَک
  

کؤينک رويی يکی از لباس های شانه ای بوده و معمواًل از جنس ابريشم تهيه می شد. اين لباس که روی شانه آن دوختی وجود نداشت آستين هايی گشاد، بدون 
يقه و باز دوخته می شد.

کؤينک معمواًل به شکلی تويی پوشيده شده و در بيش تر مناطق »گؤينک« نيز ناميده شده است. به طور دقيق »کؤينک، پيراهنی با حدود 150 سانتی متر بوده 
و شانه ها بدون درز است که با افزودن چهار فاق مثلثی در زير بغل، گشاد می شود.«

يک نوار مستطيلی شکل تزئينی ممکن است يقه   کوچک و راست را بپوشاند. تن پوش های پايينی صرفاً مجموعه ای از دامن های چند طبقه هستند که حدود 
نود سانتی متر طول و 900 سانتی متر محيط دارند.

جبکن
  

 يکی ديگر از لباس هايی که در فرهنگ آذربايجان روی کؤينک بر تن می کنند، جبکن نام داشت. اين لباس که بدن را در خود می پيچاند، آستر داشت و 
مهم ترين خصوصيت آن آستين هايش بودند. اين آستين ها که بلند و انتهايشان اشکالی متفاوت داشت، از شانه به پايين حالتی شل داشت. اين لباس معمواًل از 

جنس ابريشم و مخمل تهيه می شده است.

آرکالیک 
)آرخالیخ(

 
 

يکی ديگر از لباس های معروف آذربايجان جنوبی »آرکاليک« است که در طرح ها، رنگ ها و مدل های متنوعی است. اين لباس آستين های بلند و گشاد دارد.
آرکاليک، يقه ای باز داشته و دو طرف بدن با دگمه هايی در وسط با هم گره می خوردند. آرکاليک هايی که روی پارچه مخمل زرشکی سير اشکالی از گل های 
مختلف دوخته شده بودند، بيش تر مورد توجه اهالی اين منطقه است. در اين لباس، آستين ها تا آرنج تنگ و بعد از آن با پليسه هايی گشاد می شدند. آرکاليک تا 

همين گذشته نزديک از روی کؤينک بر تن می شده است.

 

 کوينک
 آرخاليق

 گالش و چاروق
يؤن بورک

تا قبل از موضوع کشف حجاب که در سال 1314 به وسيله رضاخان اتفاق افتاد، پوشاک مردان اين ناحيه نيز همانند ديگر نقاط ايران شامل: کوينک )پيراهن( 
سفيد آستين دار با يقه ای گرد يا آخوندی می شد. يکی از تن پوش های مردان همان کت های بلند دوره قاجار بود که در زبان ترکی محلی )آرخاليق يا بؤزَملی 

ُدن( ناميده می شد.
در گذشته کفش معمولی مردان نيز از گالش و چاروق بود که نوع دوم از پوست احشامی مانند گاو ميش تهيه می شد. بعدها به مرور ايام کفش های فعلی و 

امروزی جايگزين آن ها شد. با آغاز حکومت پهلوی، به تدريج اين روند برچيده شده و لباس های سنتی جای خود را به کت و شلوار و پيراهن های امروزی داد. 
همچنين عاوه بر سرپوش هايی مانند عرقچين و يؤن بورک )کاهی از جنس الياف پشم گوسفند( استفاده از کاه های لبه دار نيز در بين مردان معمول شد.

ی
ن غرب

آذربایجا
 

ــل  ــا مخم ــه ي ــس ابريشــم، ترم ــی از جن ــه لباس هاي ــه تهي ب
ــمی  ــای پش ــب از پارچه ه ــان اغل ــوده و مردانش ــد ب عاقه من
لبــاس بــر تــن می کننــد. هــر دو جنــس در لبــاس زيــر بيــش 
ــدان  ــا ثروتمن ــد؛ ام ــره می برن ــه ای به ــای پنب ــر از پارچه ه ت

ــر نيــز ابريشــم اســتفاده می کننــد. حتــی در لبــاس زي
ــده و  ــای زن ــوان از رنگ ه ــران ج ــاس دخت ــتان لب ــن اس در اي
شــاد بــوده و زيورآالتــی بــه آن دوختــه شــده اســت، ولــی زنان 
ــای  ــا رنگ ه ــی ب ــود از لباس هاي ــش خ ــوع پوش ــالمند در ن س

مايــم و تزئينــات بســيار کمــی بهــره مــی برنــد.
ــر  ــزرگ ت ــواع ب ــه ان ــرم ب ــر ف ــودکان از نظ ــای ک لباس ه
ــاوت  ــا تف ــا آن ه ــدازه ب ــر ان ــا از نظ ــته، تنه ــباهت داش ش
دارنــد. مخمــل بــرش خــورده، پارچه هــای زرکــش و 
پارچه هــای جناغــی پشــمی راه راه، نشــانه  تــن پوش هــای 
ــی و  ــای تزئين ــا نواره ــی ب ــه همگ ــت، ک ــر اس ــوب ت مرغ
ــن  ــره در سرآســتين ها تزئي ــا توری هــای طــا و نق ــب ب اغل

می شــوند.
ــند  ــورد پس ــا م ــم تنه ه ــت ني ــرای باف ــم ب ــوز ه ــل هن مخم
ــم های  ــاير ابريش ــس و س ــن لورک ــود اي ــا وج ــت. ب ــه اس عام
مصنوعــی، جــای پارچه هــای زربفــت و ســاتن را گرفتــه اســت.
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نقش طبیعت بر لباس عشایر اردبیل
ــور  ــی کش ــع ايل ــن جوام ــی از بزرگ تري ــون يک ــل شاهس اي
ــود را  ــای تاريخــی و فرهنگــی خ ــه غن ــود ک محســوب می ش
همچنــان حتــی در پوشــش زنــان و مــردان حفــظ کرده اســت.

لباس بانوان ايل شاهسـون که نمودی از فرهنگ جاری و سـنت ها 
و باورهـای ايـن ايل اسـت از 9 تکه مجزا تشـکيل می شـود و زنان 

عشـاير همـواره تمامی ايـن 9 تکه را به تـن دارند.

رد بهار در لباس  محلی سمنان
در اســتان ســمنان لباس هــای محلــی بســان رنگيــن کمانــی 
ــان و  ــوش زن ــه و تنپ ــم آميخت ــت در ه ــا طبيع ــه ب ــت ک اس

ــده اســت. ــار ش ــن دي ــردان اي م
ــای  ــادگی دل ه ــادی از س ــمنان نم ــتان س ــردم اس ــاک م پوش
کويری شــان اســت. معروف تريــن لبــاس محلــی ديــار 
ــان روســتاهای ســمنان، مهدی شــهر و  قومــس را مــردان و زن

ــن داشــتند. ــر ت ــل سنگســر ب اي

مازندران؛ از شوال تا علیچه و چاروق
ــم  ــان اع ــواع پوشــاک ســنتی در زن ــتفاده از ان ــدران اس در مازن
ــد، شــليته  ــد، نقــاب، چارق از چــادر، چاقچــور، نيــم ســاق، روبن
ــش های  ــه پوش ــود را ب ــای خ ــا ج ــده ي ــوخ ش ــان، منس و تنب

ــی داده اســت. ــر ايران ــگ غي ــا فرهن ــق ب منطب
ــوع کار،  ــه ن ــته ب ــم بس ــردان ه ــاک م ــتان پوش ــن اس  در اي
ــا ســرد، دارای  ــداری، در فصل هــای گــرم ي ــا دام کشــاورزی ي
ــی و  ــودن دارای طراح ــردی ب ــر کارب ــاوه ب ــوده و ع ــوع ب تن

ــت. ــردان اس ــص م ــدی مخت رنگبن
پوشـاک زنـان مازندرانـی در رنگ هـای شـاد و زيبـای طبيعـت 
به طـور کامـل پوشـيده و جـذاب اسـت، امـا باگذشـت زمـان و 
کمرنـگ شـدن تاريـخ شـفاهی بوميـان سـرزمين طبرسـتان، 
اسـتفاده از انواع پوشـاک سـنتی اعم از چادر، چاقچور، نيم سـاق، 
روبنـد، نقـاب، چارقـد، شـليته و تنبـان، کمرنگ تر شـده اسـت.

جامه)ِجمــه(، شــلوار)تامون(، ِقبــا يــا کولــک، شــوال، بوشــلوق 
ــه در  ــت ک ــدران اس ــان مازن ــنتی مردم ــای س و… از لباس ه
ــدران  ــان مازن حــال حاضــر کمتــر ديــده می شــود. پوشــاک زن
ــاه،  ــليته کوت ــه، ش ــن، جليق ــری، پيراه ــک، روس ــامل لچ ش

ــادر اســت. شــلوار، جــوراب پشــمی، کفــش و چ
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 پيراهن)کوينگ(

لباس محلی تحت نام کلی تومان کوينگ شناخته می شود. تهيه لباس به همت خود زنان است بطوريکه در گذشته 
بيشترين زحمت تهيه و دوخت لباس توسط خود زنان عشاير کشيده می شد. بيشتر لباس زنان عشاير از پارچه های 

رنگی و شاد است و به شکلی از نقش و طرح طبيعت در لباس ها بهره گرفته می شود.
برای تهيه کوينگ شش متر پارچه و برای تهيه تومان بين 9 الی 13 متر پارچه استفاده می شد و دوخت لباس به 
شکلی بود که زنان حجاب کامل داشته و مطابق با ارزش های ايل که همان رعايت عصمت است، لباس بپوشند.
که برای تهيه نخ از جهره و داراغ و برای دوخت کوينگ از سوزن هايی با شماره و سايزهای متفاوت استفاده می 

شد و يا برای توليد آرخچن، جوراب و يل از ميله های چوبی استفاده می کردند.

 تنبان يا دامن شليته ای)تومان(

 روسری)يايليق(

 چارقد روی يايليق)آلين يايليقی(

 عرقچين)آرخچن(

 نيم تنه ساده مورد استفاده در زمستان ها)يل(

 جليقه بی آستين)جلقا(

 جوراب و کفش)باشماق(

کپی)کاه( 

مردان ايل شاهسون پوشاک اختصاصی ندارند و کت وشلوار و کاه آنان معروف به »کپی« يا کاه ترک داری 
نظير کاه مردان گيانی است.

کاه مردان ايل از پوست بره تازه به دنيا آمده تهيه می شود و کاه بر اساس جايگاه فرد در ايل شکل و جنس 
متفاوت می يابد.

نوعی کفش با زيره چرمی و رويه پشمی است تشکيل می دهدچاروق )کفش( 

شال و پالتو 
مردان ايل شالی به کمر می بندند

عاوه بر اين مردان ايل پالتوهای بلندی از جنس پارچه پشمی دارند که در مهمانی ها نوع نازک آن و در زمستان 
نوع کلفت آن استفاده می شود و پالتو مردان به مانند کاه متناسب با جايگاه آن ها در ايل است.

ل شاهسون
ل-ای

اردبی

لباس لباس زنانهاستان
توضیحاتمردانه

 

چوقا
ردا

کاه گوشی
گالش
چارق

پوشاکی زيبا و نمادی از اصالت و سادگی مردمان کويرنشين که معمواًل 
با نخ و موی بز بافته و ساخته می شدند و بر تن زنان و مردان سمنان 

جلوه ای خاص داشتند.

 کژين شوی و يا سرگيرا

لباس های بلند و معمواًل قرمزرنگ، سرپوش کژين اما قطعه ای بر لب 
چانه نيز به همراه دارد که َمِکنه گفته می شود و پارچه ابريشمی سه 

متری چارقد را بر سر محکم می کند همچنين طبق رسمی کهن، بانوان 
نوعروس جوان و خانم های متأهل از َمکنه های با پارچه قرمزرنگ 
استفاده کرده و دختران جوان و خانم های مجرد از مکنه با پارچه به 

رنگ سفيد و يا کرم رنگ استفاده می کردند.

 فراخ شوال سر پاره دار

ديگر لباس يا دامنی است معمواًل برای استفاده در مراسم عروسی 
و ميهمانی توسط خانم های متأهل استفاده  شده و دختران جوان از 

نمونه های گل دار استفاده می کنند. طول تقريبی پارچه مورد استفاده در 
اکثر اين نوع دامن ها در حدود 30متر است که به صورت بسيار پرچين 

دوخته  شده است.

 چارقد
رکن اصلی لباس زنان است که با پيراهنی به نام شوی، مزين می شود 

که با شريِت و جليقه ای معمواًل مخملی و به رنگ تيره که با سکه تزئين 
می شود، کامل شده و نمايی زيبا را به وجود می آورد

 َکِمرَوند

يکی از زيبايی های لباس های محلی اين منطقه، متعلقات اين لباس ها 
است که معمواًل از آن آويزان می شود محفظه هايی برای نگهداری 
سکه، خرما، آب نبات و ... که آن روزگار جزء الينفک لباس بانوان و 

به ويژه مادربزرگان بوده است شامل پارچه ای سفيد برای بستن به کمر 
يا »ِشلوار«

 پاپوش

زنان سمنان پاپوش های زيبايی نيز دارند که کماکان در برخی مناطق 
به ويژه توسط چوپانان کوه های بخش شمالی اين شهرستان استفاده 
می شود چيزی شبيه به گالش که با الهام از پاپوش های بلند خراسانی 

از يک کفی که اين روزها از الستيک خودرو تهيه می شود و يک و 
نيم متر پارچه معمواًل قرمز و يا قهوه ای ضخيم تشکيل شده و تا زانو را 

می پوشاند.

ل سنگسر
ی سر-ای

سمنان-شاهرود-مهد
لباسـهای محلـی ایران
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شليته يا چرخی شلوار، تمبون قمبلی
  

دامن پرچين و کوتاهی است از جنس پارچه ابريشمی و کتان های ظريف يکرنگ که معموال دورادور لبه پايين آن را با 
نوار سياه رنگی تزيين می کردند و به آن سياهيک می گويند. در تنديس های به دست آمده از دور اشکانيان مجسمه زنی با 
شليته ای بلند و پيراهنی نيمه کوتاه وجود دارد اما در حال حاضر از شليته  هنگام جشن ها و برای رقص های محلی استفاده 

می شود.

تمبان تنگه تمبان يا پشمبال
نوعی شلوار با الگوی ساده به رنگ تيره معمواًل از جنس پارچه ای سنتی کرباس و يا از جنس پارچه های تهيه شده از بازار به   

نام دبيت حاج اکبری است، در چين کمر تمبان به جای کش، نوار بلند کتانی يا کج استفاده می شود.

نيم ساق، جومه، نيم تنه، کليجه، چادر شو، چارقد، 
مندل، کوش، چاروق، پاتوئه از جمله پوشاک، 

سرپوش و پای پوش بانوان مازندران است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

جومه يا جامه
 

پيراهنی است که متناسب با فصل از پارچه های کرباس چيت يا چلوار دوخته می شود. نوع مرغوب آن را از ابريشم تهيه 
می کنند.

شلوار يا تمان يا 
پشمبال

به شلوارهای سياه يا آبی رنگ از جنس کرباس می گويند که گاه در زمستان از جنس چوقا تهيه می شد. مدل آن بلند تا مچ پا 
و الگوی آن ساده بود. برای چين کش کمر به جای کش، بند کمر به کار می رفت

تن پوشی دکمه دار و معمواًل يقه هفت از جنس پشم و به رنگ مشکی يا کبود است نيم تنه رامردان هنگام سرما بر روی نيم تنه
جامه های خود می پوشيدند.

چوخت، قبا يا 
کولک

کت پشمی ساده تيره رنگ با يقه برگردان و جلو
دکمه دار، که مردان در زمستان روی جامه می پوشند

عليجه را اعيان می پوشيدند. دامادها عليجه را به تن می کردند. عليجه معمواًل” بلندتر از کت معمولی و تا نزديک زانو بود.عليجه يا سرداری

تن پوش بلندی است که معمواًل” از جنس کرباس يا فاستونی تهيه می شود روی کمر لباده شالی به نام »کمر شال« از لباده
جنس پشم يا ابريشم می بستند.

لباس پشمی بلندی برای چوپان ها در شب ها به شمار می رود. چوخا به عنوان استر درونی شوال به کار می رفت. کردک: مانند شوال
شوال مورداستفاده چوپان ها است.

تن پوشی با آستين بلند نمدی است که مورداستفاده چوپان ها قرار می گيردبوشلوق

تن پوش نمدی و کوتاه تر از شوال و بوشلوق، شبيه جليقه ساده و گشاد اما نمدی است.پستک

بيشتر در نقاط کوهستانی مورداستفاده است جنس آن يا از پشم بره تازه متولدشده و يا از الياف پست تر بود و به آن ها پنج دستکش
انگليسی )پنج انگشتی( و يک انگليسی )يک انگشتی( می گفتند

جنس اين کاه از پشم حاجی شده است اين کاه پوشش مناسبی برای فصل زمستان است.کاه نمدی

کاهی است که قسمت پشت و دو گوش جلوی آن لب برگشته و همين امر علت نام گذاری آن استکاه گوشی

بيشتر مورداستفاده رمه گردانان است بهترين نوع آنار پوست بره تازه تهيه می شود و به آن کاه پوستی نيز می گويند. پوستين کاه

بيشتر از الياف پشمی تهيه می شود ساده و کاسه ای شکل است و معمواًل” در خانه و هنگام خواب استفاده می شودشب کاه

کاه پشمی کاسه ای شکل است که درون آن عرقچين و سطح آن دارای روزنه است. کاه سنگسری

دستاری نخی به شکل عمامه که دنباله آن پشت گردن آويزان می شود. به شال آن »ميربند« و هنگامی که بر سر مندل
می گذاشتند مندل می گفتند اين کاه در مناطق جلگه ای استفاده می شد.

جوراب ويژه چوپان ها بود. انواع کران تری از آن نيز با عنوان های رنگ رشت و آق بانو وجود داشت. نوع ديگر آن را گردن جرب
جرب می گفتند. و بافت ساده و يکرنگ داشت

مردم نواحی کوهستانی گيوه به پا می کردند. گروهی نيز گيوه کرمانشاهی که از نخ ابريشمی با الياف زيبا و کف چرم يا کوش
کائوچو بود، می پوشيدند. صندل های با کف نازک از چوب افرا يا مليچ را چو کوش می گفتند.

کفشی از چرم و به شکل نعلين که اغلب مورداستفاده روحانيون قرار می گرفت.شيخی کوش

چوموشک يا 
کفشی با کفی از چرم گاو و پاشنه نعل آهنی که تا مچ پا بود و در همه فصول استفاده می شدچموشک

چاروق
 

سنتی ترين کفش اين ناحيه که معمواًل باپاتوئه استفاده می شود و جنس آن چرم و دارای بندهای بلند برای بستن دور پا 
است.

مـــازنـــدران
لباسـهای محلـی ایران
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طبیعت در لباس چهار محال و بختیاری
ــگ،  ــر رن ــاری ازنظ ــال و بختي ــی چهارمح ــای محل لباس ه
طراحــی، دوخــت و تعــداد اجــزا لبــاس شــباهت های بســياری 
بــه لباس هــای مناطــق مختلــف اســتان های هم جــوار و 
نزديــک ماننــد اســتان های خوزســتان، کهگيلويــه و بويراحمــد 

و لرســتان دارد.
زندگــی عشــايری و زندگــی در روســتاها به خصــوص در 
شهرســتان لــردگان، کوهرنــگ و اردل  موجــب شــده کــه هنوز 

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــای محل ــار از لباس ه ــن دي ــان اي مردم
لباس هــای بومــی و منطقــه ای بارزتريــن مظهــر فرهنگــی اين 
مناطــق اســت و بــا توجــه بــه تفاوت هــای اقليمــی و فرهنگــی 
شــاهد رواج لباس هــای محلــی متنــوع هســتيم. پوشــش 
ــان و مــردان چهارمحــال بختيــاری باهــم متفــاوت  محلــی زن

اســت.
معــاون صنايع دســتی اداره کل ميــراث فرهنگــی چهارمحــال و 
بختيــاری در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص لباس های 
محلــی چهارمحــال و بختيــاری مــی گويــد: لباس هــای محلی 
ــی  ــاد و رنگ ــای ش ــتان از پارچه ه ــن اس ــاری اي ــق بختي مناط
دوختــه می شــود و بيشــتر رنگ هــا برگرفتــه از طبيعــت 

پيرامــون زندگــی اســت.
ــر  ــه ازنظ ــتی ک ــر دس ــن هن ــی اي ــرداد رئيس ــه مه ــه گفت ب
ظرافــت بســيار نــازک اســت، هــم در فصــول گــرم و هــم ســرد 
بــه علــت خاصيــت هم دمايــی مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد.
وی يــادآور می شــود کــه لبــاس محلــی مــردان بختياری)چوقا( 

به تازگــی در فهرســت آثــار ملــی کشــور ثبت شــده اســت.

لباس  محلی لرستان؛ اوج زیبایی در 
نهایت سادگی

زيبايــی زنــان لــر در پوشــش »ســرداری« و اقتــدار مــردان ايــن 
ديــار در ردای »شــال و ســتره« همگــی تبلــوری از زيبايی هــای 

تاريــخ و تمدن لرســتان اســت.
پوشــاک زنــان لــر بنــا بــه موقعيــت اجتماعــی، اقتصــادی و از 
ــوردار  ــخصی برخ ــای مش ــنی از ويژگی ه ــرايط س ــی ش طرف
اســت بــه طــوری کــه پوشــاک زنــان جــوان لــر بــا پارچه هــای 
ــا و  ــربندهای زيب ــا س ــاد ب ــای ش ــا و طرح ه ــوان در رنگه ال
ــره  ــگ تي ــه رن ــی ب ــر پارچه هاي ــان مســن ت رنگــی اســت وزن
ــح  ــفيد را ترجي ــياه و س ــربندی س ــاده و س ــای س ــا طرح ه ب

می دهنــد. 

توضیحاتلباس مردانهلباس زنانهاستان

لچک
چارقد
پاکش
دستينه
شليته
پيراهن

 

لباس های مجلسی بانوان بختياری بيشتر از 
پارچه های گيپور و سنگی است.

برای دوخت لباس يک بانوی بختياری حدود 
هشت متر پارچه مصرف می شود که حدود دو متر 
برای پيراهن و شش متر پارچه برای دامن مصرف 

می شود.
برای دوخت لباس های ترکی اين استان بيش از 10 

متر پارچه مصرف می شود.

کاه، پيراهن، شلوار دبيت،  
شال کمر، قبا و گيوه

لباس محلی مردان بختياری به نام چوقا است که از 
پشم بافته می شود و قيمت بااليی دارد.

چوقا به عنوان شاخص ترين هنر دست زنان عشاير 
بختياری است که همين ويژگی در معرفی، مردان 

بختياری را با ساير اقوام متمايز می سازد.

ی
ل و بختیار

چهار محا

لباس لباس زنانهاستان
توضیحاتمردانه

 

لرســــــتان

 
 
 
 
 
 
 

»تره« و 
»گل ونی«

 
 

سرپوش ابريشمی مخصوصی است که زنان لر به سر می بندند و به لری آن ها »ساوه« می گويند. 
»تره« را در حالت عادی و در روزهای معمولی می بندند ولی زنان لرستانی برای شرکت در مراسم 

جشن و سور، نوعی از آن ها به نام »گل ونی« که رنگين است روی تره می بندند. در طرح اين 
روسری ها که به طور معمول از جنس ابريشم هستند نقش ها و رنگهای مختلف به کاررفته که با 

گره خاصی به دور سر پيچيده شده و گوشه های آن هم به صورت آويزان بر پشت سر قرار می گيرد.

 کلنجه
»کلنجه« کت مخملی است که بر روی پيراهن زنان لر پوشيده می شود و يقه و لبه های دم آستين 

و دور شکاف آن يراق دوزی و نواردوزی شده است.
»کت« که نيم تنه را می پوشاند، نواردوزی ندارد و با دکمه در جلوبسته می شود.

 سرداری
»سرداری« که پوششی است بلند تا به پشت پا، جلوی آن بدون دکمه است با آستينی تا آرنج که 

اغلب از مخمل با رنگهای مشکی، سبز و قرمز تهيه می شود. دوره های آستين و دامن آن به پهنای 
دو تا سه انگشت يراق دوزی و نواردوزی شده است.

  کمر چين

»جليقه« که هميشه باز است و دکمه ندارد و در قسمت جلوی آن يراق دوزی و سکه دوزی شده  جليقه
است.

 شلوار

شلوار يا به زبان محلی لرستان »شاوال« عبارت است از زير جامه ای ليفه دار يا کمری دار به مدل 
شلوارهای کردی از پارچه های الوان رنگی که زير پيراهن می پوشند.

شلوار زنان لر از لحاظ ترکيب و جنس پارچه دو قسمتی و دورنگی است به طوری که از دمپا تا 
حدود باالی زانو، پارچه ساده با نقش بندی و نواردوزی شده و قسمت باالتر به رنگ ديگر و گلدار 

است.

شلوار مردان لر به طرح و هيبت شلوارهای کردی است و پيراهن آنان با برش ساده و اغلب به شلوار 
رنگ سفيد و گاه رنگی است.

جومه يا  
کراس

پيراهن مردان لر که در گويش محلی به آن »جومه« يا »کراس« می گويند دارای آستين های بلند 
و يقه گرد بوده و از جنس کرباس و به رنگ سفيد تهيه می شد.  

شال 
»شال« پارچه بلند و سفيدی است به عرض 90-۶0 سانتی متر و به طول 9-۶ متر از جنس 

چلوار که آن ها چند دور به کمر می پيچانند و عاوه بر آن در مواقع ضروری از آن به عنوان کفن، 
پيچاندن محل زخم يا طناب استفاده می کردند.

ستره 

»ستره« قبای مخصوصی است که اندازه آن تا زير زانو بوده و بيشتر در مواقع رسمی از آن استفاده 
می شود و از قديمی ترين انواع پوشاک در ايران است که در طرح های گلدار و شاد برای مراسم 
شادی و جشن و در طرح های ساده با رنگهای کم مايه در انجام مراسم تشريفاتی و عزا به کار 

می آيد.

کاه مدور بدون لبه ای بوده که از نمد ساخته شده استکاه نمدی 

نوعی کفش دست ساز محلی است که کف آن چرم و يا پاستيک ضخيم و محکمی است که گيوه 
رويه آن به صورت نخ تابيده بافته می شود.

کپک يا  
فرجی

يک نوع قبای نمدی پشمی محکم است که معموال مورد استفاده چوپانان می باشد و در مواقع 
جنگ از آن به عنوان لباس رزم استفاده می شود زيرا ترکيب بسيار فشرده ای در ساخت آن بکار 

رفته است.

نيز نوعی باالپوش مردانه است که بيشتر در منطقه بختياری لرستان و چهارمحال و بختياری مورد غوغا  
استفاده قرارگرفته و جنس آن از پشم گوسفند بوده و توسط زنان بختياری بافته می شود.
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َکندوره

يکی از پيراهن های مشهور زنان بندرعباس است
همان پيراهن گاندورا اسپانيايی و اروپايی است که اعراب مسلمان قرن هشتم ميادی به جنوب ايتاليا و اسپانيا بردند و با استقبال خوب مردم اروپا مواجه شدند.

اين لباس دارای حاشيه نوار دوزی پهن در ناحيه دور کمر است و اندامی بودن آن و انتخاب قد تا حد زانو به مدل و دوخت ان تنوع ميدهد و از طرف ديگر باعث نمايان شدن 
زيبايی شلوارهای بندری می شود شايد به همين علت است که کندوره رايج ترين پيراهن در بين زنان و دختران جوان بندری است.

در گذشته پيراهن کندوره را از پارچه های بمبايچی، چيناوی، ابريشمی، اطلسی رنگارنگ و چالوس می دوختند
به پيراهن کندوره »چهار درزی« هم می گفتند که در اصل دارای شش درز بود. دامن  شش تکه پارچه دوخته می شد و بر روی هر يک از درزها يک قطعه زری مارپيچ 

می دوختند.
پيراهن کندوره با يقه ای گرد که در جلو بسته می شود دو برش عمودی از سرشانه تا خط سينه و پايين دامن دارد که از پهلوی يقه تا درز وسط از پارچه رنگی متفاوت و برای 

لبه آستين نيز به صورت دو تکه از پارچه های ديگر استفاده می شود اين پيراهن بر روی يقه تا زير سينه و همجنينی لبه استين تا باالی مچ درزهای باال و پايين آستين ها و 
تکه های مثلثی زير بغل )سنبوسه های زير بغل( حاشيه پايين دامن و در مدل کندوره که در نواحی مرکزی و به ويژه بندرعباس و حومه آن دوخته می شود خط زير سينه تا 

کمر به صورت پهن نوار دوزی می شود و دامن آن دارای چين های ريز است.

َگَون-اُشُکم-
ه-آستين  نُشت َ

فراخ-ِکلوش
عجمی-چينی، 

گشاد عربی
ساده شالی

 

چادر

پارچه هايی که در قرن حاضر در شهرهای بندرعباس، ميناب، بندرلنگه به عنوان چادر مورد استفاده است عبارتند از: شيله، شيله نيم طاقه، شيله بند زرد، شيله بند سبز، شيله 
نيم فاق براق، اطلس، کيش، ويل، ژورژت، س وفون، ويل لندنی، ويل گل ابريشمی و غيره. بيشتر چادر ها به رنگ های قهوه ای، خردلی و خاکستری مايل به آبی و دارای 

طرح ها و نقش های بسيار زيبا و جذاب است.
بيشتر نو عروسان از چادر ويل گل ابريشمی سبز رنگ استفاده می کردند. چادر عروسان حاشييه زيبا و پشت آن اشرمه )يک نوع زری دوزی( تزيين می شد. غروس و 

نوعروسان عاوه بر چادر گا ابريشمی از چادر سوفن ساده سبز رنگ با تزيينات خوس و گابتون و پولک بوته دوزی هم استفاده ميکردند. در روزها و شب های عروسی آن 
را می پوشيدند و در موقه حنابندان تمام بدن به استثنا دست ها و پاها آن هم تا مچ در زير چادر سبز مستور و پوشيده می شد.

معموال چادر بندری را به دو شيوه ميبندند)ال نيم ال و کول زدن( در يک روش يک گوشه را با دست بر روی دوش می اندازند و طرف ديگر آزاد است ودر شيوه ديگر يک 
طرف چادر را دور سر می پيچيدند و گوشه آن را در ناحيه گوش رها می کنند.

شلوار بندری
 

شلوار بندری در استان هرمزگان به نام»شلوار دمپا تنگ« خوانده می شود که از مچ پا تا زانو تنگ بوده و از زانو تا کمر حالت لوزی شکل به خود گرفته و کاما گشاد و 
راحت است. اين شلوار برشی مانند شلوار زنان ترکمن و کرد دارد و کمری آن را ليفه ای دوخته و با کش يا پارچه محکم می کنند. شلوراهای بندری را به رنگ های سبز و 
قرمز و زرد، آبی و نارنجی و با پارچه هايی از جنس تترون، پوپلين و چيت برای استفاده روزمره و پارچه های کلفت و زری دار مثل اطلس و زربفت و ساتن برای مجالس و 

عروسی ها می دوزند.
برای راحتی در هنگام پوشدن دمپای شلوار را به طرف داخل پا چاک می دهند که با زيپ و يا دکمه ای دست ساز بسته می شود. دمپای شلوارهای بندری از مچ پا تا روی 

زانو تزيينات بسيار زيبايی دارد که نسبت به تن پوش ها از تنوع بسياری برخوردار بوده
تزيينات شلوارهای بندری بر اساس نوع و محل جغرافيايی دوخت آن اسامی مختلفی دارد که عبارتند از:بادله تمام، ودويی دستی، ودوييچرخی، پولکی، حاشی ه ای، 

سرپارچه ای، گابتونی، خوس لنگه ای، ودويی اطلسی و نخی.

پيراهن کمر 
چين

 

اين پيراهن گاه با باالتنه ساده و يقه گرد دوخته و گاه با برشی دالبری شکل در زير سينه و يقه هفت که زير سينه تا خط کارور را چين های منظمی می دهند. آستين های 
اين پيراهن دو تکه بوده که شامل تکه آستين و سر آستين ها می باشد. سر آستين های اين پيراهن را اندازه مچ دست می دوزند و با چين های ريزی سر آستين ها را به آستين 

وصل می کنند.
دامن پيراهن از دوتکه تشکيل می شود که هر تکه دو برابر تکه قبلی انتخاب و با چين های منظمی به هم وصل می شود که دامن حالتی چين دار و پف به خود می گيرد 

سپس چين باالی کمر پيراهن را به باالتنه وصل می کنند و قد آن را تا باالی زانو می دوختند.
درزهای زير سينه و روی کارور و همچنين خط کمر دور يقه و درزهای باال وپايين دامن را با نوارهای زيبا تزيين می کنند. برای اين پيراهن دو جيب روی دامن در نظر 

گرفته که جيب ها حالتی کيسه مانند داشته و دوخت آن بر اساس سليقه افرد متفاوت است.
پيراهن کمر چين با يقه دلبری، سينه پوپی، سينه کفتری و يقه ذوزنقه ای با پارچه های اطلس و گرانبها برای مجالس عروسی و پارچه های وال و چيت و نخی بسته به 

مراسم مورد استفاده دوخته می شود.

اورنی
 

اورنی را با پارچه حرير و يا شيفون تهيه می کنند. اين روسری دارای تزيينات بسيار متنوع به صورت گل های ريز و درشت بته جقه ای، گل بادامی، و غيره که در جلو صورت 
و سطح داخلی اورنی با پولک و گابتون و يا با نخ های طايی و نقره ای و با چرخ گلدوزی می کنند و اين روسری به علت استفاده راحت تر و ساده تر نسبت به جليبل های 

ديگر در رنگ های شاد و زنده سبز، قرمز، نارنجی و زرشکی و آبی دوخته می شود که اصوال با لباس هماهنگ است. اورنی را دور سر و صورت می پيچند و يک قسمت آن را 
روی سينه آزاد رها می کنند که در اصطاح محلی به آن کول”kul” گفته می شود

غنای فرهنگی در لباس هرمزگان
ــوان نشــان و  ــه عن ــزگان ب ــتان هرم ــی اس ــای محل لباس ه
نمــادی از جنــوب شــناخته می شــوند و بــه جــرات مــی تــوان 
ــاس  ــه لب ــت ک ــی اس ــی از مناطق ــزگان يک ــه هرم ــت ک گف
ــه  ــت ک ــران اس ــه ای از اي ــا منطق ــود را دارد و تنه ــاص خ خ
ــود و  ــوش خاصــه نمی ش ــاص از تن پ ــی خ ــه نوع پوشــش ب
از تن پــوش، حجــاب و روســری گرفتــه تــا زيــوراالت را شــامل 

می شــود.

س
بنـــــدرعبـــــا
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لباسـهای محلـی ایران

لباس های محلی و سنتی استان بوشهر
ــن  ــد هــزار ســاله اســت و اي ــی چن اســتان بوشــهر داری قدمت
ــای  ــی به ج ــار تاريخ ــوان در آث ــی می ت ــه خوب ــوع را ب موض
ــار مشــاهده  ــن دي ــف تاريخــی در اي ــده از دوره هــای مختل مان
ــی رود  ــار م ــی انتظ ــگ غن ــخ و فرهن ــن تاري ــار اي ــرد. در کن ک
کــه مــردم ايــن ديــار دارای پوشــش های خــاص بــوده و 
ــته  ــود داش ــهر وج ــتان بوش ــردم اس ــای مخصــوص م لباس ه
ــود  ــف شــاهد وج ــتان های مختل ــه در اس ــه ک باشــد، همانگون

ــتيم ــژه ای هس ــای وي ــن لباس ه چني
بــا ايــن حــال ضمــن جســتجويی کــه در نقــاط مختلف اســتان 
داريــم، لباســی کــه ويــژه مــردم ايــن اســتان باشــد را نيافتيــم؛ 
بــه جــز لباس هــای مخصــوص عشــاير و يــا عرب هــای ايــن 

ســرزمين.

لباس مردم سرزمین آب و آفتاب
زنــان ســرزمين آب و آفتــاب و چشــمه ســارهای جوشــان هنــوز 
هــم بــه رســم و آييــن کهــن لبــاس پوشــيده و ســنت خــوب 

ــد . ــاد نبرده ان ــی را از ي ــاس محل پوشــيدن لب
لبــاس محلــی زنــان کهگيلويــه و بويراحمــد، چــون دســتبافته 
ــگاره  ــد و ن ای اســت کــه زيبايــی و رنــگ در آن مــوج مــی زن
ای اســت کــه عشــق و زيبايــی را بــا هويــت ايلــی مردمــان اين 

ســرزمين پيونــد مــی دهــد.
ــی از  ــن زيباي ــد در عي ــه و بويراحم ــی کهگيلوي لباســهای محل
اصالــت و شــکوه برخوردارنــد و بــه عنــوان ســوغات نيــز هديــه 

ای ارزشــمند از ايــن ديــار چهــار فصــل هســتند.

لباس استان
زنانه

لباس 
توضیحاتمردانه

 
 

ناس 

در زمان های قديم، 
برخی از تجار استان 

بوشهر لباس های خاصی 
داشتند که به آن »ناس« 

گفته می شد؛ اين لباس 
شامل کت و شلوار و 

کفش و جوراب بود که 
همگی به رنگ کرم و يا 

سفيد بودند.

قبا 
اين لباس بيشتر برای 
افراد متشخص مورد 

استفاده قرار می گرفت.

عبا و  
مه  عما

 لباسهای ويژه عشاير

بــــوشهــــر

توضیحاتلباس مردانهلباس زنانهاستان

 کاه

کاه  زنانه در رنگها و طرحهای مختلف از پارچه ای الوان دوخته می شود که از 
گذشته تاکنون به يک شکل برش داده شده و بر روی آن گلدوزی يا مهره دوزی 

وپولک دوزی انجام شده و نواری زيبا دور تا دور آن دوخته شده که با سکه های طا 
و يا نقره تزئين می شود.

اين کاه ها بيشتر از پارچه های مخمل رنگارنگ دوخته و با دو نخ زير گلو بسته 
می شود.

 کهنه

روسری محلی که در زبان لری به آن »کهنه« می گويند در رنگهای مختلف و بيشتر 
با پارچه تور دوخته می شود.

برای دوخت اين روسری پارچه ای به طول 1٫5 متر را به صورت مثلث برش می 
دهند و دورتادور روسری را مثل کاه با پولک يا منجوق تزئين کرده و برای بستن آن 

از سوزن قفلی استفاده می کنند.

 چارقد

»چارقد« از ديگرسرپوش های زنانه استان است که شبيه روسريهای زنان ترکمن 
است، با اين تفاوت که اين چارقد طول و عرض بيشتری داشته و برای پوشيدن بايد 

تا شده و به شکل نواری به پهنای 10 سانتيمتر در آورده شده و سپس بر روی کاه و 
تور و به صورت آويخته از پشت سر بسته می شود.

 دلگ

»َدلگ« نوعی کت زنانه است با آستين های بلند که اين تن پوش در رنگ های 
مختلف و به اقتضای سن زنان با تزئينات زيبايی در فصول سرما و مراسم عروسی 

مورد استفاده قرار می گيرد.
دلگ معموال با پارچه مخمل دوخته شده و با يک پارچه نخی آستر دوزی شده و با 

نواری دور تا دور آن را تزيين می کنند.

 جومه
جومه تن پوشی است بلند که تا نوک پا می رسد و شبيه يک مانتوی بلند بدون دکمه 
است که در دوطرف آن چاک وجود دارد و برای دوخت اين جامه زنانه دو متر پارچه 

استفاده می شود.

 تومون

دامنی بلند و چين دار است که تا نوک پا می رسد
اين دامن معموال با هفت متر پارچه يا بيشتر و به دو حالت »تومون دمه ای« و 

»تومون چينی« دوخته می شود.
در حالت چينی عاوه بر اين هفت متر، پارچه ای ديگر به طول هفت متر يا بيشتر را 
به تکه هايی با عرض 20 تا 30 سانتی متر برش داده و سپس چين پليسه می زنند.
اين چين در آخر دوخت تومون به انتهای آن و در طول پارچه اضافه شده و شکل 

زيبايی دارد.
در حالت دمه ای نواری زيبا که در اصطاح محلی به آن »پرچوک« می گويند در 

انتهای تومون و در طول آن دوخته می شود.

مردان اين ديار کاهی از جنس نمد بر سر می گذارند که به کاه نمدی معروف کاه نمدی 
است و نمونه های آن نيز در نقوش طاق بستان و تخت جمشيد ديده می شود.

چقه و زناره 

نوعی پوشش است که پيراهن آن از نوع کنف بوده و ردای بلندی است که تا زانوها 
می رسد و با کمربندی پارچه ای که شال نام دارد دور کمر پيچيده و پوشيده می 

شود.
در اين لباس از ريسه ای که دستبافت خود عشاير است و الوان و رنگ رنگ بوده بر 

روی لباس استفاده می کنند و آن را بر شانه ها بسته و از جلوی سينه رد می کنند.

شال معموال پارچه ای نخی و ساده است که دو متر طول و نيم متر عرض دارد.شال 

دلگ 
ردايی است بلند که تا زانو می رسد و معموال از پارچه های نخی گلدار و رنگارنگ 

دوخته می شود.
دلگ با دکمه بسته می شود و از دو طرف دارای چاک است.

شلوار سنتی و محلی مردان در اين استان شلوارهای معموال نخی است که امروزه با شلوار 
پا پيچ در ناحيه ساق پا بر روی دلگ يا چقه زناره پوشيده می شوند.

گيوه 

پاپوشهای مرسوم در اين سرزمين، معموال گيوه و کفش ملکی بوده که احتمااًل وجه 
تسميه ملکی به مناسبت آن است که پادشاهان می پوشيدند.

استفاده از گيوه در ميان مردان استان تقريبا منسوخ شده و تنها گاهی در عروسيها با 
چقه و زناره می پوشند.

کهگیلـــویه و بویـــر احمـــد
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لباسـهای محلـی ایران

یزد و زرتشتیان محلی پوش
ــاری،  ــوچ و بختي ــر، شــمالی، بل ــرد،  ل ــوام ک ــد اق ــا مانن يزدی ه
ــه  ــنتی ک ــای س ــا لباس ه ــد ام ــژه ای ندارن ــنتی وي ــاس س لب
ــر  ــوده، امــروز تنهــا ب ــه مــردم يــزد ب ــوط ب قرن هــا پيــش مرب

تــن اقليت هــای زرتشــتی ديــده می شــود.
ويژگــی لباس هــای ســنتی زرتشــتيان، پوشــيدگی ايــن لبــاس 
اســت کــه از قرن هــا پيــش و حتــی قبــل از اســام بــه هميــن 
شــکل بــوده و ايــن امــر نشــان می دهــد کــه در ايــران، حتــی 

ايــران قبــل از اســام،   هرگــز برهنگــی رواج نداشــته اســت.
ــژه  ــه وي ــه خاطــر گرمــای هــوا، پوشــيدن جــوراب ب ــزد ب در ي
در ميــان مــردان چنــدان بــاب نيســت و اغلــب آنهــا در بيشــتر 
ــا  ــک ي ــای خن ــد از کفش ه ــعی می کنن ــال، س ــای س روزه
ــد  ــرا معتقدن ــد زي ــتفاده کنن ــاز اس ــای روب ــی و کفش ه دمپاي
خنــک نــگاه داشــتن پــا، بــه خنــک نــگاه داشــتن همــه بــدن 

کمــک می کنــد.
مــردان و زنــان يــزدی معمــوال از پارچه هــای تمــام نخــی کــه 
ــود،  ــد می ش ــی تولي ــی و صنعت ــای خانگ ــزد و در کارگاه ه در ي
بــرای دوختــن لبــاس در خانــه اســتفاده می کننــد و از آنجــا کــه 
ــکل  ــته يک ش ــزد، در گذش ــدی ي ــخ تولي ــام ن ــای تم پارچه ه
ــه  ــهرت يافت ــزدی ش ــای ي ــد، بيژامه ه ــرح بوده ان ــک ط و ي

اســت.

پوشش بلوچ و سیستانی
ــاده و  ــاس س ــتانی، لب ــردان سيس ــون م ــوچ همچ ــردان بل م
ــن  ــر ت ــاً ســفيد اســت ب ــه همــراه دســتاری کــه عموم ــد ب بلن
ــوع بســتن دســتار در مناطــق مختلــف  ــد گفتنــی اســت ن دارن
بلوچســتان تفاوت هايــی دارد. آنچــه بيــش از همــه جلب توجــه 
ــان و  ــت زم ــاظ گذش ــه لح ــه ب ــت ک ــی اس ــد تغييرات می کن
ــت و  ــتان در دوخ ــتان و افغانس ــور پاکس ــا کش ــواری ب هم ج

ــت. ــده اس ــا ايجادش ــرش لباس ه ب
پاپــوش  از  وزنــان  مــردان  دور  نه چنــدان  روزگاری  در   
ســواس » sovas« کــه از اليــاف نخــل وحشــی بــه نــام 
ــد. پوشــاک  داز »daz« ســاخته می شــد اســتفاده می کردن
ــت. در  ــوردار اس ــژه ای برخ ــی وي ــران از زيباي ــان و دخت زن
ــرد  ــر منحصربه ف ــه از هن ــای زنان ــن لباس ه ــت و تزيي دوخ
ــه  ــود ک ــتفاده می ش ــوچ اس ــوار دوزی بل ــوزن دوزی و پري س
هنــر ســوزن دوزی روی پيش ســينه، سرآســتين، جيــب بلنــد 
ــی  ــن خودنماي ــلوار در پايي ــيه ش ــن حاش ــو و همچني در جل

می کنــد.

ــه  ــت ک ــکلی اس ــتطيل ش ــری مس ــوچ، روس ــان بل ــتار زن دس
ــد  ــود. باي ــن می ش ــوال دوزی تزيي ــی و پري ــر بلوچ ــط هن توس
ــد  ــل می کن ــوچ را کام ــان بل ــی پوشــاک زن ــت آنچــه زيباي گف
زيورآالتــی از طــا و جواهــر اســت کــه ســاخت آن نيز يکــی از 

هنرهــای ســنتی و اصيــل منطقــه اســت.
ــه خــود،  ــاس ســنتی و روزان ــر لب ــان سيســتانی عــاوه ب  زن
نوعــی لبــاس نيــز جهــت اعيــاد و جشــن ها تــدارک 
زيباســت.  و  هنرمندانــه  نــوع خــود  در  کــه  می بيننــد 
نوعــی  سيســتانی،  زن  روزمــره  لبــاس  مشــخصات  از 
ســوزن دوزی اســت کــه در حاشــيه يقــه و سرآســتين لبــاس 
ــد.  ــياه دوزی« گوين ــه آن »س ــل ب ــی رود و در مح ــه کار م ب
ــود.  ــکيل می ش ــاد تش ــلوار گش ــن و ش ــاس از پيراه ــن لب اي
ــن دار  ــر آن چي ــو و دور کم ــن زان ــا پايي ــن ت ــدی پيراه بلن

ــت. اس
ــر  ــر س ــکل ب ــتطيل ش ــتاری مس ــز دس ــتانی ني ــان سيس زن
ــروزه  ــه ام ــاد ک ــم ش ــن ها و مراس ــاک جش ــد. پوش می بندن
ــن،  ــلواری پرچي ــکل از ش ــود متش ــتفاده می ش ــر از آن اس کمت

ــت. ــرف اس ــاک از دو ط ــا دو چ ــو ب ــاالی زان ــا ب ــی ت پيراهن

توضیحاتلباس مردانهلباس زنانهاستان

یـــــــــــزد

لباسی ۶ تکه شامل:
کاهک يا لچک

پيراهن زير يا سدره
پيراهن رو

روسری يا مقنی
شلوار و کفش

 

البته اين لباس اين روزها تغييراتی داشته و اغلب به جای شلوارهای بلند، 
جوراب هايی به رنگ روشن می پوشند، پيراهن آنها يک تکه شده و لچک نيز 

کمتر در لباس زنان زرتشتی ديده می شود و در عوض روسری هايی که به 
سر می کنند، بسيار بلند است و گاه تا پشت ران را می پوشاند.

اصلی ترين لباس زنان زرتشتی، پيراهن و روسری آنها است و معموال اين دو 
را از بهترين پارچه ها تهيه می کنند.

برای دوخت اين پيراهن ها اغلب از پارچه های ابريشم، اطلس و زربفت 
استفاده می شود که اندازه آنها معموال تا زانو يا کمی زير زانو می رسد و 

حاشيه های پايين لباس و آستين آن،   بنا به ذوق و سليقه هرکس با نوارهای 
مختلف تزئين می شود.

مکنا يا همان روسری نيز ديگر لباس اصلی زنان زرتشتی است که اين 
لباس نيز از پارچه های زيبا با رنگ های شاد تهيه می شود. مکنا معموال يک 
متر عرض و سه تا 3.5 متر طول دارد و به طور کامل سر را می پوشاند و در 

قسمت جلو تا روی دست ها و از پشت، سر تا پا را می پوشاند.

 

لباس پنج تکه 
شامل:
سربند

پيراهن زير
پيراهن رويی
شلوار و کفش

اين لباس ها چندان سنتی به نظر نمی رسد و اصل لباس سنتی آنها، لباسی 
است که در مراسم های مذهبی خود بر تن می کنند و شامل يک پيراهن 

بلند، کاه و شلوار است که برای هر سه آنها از رنگ سفيد استفاده می شود.
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نقش رنگ ها برلباس اقوام گلستان
نگارسـتان ايران زمين رنگين کمانـی از اقوام ايرانـی و غير ايرانی 
را در دل خـود جـای داده و هـر قوم با لباس و سـنت های خاص 

خـود در گلسـتان در کنار يکديگـر زندگی می کنند.
پوشـش هـر قوميـت نشـان اصالـت و فرهنـگ بر خواسـته 
از سرزمينشـان و درواقـع هويتشـان اسـت. اقـوام متعددی 
ايـن اسـتان زندگـی می کننـد شـامل ترکمن هـا،  کـه در 
ترک هـا  بلوچ هـا،  سيسـتانی ها،  فارسـی زبانان، 
)آذربايجانـی و قزلبـاش(، کردهـا، تاجيـک هـا، مازندرانـی 

هسـتند. قزاق هـا  و 
 پوشـش و لبـاس ترکمن ها را در وهلـه اول می توان به دودسـته 
سـنتی و امروزی تقسـيم کرد. پوشـش سـنتی يـا قديـم تا قبل 
از تاش هـای رضاخـان برای يکدسـت کردن شـکل لبـاس در 
ترکمن صحـرا و کل ايـران  اسـتفاده می شـد و پوشـش جديد که 
تـداول آن بـه دوره بعد از يکدسـت شـدن شـکل لبـاس مربوط 

بـوده و تا حـال حاضر تـداوم دارد.
 پوشــش ســنتی لباس هــای ترکمنــی از مــواد گوناگونــی 
چــون ابريشــم، پوســت، کتــان و پنبــه فراهــم می شــد. البســه 
اصيــل ترکمنــی اعــم از مردانــه و زنانــه از جنــس ابريشــم بــود. 
ــان باهــم  در مبحــث لباس هــای ســنتی، پوشــاک مــردان وزن

ــت . ــی داش ــای کم تفاوت ه

ــوش،  ــار قســمت تن پ ــه چه ــوان ب ــردان را می ت ــای م لباس ه
شــلوار، کاه و کفــش تقســيم کــرد.

ــوع   ــن  ن ــت . اي ــوع اس ــيار متن ــن  بس ــان  ترکم ــای  زن لباس ه
ــنی   ــای  س ــا دوره ه ــه  ب ــت  و فلســفه  خاصــی  دارد ک ــوع  عل تن

ــن  از  ــران  ترکم ــان  و دخت ــن  زن ــت. همچني ــط اس ــان  مرتب آن
ــه   ــد ک ــتفاده  می کنن ــون  اس ــورآالت  گوناگ ــا زي ــی  ب لباس هاي
ــه  ــز ب ــان ترکمــن هــم ني ــاس زن ــوع  جالب توجهــی  دارد. لب تن

ــود. ــيم می ش ــته تقس ــار دس چه
 

توضیحاتلباس مردانهلباس زنانهقومیتاستان

ترکمن

 
دون

 
 

لباس  اصيل  ترکمنی  ردای  بلندی  بود که  از ابريشم  دوخته  می شد و تا زير زانوان  می رسيد و »دون« نام  داشت. دون  بنا به  رنگ  و نوع  بافت  بر 
دو نوع  بود. اگر از ابريشم  کامًا قرمزرنگ  دوخته  می شد، »قيزيل دون« يا »قيرميز دون« و اگر از ابريشمی  دوخته  می شد که  رنگ  آن  متمايل  
به  زرد بوده  و بافت  پارچه  آن  يکنواخت  نبود، درواقع  اگر رنگارنگ  و راه راه  بود »قار مادون« نام  داشت. بر حاشيه  دون،   نوارهای  سوزن دوزی  از 

نوع  آالجا »دو نخ  تافته  سياه وسفيد يا تيره  و روشن« وجود داشت  که  به  زيبايی  اين  لباس  می افزود. بر کمره  دون  کمربندی  از شال  گاه  آراسته  به  
نقره  می بستند که  به  آن  قوشاق و يا »تيرمه  شال « می گويند.

باالپوشی  است  بلندتر از کت های  کنونی  که  از کرک شتر تهيه  می شود. چأکمن  تهيه شده  از کرک ظريف  و مرغوب  را »اينچه  چأکمن« و چأکمن 
چأکمنی  را که  از کرک زبر تهيه می شود »يوغين چأکمن«   می نامند.

يا پوستين  که  در هوای  سرد استفاده  می گردد و بنا به  نوع  پوستی  که  از آن  تهيه  می شد، انواع  مختلفی  داشت. پوست  به کاررفته  در ايچمک ايچمک 
دباغی شده  و سپس  با انواع  مواد طبيعی  به  رنگ  زرد درآورده  می شود.

کوينک 
  پيراهنی  ساده  و فاقد يقه  بود و يا يقه ای  کوتاه  و مدور و بدون  دکمه  داشت  با آستين هايی  بلند که  به جای  دکمه، بندهايی  در آن  به  کار می رفت. 

پيراهن  ديگری  نيز دوخته  می شد که  آن هم  ساده، منتها دارای  يقه  کج  يا کناری  بود. اين  يقه  با سوزن دوزی های  مفصلی  زينت  داده  می شد و 
سرآستينش  نيز گلدوزی  شده  بود.

شلوار مردانه  عبارت  از تنبان  گشادی  بود که رشته ای  پنبه ای  ليفه  آن  را تشکيل  می داد و سر آن  را گاه  با »هوتاز« يا منگوله  می آراستند اين  شلوار شلوار 
»باالق« نام  داشت .

کاه پوستی  با پشم های  نسبتاً بلند که  انواع  گوناگون  داشت  که  عبارتند از دوومه  تلپک، بوخار تلپ، شيپيرما تلپک.تلپک 

غالباً با نقوش  گوناگون  سوزن دوزی  می شد و در برخی  لهجه ها »تاخيا« يا »تايخا« خوانده  می شد.بؤروک يا عرقچين  

اصلی ترين  پاپوش  مردان  چکمه های  بلند چرمی  با نوک برگردان  بود که در ترکمنی  نيز »چکمه« نام  داشت. چاريق، دوالق  و چپک انواع چاريق، دوالق  و چپک 
مختلف چکمه های ترکمنی است که مورداستفاده مردان ترکمن قرار می گيرد.

زنان  ترکمن  پيراهن های  ابريشمين  می پوشيدند که  غالباً به  رنگ  قرمز بود در قسمت  يقه  و سرآستين  سوزن دوزی  می شد. قيرميز کؤينک

باالق  يا شلوار
انتهای  پاچه  شلوار زنانه  سوزن دوزی  مفصلی  داشت  که  به  اسامی  گوناگونی  خوانده  می شد. ازجمله  »دويه  کله«، »سکديرمه  چويچه«،   

»ايکی حورمان« و غيره  که  به  ترتيب  از پايين  تا نزديکی  ساق  پا را تشکيل  می داد.

کاه و روسری 
بؤروک يا 
عرقچين

 

 

روی  اين  کاه  گرد و صاف  )بدون  برجستگی( بود و دختران  آن  را با زينت آالت  نقره ای  ازجمله  پولکی  و قبکها می آراستند. دختران  غالباً بؤروک 
را بر سر گذاشته  و از روسری  استفاده  نمی کردند.

در ميان  برخی  از طوايف  روسری هايی  به  نام  »چأشو« رواج  داشت  که  خود بر چند نوع  است  از قبيل : »اريش  چأشو«، »المينچه  چأشو«، »آتاز 
چأشو«، »قارتما چأشوو«، »چأشو چارقد« که  عموماً به  روسری  مربعی  شکل  و ابريشمين  اطاق  می شود.

در ميان  برخی  از ترکمن ها نيز روسری  بر دو قسم  بود: يکی  نسبتاً ضخيم  با سوزن دوزی  مفصل  که  به  آن« کورته«  می گفتند و ديگری  بافته ای  
از ابريشم  نازک  که  »قينگاچ« نام  داشت  و اين  روسری  خود بر دو نوع  »قيرميزی  قينگاچ« و »کله لی  قينگاچ« بود.

کفش
کفش  زنان  ترکمن  را غالباً هنرمندان  محلی  می دوختند. کفش هايی  نظير گل  ميخ لی، قيرما کفش  با نوک برگردان  و پاشنه ای  بلند در ميان    

آن ها استفاده  می شد.

گلســـــتان
لباسـهای محلـی ایران
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زنــان اصيــل قزلبــاش راميانــی از زمان هــای دور لبــاس مزيــن 
ــه تــن می کننــد  ــراق از جنــس ابريشــم ســرخ ب ــه ســکه و ي ب
کــه هنــر دســت توانايشــان و ثمــره تــاش و همتشــان اســت.
ــز در  ــتان ني ــتان گلس ــزاق در اس ــوم ق ــنتی ق ــای س لباس ه
ــت  ــود گذش ــا وج ــه ب ــد ک ــرار دارن ــی ق ــی از زيباي ــان اوج چن
ــه  ــان توج ــت منحصربه فردش ــی و دوخ ــس، طراح ــان؛ جن زم
بســياری از طراحــان لبــاس را بــه خــود جلــب می کنــد. گويــی 
ســری در ايــن همــه ظرافــت و زيبايــی نهفتــه اســت کــه زنــان 

قــزاز ايرانــی بــه تــن مــی کننــد.
ــا  ــزاق ب ــنتی ق ــای س ــزی لباس ه ــدل و رنگ آمي ــس، م جن
ــان  ــينی مردم ــی کوچ نش ــرايط زندگ ــر و ش ــوای متغيي آب وه
ــن لباس هــای راحــت، ســاده  ــه متناســب اســت اي ــن منطق اي
ــردی  ــا کارب ــای طاقت فرس ــديد و گرم ــرمای ش ــادوام در س و ب
ــه و  ــه، مردان ــای زنان ــی لباس ه ــته بندی کل ــدا از دس ــد. ج ان

ــان  ــکان و زم ــر م ــزاق از نظ ــنتی ق ــای س ــه؛ لباس ه بچه گان
ــوند. ــدی می ش ــز طبقه بن ــتفاده ني اس

لباس هــای ميهمانــی معمــواًل بــا طراحــی پيچيده تــر و از 
ــاتن،  ــوت، س ــرپ، ماه ــاارزش، ک ــواب دار ب ــل خ ــس مخم جن
ــای  ــر پارچه ه ــته و ديگ ــمی گل برجس ــه ابريش ــم، پارچ ابريش
ــا نخ هــای ابريشــمی، نقــره ای  ــه هنرمنــدی ب گران قيمتنــد و ب
ــن  ــق تزئي ــد و عقي ــان و مرواري ــا مرج ــدوزی و ب ــی گل و طاي

شــده اند.
ــی  ــنتی و محل ــای س ــت لباس ه ــورد دوخ ــب در م ــه جال نکت
قــزاق، بــرش خــاِص آنهاســت کــه از نظــر بســياری از طراحــان 

جهــان بســيار اســرارآميز و زيباســت.
زنــان قــزاق از قديــم االيــام از لبــاس ســنتی خــود با زيــورآالت 
ــد از جنــس  ــه ای بلن ــد، آنهــا جليق خــاص اســتفاده مــی کردن
ــان  ــای کت ــه ه ــتر از پارچ ــه بيش ــد ک ــن بلن ــر روی پيراه جي

ســفيد اســت مــی پوشــند، لبــاس هــای آنــان نيــز بــا نــخ های 
رنگيــن ابريشــمی و اغلــب بــا رنــگ قرمز شــرابی ســوزن دوزی 

مــی شــود.
ــاص  ــی خ ــزاق گاه کاه ــران ق ــان و دخت ــن زن ــاوه براي ع
بــه جــای روســری بــر ســر مــی نهنــد. ايــن کاه از جنــس 
پارچــه هــای نخــی آهــاردار و دارای تزئينــات گلــدوزی شــده 
ــد  ــی باش ــبز م ــی و س ــی، آب ــز، نارنج ــای قرم ــگ ه ــا رن ب
کــه بــه صــورت گــوش روی ســر بســته مــی شــود، قســمت 
ــت  ــد و آن را از پش ــی بندن ــانی م ــوی کاه را روی پيش جل

ســر گــره مــی زننــد.
ليقــه روی لبــاس نيــز از جنــس پارچــه جيــر اســت و آســترنخی 
ــی  ــن م ــد تزئي ــه و مرواري ــی، آئين ــراق هــای طاي ــا ي دارد و ب
شــوند. چکمــه چرمــی يــا »تيــک« نيــز از اجــزای لبــاس زنــان 

ــم نقــره کاری مــی شــد. ــوده کــه در قدي قــزاق ب
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ترکهای 
قزلباش راميان

 کوينک
زنان پيراهن قرمزرنگ از جنس ابريشم دست باف می پوشند دور مچ، يقه و چاک پيراهن را با الياف ابريشم الوان نواردوزی می کنند، 

به اين نوارهای رنگين دستباف »جهک« می گويند. جهک مانند پارچه ابريشم در کارگاهی به نام چاال بافته می شود يقه پيراهن گرد، 
آستين بلند که با جهک تزيين شده و انتهای پيراهن به رنگ سبز ريشه دوزی شده است.

 کلته

دختران تا قبل از ازدواج کاهی به نام کلته بر سر می گذارند که تمام سطح آن با الياف الوان ابريشمی  دست دوزی شده است قسمت 
جلويی آن سکه دوزی و با جهک نواردوزی می شود اين کاه همراه با روسری ابريشمی  قرمزرنگ استفاده می شود زمانی که خواستند 
پيوند زناشويی ببندند کلته را برداشته و سربندی از جنس ابريشم با زمينه قرمز ساده با حاشيه ای به رنگ سفيد، بنفش، سبز و سرخ به 

نام باش کاالخه به صورت نيم تاجی بر سر می کنند به عنوان سمبل ازدواج.

دستمال ابريشمی  پرنقش ونگاری با دنباله چين دار و بلند روی آن به سر می گذارند و آن را دور گردن می پيچند. ياقلق

دامنی پرچين از جنس ابريشم اغلب به رنگ قرمز آستردار که ده سانتی متر انتهای دامن جهک دوزی می شود اين شليته زيبای  دامن پرچين
ابريشمی  با نوار دست بافی در کنار جمع می شود.

چادرشبی است قرمز از جنس ابريشم با طرح چهارخانه که زنان راميانی به دور کمر می پيچند. چارشو

 قوپا

جواهری دست ساز از منجوق های رنگين، برگرفته از طرح های طبيعت زيبا که همچون الماسی بر لباس با توجه به خصوصيات 
ويژگی هايی که دارد يکی از نمونه های عينی و مجسم فرهنگ هر جامعه است که به عبارت ديگر همواره بخشی از فرهنگ هر جامعه 

در لباس های آن قوم و ملت نهفته است که نشانه ای از پايبندی، عاقه و اعتقاد آنان به آداب ورسوم و گوشه نومال زنان خودنمايی 
می کند.

پيش جامه ای است برای تزيين روی پيراهن که به گردن آويخته می شود از چهار رديف جهک تشکيل شده، مابين آن ها سکه دوزی  ياخالق
می شود درگذشته از سکه های نقره در يا خالق استفاده می شود.

نوعی گردنبند که برای تزيين روی پيش جامه توسط زنان با مونجق ها و مهرهای رنگين بافته شده، سی سکه با نخ دوال در انتهای  قويماق
بويماق استفاده می شود.
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 توســعه نامتــوازن شــهرها، تراکــم بیش ازحــد جمعیــت در حاشــیه دریــا، دفــع فاضاب هــای شــهری، 
ــگری  ــق گردش ــاحلی و مناط ــهرهای س ــا در ش ــماندها و زباله ه ــع پس ــز دف ــاورزی و نی ــی و کش صنعت
ــه آلودگــی  ــوان ب ــد کــه از پیامدهــای آن  می ت ــل دیگــر آلودگــی خــزر به حســاب می آین ــه دالی ازجمل

ــده اشــاره کــرد. ــات موجــودات زن ــد حی شــناگاه ها و تهدی

همزمــان بــا شــروع فصــل پاییــز فصــل جفت گیــری مــرال هــا )گــوزن قرمــز( نیــز آغــاز می شــود، در 
ایــن زمــان گوزن هــای نــر بــرای تعییــن قلمــرو بــه جنــگ بــا دیگــر نرهــا پرداختــه و بــا ایجــاد صدایــی 
شــبیه صــدای گاو اهلــی، گوزن هــای مــاده را در محــدوده قلمــرو خــود جمــع می کننــد، بــه ایــن زمــان 

گاو بانگــی می گوینــد کــه همه ســاله از اواســط شــهریورماه آغــاز و تــا اواخــر مهرمــاه ادامــه دارد. 

»مجبــور نیســتم میلیون هــا تومــان خــرج هزینــه زندگــی و جهیزیــه بدهــم و تــازه زندگــی را آغــاز کنــم 
کــه انتهایــش طــاق اســت بلکــه به جــای آن خیلــی راحــت و آســوده باکســی کــه دوســتش دارم زیــر 

ــم نخواســت می گویــم خداحافــظ«. یــک ســقف زندگــی می کنــم هــر وقــت هــم  دل

 پســرک در حالیکــه هراســان پشــت ســرش را نــگاه مــی کنــد، مــی دود. نمــی دانــد نگرانــی اش بیهــوده 
ــه خــودش  ــی ب ــد. او حت ــی کن ــال م ــن وقــت شــب او را دنب ــا تاریکــی اســت کــه در ای ــرا تنه اســت زی

فرصــت نفــس تــازه کــردن هــم نمــی دهــد.

ــانه ها  ــط رس ــر خ ــه س ــه ب ــار ک ــر ب ــاد ه ــش خرم آب ــوری در باغ وح ــف جان ــای مختل ــرگ گونه ه م
ــوع داغ  ــاره موض ــری دوب ــور دیگ ــرگ جان ــا م ــا ب ــد ت ــش می کن ــب آن فروک ــی ت ــد از مدت ــی رود بع م

ــد. ــم دســت بگیرن شــده و مســئوالن کاســه چــه کن

الینــا فروتــن کــودک ۶ ســاله ای بــود کــه بــرای انجــام یــک عمــل لــوزه بــه بیمارســتان رفــت امــا بــه 
ــی را وداع گفــت.  ــه کمــا، دار فان ــی پزشــکی بعــد از رفتــن ب دلیــل خطاهــای احتمال

جامعـه ایـــران
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سولماز شهبازی

دو آرامســتان زنجــان )قبرســتان بــاال و 
قبرســتان پاییــن( و متوفــان دفــن شــده 
ــتند  ــی هس ــار آرامش ــا در انتظ در آنه
کــه جــز بــا عــزم عمومــی امــکان پذیــر 
نیســت تــا بعــد از یک دهــه آرامســتان 

هــای بیقــرار شــهر آرام شــود. 

جامعــه ایـــران

آرامستان هایی که در بافت متراکم شهر زنجان عامل ناآرامی شده اند

آرامســتان هــای بــاال و پاييــن هــر دو سراســر مملــو از قبــوری 
اســت بــا پســتی و بلنــدی و ابعــادی نامــوزون، کــه بــرای عبــور 

در مســير جــز لگدمــال کــردن قبــور فضايــی نيســت.
هــر دو آرامســتان در محــل هايــی واقعنــد کــه فاقــد پارکينــگ 
اســت و انبــوه خــودرو هــا در ميــان چــرخ دســتی هــا و 
ــش  ــدان و چال ــنبه راهبن ــج ش ــای عصــرگاه پن ــتفروش ه دس

ــد. ــی کن ــاد م ــی ايج اعصاب
 ســاکنان اطــراف ايــن دو آرامســتان از وضعيــت موجــود 
ناراضــی هســتند گرچــه خــود آن هــا هــم دفــن امواتشــان را در 
هميــن آرامســتان هــا کــه ظرفيــت آن هــا اشــباع شــده انجــام 

ــد. مــی دهن
ــه در غــرب  ــرای آرامســتان ســوم ک ــوز پذي ــی هن ــاور عموم ب
ــت،  ــده، نيس ــاده ش ــی بنانه ــهرک صنعت ــوار ش ــهر و در ج ش
مــردم تصــور مــی کننــد دسترســی بــه امــوات در ايــن محــل 
دشــوار خواهدبــود و غربتــی بــرای آنــان کــه رفتــه انــد 
ــا  ــم ســازمان آرامســتان ه ــه تصمي ــا ب ــردم باره ــد. م متصورن
ــد. ــراض کــرده ان ــد اعت ــه محــل جدي ــوات ب ــال ام ــرای انتق ب

شــهروندان عاقمنــد هســتند متوفيــان در جــوار اموات گذشــته 
ــن  ــای آن از بي ــر به ــی اگ ــه خــاک ســپرده شــوند حت ــود ب خ
ــکات  ــردد، مش ــواری ت ــا، دش ــتان ه ــش آرامس ــن آرام رفت

ــور ديگــر باشــد. ــب قب ــی تخري زيســت محيطــی و حت

lتصمیــم گیــری برای دفــن امــوات در آرامســتان 
ــوار  ــی دش ــترهای اجتماع ــل بس ــه دلی ــد ب جدی

ــت اس
عضــو شــورای اســامی شــهر زنجــان، بــا بيــان اينکــه تدفيــن 
متوفيــان در آرامســتان جديــد يــک موضــوع اجتماعــی اســت 
و همــت مــردم را مــی طلبــد، گفــت: نقــش معتمديــن شــهر، 
روحانيــون و امــام جمعــه محتــرم در تحقــق ايــن برنامه بســيار 

حايــز اهميــت اســت.
ســعيد اميــدی يــادآور شــد: نابســامانی آرامســتان هــای موجــود 
در داخــل شــهر بــرای ســاکنان ايــن مناطــق مشــکات 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــددی ايج متع
ــت  ــکات زيس ــه و مش ــی هفت ــای پايان ــک روزه  وی ترافي
ــش هــای آرامســتان هــای قديمــی داخــل  محيطــی را از چال

ــمرد. ــهر برش ش
بــه گفتــه اميــدی، در آرامســتان جديــد شــهر زنجــان محلــی 
ــبز  ــای س ــت و فض ــداث اس ــت اح ــت در دس ــاز مي ــرای نم ب
محوطــه مــورد توجــه بــوده اســت و در صــورت بهــره بــرداری 
از آن ســاير خدمــات همچــون حمــل و نقــل نيــز تســهيل مــی 

ــود. ش
وی خاطــر نشــان کــرد: تصميــم گيــری بــرای دفــن امــوات در 
آرامســتان جديــد بــه دليــل بســترهای اجتماعی دشــوار اســت و 

همراهــی مــردم را مــی طلبــد.
ــراز اميــدواری   ايــن عضــو شــورای اســامی شــهر زنجــان اب
کــرد: از ابتــدای ســال آتــی امــکان بهــره بــرداری از آرامســتان 

جديــد وجــود داشــته باشــد.

اميــدی در رابطــه بــا اينکــه آيــا خــود او حاضــر اســت درصورت 
فــوت بســتگانش متوفــی را در محــل جديــد دفــن کنــد يــا نه؟ 
گفــت: ايــن تصميــم در شــرايط فعلــی بســيار دشــوار اســت امــا 
ــاظ  ــه لح ــرد ب ــرار بگي ــوم ق ــرش عم ــورد پذي ــه م درصورتيک

احساســی مــی توانــم خــود را قانــع کنــم.
ــر عامــل ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری زنجــان  مدي
نيــز در ايــن رابطــه گفــت: اگــر مــردم بپذيرنــد متوفيــان خود 
ــت  ــئوالن باالدس ــد و مس ــن کنن ــد دف ــتان جدي را در آرامس
ــد  ــاغ کنن ــود را اب ــای موج ــتان ه ــی آرامس ــتور تعطيل دس
برنامــه يــک دهــه ای جابجايــی آرامســتان هــا محقــق مــی 

ــود. ش
شــعيب اســماعيلی افــزود: آرامســتان جديــد در فضايــی بالــغ بر 
20 هکتــار در حــال آمــاده ســازی اســت، زيــر ســازی، آســفالت 
ــاز اول و ايجــاد فضــای ســبز آن آغــاز شــده احــداث  ــزی ف ري
ســرويس هــای بهداشــتی، ايجــاد محلــی برای قبــور اطفــال و 

قبــور دو طبقــه نيــز آغــاز شــده اســت.
بــه گفتــه وی پارســال بيــش از يــک ميليــارد تومــان و امســال 
نيــز حــدود يــک ميليــارد تومان بــرای آمــاده ســازی آرامســتان 
جديــد هزينــه شــده اســت و تکميــل مجموعــه نيازمنــد تفقــد 
ــه  ــار ب ــص اعتب ــرای تخصي ــژه شــهردار و شــورای شــهر ب وي

آرامســتان مذکــور اســت.
ــای  ــروژه ه ــودن پ ــه کاره ب ــه نيم ــاره ب ــا اش ــماعيلی  ب اس
ــداث  ــردخانه و اح ــز س ــرد: تجهي ــراز ک ــد اب ــتان جدي آرامس
نمازخانــه مســقف ميــت آغــاز شــده اســت و بــرای ســوله نمــاز 
ــود  ــه دليــل نب ــه 200 ميليــون تومــان هزينــه شــده امــا ب خان

ــده اســت. ــام مان ــه تم ــار نيم اعتب
ــان  ــهرداری زنج ــای ش ــتان ه ــازمان آرامس ــل س ــر عام مدي
ــه و  ــام جمع ــر ام ــه نظ ــود اينک ــرد:  باوج ــان ک ــر نش خاط
مســئوالن بــر انتقــال متوفيــان بــه آرامســتان جديــد اســت امــا 
مادامــی کــه مــردم پذيــرای ايــن موضــوع نيســتند و مســئوالن 
ــد نمــی تــوان  فرادســت ابــاغ کتبــی در ايــن خصــوص ندارن

ــام داد. ــاری انج ــال ج ــی س ــی را ط جابجاي
 اســماعيلی بــه مشــکات آرامســتان هــای موجــود در 

داخــل شــهر اشــاره و اظهــار کــرد: ظرفيــت ايــن آرامســتان 
ــگام  ــور هن ــزش قب ــه ري ــه ای ک ــه گون ــباع شــده، ب ــا اش ه
حفــاری قبــر جديــد و مشــکات زيســت محيطــی را در پــی 

ــته اســت. داش
وی يــادآور شــد: دو راه حــل بــرای ايــن مشــکات 
ــن  ــی تدفي ــتور تعطيل ــئوالن دس ــد مس ــا باي ــود دارد ي وج
ــن  ــا تدفي ــد و ي ــادر کنن ــود را ص ــای موج ــتان ه در آرامس
ــدر  ــا اينکــه مشــکات آنق ــه داشــته باشــد ت ــان ادام همچن
ــار  ــا ناچ ــود ج ــا کمب ــه ب ــردم  در مواجه ــه م ــود ک ــاد ش ح

ــد. ــاب کنن ــد را انتخ ــل جدي مح

300l میلیــون تومــان بــرای تســطیح قبــور 
بهشــت فاطمــه )س( هزینــه شــده اســت 

ــر عامــل ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری  ــه مدي ــه گفت ب
زنجــان، ســازمان آرامســتان ها بــا همــکاری معاونــت فرهنگی 
شــهرداری در حــال تهيــه فيلمــی هســتند تــا بديــن وســيله بــا 
بســترهای فرهنگــی مــردم را آمــاده انتقــال متوفيــان بــه محل 

جديــد کننــد.
 اســماعيلی  تصريــح کــرد: اگــر مــردم همــکاری کننــد و ماننــد 
ــه  ــد جبه ــزار جدي ــه م ــان ب ــال متوفي ــل انتق ــته در مقاب گذش
ــن در  ــاهد دف ــوان ش ــی ت ــی م ــال آت ــدای س ــد از ابت نگيرن

ــود. ــد ب ــتان جدي آرامس
وی تاکيــد کــرد: درصورتــی کــه دفــن در محــل جديــد انجــام 
گيــرد ســاير خدمــات ماننــد ســرويس ايــاب و ذهاب، فروشــگاه 

ســنگ قبــر و...نيــز دايــر مــی شــود.
مديــر عامــل ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری زنجــان بــا 
اشــاره بــه ســاماندهی مزارهــای موجــود در داخــل شــهر، گفت: 
ــت  ــور بهش ــطيح قب ــرای تس ــان ب ــون توم ــال 300 ميلي امس
فاطمــه )س( هزينــه شــده اســت و تــا پايــان شــهريور تســطيح 

همــه قبــور آن بــه پايــان مــی رســد.
 بــه گفتــه وی درصــورت تخصيــص اعتبــار مــی تــوان 
ــدای  ــهر را از ابت ــاالی ش ــزار ب ــور م ــطيح قب ــاماندهی و تس س

ــرد. ــاز ک ــال 9۶ آغ س
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جامعــه ایـــران

علیرضا    نوری 
کجوریان

ايــران يکــی از 5 همســايه دريــای خــزر اســت و ۸20 کيلومتــر از 
نــوار ســاحلی دريــای خــزر در ايــران قــرار دارد. بيشــتر آلودگی هايی 
کــه در نــوار ســاحلی ايــران تهديدکننــده دريــای خــزر محســوب 
می شــود از پســاب های کشــاورزی و فاضاب هــای شــهری 
نشــأت می گيــرد. فعاليت هــای اقتصــادی در اطــراف درياچــه نيــز 

ــد. ــاب می آي ــزر به حس ــای خ ــی دري ــی آلودگ ــم اصل مته
توســعه نامتــوازن شــهرها، تراکــم بيش ازحــد جمعيــت در حاشــيه 
دريــا، دفــع فاضاب هــای شــهری، صنعتــی و کشــاورزی و 
ــق  ــاحلی و مناط ــهرهای س ــا در ش ــماندها و زباله ه ــع پس ــز دف ني
ــاب  ــزر به حس ــی خ ــر آلودگ ــل ديگ ــه دالي ــگری ازجمل گردش
ــه آلودگــی شــناگاه ها و  ــوان ب ــه از پيامدهــای آن  می ت ــد ک می آين

ــرد. ــده اشــاره ک ــات موجــودات زن ــد حي تهدي
ــش آن در  ــت و نق ــا و چالش هاس ــای فرصت ه ــزر دري ــای خ دري
شــکل دهی ســيمای اکولوژيــک ســرزمين های اطــراف آن در چنــد 
دهــه اخيــر همــگام بــا توجــه بشــر بــه خطراتی کــه محيط زيســت 
ســياره زميــن را در معــرض تهديــد قــرار داده، مــورد توجــه فــراوان 

قرارگرفتــه اســت.

lمقصد نهایی همه آالینده ها دریای خزر است
عضــو هيئت علمــی دانشــگاه ويــن اتريــش بــا اشــاره بــه آلودگــی 
ــی،  ــدران، مقصــد نهاي ــای مازن ــار داشــت: دري ــای خــزر، اظه دري
عرصــه خامــوش و آرام دريافت کننــده پســاب های فاضابــی 
اســتان مازنــدران شــده اســت و به طورکلــی مازنــدران در رابطــه بــا 
ــطح  ــوار در س ــتان های هم ج ــل و از اس ــا در داخ ــد آالينده ه تولي

بســيار بااليــی قــرار دارد.
مقصــد نهايــی همــه آالينده هــا، پســاب های فاضــاب و 
زباله هــای شستشــو شــده مازنــدران، دريــای خــزر است»پرفســور 
ــبز  ــده در پوشــش س ــتتار ش ــدران را اس ــان« مازن ــاء اهلل قبادي عط
ــا،  ــه آالينده ه ــی هم ــد نهاي ــفانه مقص ــت: متأس ــت و گف دانس
ــدران،  ــده مازن ــو ش ــای شستش ــاب و زباله ه ــاب های فاض پس

ــت. ــزر اس ــای خ دري
ــدران،  ــاد در مازن ــوی زي ــزوالت ج ــود ن ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
ــطحی  ــای س ــرز آب ه ــزوالت ه ــن ن ــطه اي ــرد: به واس ــوان ک عن
بســيار زيــادی بــه وجــود می آيــد کــه بــه همــراه آب هــای جــاری 
ــدران  ــای مازن ــه ســمت دري ــرز ب ســطحی دامنه هــای شــمالی الب
ســرازير شــده و هرگونــه آالينده هــای زيســت محيطی را بــا خــود 

ــد. ــا می برن ــه دري ب
ايــن پروفســور زمين شــناس از دانشــگاه ويــن عنــوان کــرد: 
برخــاف خليج فــارس، دريــای مازنــدران بــه لحــاظ بســته 
ــودن پااليــش طبيعــی بســيار ضعيفــی دارد و امــکان جابجايــی  ب
ــدور نيســت و از ســوی ديگــر محــل اســتخراج نفــت و  در آن مق
ــم در  ــور دائ ــه به ط ــود ک ــوب می ش ــتی ها محس ــد کش رفت وآم

ــتند. ــزر هس ــای خ ــش دري ــن چال ــترش بزرگ تري ــال گس ح
ــدران را  ــه مازن ــافر ب ــر مس ــون نف ــاالنه 20 ميلي ــان ورود س قبادي
ــدران  ــه وارد مازن ــت: توريســت هايی ک ــا گف فرصــت دانســت، ام
ــا  ــا و رودخانه ه ــيه جاده ه ــه را در حاش ــی از زبال ــوند انبوه می ش
ــه  رهــا می کننــد کــه درنتيجــه همــه پســاب های ايــن زباله هــا ب

ــزد. ــزر می ري ــای خ دري
وی در ادامــه ايــن گفت وگــو، خاطرنشــان کــرد: حــدود ۸0 درصــد 
از آب مصرفــی مــردم مازنــدران بــه پســاب فاضابــی تبديل شــده 

و درنهايــت بــه دريــا ريختــه می شــوند.
ــا  ــدران قطــب کشــاورزی اســت ام ــه اينکــه مازن ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــت: کاره ــار داش ــرده، اظه ــدا ک ــه آن راه پي ــم ب ــت ه صنع

ــت  ــه، درس ــورت نگرفت ــتان ص ــن اس ــت اي ــرای صنع ــادی ب بني
اســت کــه صنايــع، غيــر آالينــده هســتند امــا پســاب های 
ــوده  ــا را آل ــده و دري ــه ش ــويه وارد رودخان ــدون تس ــا ب کارخانه ه

. می کننــد
ايــن فعــال محيط زيســت و طبيعــت، فعاليــت کارخانه کک ســازی 
ــن  ــر اي ــرد: اگ ــان ک ــت و بي ــاد دانس ــوادکوه را غيرقابل اعتم س
کارخانــه بــدون کنتــرل مــواد آالينــده خــود را وارد رودخانــه کنــد 

ــه وجــود خواهــد آمــد. ــه ب ــرای رودخان فاجعــه ای بــزرگ ب
ــا در  ــهرک های نوپ ــای ش ــه فاضاب ه ــد هم ــرانجام و مقص س
طــول رودخانه هــا، گاوداری هــا، مرغداری هــا و پســاب های 
ــزر«  ــه جهان»خ ــن درياچ ــی، بزرگ تري ــز جمعيت ــی مراک فاضاب
ــدران،  ــای مازن ــان دري ــودن ماهي ــوده ب ــر آل ــد ب ــا تأکي ــتوی ب اس
ــهرک های  ــای ش ــه فاضاب ه ــد هم ــرانجام و مقص ــت: س گف
و  مرغداری هــا  گاوداری هــا،  رودخانه هــا،  طــول  در  نوپــا 
ــه  ــن درياچ ــی، بزرگ تري ــز جمعيت ــی مراک ــاب های فاضاب پس

ــت. ــزر« اس ــان »خ جه
ــای  ــان در رودخانه ه ــرد: ماهي ــه ک ــگاه توصي ــتاد دانش ــن اس اي
کنترل شــده و يــا پشــت ســدها، بــه طــرق بهداشــتی پــرورش داده 
شــوند و بــرای شــاليزارها و باغــات هــم از ســموم اســتفاده نشــود.
وی همچنيــن خواســتار تشــکيل يــک شــبکه کنتــرل محيط بانــی 
ــت  ــئوالنه محيط زيس ــه مس ــد ک ــاب ها ش ــه و پس ــی زبال حفاظت

مازنــدران و دريــای خــزر را کنتــرل کننــد.

lدریا و ساحل کارکردهایشان را از دست داده اند
اســتاد جامعه شناســی محيط زيســت دانشــگاه مازنــدران هــم 
بابيــان اينکــه يکــی از انــواع آلودگی هــا کــه اکنــون در مازنــدران 
ــا  ــی دري ــع آن آلودگ ــی آب و به تب ــتيم، آلودگ ــه هس ــا آن مواج ب
اســت، افــزود: بــرای اينکــه متوجــه شــويم کــه ايــن آلودگــی چــه 
پيامدهــای می توانــد بــرای مازنــدران و مــردم داشــته باشــد، بايــد 
ــن  ــه مهم تري ــد ک ــی دارن ــه کارکردهاي ــاحل چ ــا و س ــم دري ببيني
ــی،  ــای اجتماع ــد کارکرده ــادی و بع ــرد اقتص ــدا کارک ــا، ابت آن ه

ــات فراغــت اســت. تفريحــی و اوق
صــادق صالحــی در رابطــه بــا کارکــرد اجتماعــی دريــا گفــت: اکثر 
گردشــگران مازنــدران، هدف اصلــی خود از مســافرت بــه مازندران 
را دريــا برمی شــمارند. امــا نکتــه جالب توجــه ايــن اســت کــه اکثــر 
هميــن مســافران بــه دريــا نمی رونــد و در ســطح ســاحل متوقــف 
می شــوند و ايــن امــر نشــان دهنده يــک نــوع ســوءتعبير در بيــان و 
رفتــار گردشــگران بــوده و ناشــی از آن اســت کــه آلودگــی دريــای 
خــزر از حــد نرمــال گذشــته اســت و بــا يــک نــگاه معمولــی هــم 
ــگران  ــه گردش ــرد. وقتی ک ــاهده ک ــی را مش ــن آلودگ ــوان اي می ت
و افــراد بومــی بــه خاطــر آلودگــی نتواننــد از دريــا اســتفاده کننــد، 
ــرد  ــه کارک ــودش ک ــای خ ــن کارکرده ــی از بزرگ تري ــا يک دري
اجتماعــی تفريحــی اســت را از دســت می دهــد و اين يــک آســيب 

جــدی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه در کنــار ايــن کارکــرد اجتماعی-تفريحــی 
مشــاغل مرتبــط بــا آن هــا وجــود دارنــد، افــزود: مازنــدران ازنظــر 
ــگری  ــوزه گردش ــدارد و ح ــرار ن ــبی ق ــت مناس ــتغال در وضعي اش
هــم کــه می توانــد در اســتان ايجــاد اشــتغال کنــد، بخشــی از آن 
در ســاحل و دريــا اســت، هنگامی کــه دريــا و ســاحل آلــوده شــود، 
ــاغل  ــع آن مش ــود و به تب ــم می ش ــز ک ــگران ني ــتقبال گردش اس
ــد. ــن می رون ــی از بي ــا حت ــگ شــده و ي ــز کمرن ــا آن ني ــط ب مرتب

ــب  ــدران در قال ــتغال در مازن ــی از اش ــن بخش ــزود: همچني وی اف
ــطح و  ــی در س ــه آلودگ ــت ک ــادی اس ــد و صي ــای صي تعاونی ه
ــد  ــان نتوانن ــت آبزي ــده اس ــب ش ــزر موج ــای خ ــاق آب دري اعم
ــا  ــه مــرگ و کاهــش ي در آن زندگــی کننــد و ايــن امــر، منجــر ب
عــدم تکثيــر آن هــا شــده اســت. بــه هميــن دليــل، خيــل عظيمــی 
ــتند،  ــه کار هس ــغول ب ــروب مش ــا غ ــح ت ــه از صب ــادان ک از صي
ــه  ــبت ب ــا نس ــد آن ه ــزان صي ــته و مي ــدی نداش ــان صي آن چن
ســال های قبــل بســيار کــم شــده و درنتيجــه، درآمدهــای صيــادان 

ــت. ــرده اس ــت پيداک ــدت اف ــز به ش ني
ــت از  ــای برون رف ــا راهکاره ــه ب ــگاه، در رابط ــتاد دانش ــن اس اي
ــه  ــت ک ــن اس ــکار اي ــن راه ــواًل راحت تري ــت: معم ــر گف ــن ام اي
ــای  ــذار اهرم ه ــود و قانون گ ــع ش ــب وض ــون مناس ــم قان بگويي
ــی  ــوع آلودگ ــر ن ــت از ورود ه ــرای ممانع ــديدی را ب ــی ش کنترل
ــن  ــن کشــور خــأ اساســی در اي ــد. در قواني ــال کن ــا اعم ــه دري ب
رابطــه نداريــم، اگــر هميــن قوانيــن موجــود، ضمانــت اجــرا داشــته 
ــفانه مشــکل در  ــا متأس ــت ام ــی اس ــدم اول کاف ــرای ق ــند، ب باش
عــدم اجــرای قانــون اســت. در غيــاب ناظــران، بخــش صنايــع و 
کشــاورزی و حتــی مــردم عــادی مــواد آالينــده و ســموم خــود را 

می تواننــد به راحتــی در رودخانه هــا بريزنــد.
ــه  ــتر جنب ــه بيش ــن زمين ــن در اي ــه قواني ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا و  ــار اهرم ه ــد در کن ــرد: باي ــان ک ــد، بي ــی دارن ــی- تنبيه کنترل
ــته  ــود داش ــز وج ــويقی ني ــای تش ــی، اهرم ه ــای تنبيه بازدارنده ه
باشــد. امــر تشــويقی در قانــون و کمــک بــه صنايــع و بخش هايــی 
ــدت  ــد در کوتاه م ــد، می توان ــری می کنن ــی جلوگي ــه از آلودگ ک
به عنــوان يــک راهــکار باشــد. بســياری از بخش هــا آالينده هــای 
ــز هســتند کــه  ــد امــا مجموعه هايــی ني ــا می کنن خــود را وارد دري
يــک ســيکل بازيافــت کامــل را در بخــش خــود ايجــاد کرده انــد در 
ايــن رابطــه، بــرای ايجــاد انگيــزه در ادامــه ايــن کار و تســری بــه 
ــود. ــرم تشــويقی حــس می ش ــه اه ــاز ب ــر ني ــای ديگ مجموعه ه

ــد  ــد، باي ــر عهده دارن ــگ را ب ــت فرهن ــد و هداي ــه تولي مراکــزی ک
ــن بخــش،  ــد. در اي ــش کنن ــای نق ــوند و ايف ــن عرصــه ش وارد اي
ــان  ــتوی بابي ــعار اس ــد ش ــود در ح ــاهده می ش ــه مش ــاً آنچ عمدت
ــت:  ــت، گف ــازی اس ــه فرهنگ س ــاز ب ــدت ني ــرای درازم ــه ب اينک
ــد  ــد، باي ــر عهده دارن ــگ را ب ــت فرهن ــد و هداي ــه تولي مراکــزی ک
ــن بخــش،  ــد. در اي ــش کنن ــای نق ــوند و ايف ــن عرصــه ش وارد اي

در  جهــان  دریاچــه  بزرگ تریــن 
شــرایط مناســب زیســت محیطی قــرار 
نــدارد؛ آلودگی هــای نفتــی، ســموم 
ــا  ــی، سال هاســت ب کشــاورزی و صنعت
ایــن پهنــه آبــی عجیــن و به مــرور وارد 
رگ هــای بزرگ تریــن دریاچــه جهــان 

ــت.  ــده اس ش

آلودگی ساحل و شناگاه ها، تهدید حیات 
آبزیان/  مرگ خاموش »خزر«
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ــی  ــت. برخ ــعار اس ــد ش ــود در ح ــاهده می ش ــه مش ــاً آنچ عمدت
بخش هــای خصوصــی عنــوان کرده انــد کــه در رابطــه بــا 
آلودگــی، پســماندها و بازيافــت آموزش هايــی داشــته اند امــا 
وقتــی بروشــورها و کتابچه هايشــان را مشــاهده می کنيــم چنيــن 
محتوايــی ندارنــد و بيشــتر حالــت شــعاری داشــته اند و دارای محتوا 
ــن  ــی در اي ــه مشــارکت بومــی و محل ــوده اســت کــه منجــر ب نب
بخــش شــود. در شــهرک های صنعتــی آيتم هايــی بــرای آمــوزش 
ــوای  ــی وارد کاس آموزشــی می شــويم، محت ــا وقت وجــود دارد ام
ــا  ــر بخش ه ــر در ديگ ــن ام ــود و اي ــوزش داده نمی ش ــی آم خاص

ــت. ــاهده اس ــز قابل مش ني
صالحــی در ادامــه گفــت: گــزارش مدونــی در ايــن بخش هــا کــه 
ــدارد و  ــرد وجــود ن ــد فرهنگ ســازی صــورت می گي مشــخص کن
محتواهــا بــا اســتانداردها ســازگار نيســت. به طــور مثــال، ســازمان 
ــی  ــاب )دانش افزاي ــه ای در ســال های گذشــته طــرح دان آب منطق
ــرای دانش آمــوزان( را اجــرا کــرد، در گزارش هــا آمــده اســت  آب ب
کــه تعــداد زيــادی از دانش آمــوزان آمــوزش داده شــدند امــا 
ــه از اثربخشــی و  ــود ک ــاهده می ش ــم مش ــه می کني ــی مراجع وقت
آگاهــی آن هيــچ اطاعــی در دســت نيســت. آنچــه در اينجــا انجام 
ــوزش  ــرای اينکــه آم ــا ب می شــود، از اســتانداردهای آموزشــی دني
مفيــد واقــع شــود و مدعــی آمــوزش در حيطــه ای خــاص شــويد، 

بســيار فاصلــه دارد.
ــت: در  ــتند گف ــئول هس ــتگاه ها مس ــه دس ــه هم ــان اينک وی بابي
ــت های  ــد سياس ــتگاه ها باي ــه دس ــد هم ــتان و بع ــدم اول اس ق
ــی  ــورت علن ــد و آن را به ص ــم کنن ــود را تنظي ــت محيطی خ زيس

ــد. ــا بروشــور منتشــر کنن ــزارش ي ــب گ در قال
در ايــران مصــرف ســموم شــيميايی در حــدود يک ســوم توليــدی 
ــه ۶5 درصــد  ــی اســت ک ــن در حال ــان را شــامل می شــود، اي جه
کل ســموم مصرفــی کشوردراســتانهای گيــان، مازندران، اســتفاده 

می شــود.
يــک کارشــناس ارشــد جغرافيــا و برنامه ريــزی شــهری در 
ــا و مناطــق ديگــر  ــام آب ه ــد تم ــد: هرچن ــدران هــم می گوي مازن
ــه  ــی نظــر ب ــد ول ــه شــمار می رون ــوژی واحــد ب جهــان يــک اکول
شــرايط تاريخــی و موقعيــت جغرافيايــی، دريــای مازنــدران عــاوه 
بــر کارکردهــای دوگانــه يادشــده از يــک اکولــوژی واحد برخــوردار 
ــل  ــوق بين المل ــدی در حق ــه جدي ــی نظري ــه جهان اســت، در جامع
در مــورد محيط زيســت در حــال شــکل گيری اســت کــه مفهــوم 
»محيط زيســت مشــترک« نــام دارد و ناشــی از ايــن اصــل اســت 
کــه کــره زميــن محيط زيســت غيرقابل تفکيکــی را تشــکيل 
ــد و  ــا يکديگــر همبســتگی دارن می دهــد کــه همــه عناصــر آن ب
خســارت وارده بــه ايــن محيــط و مســئوليت دولت هــا در اين بــاره 
ــت  ــرو حاکمي ــی و قلم ــای مل ــه مرزه ــد منحصــراً محــدود ب نباي

آن هــا باشــد.
ــيميايی  ــموم ش ــرف س ــران مص ــزود: در اي ــی« اف ــد حاتم »وحي
ــن  ــود، اي ــامل می ش ــان را ش ــدی جه ــوم تولي ــدود يک س در ح
ــور در  ــی کش ــموم مصرف ــد کل س ــه ۶5 درص ــت ک ــی اس در حال
ــت  ــود. مديري ــتفاده می ش ــدران، اس ــان و مازن ــتان های گي اس
ــک و  ــارزه بيولوژي ــای مب ــتفاده از روش ه ــموم و اس ــرف س مص
مديريــت تلفيقــی آفــات گام مهمــی در راســتای نيل به کشــاورزی 
پايــدار و به تبــع آن کاهــش شــديد عوامــل آالينــده محيط زيســت 

ــت. ــاورزی اس ــزارع کش ــاب م ــاً پس خصوص
ايـن کارشـناس ادامـه داد: بـا توجه به اينکـه محيط زيسـت فقط بر 
خروجی هـا نظـارت دارد صنايـع راهکارهـای زيـادی بـرای پنهـان 
کـردن ميـزان آالينده هايـی کـه به محيـط تخليه می کننـد ازجمله 
رقيق کـردن و تخليـه در محيط هـای مختلف برای کاهـش ميزان 
جرائـم دارند، لـذا جريمه به تنهايی راهکار مناسـبی بـرای جلوگيری 
از توليـد و تخليـه آالينده هـا در دريا توسـط صنايع نيسـت و بايد در 

ايـن زمينه فرهنگ سـازی شـود.
وی عنــوان کــرد: بــه نظــر می رســد نقــش دســتگاه های نظارتــی 
بايــد پررنگ تــر شــود و بــرای صــدور مجــوز فعاليت هــای 
ــی  ــه دارای آلودگ ــادی ک ــای اقتص ــع و بنگاه ه ــادی صناي اقتص
دارنــد  نقــش  آلودگــی  امــر  در  و  زيســت محيطی هســتند 

ــا صــرف داشــتن مجــوز  ــورد شــود و نظارت ه موشــکافانه تر برخ
ــاظ  ــت لح ــی محيط زيس ــوق قانون ــه حق ــد و هم ــا نباش فعاليت ه
ــح در  ــوزش صحي ــا آم ــردم ب ــه م ــد عام ــتا باي ــن راس ــود. در اي ش
ارتبــاط بــا نگهــداری محيط زيســت پيرامــون اطــراف ايــن درياچــه 
ــدگان  ــدار آين ــعه پاي ــرای توس ــه آن ب ــی ب ــای منته و رودخانه ه

ــد. ــرار دهن مدنظــر ق
حاتمــی پيشــنهاد داد: وزارت آموزش وپــرورش در کتــب تحصيلــی 
اســتان های ســاحلی تجديدنظــر کــرده و مباحــث زيســت محيطی 
ــرفصل دروس  ــداری آن در س ــوه نگه ــم و نح ــه عظي ــن درياچ اي

اصلــی قــرار دهــد.
ــت  ــتداران محيط زيس ــن دوس ــر انجم ــی« مدي ــال ابوطالب »جم
ــاط  ــت: در ارتب ــا گف ــای دري ــورد آلودگی ه ــهر در م ــبز در بهش س
ــاب های  ــط پس ــکل توس ــن مش ــی اي ــا به طورکل ــی دري ــا آلودگ ب
صنعتــی و پســاب شــهری ايجادشــده کــه البتــه آلودگــی شــناگاه 
ــی  ــث آلودگ ــا در بح ــت ام ــتثنا نيس ــه مس ــن قضي ــم از اي ــا ه ه
شــناگاه هــا بــه نظــر می آيــد کــه نقــش پســاب شــهری 
به خصــوص در ارتبــاط بــا شــناگاه هايــی ماننــد بابلســر و چالــوس 

ــت. ــر اس ــوارد ديگ ــتر از م ــدران بيش در مازن
مصــب  مجــاورت  در  کــه  دريــا  از  مناطقــی  افــزود:  وی 
رودخانه هايــی قــرار دارنــد کــه پســاب صنعتــی و به ويــژه 
ــه داخــل  ــا باالدســت مســتقيماً ب فاضــاب شــهرهای مجــاور ي
ايــن رودخانه هــا می ريــزد آلودگــی بيشــتری دارنــد و شــناگاه هــا 
ــهروندان  ــتفاده ش ــنا و اس ــرای ش ــه ب ــق به هيچ وج ــن مناط در اي

نمی شــود. توصيــه 

16l شناگاه آلوده است
ــدران  ــتان مازن ــطح اس ــناگاه درس ــه داد: از 21 ش ــی ادام ابوطالب
ــوده و  ــرايطی ب ــن ش ــف دارای چني ــل مختل ــه دالي ــناگاه ب 1۶ ش
ــن  ــد اي ــگاهی مؤي ــت های آزمايش ــواره ای و تس ــای ماه عکس ه

مســئله اســت.
ــل  ــه دلي ــاد ب ــدر اميرآب ــی بن ــه و حوال ــتان ميانکال ــه دهس منطق
وجــود صنايــع و مؤسســات بــزرگ مثــل نيــروگاه شــهيد ســليمی 
نــکا، شــرکت حفــاری شــمال، پايانــه نفتــی و نيــز صنايــع مرتبــط 
ــاط برخــورد کــردوی  ــد بااحتي ــا باي ــاد باشــناگاه ه ــدر اميرآب ــا بن ب
بــا اشــاره بــه وضعيــت دريــا در بهشــهر بيــان داشــت: در منطقــه 
دهســتان ميانکالــه و حوالــی بنــدر اميرآبــاد بــه دليــل وجــود صنايع 
و مؤسســات بــزرگ مثــل نيــروگاه شــهيد ســليمی نــکا، شــرکت 
حفــاری شــمال، پايانــه نفتی و نيــز صنايــع مرتبط بــا بنــدر اميرآباد 

باشــناگاه هــا بايــد بااحتيــاط برخــورد کــرد.
هرچنـد در ايـن حوزه بنا بـه اظهـارات »رضا زمان احمـدی« رئيس 
محيط زيسـت شهرسـتان بهشـهر نظارت جدی از سـوی سـازمان 
متبـوع دائمـاً صـورت می گيرد و همـواره تذکـرات و اخطـار الزم به 

واحدهـای مخاطـی اباغ شـده و پيگيری می شـود.
ــت  ــدم رعاي ــر ع ــه خاط ــه ب ــوان نمون ــت: به عن ــی گف ابوطالب
ــهرک  ــزی ش ــاب مرک ــتم فاض ــگ در سيس ــوع فيلترين موض
ــک  ــيار نزدي ــه بس ــه در فاصل ــهر ک ــتان بهش ــی شهرس صنعت
ــت  ــوی اداره حفاظ ــا از س ــا آنج ــرار دارد ت ــه ق ــاالب ميانکال ــا ت ب

ــه صــدور  ــری و منجــر ب محيط زيســت شهرســتان بهشــهر پيگي
حکــم قضايــی و محکوميــت اداره کل شــهرک های صنعتــی شــد 
ــل سيســتم فيلترينــگ مرکــزی شــهرک  ــه تکمي کــه موظــف ب

ــدند. ــهر ش ــی بهش صنعت
ــط  ــوا توس ــی آب وه ــث آلودگ ــه بح ــزود: البت ــن اف وی همچني
مصــرف ســوخت مــازوت در نيــروگاه شــهيد ســليمی تــا چنــدی 
ــوی  ــده از س ــای به عمل آم ــا پيگيری ه ــه ب ــود ک ــرح ب ــل مط قب
تشــکل های زيســت محيطی منطقــه و مســئوالن ســازمان 
محيط زيســت و به ويــژه نماينــده شــرق اســتان مازنــدران در 
مجلــس شــورای اســامی دکتــر شــاعری و تاش هــای نماينــده 
ــر  ــه ثم ــال ب ــی در ح ــر مقيمــی و ورود دســتگاه قضاي ــی دکت قبل
ــوده و شــنيده ها حاکــی از آن اســت کــه حکــم توقــف  رســيدن ب
ــر  ــد جســته وگريخته گزارش هايــی دال ب صادرشــده اســت، هرچن

ــد. ــوش می رس ــه گ ــی ب ــراد بوم ــازوت از اف ــگاه م ــرف گه مص
محيط زيســت  ظرفيــت  از  وخــارج  بی شــمار  صيدگاه هــای 

دريايــی
ــده شــخصاً در جلســه  ــه بن ــن زمين ــرد: در اي ــه ک ــی اضاف ابوطالب
ــدگان  ــراه نماين ــه هم ــل ب ــال قب ــدود دو س ــه ح ــوری ک حض
ــازمان  ــت س ــکار رياس ــر ابت ــا دکت ــت محيطی ب ــکل های زيس تش
حفاظــت محيط زيســت در مــکان اداره کل ايــن ســازمان در 
ســاری داشــتيم موضــوع را باايشــان مطــرح کــرده و خانــم ابتــکار 

ــد. ــر موضــوع بودن ــز پيگي ني
وی گفــت: راه حــل ايــن مشــکل اساســاً حــذف گونه هــای 
ــه در  ــت ک ــی اس ــای بوم ــت گونه ه ــت و زراع ــی و کش غيربوم
ــات  ــل آف ــده و در مقاب ــه ش ــه آدابت ــاليان دراز در منطق ــول س ط

آســيب پذير نبــوده يــا کمتــر آســيب پذيرخواهند بــود.
ــرای  ــليمی ب ــهيد س ــروگاه ش ــی ني ــی حرارت ــت: آلودگ وی گف
ــورد  ــد م ــه باي ــواردی اســت ک ــر م ــی از ديگ محيط زيســت درياي
توجــه مســئوالن قــرار داده شــود تــا اقدامــات مقتضــی بــرای حــل 
ايــن مشــکل زيســت محيطی از ســوی مســئوالن نيــروگاه اتخــاذ 

ــود. ش
ايــن فعــال زيســت محيطی وجــود صيدگاه هــای بی شــمار 
وخــارج از ظرفيــت محيط زيســت دريايــی در ايــن منطقــه ســاحلی 
ــيب  ــائل آس ــن مس ــت: اي ــان داش ــت و بي ــه ندانس ــل توجي را قاب
ــزر  ــی خ ــت درياي ــف محيط زيس ــه نحي ــه بدن ــری ب جبران ناپذي
ــان خــزر  ــد آبزي ــاء و بازتولي ــرای احي خواهــد زد و بهتريــن چــاره ب

ــود. ــد ســال خواهــد ب ــرای مــدت چن ــد ب ــی صي تعطيل

lمیانکاله در حال خشک شدن است
وی بابيــان اينکــه تــاالب ميانکالــه در حــال خشــک شــدن اســت 
ــن  ــا مهم تري ــس روی آب دري ــک و پ ــه مســائل ژئوگرافي ــه البت ک
ــی  ــا عوامل ــن ام ــود ادامــه داد: دراين بي ــوده وخواهــد ب عامــل آن ب
ــد  ــزارع جدي ــا وم ــداث آب بندانه ــدگلورد و اح ــداث س ــه اح ازجمل

ــود. ــت خواهــد ب ــر عل ــد ب ــا مزي ــرورش ماهی ه ــج و پ برن
ابوطالبــی افــزود: سم پاشــی های غيراســتاندارد و وسواســی توســط 
کشــاورزان منطقــه کــه بــرای ســالم نگه داشــتن گونه هــای 
ــرف  ــرد و مص ــورت می گي ــی ص ــات بوم ــيب آف ــی از آس غيربوم
ــر از  ــی ديگ ــاورزی يک ــش کش ــيميايی در بخ ــای ش ــاد کوده زي
ــای  ــژه آب ه ــه و به وي ــاک منطق ــی آب وخ ــم آلودگ ــل مه عوام
زيرزمينــی و همچنيــن رودخانه هايــی اســت کــه بــه دريــای خــزر 

ــزد. ــه می ري ــاالب ميانکال ــه ت ــی ب و بخش
بنابرايــن گــزارش بــه علــت شــرايط آب و هوايــی مناســب دريــای 
ــای  ــا جمعيت ه ــک ب ــزرگ و کوچ ــهر ب ــادی ش ــداد زي ــزر تع خ
مختلــف و تعــداد زيــادی روســتا در حاشــيه جنوبــی و کنار ســواحل 
ــه  ــه آن توســعه يافته اند ک ــای خــزر و رودخانه هــای منتهــی ب دري
ــای  ــه دري ــا ب ــن رودخانه ه ــق اي ــا از طري ــتر آن ه ــاب بيش فاض

ــد. ــال می ياب ــزر انتق خ
ــا هدايــت می شــود.  ــه دري ــز فاضــاب مســتقيماً ب ــواردی ني در م
ــاالی گردشــگر در ايــن مناطــق آســيب  از طــرف ديگــر حجــم ب
جــدی بــه شــناگاه هــای دريــای خــزر وارد کــرده اســت کــه بايــد 

تــا ديــر نشــده بــرای ايــن مشــکات چــاره ای انديشــيد.
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آوای رجزخوانــی و عاشــقی گوزن هــا در جنگل هــای هیرکانــی بــه 
گــوش می رســد و چتــر حفاظتــی بــرای حمایــت ازاین گونه هــای زیبــا و 

ــت.  ــده اس ــترده ش ــی گس ــای گاوبانگ ــرد در چادره منحصربه ف
گاو بانگــی را می تــوان فصــل عاشــقی گوزن هــا نــام نهــاد، رقابت عاشــقانه 
بیــن گوزن هــای نــر بــرای تعییــن قلمــرو و بیــرون رانــدن رقیــب. هنــوز 
ــد و  ــمال می زن ــای ش ــق در جنگل ه ــای عاش ــا و گوزن ه ــرال ه ــض م نب

دیــدن نمــاد طبیعــت مازنــدران بــه رؤیــا تبدیل نشــده اســت. 

ــز، شــکارچيان و دالالن  ــگام پايي هرســاله هن
ــه  ــدام ب ــا اق ــد ت ــی می آين ــق يياق ــه مناط ب
ــه در  ــی ک ــد و بهاي ــوزن کنن ــاخ گ ــد ش خري
ايــن زمينــه پرداخــت می کننــد بســيار ناچيــز 
ــه آن  ــه ب ــز ک ــوزن قرم ــا گ ــرال ي ــت. م اس
گاو کوهــی نيــز می گوينــد، بزرگ تريــن 
پســتاندار علفخــوار کشــور و از گونه هــای 
ــش  ــه پراکن ــت ک ــده اس ــوری حمايت ش جان
آن در کشــور محــدود بــه اســتان های شــمالی 
به ويــژه اســتان مازنــدران و بخش هايــی از 
جنگل هــای جنوبــی اســتان ســمنان و شــرقی 

ــمالی اســت.  ــان ش ــتان خراس اس
ــل  ــز فص ــل پايي ــروع فص ــا ش ــان ب همزم
ــز  ــز( ني ــوزن قرم ــا )گ ــرال ه ــری م جفت گي
ــای  ــان گوزن ه ــن زم ــود، در اي ــاز می ش آغ
نــر بــرای تعييــن قلمــرو بــه جنــگ بــا ديگــر 
ــبيه  ــی ش ــاد صداي ــا ايج ــه و ب ــا پرداخت نره
را  مــاده  گوزن هــای  اهلــی،  گاو  صــدای 
ــد،  ــع می کنن ــود جم ــرو خ ــدوده قلم در مح
ــه  ــد ک ــی می گوين ــان گاو بانگ ــن زم ــه اي ب
ــا  ــاز و ت ــهريورماه آغ ــط ش ــاله از اواس همه س

ــه دارد.  ــاه ادام ــر مهرم اواخ
مــرال هــا هرســاله  بســته بــه شــرايط اقليمی 
ــه گاو  ــه مرحل ــه ب ــهريورماه ک ــط ش از اواس
بانگــی معــروف اســت از زيســتگاه های انبــوه 
ــای  ــا و فضاه ــارج  و در عرصه ه ــی خ جنگل
ــه و تشــکيل  ــع يافت ــگل تجم ــاز داخــل جن ب

گله هــای جنســی می دهنــد. 

ــر  ــه را ب ــر هدايــت گل  معمــواًل يــک مــرال ن
عهــده می گيــرد و ايــن مرحلــه از دوران 
زيســتی مــرال کــه حــدود يــک مــاه بــه طول 
می انجامــد بــا بــروز بانــگ يــا نعــره از ســوی 
مــرال نــر همــراه اســت کــه بــرای حفاظــت از 
گلــه و دور کــردن گوزن هــای نــر رقيــب بــروز 
می دهــد . طــول دوران آبســتنی مــرال حــدود 
هشــت مــاه و نيــم بــوده و اواخــر فصــل بهــار 

ــد.  ــا می آين ــه دني ــاله ها ب گوس
منطقــه حفاظت شــده البــرز مرکــزی شــمالی، 
پناهــگاه حيات وحــش دودانگــه و چهاردانگــه 
ــکا و  ــب ن ــی هزارجري کياســر و نواحــی جنگل
ــرال در  ــتگاه های م ــن زيس ــهر مهم تري بهش
اســتان مازنــدران بشــمار می رونــد. بــه تأکيــد 
کارشناســان محيط زيســت بــرای حفــظ گونــه 
گــوزن تمــام دوســتداران طبيعــت بايــد تاش 
کننــد تــا از شــکار اين گونــه خــودداری شــود و 
عاقه منــدان طبيعــت بداننــد کــه شــکار ايــن 
حيــوان باعــث می شــود در مدت زمــان کمــی 

منقــرض شــود. 
ــکا،  مناطــق جنگلــی هزارجريــب بهشــهر و ن
پناهــگاه حيات وحــش دودانگــه و چهاردانگــه، 
کياســر و محــدوده امــن منطقــه حفاظت شــده 
ــتگاه های  ــن زيس ــزی از مهم تري ــرز مرک الب

مــرال در کشــور اســت.
گوزن هــا  آســيب پذير شــدن  دليــل  بــه 
بانــان  محيــط  بانگــی،  گاو  فصــل  در 
زيســتگاه های مــرال در مناطــق جنگلــی 

ــه برپايــی پســت های  شــمال کشــور اقــدام ب
ــاط  ــادر در نق ــيله چ ــی به وس ــت گاو بانگ موق
حســاس کــرده و حفاظــت از گوزن هــا را 
تشــديد می کننــد، در ســاير ايــام ســال شــکار 
مــرال بــه دليــل پوشــش انبــوه زيســتگاه های 
جنگلــی و هوشــياری گوزن هــا چنــدان ســاده 

ــت. نيس
بــا  مازنــدران  محيط زيســت  مديــرکل 
اشــاره بــه شــروع فصــل گاو بانگــی افــزود: 
بيــش از 25 چادرگاوبانگــی بــرای جلوگيــری 
ــن فصــل برپاشــده  ــا در اي از شــکار گوزن ه

ــت.  اس
ــل گاو  ــه داد: در فص ــردادی ادام ــر مه ناص
بانگــی اگــر گــوزن نــر صــدای گــوزن 
ــود  ــرو خ ــدوده قلم ــری را در مح ــر ديگ ن
بشــنود بــا ســرعت بــه ســمت صــدا حرکــت 
می کنــد تــا گــوزن مهاجــم را از قلمــرو 

ــد.  ــارج کن ــود خ خ
وی اظهــار داشــت: در ايــن زمــان شــکارچيان 
به وســيله  و  کــرده  کميــن  نقطــه ای  در 

ابزارهايــی همچــون شــاخ قــوچ، کــدو و 
ــد.  ــد می کنن ــا را تقلي ــدای گوزن ه ــره ص غي
بــه دنبــال تقليــد صــدای گــوزن توســط 
شــکارچيان، گــوزن نــری کــه شــکارچيان در 
قلمــرو آن حضــور دارنــد بافاصلــه بــه ســمت 
ــل شــکارچيان  صــدا حرکــت کــرده و در مقاب

ظاهرشــده و به راحتــی شــکار می شــود.
وی ادامــه می دهــد: عرصه هــای جنگلــی 
ــاش  ــاهد ت ــر ش ــار ديگ ــدران ب ــتان مازن اس
کــه  اســت  محيط بانانــی  شــبانه روزی 
ســعی دارنــد محيطــی امــن بــرای زاد و 
ولــد اين گونــه بــاارزش فراهــم آورنــد و 
به منظــور حفاظــت از مــرال هــا و انجــام 
اقدامــات حفاظتــی در مناطــق جنگلــی اســتان 
چادرهــای گاو بانگــی را بــه مــدت يــک مــاه 
ــا  ــاه برپ ــر مهرم ــا اواخ ــهريور ت ــر ش از اواخ

می دارنــد. 
تاش هــای  بــه  اشــاره  بــا  مهــردادی 
ــرای  ــودجويان ب ــاز و س ــکارچيان غيرمج ش
بانگــی  گاو  فصــل  در  گوزن هــا  شــکار 
می گويــد: شــکارچيان متخلــف بــا تقليــد 
صــدای گوزن هــا ســعی در شــکار آن هــا 
ــای گاو بانگــی  ــی چادره ــا برپاي ــه ب ــد ک دارن
و  بــاارزش  ازاين گونــه  داريــم  تــاش 

کنيــم.  حفاظــت  حمايت شــده 
ــزان  ــر مي ــه بيانگ ــر ک ــوزن ن ــای گ نعره ه
ــرو اســت  ــن قلم ــدرت و جســارتش در تعيي ق
ــی  ــای هيرکان ــان جنگل ه ــه الی درخت در الب
فرمانروايــی  زمــان  و  شــده  طنين انــداز 
قويی تريــن نــر گــروه را اعــام مــی دارد. فصل 
گاو بانگــی فرارســيده و آغــاز رقابــت بــرای از 
ــر و  ــه درکــردن ســاير گوزن هــای ن ــدان ب مي
ــر   ــلطه ب ــرای س ــرو ب ــن قلم ــار گرفت در اختي
ــن  ــای نســل بزرگ تري ــاده و بق گوزن هــای م

ــت ــران اس ــوزن اي گ
ــوزن  ــزار رأس گ ــدود ه ــر ح ــال حاض در ح
در جنگل هــای شــمال شمارش شــده اند و 
ــه  ــت ک ــن اس ــر اي ــان ب ــی کارشناس پيش بين
ــا  ــزری ت ــای خ ــاد جنگل ه ــن نم ــل اي نس
ــاد.  ــد افت ــماره خواه ــه ش ــر ب ــرن ديگ نيم ق

آوای عاشقانه گوزن ها در جنگل های هیرکانی

علیرضا    نوری 
کجوریان
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جامعــه ایـــران

هم خانـه  را  همدیگـر  جماتشـان  در 
می گوینـد:  و  کـرده  خطـاب 
اسـت،  شـراکتی  همه چیـز  اینجـا 
یک جورهایـی سـعی می کننـد معاملـه 
مـرد جـوان  قـول  بـه  باشـد؛  پایاپـای 
دفترچـه ام  در  مـن  و  بـرد«   - »بـرد 

باخـت!  سـر  دو  می نویسـم: 

»مجبــور نيســتم ميليون هــا تومان خــرج هزينــه زندگــی و جهيزيه 
بدهــم و تــازه زندگــی را آغــاز کنــم کــه انتهايــش طــاق اســت 
بلکــه به جــای آن خيلــی راحــت و آســوده باکســی کــه دوســتش 
ــم  ــم  دل ــت ه ــر وق ــم ه ــی می کن ــقف زندگ ــک س ــر ي دارم زي

ــظ.« ــم خداحاف ــت می گوي نخواس
اين هــا حرف هــای دانشــجويی اســت کــه بــا هم خانــه اش 
حاضرشــده پاســخ دهــد، امــا ايــن حاضــر شــدن به شــرط محفــوظ 
مانــدن نــام و نشــانش بــوده اســت، يعنــی بــه قــول خــودش بايــد 

ــه اش. ــن، او و هم خان ــن م ــد، بي ــی بمان ــز مخف همه چي
خــودش می گويــد کــه يکــی از دوســتان نزديکــش هــم در جريان 
ــا  ــرار دارد، ام ــد ق ــفيد« می نام ــه آن را »ازدواج س ــه ک ــن رابط اي
هميــن احتيــاط و تــرس خــودش به انــدازه کافــی نشــان می دهــد 
کــه نمی شــود نــام ايــن ارتبــاط را »ازدواج« گذاشــت؛ چيــزی کــه 
هنــوز برايــش در فرهنــگ ايرانــی - اســامی نــام و نشــانی پيــدا 
نشــده اســت. ايــن واژه وارداتــی و ايــن فرهنــِگ غربــی همخانــه 
ــچ ازدواج  ــون هي ــفيد« چ ــه »س ــت و ن ــه »ازدواج« اس ــودن ن ب
ــان  ــود و پاي ــت نمی ش ــرد و ثب ــکل نمی گي ــرعی ش ــی و ش قانون
ايــن ســبک زندگــی مجــردی هــم آســيب های جــدی فرهنگــی و 

اجتماعــی اســت کــه بيشــتر ســياه اســت تــا ســفيد.
ــم را  ــمِت نگاه ــم، س ــان را می پاي ــِت حلقه ش ــمی انگش زيرچش
ــد،  ــدا نمی کني ــد! پي ــد: نگردي ــرد و می گوي ــوان می گي ــر ج پس
در انگشــت مــا خبــری از حلقــه و نشــانی از ازدواج نيســت. خــودم 
ــِم  ــرا اس ــس چ ــم پ ــم و می پرس ــور می کن ــم را جمع وج و نگاه
ارتباطتــان را »ازدواج ســفيد« گذاشــته ايد؛ مگــر جايــی ايــن ارتباط 
ــی  ــا بی خيال ــرد ب ــد ازدواج؟ م ــه می گويي ــت ک ــده اس ــت ش ثب
ــم  ــون اس ــايد چ ــد ش ــدازد و می گوي ــاال می ان ــانه هايش را ب ش
ديگــری برايــش پيــدا نکرديــم! فقــط يــک اســم اســت، ســخت 

ــده! ــر خن ــد زي ــر دو می زنن ــد! و ه نگيري
داخــل برگــه ام نوشــته بــودم کــه از »تعهــد«، »خيانــت« و 
»مســئوليت« در رابطه شــان بپرســم، امــا نمی دانــم چــرا احساســم 
ــد:  ــری باش ــه آخ ــن جمل ــبيه همي ــايد ش ــان ش ــد جوابش می گوي

ــد! ــخت نگيري س

lخطر بیخ گوش سلول های جامعه
همخانــه  بــودن رهــاورد فرهنگی اســت کــه حتــی در سرمنشــأ آن 
ــوان يــک  ــه بحــران تبديل شــده اســت و به عن ــی »غــرب« ب يعن
ــا  ــف دني ــی فرهنگــی راهــی کشــورهای مختل محصــول صادرات
ــای  ــلمان در اليه ه ــوری مس ــوان کش ــران به عن ــاال اي ــده و ح ش
زيريــن جامعــه و زيرپوســت شــهر شــاهد رشــد خزنــده آن اســت، 
رابطــه بی ســرانجامی کــه هنــوز فرصــت نکرده ايــم برايــش اســم 
متناســب بافرهنــگ ايرانــی- اســامی انتخــاب کنيــم، نامــی کــه 

»قبيــح« بودنــش را پشــِت صفــت »ســفيدش« پنهــان نکنــد.
برخــی تحقيقــات نشــان می دهــد کــه در آمريــکا دوســوم زوج هــا 
مدتــی را بــدون ازدواج زيــر يــک ســقف زندگــی کرده انــد و حتــی 
در حــدود هفــت ميليــون زوج هميــن شــيوه را بــرای زندگی شــان 
انتخــاب کرده انــد، آن هــم جايــی کــه تــا چنــد دهــه قبــل زندگــی 

بــدون ازدواج قانونــی نبــوده اســت.
ــودن را  ــا ب ــه داشــته اند همخانه ه ــی ک ــا هــم در تحقيقات آلمانی ه
مهم تريــن عامــل تهديدکننــده ازدواج اعــام کرده انــد، موضوعــی 

کــه موجــب نگرانــی جامعــه شناســان در کشــورهای مختلــف دنيا 
ــه موضــوع  ــل متحــد هــم توجــه ب ــا ســازمان مل شــده اســت، ت
خانــواده و ازدواج را از اولويت هــای خــود بدانــد و حتــی روزی را بــه 

نــام روز »خانــواده« در تقويــم جهانــی ثبــت کنــد.
ــه  ــرب ب ــاال غ ــه ح ــه ای ک ــخ و بيراه ــات تل ــن تجربي باوجوداي
ــا  ــاال ب ــت ح ــرد اس ــال عقب گ ــه دنب ــيده و ب ــت آن رس بن بس
پديــده جنــگ نــرم و تهاجــم فرهنگــی ايــن معضــل فرهنگــی در 
ــامی  ــرقی و اس ــورهای ش ــی کش ــکيل راه ــته بندی های ش بس
ــا بــه منشــأ  شــده اســت، کافــی اســت ســرنخ ماجــرا را گرفــت ت
ــی،  ــکات اجتماع ــی مش ــه برخ ــد ک ــيد، هرچن ــی آن رس اصل
ــده  ــن پدي ــج اي ــا هــم در تروي فرهنگــی و اقتصــادی در کشــور م

ــته اســت. ــدی داش ــر ج ــی تأثي غرب
ــوان  ــده را می ت ــن پدي ــج اي جــان کام آســيب های ناشــی از تروي
در ايــن بيانــات رهبــر معظــم انقــاب شــنيد: »مســئله ی خانــواده، 
مســئله ی بســيار مهمــی اســت؛ پايــه ی اصلــی در جامعــه اســت، 
ســلول اصلــی در جامعــه اســت. نــه اينکــه اگــر ايــن ســلول ســالم 
شــد، ســامت بــه ديگرهــا ســرايت می کنــد؛ يــا اگر ناســالم شــد، 
ــن  ــه اي ــه ب ــد؛ بلک ــرايت می کن ــا س ــه ديگره ــامت ب ــدم س ع
معناســت کــه اگــر ســالم شــد، يعنــی بــدن ســالم اســت. بــدن که 
غيــر از ســلول ها چيــز ديگــری نيســت. هــر جهــازی، مجموعــه ی 
ــس  ــم، پ ــالم کني ــلولها را س ــتيم س ــا توانس ــر م ــت. اگ سلولهاس
ســامت آن جهــاز را داريــم. مســئله اينقــدر اهميــت دارد. جامعه ی 
ــالم،  ــواده ی س ــاد خان ــور از نه ــدی کش ــدون بهره من ــامی، ب اس
ســرزنده و بانشــاط، اصــًا امــکان نــدارد پيشــرفت کنــد.« بيانــات 
ــردی  ــه راهب ــت انديش ــومين نشس ــری در س ــم رهب ــام معظ مق
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lآماری وجود ندارد
به رغـم اينکـه گزارش هـای جامعـه شناسـان و محققـان وجـود 
پديـده همخانـه  در اسـتان های مختلـف کشـور را تأييـد می کند اما 
همچنـان آمار رسـمی از وضعيت شـيوع ايـن پديده در اسـتان های 
مختلف در دسـت نيسـت تا »محمدرضـا فضلی« سرپرسـت مرکز 
مطالعـات وزارت ورزش و جوانـان بـا اشـاره بـه انجـام پيمايـش 
ارزش هـا و نگرش هـای جوانان در سـال 1395 بگويـد که همخانه  

بـودن هـم در ايـن پيمايـش موردتوجـه قرارگرفته اسـت.
ــای  ــا و نگرش ه ــش ارزش ه ــن پيماي ــج اي ــوص نتاي وی در خص
جوانــان کــه طــی 3 ســال گذشــته انجام شــده هــم گفتــه اســت: 
ايــن پيمايــش گويــه هــای مختلفــی دارد و يــک پژوهش گســترده 
اســت. تاکنــون بخش هايــی از نتايــج توصيفــی و آمــاری آن 
اعام شــده اســت امــا نتايــج تحليلــی آن از ســوی پژوهشــگران در 

حــال تهيــه اســت کــه اميدواريــم بــه زودی منتشــر شــود. 
»فرشــته روح افــزا« معاون شــورای فرهنگــی و اجتماعــی زنان هم 
بــا يــادآوری اينکــه ايــن نــوع زندگــی را در فرهنگ هــای مختلــف 

بررســی کرديــم و در هيــچ فرهنگــی بــه اين شــيوه زندگــی، ازدواج 
ــه  ــم چــرا ب ــد: از ســوی ديگــر نمی داني ــد می کن ــد، تاکي نمی گوين
ايــن ســبک غلــط زندگــی، »ســفيد« گفتــه می شــود؟ حتــی اگــر 
ــد مــا قوانيــن  اثبــات شــود دو نفــر رابطــه ای خــارج از عــرف دارن
ــا ايــن رابطــه داريــم پــس چطــور بــه  محکمــی بــرای برخــورد ب
ايــن زندگــی ازدواج ســفيد گفتــه می شــود؟ آيــا ايــن بــه آن معنــا 

نيســت کــه ازدواج هــای شــرعی و قانونــی ســياه اســت؟
 امــا نکتــه قابل تأمــل عــدم تــوازن خســاراتی اســت کــه 
هم خانه هــا بــرای هــم بــه ارمغــان می آورنــد به طوری کــه 
بســياری از روان شناســان معتقدنــد کــه آثــار ايــن ســبک زندگــی 
ــرار  ــود ق ــيب های خ ــر آس ــت تأثي ــان را تح ــرد، زن ــتر از م بيش
می دهــد، موضوعــی کــه مــورد تأکيــد معــاون شــورای فرهنگــی 
ــد: در ازدواج  ــزا بگوي ــا روح اف ــرار دارد ت ــم ق ــان ه ــی زن و اجتماع
ــب  ــرای زن مترت ــی ب ــی و قانون شــرعی يــک ســری حقــوق مدن
ــچ  ــی و هي ــتوانه قانون ــچ پش ــيوه، زن هي ــن ش ــا در اي ــت ام اس

حق وحقوقــی نــدارد.
وی البته معتقد اسـت که عده ای دانسـته يا ندانسـته با بـه کار بردن 
ايـن لفـظ می خواهنـد فرهنگ سـازی کنند و هرکـس ايـن لغت را 

وارد فرهنـگ مـا کرده، حساب شـده کارکرده اسـت.
امــا آنچــه ايــن روزهــا نگرانی هــا درزمينــه ايــن پديــده را بيشــتر 
می کنــد دامنــه گســترش آن از کان شــهرهايی ماننــد تهــران بــه 
ــه نظــر می رســد  ــه ب ــده ای ک ــر اســت، پدي ــتان های کوچک ت اس
همــراه زندگــی برخــی دانشــجويان غيربومــی بــه ديگــر اســتان ها 

هــم ســرايت کــرده اســت.

lبازی برد- برد یا دوسر باخت
گفت وگــوی ابتــدای ايــن گــزارش بــا يــک دختــر و پســر 
دانشــجوی شهرســتانی اســت کــه در همــدان تحصيــل می کننــد، 
ــد و  آن هــا از صحبــت کــردن در مــورد تعهداتشــان طفــره می رون
ــه  ــد و ب ــد می خندن ــد بلندبلن هــر جــا در پاســخ دادن کــم می آورن

ــد. ــخت نگيرن ــد س ــعی می کنن ــان س ــول خودش ق
دختـر جـوان مدام با انگشـتانش بـازی می کند، حتـی قهقهه هايش 
هم جـدی به نظر نمی رسـد، می شـود نگرانی هايـش را از چهره اش 
خوانـد، خيلی از طوالنی شـدن مکالمه خوشـنود نيسـت، می خواهد 
سـؤال و جواب هـا کوتـاه تمـام شـود، شـايد خـودش هـم بـرای 

کارهايـش دليل عميـق و تفصيلـی ندارد.
ــه نظــر می رســد، شــايد تکليفــش  ــر ب ــا متفاوت ت پســر جــوان ام
ــی  ــرس و نگران ــود ت ــر می ش ــودش، کمت ــا خ ــت ب ــن تر اس روش
ــه  ــد ک ــش را می کن ــه تاش ــه هم ــد، البت ــره اش خوان را در چه
ــان  ــاص نش ــرای خ ــاش ب ــا و ت ــد خنده ه ــدای بلن ــز ص به ج
دادن ايــن رابطــه چيــزی را از چهــره اش نخواننــد، می گويــد 
ــدون تعهــدات و  ــد ب ــه می کنن کــه باهــم زندگــی کــردن را تجرب

مســئوليت هايی کــه آن هــا را قيدوبنــد می دانــد.

بازی دو سر باخت همخانه ها؛ نه »ازدواج« نه »سفید«
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جامعــه ایـــران

ــد  ــه خطــاب می کنن در جماتشــان همديگــر را شــريک و هم خان
و می گوينــد: اينجــا همه چيــز شــراکتی اســت، از هزينه هــا و 
ــه هــر  ــا تصميماتــی کــه ب ــه زندگی هــا گرفتــه ت مخــارج اين گون
دوی آن هــا مرتبــط اســت، يک جورهايــی ســعی می کننــد معاملــه 
پاياپــای باشــد؛ بــه قــول مــرد جوان»بــازی بــرد - بــرد!« و مــن در 

ــم و روی دفترچــه ام می نويســم: دو ســر باخــت! ذهن

lتعهد پَر!
امـا برخـی جوانان علـت اصلـی ورود به ايـن نـوع ارتباط هـا را نبود 
شـرايط مناسـب اقتصادی بـرای ازدواج و ترس از زندگی زناشـويی 
عنـوان می کننـد کـه در ايـن زمينـه بـا »عبـداهلل عباسـی« اسـتاد 

دانشـگاه و مشـاور خانـواده بـه گفت وگو نشسـتيم.
ــد اســت:  ــده معتق ــن پدي ــداهلل عباســی در خصــوص اي ــر عب دکت
ــی،  ــکای جنوب ــل آمري ــورهايی مث ــه  از کش ــا همخان ــی ب زندگ
مکزيــک و از طريــق تبليغــات ماهــواره ای وارد فرهنــگ مــا شــده 
ــی  ــورد اين چنين ــد م ــه چن ــود ب ــاوره های خ ــفانه در مش و متأس

ــرده ام. ــورد ک برخ
ــان  ــوع ازدواج و به اصطــاح جوان ــن ن ــد: اي عباســی اضافــه می کن
امــروزی، زندگــی بــا همخانــه از آنجايــی شــکل می گيــرد و قــوت 

ــر دوش جنــس مــرد و زن نمی گــذارد. ــد کــه تعهــدی ب می ياب
وی بــا يــادآوری اينکــه در ايــن نــوع ازدواج هــا قانــون جايی نــدارد، 
می گويــد: ماننــد فرهنــگ مقــدس اســام کــه بــرای زن مهريــه 
تعييــن می کنــد و تعهداتــی بــرای دو طــرف بــه وجــود مــی آورد، در 

ايــن نــوع ارتبــاط تعهــدی وجــود نــدارد.
ايــن اســتاد دانشــگاه و مشــاور خانــواده ادامــه می دهــد: متأســفانه 
بــه دليل نداشــتن فرهنــگ زناشــويی و شــناخت از جنــس مخالف، 

زن و شــوهرها، در ايــن زمينــه اضطــراب پيداکــرده و نســل جــوان 
مــا بــا اتــکا بــر اينکــه نمی خواهنــد اشــتباه پــدران و مــادران خــود 
را تکــرار کننــد، تــن بــه ازدواج شــرعی و قانونــی نمی دهنــد و بــه 

ــد. ــه  شــدن می رون ســمت همخان

lپاک کردن صورت مسئله
ــوع رابطــه  ــن ن ــان در اي ــه جوان ــد: توجي ــداهلل عباســی می گوي عب
ايــن اســت کــه مــا در کنــار يکديگــر زندگــی می کنيــم و زمانــی 
ــدون  ــم ب ــده ای نداري ــر فاي ــرای يکديگ ــم ب ــاس کردي ــه احس ک
ــی و  ــدون تعهــد قانون ــت کــرده باشــيم و ب اينکــه يکديگــر را اذي
ــاک  ــا پ ــن تنه ــه اي ــم درحالی ک ــرک می کني ــی يکديگــر را ت عرف

ــت. ــئله اس ــردن صورت مس ک
وی تأکيـد دارد کـه ايـن نـوع ارتباط شـايد توسـط جوانـان امروزی 
بـا عنـوان همخانـه  ذکـر می شـود امـا درواقـع يـک رابطـه کامـًا 
نامشـروع اسـت، اضافـه می کنـد: ايـن شـکل ازدواج نـه در ديـن 

اسـام تعريفـی دارد و نـه در عـرف پذيرفتـه می شـود.
ايــن مشــاور خانــواده بــه برخــی علت هــای ايــن پديــده هم اشــاره 
ــات  ــاهده اختاف ــل مش ــه دلي ــان ب ــد: جوان ــد و می گوي می کن
زناشــويی، آمــار طــاق و عــدم آگاهــی نســبت بــه جنــس مخالف، 

متأســفانه بــه ايــن پديــده شــوم و وارداتــی روی آورده انــد، و جالــب 
اينجاســت کــه در نادانــی مطلــق، فکــر می کننــد بســيار مدرنيــزه و 

ــد. ــی می کنن ــروزی زندگ ام
همايش هــای  در  مــا  می شــود:  يــادآور  عباســی  عبــداهلل 
ــا جايــی کــه می توانيــم  مشــاوره ای، به خصــوص در دانشــگاه ها ت
ــوزش  ــران آم ــران و پس ــه دخت ــف ب ــس مخال ــوص جن در خص
ــات و ويژگی هــای يکديگــر آگاه باشــند. ــا از خصوصي می دهيــم ت

وی ترويــج فرهنــگ دينــی و قرآنــی را شــاه کليد رفــع ايــن 
معضــل می دانــد و می گويــد: متأســفانه بــه خاطــر خودخواهی هــا 
و نداشــتن تربيــت صحيــح، بســياری از روابــط زناشــويی منجــر به 
ــه  ــرای پيشــگيری از طــاق ب ــان امــروزی ب طــاق شــده و جوان

ــده اند. ــيده ش ــدن کش ــه  ش ســمت همخان

lاز دوست بودن تا هم خانه شدن
ــان و  ــان اطرافي ــه در مي ــت ک ــه ای اس ــده به گون ــن پدي ــق اي عم
ــده اند  ــه ش ــری هم خان ــر و پس ــنويم دخت ــی می ش ــتان گاه دوس
ــر  ــد و اگ ــی کنن ــا يکديگــر زندگ ــی را ب ــد مدت ــم گرفته ان و تصمي
ــه  ــد درصورتی ک ــد ازدواج کنن ــب ديدن ــر را مناس ــرايط يکديگ ش
ــر و  ــودن دخت ــی لفــظ دوســت ب ــد ســال پيــش حت ــا چن شــايد ت
پســر نيــز خــارج از عــرف جامعــه بــود امــا امــروز شــاهد هســتيم 
کــه ايــن مســئله در بيــن جوانــان بســيار جاافتــاده اســت و حتــی 

ــرد؟ ــود ازدواج ک ــر می ش ــم مگ ــتی ه ــدون دوس ــد ب معتقدن
در توجيــه ايــن رفتــار و ايــن نــوع رابطه بــا »اميرحســين يــاوری«، 
کارشــناس ارشــد روانشناســی بالينــی و مديــر يــک مرکــز مشــاوره 

هــم کام شــديم.
اميرحســين يــاوری ايــن نــوع ازدواج را کــه اصطــاح آن برگرفته از 

شناســنامه ســفيد و بــدون ثبــت ازدواج اســت حاصــل تنوع طلبــی و 
عــدم تفکــر صحيــح می دانــد.

ــن  ــد: در پايين تري ــاط می گوي ــوع ارتب ــن ن ــح اي ــاوری در توضي ي
ســطح هــر اقــدام مهمــی کــه نيــاز به صــرف هزينــه داشــته باشــد 
نيــاز بــه قــرارداد و ثبــت قانونــی دارد ماننــد خريــد يــک ماشــين و 
يــا خانــه، کــه اگــر بــدون قــرارداد خريــداری شــويد ممکــن اســت 
ــورد ازدواج  ــد در م ــن رون ــه همي ــن مدعــی داشــته باشــد ک چندي
هــم مصــداق دارد کــه اگــر روابــط دو نفــر از حــدی باالتــر بــرود 

نيــاز بــه قــرارداد و ثبــت دارد.
ــه  ــد: ب ــه می کن ــی اضاف ــن کارشــناس ارشــد روانشناســی بالين اي
هميــن دليــل اســت کــه در ازدواج هــای ســفيد، چــون هيــچ ثبت و 
قــراردادی لحــاظ نشــده اســت دو طــرف بــا کوچک تريــن مشــکل 
ــده  ــی در آين ــن روابط ــار چني ــه آث ــد ک ــرک می کنن ــر را ت يکديگ

گريبــان گيــر فــرد خواهــد شــد.
وی معتقــد اســت کــه در ايــن نــوع رابطــه، تعهــدی وجــود نــدارد و 

بــا کوچک تريــن ضربــه ای متاشــی خواهــد شــد.

lترس از ازدواج و طالق
از ايــن مشــاور خانــواده علــل گرايــش جوانــان بــه چنيــن روابطــی 

ــی،  ــع اجتماع ــه موان ــه ب ــا توج ــد: ب ــويم و می گوي ــا می ش را جوي
خانوادگــی و تــرس از ازدواج هــای ســخت و آمــار طــاق و 
ــه ســمت چنيــن روابطــی ســوق  ــان ب اختافــات زناشــويی، جوان

پيــدا می کننــد.
ــای  ــوی باوره ــر سمت وس ــح تأثي ــواده در توضي ــاور خان ــن مش اي
دينــی جوانــان در جلوگيــری از شــيوع ايــن پديــده هــم می گويــد: 
ــأت  ــاد نش ــن نه ــوان کوچک تري ــواده به عن ــا از خان ــای م باوره
می گيــرد و هميشــه ايــن اصــاح را می شــنويم کــه مســلمان زاده، 

ــود. ــلمان می ش مس
وی اضافــه می کنــد: متأســفانه اين گونــه روابــط ريشــه در 
ــاع  ــواده، اجتم ــه خان ــی دارد چراک ــای دين ــدن باوره ــگ ش کمرن
ــوان  ــتند و ت ــره  هس ــک زنجي ــای ي ــراد حلقه ه ــادات اف و اعتق
ــد. ــود می کش ــمت خ ــه س ــرد را ب ــد ف ــتر باش ــه بيش ــدام ک هرک
اميرحســين يــاوری معتقــد اســت: اگــر خانــواده ســالم باشــد فــرد 
باوجــود تمــام آســيب های اجتماعــی، همچنــان ســامت خــود را 
حفــظ می کنــد چراکــه ريشــه او قــوی اســت و اگــر خانــواده بيمــار 

باشــد فــرد باورهــا و اعتقــادات کمرنگــی خواهــد داشــت.

lعدم تمایل جوانان به ازدواج
بــرای پيــدا کــردن آمــاری در ســطح خــرد از وضعيــت ازدواج هــای 
ــتان  ــان اس ــان اداره کل ورزش و جوان ــاون جوان ــراغ مع ــفيد س س
ــا پيمايــش جــدی صــورت  ــه ي ــن زمين ــا در اي ــم ام همــدان رفتي

ــدارد. ــا آمــاری وجــود ن نگرفتــه ي
»اســداهلل ربانــی مهــر« معتقــد اســت کــه عــدم تمايــل جوانــان به 
ازدواج بــه دليــل تغييــر ســبک زندگــی اســت و در خصــوص پديده 
همخانــه  شــدن تاکنــون آمــار رســمی و قابل اســتنادی که توســط 

ــدارد. ــود ن ــد وج ــده باش ــتگاه ها ارائه ش دس
وی اضافـه می کنـد: شـايد در ايـن زمينه بتـوان موضـوع را با بحث 
ديگـری در خصـوص زندگی مجـردی تکميل کـرد چراکـه امروزه 
بـه دليـل تغييـر سـبک زندگـی و رفتـاری جامعـه و نيـز کمرنـگ 
شـدن باورهـا، جوانـان ما به سـمت زندگی مجـردی و سـکونت در 
خانه هـای مجـردی روی آورده اند و اين نـوع از زندگی تنها مختص 

آقايـان نبـوده و در بانـوان نيز وجـود دارد.
آســيب های  اينکــه خانه هــای مجــردی  يــادآوری  بــا  وی 
اجتماعــی بســياری بــرای جوانــان در پــی دارد، می گويــد: 
ــازی دارد.  ــه فرهنگ س ــاز ب ــه ازدواج ني ــان ب ــل جوان ــدم تماي ع
1۸ دســتگاه در حــوزه جوانــان مســئوليت دارنــد کــه شــامل 
بايــد درزمينــه  دســتگاه های دولتــی، فرهنگــی هســتند و 

کننــد. اقــدام  فرهنگ ســازی 
 وی  بــه رتبــه شــانزدهم همــدان در خصــوص طــاق در بيــن 30 
ــان  ــد: عــدم تمايــل جوان ــد و می گوي اســتان کشــور اشــاره می کن
ــه عوامــل ايجــاد  ــد آسيب شناســی شــود کــه ازجمل ــه ازدواج باي ب

آن، تغييــر در ســبک زندگــی اســت.
معـاون جوانـان اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان همـدان بـه لزوم 
فرهنگ سـازی و ترويـج سـبک زندگـی اسـامی در بيـن جوانـان 
تأکيـد دارد و معتقـد اسـت کـه در ايـن راسـتا انتظـار همـکاری و 
عملکرد بهتر صداوسـيما، دسـتگاه های فرهنگی و آموزشی می رود.

lبه ازای هر 5 ازدواج یک طالق
ــدان  ــتان هم ــان اس ــان اداره کل ورزش و جوان ــور جوان ــاون ام مع
ــادآور  ــد و ي ــاالی طــاق در ســال 1394 ســخن می گوي ــار ب از آم
ــه ازای هــر 5  ــک طــاق ب ــت ي ــا ثب می شــود: اســتان همــدان ب
ازدواج وضعيــت بهتــری نســبت بــه  برخــی از اســتان های کشــور 
ــن  ــان اي ــا همچن ــه ازای دو ازدواج دارد ام ــک طــاق ب ــار ي ــا آم ب
ــل شــکل گيری  ــوب نيســت و شــايد يکــی از دالي ــت مطل وضعي

ــط غيرشــرعی تــرس از طــاق و تبعــات آن باشــد. رواب
آنچــه مســلم اســت اينکــه تحقيقــات نشــان داده زنــان در چنيــن 
ــواع ديگــر ازدواج دچــار خشــونت خانگــی  رابطه هايــی بيــش از ان
می شــوند و چنيــن روابطــی زودتــر از ازدواج هــای رســمی و 
شــرعی از هــم می پاشــد بنابرايــن تــا ايــن نــوع زندگــی در کشــور 
تبديــل بــه فرهنــگ نشــده بايــد جلــوی پيشــرفت آن را گرفــت.
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جامعــه ایـــران

لرسـتان به عنوان معین 
غربـی  اسـتان های 
حـوادث  در  کشـور 
همچنـان مجتمـع امداد 
هوایـی ندارد تـا پروژه 
در دسـت اجـرای ایـن 
دلهـره  در  مجتمـع 
خبـر  کـه  حوادثـی 
نمی کنـد بـرای تأمیـن اعتبـار بال بـال بزنـد. 

اسـتان لرسـتان با توجه بـه شـرايط توپوگرافی و 
جغرافيايی مسـتعد وقوع حـوادث مختلف ازجمله 
سـياب، زلزلـه، و ... اسـت و همين امـر ضرورت 
اسـتان  ايـن  در  امـداد هوايـی  ايجـاد مجتمـع 

کوهسـتانی را روشـن می کنـد.

احـداث  منتظـر  پرحادثـه  lلرسـتان 
هوایـی امـداد  مجتمـع 

ايـن در حاليسـت کـه مراسـم آغـاز بـه کار پروژه 
مجتمـع امـداد هوايـی لرسـتان در تاريخ هشـتم 
آذرماه سـال 93 برگزار شـد اما با گذشـته دو سال 
هنـوز زمينه عملياتی شـدن ايـن پروژه در اسـتان 
فراهـم نشـده و همـواره مـردم شـاهد وعده های 
جمعيـت  مديرعامـل  ازجملـه  امـر  مسـئوالن 

هال احمـر اسـتان بـرای افتتـاح آن بوده انـد.
مجتمـع امـداد هوايـی لرسـتان ظرفيـت پذيرش 
پنـج بالگـرد امـدادی را دارد و عـاوه بـر ارائـه 
مواقـع  در  لرسـتان،  در  امـداد هوايـی  خدمـات 
خوزسـتان،  اسـتان های  بـه  می توانـد  بحرانـی 
ايـام، کرمانشـاه و همدان نيـز امدادرسـانی کند.
گفته می شـود جمعيت هال احمر کشـور امسـال 
بـه خريد پنـج فرونـد بالگرد امـدادی جديـد 412 
اقـدام کرده اسـت که بـا پيگيری های انجام شـده 
قـول مسـاعد بـرای اسـتقرار يـک فرونـد از اين 

بالگردها در اسـتان داده شـده اسـت.

lجمعیـت هالل احمر باید بـه تعهدات 
خود عمـل کند

رضـا آريايـی مديـرکل مديريـت بحران لرسـتان 
در رابطـه با پـروژه مجتمع امـداد هوايی لرسـتان 
در سـخنانی اظهـار داشـت: 12 ميليـارد ريـال 
بـرای احـداث راه دسترسـی اين مجتمع از سـوی 
اسـتانداری لرسـتان تأمين و پرداخت شـده اسـت.
سـازه های  بقيـه  احـداث  اينکـه  بابيـان  وی 
مجتمـع امـداد هوايی لرسـتان در اختيـار جمعيت 
هال احمر اسـتان اسـت عنـوان کرد: مقررشـده 
کـه هال احمـر از محـل اعتباراتی کـه به صورت 
سـاالنه  به صـورت  بودجـه  قانـون  در  متمرکـز 
بـرای احـداث اين گونـه مراکـز در اختيـارش قرار 
می گيرد اقـدام به تأميـن اعتبار موردنيـاز آن کند.
مديـرکل مديريت بحـران لرسـتان بيان داشـت: 
ظـرف دو تـا سـه سـال گذشـته قسـمتی از ايـن 

اعتبـارات تأمين شـده و کار جلـو رفتـه اسـت.
هال احمـر  جمعيـت  اينکـه  بابيـان  آريايـی 
تأمين کننـده احداث انبارها، سـوله ها و سـاختمان 
اداری اين مجتمع اسـت تصريح کرد: اسـتانداری 
لرسـتان در قبال احـداث اين بخش هـا هيچ گونه 

تعهـدی را نداده اسـت.
وی ادامـه داد: بـا توجه به تأکيدات مديريت ارشـد 
لرسـتان، اسـتانداری به تمام تعهدات خـود در اين 
رابطـه عمـل کـرده و االن جمعيـت هال احمـر 
بايـد بـه تعهـدات خـود عمـل و پـروژه را تکميل 

. کند

هوایی  امداد  مجتمع  اعتبار  lتأمین 
لرستان درگرو رفع مشکالت مالی کشور

مديـرکل مديريت بحـران لرسـتان بابيـان اينکه 
در قالـب ايـن پروژه قرار شـده دو سـالن و سـوله 
بـزرگ دپـوی کاال و اقـام امـدادی احداث شـود 
گفـت: همچنيـن احداث يـک سـاختمان اداری و 
آشـيانه هلـی کوپتر نيز مقررشـده کـه در مجتمع 

امـداد هوايی لرسـتان ايجاد شـود.
آريايـی بابيـان اينکه بخش زيـادی از ايـن کارها 
انجام شـده امـا واقعيـت امـر ايـن بـوده کـه کار، 
کار بزرگـی بـوده و بسـيار هـم هزينه بـر اسـت 
افـزود: حصار کشـی و تسـطيح محوطـه انجام و 

زيرسـاخت های الزم در آن ايجادشـده اسـت.
وی بـا تأکيد بـر اينکه پروژه مجتمع امـداد هوايی 
لرسـتان، پـروژه ای بـزرگ بـوده و اعتبـار زيـادی 
الزم دارد افـزود: بـر اسـاس آخريـن برآوردهـای 
صـورت گرفته چنديـن ميليارد تومـان ديگر برای 
تکميـل ايـن پـروژه موردنيـاز بـوده کـه جمعيت 

هال احمـر بايـد آن را تأميـن کند.
مديرکل مديريت بحران لرسـتان افزود: اسـتاندار 
لرسـتان و همچنيـن جمعيـت هال احمر اسـتان 
بارهـا پيگيری هـای الزم را بـرای تکميل مجتمع 
امـداد هوايـی لرسـتان در تهـران داشـته اند و اگر 
مشـکات مالی در کشـور حل شـود به طـور حتم 
اعتباراتـی را هم بـه اين پروژه اختصـاص خواهند 

داد.

lوعـده ای چندیـن ماهه بـرای تکمیل 
مجتمع امـداد هوایی لرسـتان

آريايـی با اشـاره بـه اينکه لرسـتان، اسـتان معين 
تعدادی از اسـتان ها و همچنين معين دوم اسـتان 
تهـران در حوادث گفت: اگـر خدايی ناکرده اتفاقی 
رخ دهـد بايد اين اسـتان ها را حمايت و پشـتيبانی 

. کنيم
وی بيان داشـت: هرچـه زودتر اين مجتمـع امداد 
هوايـی در اسـتان در بحث پاسـخگويی به بحران 
بـه بهره بـرداری برسـد بـرای مـا بسـيار مؤثـر و 

مفيـد خواهـد بود.

مديـرکل مديريت بحـران لرسـتان بابيـان اينکه 
در  کوچک تـر  ابعـاد  در  مجتمعـی  مقـرر شـده 
شهرسـتان بروجـرد احـداث شـود افـزود: در ايـن 
راسـتا تفاهم نامـه ای در معاونـت امـداد و نجـات 
هال احمـر و اسـتانداری لرسـتان منعقدشـده که 
ايـن پـروژه را هـم جمعيـت هال احمر بـه لحاظ 
مشـکات مالی کـه داشـته هنـوز شـروع نکرده 

. ست ا
آريايـی بـا تأکيـد بـر اينکـه هـر پـروژه ای کـه 
اعتبـار داشـته باشـد به طور حتـم خيلی سـريع به 
بهره بـرداری می رسـد گفـت: بـا توجـه بـه اينکه 
اسـتانداری تأمين کننـده اعتبار اين پروژه نيسـت 
نمی توانيـم اعام کنيم کـه اين پـروژه چه زمانی 

بـه بهره بـرداری می رسـد.
اعتبـار،  تأميـن  صـورت  در  داشـت:  بيـان  وی 
مجتمـع امـداد هوايـی لرسـتان در بـازه زمانـی 
برسـد. بهره بـرداری  بـه  می توانـد  چندماهـه 

l»آب پاکی« دبیر کل جمعیت هالل احمر 
کشور بر روی دست مردم لرستان

جمعيـت  مديرعامـل  مـرادی  رضـا  حسـين 
هال احمـر لرسـتان نيـز بابيـان پـروژه مجتمـع 
امـداد هوايـی لرسـتان در چنديـن فـاز تعريـف 
شـده اسـت اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه اينکـه 
توپوگرافـی منطقـه کوهسـتانی بـود مدت زمـان 
زيـادی به طـول انجاميد تـا بتوانيم سـطح صاف 
و همـوار برای »پـد و باند« و راه دسترسـی به اين 

مجموعـه را تاميـن کنيـم.
وی بابيـان اينکه ما متأسـفانه تاکنـون حتی يک 
متـر فضـای اسـتاندارد انبار در اسـتان نداشـته ايم 
افزود: يکـی از وظايف اصلـی جمعيت هال احمر 
دپـوی اقام امـدادی در راسـتای امدادرسـانی به 

افـراد حادثه ديده اسـت.
مديرعامـل جمعيـت هال احمر لرسـتان در ادامه 
بابيـان اينکه اين نويـد را به مردم اسـتان می دهم 
کـه در مجموعـه مجتمـع امـداد هوايی لرسـتان 
يـک باب انبار امـدادی به مسـاحت 9۸0 مترمربع 
احداث شـده اسـت گفت: همچنين يک بـاب انبار 
امـدادی که فونداسـيون آن را در نظر گرفته ايم در 

حال تکميل اسـت.
دسترسـی،  جاده هـای  اينکـه  بابيـان  مـرادی 
محوطه سـازی، حصـار کشـی و زيرسـاخت های 
مجتمـع امـداد هوايی لرسـتان ايجادشـده اسـت 
افـزود: بـرای احـداث ايـن مجتمـع دو مؤلفـه 
تأثيرگـذار بـوده کـه بـر اسـاس آن هـا از برنامـه 

زمانبنـدی شـده، عقـب هسـتيم.
وی بـا اشـاره بـه اينکه مسـائل فنی يکـی از اين 
مؤلفه هـا بـوده و ايـن امـر موجـب زمان بر شـدن 
تکميـل ايـن پـروژه شـده اسـت افـزود: دبير کل 
جمعيـت هال احمـر کشـور در جلسـه شـورای 
درزمينـه  کـه  اسـتان  بحـران  مديريـت  عالـی 
سـياب شهرسـتان پلدختـر تشکيل شـده بـود 
جمعيـت  عمرانـی  اعتبـارات  کـه  کـرد  اعـام 
هال احمـر کل کشـور در سـال 94 صفـر مطلق 

بـوده اسـت.

جمعیـت  مدیرعامـل  جدیـد  lوعـده 
لرسـتان هالل احمـر 

مديرعامـل جمعيـت هال احمـر لرسـتان بيـان 
داشـت: اگر اعتبـارات به صـورت کامل تخصيص 
داده شـود و بر اسـاس بسته پيشـنهادی مديريت 
ارشـد لرسـتان بين هفت تا هشـت ميليـارد اعتبار 
داشـته باشـيم کل مجتمع امداد هوايی اسـتان در 

يک بـازه زمانـی يک سـاله تکميل می شـود.
مـرادی بـا تأکيـد بـر اينکـه زيرسـاخت های اين 
مجتمـع ايجادشـده و انبـار امـدادی تکميـل و 
آشـيانه ايـن مجتمـع نيـز ۸0 درصـد پيشـرفت 
بانـد«  افـزود: همچنيـن »پـد و  فيزيکـی دارد 
و جاده هـای دسترسـی مجتمـع امـداد هوايـی 
اسـتان احداث شـده و می تـوان در يک بـازه زمان 
يک سـاله شـاهد افتتـاح ايـن مجموعه باشـيم و 
يک بـار بـرای هميشـه ازنظر زيرسـاخت امـداد و 
نجـات اين نويـد را می تـوان به مردم لرسـتان داد 
که اسـتان واکسـينه می شـود و کل منطقه غرب 
و جنـوب غرب کشـور را پوشـش امـدادی هوايی 

بدهيـم.

lاکـران وعده هـا بـرای یـک مجتمـع 
هوایی امـداد 

بنابرايـن گـزارش، مراسـم آغـاز بـه کار پـروژه 
مجتمـع امـداد هوايـی لرسـتان در تاريخ هشـتم 
آذرمـاه سـال 93 آغـاز شـد و ايـن در حالی اسـت 
که ايـن پروژه دو سـال درگير وعده هـای متوليان 
امـر برای بهره برداری اسـت و مسـئوالن جمعيت 
هال احمـر لرسـتان هرسـال وعـده ای جديـد را 
بـرای تکميل و بهره بـرداری از ايـن مجتمع امداد 

هوايـی بـه مـردم می دهند.
مـرادی  رضـا  حسـن  کـه  حاليسـت  در  ايـن 
در  لرسـتان  هال احمـر  جمعيـت  مديرعامـل 
مراسـم آغاز بـه کار ايـن پـروژه وعده افتتـاح فاز 
اول آن را تـا پايان سـال 94 به مردم لرسـتان داده 
بـود اما اين وعـده رنـگ اجرايی به خـود نگرفت.
همچنيـن وی در ديـدار اعضای جوانـان جمعيت 
در  ولی فقيـه  نماينـده  بـا  لرسـتان  هال احمـر 
اسـتان لرسـتان در تاريـخ 21 ارديبهشـت ماه خبر 
از افتتـاح مجتمع امـداد هوايـی را در شـهريورماه 
امسـال داده بـود و در فاصلـه زمانـی کمتـر از 20 
روز وعـده افتتـاح ايـن مجتمـع را به هفتـه دولت 

کرد. موکـول 
با ايـن تفاسـير بايد مـردم لرسـتان منتظر تحقق 
وعـده مديرعامل جمعيـت هال احمر بـرای يک 
سـال آينده باشـند، وعده ای که مردم و مسـئوالن 

اميدوارنـد به بايگانـی ديگر وعده هـا نپيوندد.

بال بال زدن یک پروژه؛استان معین حوادث غرب مجتمع امداد هوایی ندارد

فاطمه   حسینی
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جامعــه ایـــران

ــوز  ــت، هن ــه غربت ها«س ــش »کوچ نام
ــام  ــن ن ــه همی ــی ب ــچ تابلوی ــدون هی ب
شــهرت دارد امــا ماجراهایــش حــاال 
فــرق کــرده؛ فرقــی از غربــت تــا نجف 
29؛ هنــوز کار بــرای انجــام شــدن 
ــم کار  ــده ه ــه انجام ش ــا آنچ ــت ام هس

ــت.  ــی نیس کم

بــه ديوارهايــش کــه نــگاه می کنــی هنــوز آثــار بندهــای 
تخريب شــده ســاختمان ها را می توانــی ببينــی. بااينکــه ديوارهــا 
رنگ شــده اند و مدت هاســت کــه ديگــر اثــری از ســياهی و 
ــی روی،  ــه م ــه ک ــردم محل ــراغ م ــه س ــا ب ــت ام ــی نيس تاريک
ــا چنــدی پيــش محــل زندگــی  ــد کــه ت ــاد دارن ــه ي ــی ب به خوب
خــود و رفت وآمــد خانواده شــان چگونــه بــود. حتــی شــايد 
ــه شــرايط آنجــا اطــاق  به ســختی می شــد کلمــه زندگــی را ب

ــرد. ک
در آن روزهــا، يــا جــرأت نداشــتی از ايــن کوچــه و محلــه بگذری 
و يــا بايــد دلــت را بــه دريــا مــی زدی و خــود را بــرای ديــدن هــر 
آســيب اجتماعــی آمــاده می کــردی و ســپس قــدم می گذاشــتی 

بــه جايــی کــه امــروز »نجــف 29« ناميــده می شــود.
»کوچــه غربت هــا« تابلــو نــدارد، امــا تــا دلــت بخواهــد 
ــا  ــواد مخــدر. ت ــداران و فروشــندگان م ــرای خري شــهرت دارد ب
هميــن چنــد وقــت پيــش تبديــل بــه بورســی شــده بــود بــرای 
ــه  ــادان. هم ــرای معت ــی ب ــدر و مأمن ــواد مخ ــروش م خريدوف
ــی، از  ــا صنعت ــنتی ت ــی، از س ــدا کن ــتی پي ــش را می توانس مدل
کميــاب و نايــاب تــا ســيگاری کــه در دســترس همــه قــرار دارد.

مصرف کننــدگان مــواد مخــدر انــگار ســند ايــن محلــه را بــه نــام 
خــود زده بودنــد و آرامــش هــم کــه هيــچ. ســاکنان نجــف 29 در 
خيابــان تــوس ۶5 مشــهد، معنــای ناامنــی و نداشــتن آرامــش را 
ــا حداقــل در  ــد امــا حــاال و ي به خوبــی می داننــد و حــس کرده ان
ظاهــر، نجــف 29 تغييــر کــرده اســت، بســيار متفاوت تــر از قبــل.
ماجــرا از دو ســال پيــش شــروع شــد؛ وقتــی همــه همــت کردند 
تــا يــک محلــه را از حاشيه نشــينی و آســيب هايش نجــات 

دهنــد؛ قــرار نيســت هميشــه دنبــال نقــاط تاريــک رفــت؛ حــاال 
ــتری  ــا خاکس ــن روزه ــه اي ــم ک ــياهی رفته اي ــه س ــراغ نقط س
ــا  ــرای انجــام شــدن هســت ام ــوز کار ب روشن شــده اســت؛ هن

ــت. ــی نيس ــم کار کم ــده ه ــه انجام ش آنچ

lکوچه غربت ها به وقت یک صبح تابستانی
هــوای صبــح تابســتانی نيمــه ابــری اســت و ســاعت تقريبــاً از 
9 گذشــته، گمــان نمی کنــی کــه بتوانــی بــا خــودرو وارد نجــف 
ــا  ــی ام ــودرو بياب ــارک خ ــرای پ ــی را ب ــکان امن ــوی و م 29 ش
ــان  ــدای هم ــت در ابت ــوی و درس ــه می ش ــادگی وارد کوچ به س

ــی. ــف می کن ــودرو را متوق ــابق، خ ــای س ــه غربت ه کوچ
حــاال به خوبــی می توانــی ببينــی آن کوچــه باريــک بــا 
ســاختمان های قلــک ماننــد کــه محــل اصلــی تجمــع معتــادان 
ــاز  ــًا ب ــاک و کام ــيع و پ ــه وس ــک کوچ ــه ي ــاال ب ــود، ح ب
ــه  ــی آن کوچ ــی ببين ــی می توان ــتحاال به خوب ــده اس تبديل ش
ــی  ــل اصل ــه مح ــد ک ــک مانن ــاختمان های قل ــا س ــک ب باري
ــاک و  ــه يــک کوچــه وســيع و پ ــود، حــاال ب ــادان ب تجمــع معت

کامــًا بــاز تبديل شــده، خانــه »جبارســينگ«، موادفــروش 
معــروف محلــه ديگــر رونقــی نــدارد و ديوارهــا، رنــگ ســفيد بــه 

خــود گرفته انــد.
ــا انتهــای نجــف 29 ادامــه دهــی، زندگــی را  اگــر مســيرت را ت
ــش  ــی منزل ــت، يک ــی ياف ــا خواه ــای کوچه ه ــاری در رگ ه ج
رامکانــی بــرای برپايــی نمــاز جماعــت قــرار داده، آن يکــی ملک 
شــخصی اش را بــرای تأميــن امنيــت بــه نيروهای بســيج ســپرده 

ــی اســت. ــون خال ــه هم اکن ــن خان ــا اي ام
 باوجــود همــه ايــن تغييــرات، زندگــی مــردم در کوچــه غربت هــا 
هنــوز هــم خاکســتری اســت، مشــکات تــام و تمــام حل نشــده 
و هنــوز هــم پــس از گذشــت ســاعاتی از صبــح، کم کم ســروکله 
همــان ســاقی های قديــم در کوچــه پيــدا می شــوند و زيرپوســت 
محلــه شــروع بــه خزيــدن  می کننــد، رفت وآمدهــای مشــکوک 
هنــوز دل ســاکنان محلــه را بــه درد مــی آورد و پاتوق هــای 
معتــادان، هرچنــد کوچک تــر از قبــل، هنــوز هــم بــه راه اســت.

ــق  ــزو مناط ــروز ج ــف 29 ام ــروز و نج ــای دي ــه غربت ه کوچ
حاشــيه ای شــهر مشــهد اســت کــه تــا دو ســال پيــش يکــی از 
ــروش  ــدن خريدوف ــن مناطــق حاشــيه ای مشــهد و مع ناامن تري
مــواد مخــدر بــود، بااينکــه اقدامــات متعددی از ســوی شــهرداری 
مشــهد و برخــی ديگــر از نهادهــای ذی ربــط بــرای پاک ســازی 
ايــن محلــه انجام شــده امــا انــگار هنــوز هــم بــه توجــه نيــاز دارد 
و رســيدگی، هنــوز هــم بايــد بــه ســاکنان ايــن محلــه فکــر کرد 
و بــرای آن هــا چــاره انديشــيد تــا طعــم امنيــت را به طــور کامــل 
ــنگينی  ــان س ــر دوشش ــينی ب ــد و درد حاشيه نش ــاس کنن احس

نکنــد.

lحاشیه نشینی در پایتخت معنوی جهان اسالم
ــامان  ــت نابس ــزار باف ــده 130 ه ــه انجام ش ــک مطالع ــق ي مطاب
و  فرســوده  روســتايی،  بافت هــای  قالــب  در  غيرشــهری 
غيررســمی در کشــور وجــود دارد کــه حــدود 11 ميليــون نفــر در 
ــی از  ــيب های ناش ــق آس ــد، عمي ــی می کنن ــق زندگ ــن مناط اي
ــم 30 درصــد از  حاشيه نشــينی آنجــا روشــن می شــود کــه بداني

ــد. ــکيل می دهن ــان تش ــينان را جوان ــت حاشيه نش جمعي
مناطــق حاشيه نشــين به دليــل مهاجــرت، فقــر، بيــکاری، کمبود 
ــيب های  ــا آس ــواره ب ــن و ... هم ــد پايي ــرانه درآم ــکونتگاه، س س
ــواد مخــدر، ســرقت، فســاد و...  ــع م ــاد، توزي ــد اعتي ــادی مانن زي
مواجــه هســتندمناطق حاشيه نشــين بــه دليــل مهاجــرت، فقــر، 
بيــکاری، کمبود ســکونتگاه، ســرانه درآمــد پاييــن و ... همــواره با 
آســيب های زيــادی ماننــد اعتيــاد، توزيــع مــواد مخــدر، ســرقت، 

سیاه، سفید و خاکستری حاشیه نشینی؛ کوچه »غربت ها« چطور نجف ۲۹ شد

یاسر ظریفی
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جامعــه ایـــران

فســاد و... مواجــه هســتند امــا آنچــه بايــد موردتوجــه بيشــتر قرار 
ــراد  ــر اينکــه اف ــن آســيب ها عــاوه ب ــن اســت کــه اي ــرد اي گي
ــهرها  ــه وارد ش ــد بلک ــد می کن ــق را تهدي ــن مناط ــاکن در اي س
ــرار  ــر ق ــت تأثي ــه را تح ــراد جامع ــی اف ــود و تمام ــز می ش ني

می دهــد.
همچنيــن بــر اســاس برخــی تحقيقــات شــهر مشــهد به عنــوان 
ــش  ــان بي ــر ميزب ــال حاض ــور، در ح ــهر کش ــن کان ش دومي
ــته  ــه در ۶0 هس ــت ک ــين اس ــر حاشيه نش ــون نف ــک ميلي از ي
جمعيتــی بــه وســعت ســه هــزار و 200 هکتــار زندگــی می کنند.
ــان  ــتانداری خراس ــای اس ــی آماره ــه برخ ــت ک ــن در حاليس اي
ــران  ــد از ته ــهد بع ــه مش ــت از آن دارد ک ــز حکاي ــوی ني رض
ــه طوريکــه حــدود  ــت حاشــيه نشــين را دارد ب بيشــترين جمعي
ــن  ــی اي ــت 3.5 ميليون ــر از جمعي ــزار نف ــون و 500 ه ــک ميلي ي
شــهر در مناطــق حاشــيه ای ســاکن هســتند و از خدمــات رفاهی 

ــد. ــاط برخوردارن ــاير نق ــه س ــری نســبت ب و شــهری کمت
پيش ازايــن خبرگــزاری مهــر در گزارشــی بــا تيتــر »حاشــيه های 
تلــخ فقــر؛ زنــان و کــودکان شــب ها کابــوس می بيننــد« 
بــه برخــی مشــکات مناطــق حاشــيه ای شــهر مشــهد 
ــن بخشــی  ــی بي ــع مشــکل در هماهنگ ــل رف ــت و راه ح پرداخ
ــه  ــه ای ک ــرد، تجرب ــام ک ــه مســئوالن اع ــدی هم و دغدغه من
خــود را در ســاماندهی کوچــه غربت هــا نشــان داده اســت، جايــی 
کــه ســپاه بــه کمــک دســتگاه های اجرايــی آمــده تــا اينجــا هــم 

ــذار باشــد. اثرگ

lساخت فضای سبز در نجف 29
بـه رغم اينکـه دو سـالی از سـاماندهی اين محله حاشـيه نشـين 
می گـذرد امـا گويا قـرار اسـت امکانـات جديـدی برای اسـتفاده 
اهالی بـه نجف 29 بيايد، چيزی که مسـئول ناحيه سـه منطقه دو 
شـهرداری مشـهد دربـاره آن می گويـد: زمين کوچـه غربت های 
سـابق قرار اسـت به فضـای سـبز تبديل شـود که هم اکنـون کار 
طراحـی آن به اتمام رسـيده اسـت و عمليات احداث آن طی سـال 
جـاری، آغاز می شـود و تـاش ما بر اين اسـت کـه تا پايـان بهار 

سـال 139۶ به اتمام برسـد.
علی اکبــر انتظــام می افزايــد: همچنيــن 500 متــر از ايــن کوچــه 
را در اختيــار ســپاه قــرار داده ايــم تــا هــم جنبــه حفاظتــی منطقــه 
موردتوجــه قــرار گيــرد و هــم يک ســوله ورزشــی بــرای اســتفاده 
ــه را از 11 بهمــن  ــداث شــود، طــرح پاک ســازی محل ــردم اح م
ــال 1393  ــاه س ــرانجام در بهمن م ــد و س ــاز ش ــال 1391 آغ س

توانســتيم بــه نتيجــه مطلــوب برســيم.
توانســتيم   ،1391 ســال  همــان  در  می دهــد:  ادامــه  وی 
ــوق  ــه پات ــه ب ــه ک ــن کوچ ــاختمان اي ــای 50 س ــع بن رأی قل
ــع  ــا درواق ــن مکان ه ــم. اي ــود را بگيري ــده ب ــادان تبديل ش معت
ــرده  ــا ک ــا را ره ــان آن ه ــه مالکانش ــد ک ــاختمان هايی بودن س
ــادان  ــگاه معت ــکونت و خواب ــرف، س ــع، مص ــز تجم ــه مرک و ب
ــادان در  ــا، معت ــن بناه ــب اي ــس از تخري ــا پ ــود ام تبديل شــده ب

ــدند. ــع ش ــه، جم ــای محل ــی انته ــن خال زمي
انتظــام می گويــد پــس از تخريــب ســاختمان های کوچــه 
ــه،  ــای کوچ ــی انته ــن خال ــادان در زمي ــع معت ــا و تجم غربت ه
ــًا خانمــی در حــال  ــه داشــت، مث ــان ادام ــل همچن شــرايط قب
ــتال  ــاله کريس ــان 10 ، 11 س ــا نوجوان ــود و ي ــواد ب ــن م فروخت
می فروختنــد، خاصــه هيچ کــس از هيــچ کاری دريــغ نداشــت.

lتجربه ای که نیازمند تکرار است
ــا مجموعــه  ــه هماهنگــی شــهرداری ب ــا ب ــه 3 ام شــهردار ناحي
ســپاه و نيــروی انتظامــی اشــاره کرده و می گويــد: اوليــن اتفــاق 
ــود  مبــارک در جريــان پاک ســازی کوچــه غربت هــا، اتحــادی ب
کــه بيــن شــهرداری،نيروی انتظامی و ســپاه شــکل گرفــت، پس 
از شــروع ايــن حرکــت توســط شــهرداری، جلســه ای بــا نماينــده 
ــا از  ــزار شــد و م ــور حاشــيه شــهر برگ ــه مشــهد در ام امام جمع

ايــن طريــق بــه برادرانمــان در ســپاه متصــل شــديم.
انتظــام همچنيــن بــا اشــاره بــه تشــکيل کارگــروه پيشــگيری از 
ــد: در  ــه دو شــهرداری مشــهد می گوي ــه 3 منطق ــاد در ناحي اعتي
ايــن کارگــروه نمايندگانــی از ســپاه، نيــروی انتظامی، بهزيســتی، 
ــتند  ــا حضــور داش ــی محله ه ــوزه شــهردار و شــورای اجتماع ح
ــا  ــه غربت ه ــازی کوچ ــرای پاک س ــای الزم را ب ــه پيگيری ه ک
ــل  ــور کام ــه به ط ــن منطق ــال 1393 اي ــد و در س ــام دادن انج

ــد. ــازی ش پاک س
ــه  ــه ب ــد ک ــان می ده ــه را نش ــای کوچ ــی از ديواره وی نقاط
دليــل مصــرف مــواد مخــدر و دود حاصــل از آن ســياه شــده اند و 
باوجــود رنگ آميــزی چندبــاره ديوارهــا، هنــوز کمــی از اثــرات آن 

ــت. ــده اس برجای مان
ــه در  ــه محل ــرای احــداث خان ابتــدای کوچــه نيــز قــرار اســت ب
اختيــار ســتاد توانمندســازی اســتان قــرار داده شــود کــه ظاهــراً 
ــال  ــای آن در ح ــده و بن ــداث آن، تأييدش ــرای اح ــار الزم ب اعتب

ــی اســت. طراح
مســئول ناحيــه ســه منطقــه دو شــهرداری مشــهد دربــاره علــت 
تعطيلــی پايــگاه بســيج محله نجــف می گويــد: حضــور نيروهای 
بســيج در ايــن محلــه بــه حفــظ امنيــت محلــه و عــدم رفت وآمد 

معتــادان کمــک فراوانــی می کــرد امــا بنــا بــه دليلــی تــا مدتــی 
محــل اســتقرار آن هــا خالــی بــود.

وی می افزايــد: خوشــبختانه در هميــن دو روز گذشــته، نيروهــای 
ــه  ــل کوچ ــت در مقاب ــری درس ــگاه ديگ ــی در پاي ــيج مردم بس
ــه  ــردم را ب ــت م ــر رضاي ــن ام ــه اي ــده اند ک ــا مستقرش غربت ه
دنبــال داشــته اســت. همچنيــن در همــان روز اســتقرار، چنديــن 
ــود،  ــدر ب ــواد مخ ــروش م ــل خريدوف ــه مح ــی ک ــه مخف خان

ــد. ــب ش ــازی و پلم پاک س

lاحداث مرکز کارآفرینی در محله نوده
انتظــام ادامــه می دهــد: يکــی از مشــکاتی کــه در بيــن مــردم 
ــا  ــادی خانواده ه ــر اقتص ــود دارد، فق ــهر وج ــه از ش ــن منطق اي
اســت بنابرايــن مــا مرکــز کارآفرينــی را در محلــه نــوده تأســيس 
ــا  ــواده در آنج ــت خان ــون ۸00 زن سرپرس ــه هم اکن ــم ک کردي
عضــو هســتند و تــاش کرديــم تــا بــه ايــن شــکل بــه اقتصــاد 

ــم. ــر کمــک کني ــار اجتماعــی فق ــا و کاهــش آث خانواده ه
وی می گويــد: کارگروهــی بــا عنــوان کارگــروه ورزش و 
تفريحــات ســالم بــا حضــور اعضــای شــورای اجتماعــی 

ــابقه  ــروه مس ــن کارگ ــک اي ــا کم ــد و ب ــکيل ش ــا تش محله ه
بازی هــای بومــی و محلــی را بــرای نوجوانــان و جوانــان منطقــه 
ــی  ــراوان اهال ــا اســتقبال ف ــم کــه خوشــبختانه ب ــه راه انداختي ب

ــد. ــه ش مواج
ــه مــردم يــاد داديــم کــه مطالبــه  انتظــام تأکيــد می کنــد: مــا ب
گــر باشــند، حقــوق خــود را پيگيــری کننــد و جلوتر از مســئوالن 
و مديــران حرکــت کننــد زيــرا مــردم بهتريــن پشــتوانه و نيــروی 
محرکــه مســئوالن هســتند، در حــال حاضــر نيــز بيشــتر 
فعاليت هــای مــا را در بحــث فرهنگــی مــردم و تشــکل ها 

انجــام می دهنــد.
شــهردار منطقــه دو مشــهد هــم از احــداث و توســعه بوســتانی بــا 
ــد:  ــر داده و می گوي ــف 29 خب ــع در نج ــاحت ۶500 مترمرب مس
محلــه غربت هــای ديــروز و نجــف 29 امــروز در گذشــته محــل 
تجمــع معتــادان، خــاف کاران و اراذل اوبــاش بــوده اســت اما در 
حــال حاضــر ايــن محلــه از وضعيــت قبلــی خــارج و بــه محله ای 

ــاک و ســالم تبديل شــده اســت. پ
محمدرضــا قلنــدر شــريف اضافــه می کنــد: دو ســال گذشــته بــه 
همــت ســپاه، ناحيــه مقاومــت بســيج ســلمان و نيــروی انتظامی 

ايــن محله پاکســازی شــد.

lکوچ معتادان و مسئله ای که همچنان باقیست
ــت،  ــان راه نيس ــين پاي ــه حاشيه نش ــک محل ــاماندهی ي ــا س ام
ــی از آن  ــی ناش ــيب های اجتماع ــينی و آس ــرای حاشيه نش ماج
آن قدرهــا عميــق شــده کــه بايــد همــه متوليــان بســيج شــوند و 

ــد. ــته باش ــه داش ــه دار ادام ــات دامن اقدام
شــايد محلــه غربت هــا  از حضــور و رفت وآمــد معتــادان 
ــت داده  ــر هوي ــف 29 تغيي ــه نج ــه محل ــد و ب ــده باش پاک ش
ــادان  ــن معت ــه اي ــت ک ــن اس ــون اي ــؤال هم اکن ــا س ــد ام باش
ــاط شــهر »کوچــه  ــک از نق ــد؟ در کدام ي ــه کجــا رفته ان حــاال ب
ــه  ــدام نقط ــد ک ــاال باي ــاخته اند و ح ــری س ــای« ديگ غربت ه
ــاره پاک ســازی شــود. پاســخ  از مناطــق حاشــيه ای مشــهد دوب
ــد  ــه ايــن ســؤاالت و حــل ريشــه ای ايــن معضــل شــايد بتوان ب
گامــی باشــد در راســتای پاکــی شــهرمان از دامــن اعتيــادی کــه 

می ســوزاند و نابــود می کنــد.
در ايــن شــهر تنهــا ايــن کوچــه غربت هــا نيســت کــه 
ــت، درد  ــوده اس ــاد ب ــی و اعتي ــات اجتماع ــواع معض ــر ان درگي
حاشيه نشــينی همچنــان ســاکنان ايــن مناطــق را رنــج می دهــد 

و رفــع آن توجــه می خواهــد.
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جامعــه ایـــران

ــن  ــع گــردد، وانگهــی ســیاب شــود«، ای »قطره قطــره جم
حکایــت ســیل و صاعقــه و طوفــان در شــمال ایــران اســت، 
بارندگی هایــی کــه حــاال هــم چنــد کشــته دارد، هــم 

ــارت.  ــان خس ــا توم ــاال میلیارده ــم احتم ــروح و ه مج

هواشناســی از بــاران و رعــد و بــرق در شــمال ايــران خبــر داده بود، 
ــه راه انداخــت،  ــن ســاعته ســيل ب ــا اســتمرار چندي ــه ب ــی ک باران
ــا خســارت طوفــان بــه ســر  مازندرانی هــا شــب و روز گذشــته را ب
ــار  ــه چه ــه در گلســتان هــم ب ــداد کشــته های صاعق ــد و تع کردن

نفــر رســيد.
امــا همــه ماجــرای ســيل قربانيــان آن نيســت، در مازنــدران قطعی 
بــرق 25 درصــد مشــترکان ايــن اســتان را بــا مشــکل مواجــه کــرد 
ــد، از  ــره ش ــز مخاب ــی مناطــق ني ــی از قطــع آب در برخ و خبرهاي
ــتاها شــده و  ــداد و نجــات راهــی روس ــای ام ــه تيم ه ــح جمع صب
مشــغول بــرآورد خســارات ســياب و طوفــان در مناطــق مختلــف 

هســتند.
ــه  ــنبه و جمع ــج ش ــم پن ــمالی ه ــان ش ــمنان و خراس ــاع س اوض
ــر  ــی شــد، ســتاد حــوادث در اســتان های شــمالی حــاال درگي باران
ــم  ــه ه ــه ای ک ــب ســياب اســت، حادث ــردن مصائ ــق ک رتق وفت
ــرگ  ــه کام م ــک ها را ب ــم گنجش ــت و ه ــا را گرف ــان آدم ه ج

ــد. ــم بزن ــی را رق ــای غمناک ــا صحنه ه ــاند ت کش

lگلستان به وقت سیل و صاعقه
ــر  ــت هال احم ــل جمعي ــه مديرعام ــه گفت ــتان ب ــتان گلس در اس
بــه ۸0 حادثه ديــده امدادرســانی شــده اســت تــا حســين احمــدی 
ــيل از  ــه س ــای اولي ــد: گزارش ه ــات بگوي ــن عملي ــات اي در جزئي
ــه اعــام شــد و بيشــتر خســارت های وارد  ــح جمع ســاعت ۶ صب
ــوده  ــه ب ــز و مراوه تپ در شهرســتان های گــرگان، کردکــوی، بندرگ

اســت.
وی همچنيــن از مــرگ ســه نفــر در مــراوه براثــر ســيل و يــک نفر 
در قزلجــه آق امــام براثــر صاعقــه خبــر داده و در مــورد مجروحــان 
ايــن حادثــه نيــز يــادآوری کــرده اســت کــه 12 نفــر از مصدومــان 
ــان ادامــه  ــی منتقل شــده و امــداد رســانی همچن ــه مراکــز درمان ب

دارد.
ــه ای  ــرگان به گون ــافران در گ ــری مس ــيل و غافلگي ــاع س اوض
ــه ای اعــام  ــا صــدور اطاعي ــرگان ب ــداری گ ــه فرمان اســت ک
کــرد کــه مــدارس شــيخ فضــل اهلل نــوری و نمونــه اســترآبادی 
ــه  ــی روز جمع ــه در بارندگ ــت ک ــافرانی اس ــکان مس ــاده اس آم

ــتند. ــرپناهی نداش س
ــزان  ــی مي ــم از بررس ــتان ه ــران اس ــت بح ــرکل مديري مدي
بــه  بــاران  و  ســياب  توســط  واردشــده  خســارت های 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــه اس ــر داده و گفت ــتان خب ــتان گلس اس
ــل  ــه دلي ــا ب ــت، ام ــاز اس ــتان ب ــتان گلس ــيرهای اس تمام مس
حضــور مســافران شــاهد ترافيــک در خروجی هــای شــهر 

گــرگان هســتيم.
ــکات  ــر مش ــم از ديگ ــتان ه ــرق گلس ــبکه ب ــه ش ــارت ب خس
ــع  ــرکت توزي ــل ش ــود و مديرعام ــياب ب ــوع س ــی از وق ناش
ــار  ــط فش ــرق 40 خ ــه ب ــان اين ک ــتان بابي ــرق گلس ــروی ب ني
ــرو  ــزام ني ــده، از اع ــان قطع ش ــر طوف ــتان براث ــط در گلس متوس

ــرداد. ــدران خب ــه مازن ب
ــز،  ــرق بندرگ ــبکه ب ــه ش ــان ب ــزود: طوف ــری ، اف ــر نصي علی اکب

ــيب زد. ــا را آس ــرگان و آق ق ــوی، گ کردک
مديرکل هواشناسـی اسـتان گلسـتان هـم از ادامه بارندگـی و رگبار 
پراکنـده تـا روز شـنبه خبـر داده و البتـه پيش بينـی کرده اسـت که 

دمـای هـوا در اين اسـتان از روز يکشـنبه افزايـش يابد.

lمازندران به وقت طوفان
در اســتان مازنــدران هــم طوفــان تــا می توانســت خرابــکاری کــرد 
ــه  ــر ســاعت بامــداد جمعــه ب ــاد 130 کيلومتــر ب به طوری کــه تندب
ــزی و  ــش مرک ــتای بخ ــکونی در 9 روس ــد مس ــش از 50 واح بي

ســرخ رود خســارت وارد کــرد.
ــم  ــاد ه ــتان محمودآب ــران شهرس ــت بح ــتاد مديري ــس س رئي
از خســارت ۸5 درصــد بــه طرح هــای سالم ســازی دريــا در 
ــه اســت: مســافرانی کــه  ــر داده و گفت ــاد خب شهرســتان محمودآب
ــتقرار  ــواحل اس ــا در س ــتفاده از دري ــور اس ــته به منظ ــب گذش ش
داشــته اند به يک بــاره توســط ايــن تندبــاد غافلگيــر و در اثــر 
ــدند. ــدوم ش ــر مص ــاحلی 5 نف ــای س ــدن آالچيق ه ــون ش واژگ
مديرعامــل جمعيــت هال احمــر اســتان مازنــدران هــم از 
ــاد خبــر  ــه 109 روســتای آســيب ديده ناشــی از تندب امدادرســانی ب
ــتان های  ــتاها در شهرس ــن روس ــه اي ــادآور شــده اســت ک داده و ي
آمــل ، ســاری، بابــل، جويبــار، بهشــهر، ســوادکوه، قائم شــهر، نــور، 

ــد. ــرار دارن ــی و بابلســر ق نوشــهر، بندپ
ــام  ــوار اع ــيب ديده را 137۶خان ــای آس ــداد خانواره ــری تع اکب
کــرد و گفــت: در نخســتين ســاعات بــروز طوفــان شــديد کــه بــا 
ســرعتی بالغ بــر 130 کيلومتــر بــر ســاعت در جريــان بــود، پــس از 
بــرآورد خســارات ايجادشــده، 35 اکيــپ عملياتــی بــا حضــور بيش 
از 150 نفــر از همــکاران و نيروهــای پيمانــکاری در محــل بحــران 

حاضرشــده و در حــال انجــام اقدامــات اصاحــی هســتند.
همچنيــن مديرعامــل شــرکت توزيــع بــرق مازنــدران هــم صبــح 
ــه دليــل  ــرق 25 درصــد مشــترکان اســتان ب جمعــه گفــت کــه ب

ــت. ــع اس ــده قط ــارت های ايجادش ــديد و خس ــاد ش تندب
ــه  ــد ک ــی ش ــی بحران ــدران در حال ــرق مازن ــبکه ب ــت ش وضعي
ــاد  ــترين تندب ــرد: بيش ــام ک ــدران اع ــی مازن اداره کل هواشناس
ــده  ــهر ثبت ش ــتان قائم ش ــر در شهرس ــرعت 130 کيلومت ــا س ب
ــاد  ــوده اســت. همچنيــن شــدت ايــن تندب کــه البتــه لحظــه ای ب
ــاری  ــر و س ــهر۶5 کيلومت ــر، نوش ــل 94 کيلومت ــهرهای آم در ش

ــت. ــده اس ــاعت ثبت ش ــر س ــر ب ۸0کيلومت
مطابــق پيش بينــی هواشناســی هــوای فــردای مازنــدران 

اســت. گزارش شــده  ابــری  و  نيمه ابــری 
ــتان گلســتان  ــه دو اس ــته ب ــای 4۸ ســاعت گذش ــا بارندگی ه و ام
ــمالی  ــتان های ش ــر از اس ــی ديگ ــد و برخ ــم نش ــدران خت و مازن

ــد. ــوی بودن ــای ج ــاهد ريزش ه ــم ش ــور ه کش

lخسارت به مزارع کشاورزی خراسان شمالی
در خراســان شــمالی  مديــرکل مديريــت بحــران اســتانداری 
ــياب  ــوع س ــاران و وق ــارش ب ــه ب ــاره ب ــا اش ــمالی ب ــان ش خراس
ــه  ــت: ســياب ب ــن اســتان، گف ــی از شهرســتان های اي در مناطق

ــارت زد. ــتان خس ــن اس ــاورزی اي ــزارع کش ــی از م برخ
ــه برخــی از محصــوالت  ــه اســت: ســيل ب حســين عظيمــی گفت
کشــاورزی منطقــه دشــت، بيــدک، جــرگان و روســتای نــوار مــرز 

دچــار خســارت  زد.
وی افــزود: بــارش شــديد بــاران شــب پنج شــنبه در منطقــه دشــت 
ــه  ــاورزان ازجمل ــوالت کش ــی از محص ــه برخ ــلمقان ب ــه و س مان
محصــوالت کشــت دوم و صيفی جــات، خســارت هايی وارد کــرد.

عظيمــی بــه جــاری شــدن ســيل در رودخانه چنديــر جــرگان نيز 
اشــاره و گفــت: در منطقــه جــرگان و روســتای نــوار مــرزی ايــن 
شهرســتان نيــز وقــوع ســياب گزارش شــده کــه به جــز خســارت 
جزئــی بــه تأسيســات، خســارات ديگــری ازجملــه مشــکل تــردد و 

رفت وآمــد وجــود نداشــته اســت.
ــاط بيــن جــاده ای در تمــام مناطــق  ــه اينکــه ارتب ــا اشــاره ب وی ب
ســيل زده برقــرار اســت، گفت: نيروهــای امــدادی راه و شهرســازی، 
هال احمــر و... همــواره آمــاده خدمــت در مســيرها مســتقر 
ــداد  ــر انس ــی ب ــی مبن ــون گزارش ــبختانه تاکن ــا خوش ــتند؛ ام هس
ــتايی  ــای روس ــز جاده ه ــافران و ني ــردد مس ــير ت ــاده ای در مس ج

اعام نشــده اســت.

lبارش پراکنده باران در سمنان
در اســتان ســمنان هــم بارش هــای پراکنــده بــاران گــزارش شــد 
تــا بــارش بــاران در مناطــق يياقــی ماننــد جنــگل ابر باعث شــود 
کــه گردشــگران از ســاعات ابتدايــی صبــح جمعــه غافلگيــر شــده 
ــه  ــی ب ــوادث احتمال ــرای ح ــر ب ــدادی و هال احم ــای ام و نيروه

ــد. ــاش درآين ــت آماده ب حال
گزارشــی از وقــوع ســيل در شــاهرود تاکنــون مخابــره نشــده امــا 
ــتانی  ــاران تابس ــاهد ب ــاهکوه ش ــر و ش ــد مجــن، اب ــی مانن مناطق

ــد. بودن
ــود  ــه باوج ــد ک ــان می ده ــی نش ــه های هواي ــه نقش ــی ب نگاه
ــی و خــروج بخشــی  ــه ميام رســيدن ســامانه کم فشــار بارشــی ب
ــا  ــراه ب ــن ســامانه هم از آن در نواحــی شــرقی اســتان، حضــور اي
ابرهــای بارشــی همچنــان طــی ســاعات آتــی نيــز ادامــه داشــته 

سیل و صاعقه و طوفان در شمال ایران؛ باران به کدام استان ها سر زد؟
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جامعــه ایـــران

ــا  ــارش ت ــش ب ــال افزاي ــر هواشناســی احتم ــد، از ســوی ديگ باش
ــد. ــنبه را رد نمی کن ــن روز ش ــاعات آغازي س

ــای  ــتانی و بارش ه ــفرهای تابس ــی س ــوج پايان ــاز م ــود آغ باوج
ــرايط  ــد ش ــر می رس ــه نظ ــات ب ــوص در ارتفاع ــده به خص پراکن
ــتان،  ــوان، توسکس ــد آه ــی مانن ــوص در محورهاي ــوی به خص ج
خــوش ييــاق، فــوالد محلــه و کياســر به ســرعت تغييــر کــرده و 
بــرای مســافران به ويــژه افــراد ناآشــنا بــه محورهــای ايــن اســتان، 

ــود. ــاز ش دردسرس
بــا ايــن توصيــف مســافرانی کــه قصــد تــردد در محورهای اســتان 
ســمنان رادارنــد، بايــد در انتخاب ســاعت و زمــان مناســب حرکت، 
ــروی  ــا ني ــورت ب ــی، مش ــا و هواشناس ــت راه ه ــاع از وضعي اط
انتظامــی، اســتراحت کافــی پــس از رانندگــی 90 دقيقــه ای، 
ــراه  ــودرو، هم ــک و ســامت خ ــردن از فيزي ــان حاصــل ک اطمين
ــد. ــرار دهن ــه ق ــی را موردتوج ــوخت کاف ــزات و س ــتن تجهي داش

lوضعیت جاده چالوس
ــی اســت کــه رئيــس  وضعيــت بارش هــای شــمال کشــور در حال
پليــس راه اســتان البــرز از يک طرفــه شــدن جــاده کــرج - چالــوس 
خبــر داده و گفتــه اســت: در حــال حاضر شــرايط جــوی محــور آرام 

و عــادی اســت.
ــی  ــای ترافيک ــام محدوديت ه ــا اع ــری ب ــا اکب ــرهنگ رض س
ــه ممنوعيــت تــردد  ــا اشــاره ب محورهــای مواصاتــی اســتان، و ب

انــواع تريلــر، کاميــون و کاميونــت از محور کــرج - چالــوس، اظهار 
کــرد: تــردد انــواع خودروهــا از ســاعت 15 امــروز، جمعــه دوازدهــم 
ــداد شــنبه ســيزدهم شــهريورماه از  ــا ســاعت 1 بام شــهريورماه ت
ــه جنــوب( ممنــوع شــد. ــاد )شــمال ب ــه ســمت مــرزن آب کــرج ب

ــا حفــظ آرامــش و رعايــت  وی از راننــدگان خواســته اســت کــه ب
قوانيــن راهنمايــی و رانندگــی از بــروز هرگونــه حادثــه جلوگيــری 

کــرده و ســفری ايمــن را رقــم بزننــد.

lبارندگی در محورهای اردبیل
ــه  ــت ک ــی اس ــوس در حال ــور چال ــی در مح ــت ترافيک محدودي
ــام  ــی در تم ــداوم بارندگ ــل از ت ــتان اردبي ــس راه اس ــس پلي رئي
محورهــای مواصاتــی ايــن اســتان و لغزندگــی جاده هــا خبــر داد.
حجــت فتاحــی تصريــح کــرد: امــروز جمعــه محورهــای 
ــگين  ــاد- مش ــوار، پارس آب ــه س ــی- بيل ــتارا، گرم ــل- آس اردبي
ــاران  ــارش ب ــوده و ب ــده ب شــهر و خلخــال اســالم خيــس و لغزن

تــداوم دارد.
ــاده  ــز ج ــه ســراب ني ــر ب ــن مســير ني ــزود: در محــور صائي وی اف
ــوده و خيــس و لغزنــده اســت به طوريکــه احتيــاط در تــردد  مــه آل

مســيرهای ذکــر شــده ضــروری اســت.
رئيــس پليــس راه اســتان بــا اشــاره بــه حضــور پليــس راه در تمامی 
ــل  ــه دلي ــی رود ب ــار م ــرد: انتظ ــد ک ــی تأکي ــای مواصات محوره
تغييــرات ناگهانــی شــرايط جــوی راننــدگان  بــه رعايــت ســرعت 

مطمئنــه، توجــه بــه جلــو و رعايــت قوانيــن راهنمايــی و رانندگــی 
توجــه داشــته باشــند.

lآخرین وضعیت محورهای بارانی
ــا  ــت راهه ــزارش از وضعي ــن گ ــا در آخري ــور ناج ــس راه راه پلي
ــا( و  ــر محوره ــتان های گيان)اکث ــه اس ــت ک ــرده اس ــام ک اع
ــده  ــارش پراکن ــاهد ب ــوه( ش ــراز و فيروزک ــای ه مازندران)محوره

ــتند. ــاران هس ب
همچنيــن پليــس راهــور يــادآور شــده اســت: ترافيــک در اســتان 
گيان)محــور رودبار-منجيــل(، محورهــای هراز)شــمال بــه 
جنــوب محدوده هــای پــارک جنگلــی آمل،چاو،الســم،تونل 
تــکاور و منظريــه(، فيروزکوه)محدوده هــای شــيرگاه و  جوارم(،بانــد 
ــس( و  ــل فردي ــا پ ــی ت ــن)از پيش آهنگ ــی آزادراه کرج-قزوي جنوب
بانــد جنوبــی آزادراه تهران-کــرج)از پــل فرديــس تــا پــل کاک( 

ــت. ــده اس ــنگين گزارش ش س
ــدران، گلســتان و ســمنان تحــت  1۸ شهرســتان اســتان های مازن
تأثيــر ســيل و آب گرفتگــی قــرار گرفتــه اســترئيس ســازمان امــداد 
ــا اعــام گــزارش ســيل و آب گرفتگــی و طوفــان  و نجــات هــم ب
ــتان  ــت: 1۸ شهرس ــهريور(، گف ــه)12 ش ــاعت 17 روز جمع ــا س ت
ــر ســيل و  ــدران، گلســتان و ســمنان تحــت تأثي اســتان های مازن

آب گرفتگــی قــرار گرفتــه اســت.
ــی در  ــيل و آب گرفتگ ــوع س ــه وق ــاره ب ــا اش ــاز ب ــر چرخ س ناص
شهرســتان های قائم شــهر، ســوادکوه، آمــل، بابــل، ســاری، 
ــه، آق قــا، بهشــهر، بندرگــز،  جويبــار، نــور، بابلســر، بندپــی، کال
کردکــوی، نوشــهر، مينودشــت، گــرگان و شــاهرود در اســتان های 
مازنــدران، گلســتان و ســمنان، افــزود: بــر ايــن اســاس بــه 4 هــزار 
و 723 نفــر از هم وطنــان بــا به کارگيــری 59 تيــم عملياتــی 

ــد. ــه ش ــات الزم ارائ ــر خدم ــات گ ــر و نج ــامل 22۸ امدادگ ش
ــر  ــت هال احم ــات جمعي ــداد و نج ــازمان ام ــات س ــاون عملي مع
ــور  ــمالی کش ــتان های ش ــدن اس ــر ش ــال درگي ــه دنب ــه ب ــم ک ه
بــا ســيل و آب گرفتگــی به منظــور بررســی مناطــق و رونــد 
امدادرســانی بــه اســتان مازنــدران ســفرکرده بــود، گفــت: در حــال 
ــان امدادرســانی  ــا همچن ــا، ام حاضــر باوجــود اســتمرار بارندگی ه
ــاش  ــال ت ــی در ح ــای متول ــه دارد و نهاده ــان ادام ــه هم وطن ب
ــيل و  ــر س ــت تأثي ــق تح ــن در مناط ــرق و تلف ــال ب ــرای اتص ب

ــت. ــان اس ــی و طوف آب گرفتگ
بــاران، صاعقــه، ســياب و طوفان در شــمال کشــور امــروز در حالی 
رقــم خــورد کــه تهرانی هــا هــم شــاهد وزش بــاد شــديد، گردوغبار 
و کاهــش ميــدان ديــد بودنــد، موضوعــی کــه اعام شــده احتمــااًل 
ــتان  ــرق اس ــوب ش ــتان های جن ــده در شهرس ــای آين ــی روزه ط

تهــران ازجملــه قرچــک، پاکدشــت، پيشــوا و وراميــن ادامــه دارد.
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روز  هــر  کــه  کودکانــی  دیــدن 
مشــغول  و  هســتند  ســرچهارراه ها 
ــس  ــا در پ ــد ام ــه باش ــاید کلیش کار، ش
تاششــان  و  آنهــا  زدن هــای  قــدم 
ــرای درآوردن لقمــه نانــی، چیزهــای  ب

دیگــری نهفتــه اســت. 

ــد،  ــی کن ــگاه م ــان پشــت ســرش را ن ــه هراس پســرک در حاليک
مــی دود. نمــی دانــد نگرانــی اش بيهــوده اســت زيــرا تنهــا تاريکی 
اســت کــه در ايــن وقــت شــب او را دنبــال مــی کنــد. او حتــی بــه 

خــودش فرصــت نفــس تــازه کــردن هــم نمــی دهــد.
ازســوی ديگــر، مــادری پشــت پنجــره ايســتاده، در حاليکــه ســعی 
مــی کنــد اشــک هايــش را از دختــر دو ســاله اش مخفی نگــه دارد. 

ايــن موقــع شــب چــه چيــزی او را کنــار پنجــره کشــانده اســت؟
مــادر ســرش را رو بــه آســمان گرفتــه و از مــاه مــی خواهد امشــب 
ــد، در  ــور کن ــن را بيشــتر غــرق ن ــر باشــد و زمي ــان ت کمــی مهرب
هميــن لحظــه در عمــق تاريکــی چشــمش بــه جنبنــده ای مــی 
افتــد کــه نزديــک مــی آيــد و اتفــاق غريبــی اســت حــس مــادری.
مــادر سراســيمه از پلــه هــا پاييــن مــی دود و در را بــاز مــی کنــد. 
پســرک مقابــل او ايســتاده و حــاال ايــن مــادر اســت کــه آغــوش 

ــايد. ــرک می گش ــر روی پس ــرش را ب پرمه
شــايد بــرات عجيــب باشــد کــه پســرک کــم و ســن ســالی چــون 
»علــی« ايــن موقــع شــب، و در دل تاريکــی مطلــق از چــه فــرار 
ــت،  ــدن نيس ــی دود. کارش دوي ــزی م ــه چي ــی چ ــد و در پ می کن
ــی رود. ــرچهارراه ها راه م ــا و س ــن خودروه ــی رود، بي ــتر راه م بيش

علــی تــا چنــد وقــت پيــش روزنامــه می فروخــت بيــن خودروهــا، 
گاهــی تــا ســاعت ها منتظــر مــی مانــد تــا کســی بــوق خــودرو را 
ــان از  ــا ، 200 توم ــد ت ــاره ای او را بخوان ــا اش ــدا درآورد و ب ــه ص ب

فــروش هــر روزنامــه نصيبــش شــود.
ــر روز ســرچهارراه ها هســتند و مشــغول  ــه ه ــی ک ــدن کودکان دي
کار، شــايد کليشــه هــر روزت باشــد و ديــدن آنهــا بــا آن لباس های 
کهنــه تقريبــا برايــت عــادی بــه نظــر برســد، شــايد خــودت هــم 
ــدن گل و  ــرای خري ــا را ب ــوده ای و آنه ــا ب ــی از آنه ــتری خيل مش
روزنامــه انتخــاب کــرده باشــی امــا ايــن تنهــا ظاهــر ماجراســت.

تــو تنهــا ظاهــر کار کــردن ايــن کــودکان و نوجوانــان را مــی بينی 
امــا در پــس قــدم زدن هــای آنهــا بيــن چهارراه هــا و پياده روهــا و 
تاششــان بــرای درآوردن لقمــه نانــی، چيزهــای ديگــری نهفتــه 

اســت. دردنــاک و غمبــار.

l»علی« قهرمان کوچک
ــت،  ــی« اس ــی »عل ــر زندگ ــاره روی ديگ ــا درب ــروز ام ــخن ام س
ــن مخــارج  ــرای تأمي ــد ب ــرا باي ــال او چ ــی و امث ــی عل ــايد ندان ش
خانواده شــان کار کننــد؟ مگــر آنهــا همچون ديگــر کــودکان پدری 
ــا آســايش از حضــورش، دوران  ــه او تکيــه کننــد و ب ــد کــه ب ندارن
کودکــی را ســپری کننــد، مگــر مــادری ندارنــد کــه تکيه گاهشــان 
ــخش را  ــايد پاس ــان؟ ش ــخت در کنارش ــای س ــد و در روزه باش

ــد. ــر بدان ــی« بهت »عل
حــاال تــو کنــار »علــی« هســتی، مــی خواهــی دربــاره آن شــب از 
او بپرســی و بيشــتر بدانــی دردهــای دلــش را، می گويــی: چــرا بــا 
عجلــه در کوچــه هــا دويــده اســت، مــی خواســتی خــود را بــه چــه 

چيــز برســانی؟
ــرس  ــگار ت ــد، ان ــی ترس ــگار م ــا ان ــد ام ــرف بزن ــد ح ــی خواه  م
بــا وجــود علــی عجيــن شــده و در چشــمانش بــه خوبــی خــود را 
نشــان مــی دهــد.  بــه تــو خيــره می شــود و ســوال می کنــد: چــه 
بگويــم؟ مــی گويــی: ماجــرای آن شــب را بگــو، آن شــبی کــه بــا 
ــادرت  ــه م ــود را ب ــا خ ــردی ت ــت می ک ــا حرک ــه در خيابان ه عجل

برســانی؟ چــرا آن همــه هراســان بــودی؟
ــن  ــرش را پايي ــان س ــه همچن ــادر ک ــه م ــی ب ــاال نگاه ــی ح عل
انداختــه مــی انــدازد، انــگار می خواهــد بــه او مــی گويــد ايــن تــو 

ــه زيــر باشــی و شرمســار. نيســتی کــه بايــد ســر ب
علــی امــا برايــت تعريــف می کنــد: آن شــب پــدرم حالــش خــوب 

ــا  ــت و ب ــی رف ــه راه م ــود، در خان ــوب نب ــش خ ــا حال ــود، اص نب
ــود  خــودش حــرف مــی زد. مــادرم چنــد روز پيــش قهــر کــرده ب
و بــه خانــه مادربزرگــم آمــده بــود امــا پــدرم اجــازه نــداد مــرا را بــا 

ــرد. خــودش بب
او از لحظاتــی می گويــد کــه تــک و تنهــا گوشــه اتــاق خانــه کــز 
ــدرش نباشــد... اصــا  کــرده و تــاش داشــته جلــوی چشــمان پ
کاش پــدر آن شــب علــی او را فرامــوش می کــرد، کاش آن شــب 
پــدر فکــر مــی کــرد او هــم همــراه مــادرش رفتــه اســت... امــا نــه، 
ــه راه مــی  او مــی دانســت علــی آن جاســت، بــرای هميــن در خان

رفــت و بــا او حــرف مــی زد.
علــی ادامــه مــی دهــد: خيلــی ترســيده بــودم. مــی دانســتم قرص 
ــرادی کــه شيشــه مصــرف  ــودم اف ــان شــنيده ب ــدارد و از اطرافي ن
مــی کننــد دچــار توهــم مــی شــوند. هــر لحظــه گمــان مــی کردم 

اتفاقــی بيفتــد.
ايــن تــرس بــرای پســری بــه ســن او زيــاد اســت وشــانه هايــش 
تــوان تحمــل آن را ندارنــد، بــه او مــی گويــی: پــدرت کــه حالــش 
خــوب نبــود، چــرا همــان لحظــات اول ســعی نکــردی فــرار کنی؟ 
جوابــش قانــع کننــده اســت، او در را بــه روی ســجاد قفــل کــرده و 

تنهــا کليــد منــزل در جيــب پــدر بــود.
بــه اينجــای ماجــرا کــه مــی رســی کــم کــم احســاس مــی کنــی 
ــه آن شــب  ــادآوری حادث ــر تــرس حاصــل از ي علــی ســعی دارد ب
ــرد، چــون  ــه خــود بگي ــه ای ب ــت قهرمــان گون ــه کــرده و حال غلب
اينبــار بــا لبخنــدی مملــو از هيجــان مــی گويــد: بگويــم چگونــه 
توانســتم فــرار کنــم؟ کــه بــا لبخنــد او را بــه اينــکار تشــويق مــی 

کنــی.
 مــی گويــد: پــدرم هــر لحظــه حالــش بدتــر مــی شــد و حرکاتــش 
ــا  ــدن از آنج ــرای دور ش ــر کاری ب ــتم اگ ــی دانس ــر. م ــی ت عصب
انجــام ندهــم اتفــاق وحشــتناکی برايــم رخ مــی دهــد. آخــر مــادر 
هــم کــه هميشــه ســپر بــای مــن و خواهــرم بــود، در خانــه نبود، 

نبــودن مــادر را در آن لحظــه بيشــتر احســاس مــی کــردم.

lپس اندازی که خرج خرید مواد مخدر شد
ــا  ــن از مدت ه ــود و م ــادر ب ــد: آن روز، روز م ــی ده ــه م ــی ادام عل
ــودم.  ــرای او برنامــه ريــزی کــرده ب ــرای خريــدن هديــه ب قبــل ب
امــا اتفاقــات آن شــب و تــرس از بايــی کــه ممکــن بــود برســرم 
بيايــد، فکــری را بــه ذهنــم انداخــت، هرچنــد دلــم شکســت امــا 

چــاره ی ديگــری نداشــتم... بــه ســراغ قلکــم رفتــم.
ــی  ــود و م ــی ب ــدر عصبان ــد: پ ــی گوي ــک م ــان کوچ ــن قهرم اي
ترســيدم بــه او نزديــک شــوم امــا ايــن کار را کــردم، قبــل از هــر 
چيــز قلــک را بــه  ســوی او گرفتــم و همزمــان گفتــم: بــا پول هــای 
ــک را  ــريع قل ــدر س ــر. پ ــرص بخ ــودت ق ــرای خ ــک ب ــن قل اي
ــکی  ــره اش ــن قط ــکناس در دل م ــر اس ــمردن ه ــا ش ــت. ب گرف
ريختــه مــی شــد چــون مــن آنهــا را بــه ســختی بــرای خريــدن 

ــاال... ــودم و ح ــرده ب ــداز ک ــس ان ــادر پ ــه روز م هدي
ظاهــرا پــدر ديگــر تهديــد نمــی کنــد،  از خانــه بيــرون مــی رود بی 
آنکــه در را قفــل کنــد و علــی از پشــت پنجــره شــاهد دور شــدن او 
اســت، لحظاتــی بعــد علــی در حــال دويــدن در کوچــه اســت. انگار 
مــی دانــد کمــی دورتــر، کســی کنــار پنجــره در انتظــار رســيدن او 
بــی قــراری مــی کنــد و کســی نمــی دانــد او امشــب بهتريــن کادو 

را بــه مــادرش هديــه مــی دهــد...

lتــرس همــراه همیشــگی کــودکان خانــواده هــای 
معتــاد

زندگــی در فضــای خطرنــاک و ملتهبــی که کــودکان خانــواده های 
ــا آنهــا هميشــه و  ــا آن درگيــر هســتند ســبب می شــود ت ــاد ب معت
همــواره بــا ترســی پنهــان زندگــی و کار کننــد و عــدم اعتمــاد بــه 

والديــن معتــاد نگرانــی آنهــا را تشــديد مــی کنــد.
بــه راســتی چنيــن کودکانــی پــس از ورود بــه مرحلــه نوجوانــی و 
جوانــی و حضــور بيشــتر در اجتمــاع بــا چــه مشــکاتی رو بــه رو 
خواهنــد شــد؟ چــه حــوادث پيــش بينــی نشــده ای در انتظــار آنهــا 
اســت؟ آيــا ممکــن اســت ايــن افــراد نيــز همــان الگوهــای رفتاری 

والديــن معتادشــان را در پيــش بگيرنــد؟
علــی تنهــا نمونــه ای از کودکانــی اســت کــه در گوشــه و کنــار اين 
ــد و  ــا کار می کنن ــتند، روزه ــک هس ــب های تاري ــير ش ــهر اس ش
شــب ها هــر لحظــه بيــم تهديدهــای والديــن معتــاد را دارنــد. کار 
در ســن کــم و زندگــی در فضايــی مملــو از حــس ناخوشــايند اعتياد 

هرلحظــه زندگــی ايــن کــودکان را تهديــد مــی کنــد.
پســرک آنشــب توانســت نجــات يابــد و بــه گفته خــودش از شــايد 
مرگــی وحشــتناک بگريــزد امــا آيــا تضمينــی وجــود دارد کــه ايــن 
ــی«  ــا »عل ــد؟ آي ــراغش نياي ــه س ــر ب ــای ديگ ــب ه ــرات ش خط
ــرس و  ــار ت ــی، ب ــن کم ــن س ــد در چني ــهرمان می توانن ــای ش ه

حــس نــا امنــی را بــه دوش بکشــند؟

کودکانی خاموش در دل شهر/ اعتیاد بر سر 
کودکان کار سایه افکنده است

یاسر ظریفی

جامعــه ایـــران
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پاســخ ايــن ســواالت را از مديــر کل بهزيســتی خراســان رضــوی 
ــده ايم: ــا ش جوي

ــه مکانيســم  ــا اشــاره ب ــر کل بهزيســتی خراســان رضــوی ب مدي
شناســايی کــودکان در معــرض خطــر والديــن معتــاد مــی گويــد: 
کارشناســان بهزيســتی از چنــد مسيرنســبت بــه ايــن قبيــل اتفــاق 
ــا  ــی ب ــاس تلفن ــورد آن تم ــک م ــه ي ــوند  ک ــی ش ــع م ــا مطل ه
ــر  ــرض خط ــرد در مع ــنايان ف ــردم و آش ــط م ــماره 123 توس ش
اســت، تيــم 123 پــس از گــزارش در محــل مربوطــه حاضــر مــی 
شــوند، همچنيــن گــزارش هــای  ديگــری نيــز از ســوی نيــروی 
انتظامــی،  بيمارســتان هــا و افــراد عــادی جامعــه صورت مــی گيرد 
ــن  ــود اي ــت زنی های خ ــی در گش ــس اجتماع ــه اورژان ــا اينک و ي

ــدا مــی کنــد. مــوارد را پي
ــن  ــه اي ــی ک ــد: در صورت ــی ده ــه م ــف ادام ــا پوريوس حميدرض
کــودکان در اختيــار بهزيســتی قــرار بگيرنــد، مــا تــاش مــی کنيم 
ــی و  ــيب های روح ــتی، آس ــز بهزيس ــا در مراک ــداری آنه ــا نگه ب
روانــی آنهــا را جبــران کنيــم امــا نکتــه اينجاســت کــه کــودکان 

درمعــرض خطــر صرفــا بايــد بــا دســتور مقــام قضايــی در اختيــار 
ــواده  بهزيســتی قــرار گيرنــد و مــا نمــی توانيــم کــودکان را از خان

جــدا کنيــم.
ــی و کار را  ــودکان خيابان ــم ک ــاش کردي ــا ت ــد: م ــی افزاي وی م
ســاماندهی کنيــم کــه اين ســاماندهی مــی تواند بخشــی ازآســيب 
ــدون  ــم ب ــی تواني ــا نم ــد ام ــش ده ــواده را کاه ــای درون خان ه
ــواده جــدا کنيــم. صــدور دســتور مقــام قضايــی کــودکان را از خان

lپراکنده کاری در شناسایی کودکان در معرض خطر
پوريوسـف تأکيد مـی کنـد: بهزيسـتی دارای پايگاه هـای اورژانس 
اجتماعی اسـت و اين پايگاه ها کـودکان در معرض آسـيب جدی را 
شناسـايی مـی کنند اما مـا ايـن امکانـات را نداريم کـه بتوانيم تمام 
کودکانـی کـه درمعرض خطـر والدين معتاد قـرار دارند را شناسـايی 
کنيـم و تحت پوشـش خود قـرار دهيم بلکـه اولويت ما بـا کودکانی 

اسـت از شـرايط وخيم تـری رنج مـی برند.
ــه در  ــر اينک ــد ب ــا تأکي ــوی ب ــان رض ــتی خراس ــر کل بهزيس مدي

شناســايی ايــن کــودکان غربالگــری ضــروری بــه نظــر نمی رســد، 
ــه جــای اينکــه کــودکان  ــه، ب ــن زمين ــا در اي ــد: از نظــر م می گوي
را ازخانــواده هــا جــدا کنيــم، بايــد خانــواده هــا را توانمنــد کــرد تــا 

بتواننــد خــود سرپرســتی فرزندشــان را در اختيــار داشــته باشــند.
ــی  ــی دهــد: بحــث توانمندســازی خانواده هاي ــه م پوريوســف ادام
ــا سرپرســتان معتــاد صرفــا برعهــده بهزيســتی نيســت، برخــی  ب
ــی  ــت م ــوع فعالي ــن موض ــر در اي ــال حاض ــا در ح ــازمان ه از س
ــوزه  ــزی در ح ــت متمرک ــت و فعالي ــده کاری اس ــا پراکن ــد ام کنن

ــود. ــی ش ــام نم ــا انج ــواده ه ــن خان ــازی اي توانمندس

lکودکانی که بی صدا خاموش می شوند
ــی  ــوش م ــدا خام ــی ص ــه ب ــی ک ــت از کودکان ــر اس ــهر پ دل ش
شــوند و شــايد تــو هرگــز نــه آنهــا را نبينــی و نــه کامــی بــا آنهــا 
ــرای  ــا آزارهــای روحــی و جســمی ب ــی ام ــودکان ســخن بگوي ک
ايــن کــودکان همچنــان ادامــه دارد و ای کاش بدانيــم و بداننــد که 

کــودک امــروز، نســل فــردای هميــن جامعــه اســت.

يکـی  شـورابيل  گردشـگری  نمونـه  منطقـه 
کشـور  در  درون شـهری  نـادر  درياچه هـای  از 
محسـوب می شـود که عمـری نامشـخص دارد.

از ديربــاز شــورابيل محــل زيســت آبزيــان متعدد 
بــوده امــا دســت درازی در طبيعــت اطــراف 
درياچــه موجــب شــده اســت چرخه هــای 
ــی  ــه نوع ــه و ب ــر يافت ــت محيطی آن تغيي زيس
ــن  ــطه اي ــه واس ــی ب ــی و گياه ــت حيوان طبيع

دخالت هــا راه خــود را گــم کنــد.
ــراف  ــه در اط ــازهای بی روي ــويی ساخت وس از س
ــت  ــده اس ــب ش ــعه موج ــام توس ــه ن ــه ب درياچ
فاضــاب انســانی و نخاله هــای ساخت وســاز 
ــل شــود.  ــد جــدی درياچــه تبدي ــه تهدي خــود ب
ــام را  ــز اته ــه تي ــواره نقط ــه هم ــی ک موضوع
در مرگ وميــر آبزيــان درياچــه متوجــه خــود 

ــت. ــاخته اس س
ــای  ــی در روزه ــی ماه ــداد قابل توجه ــرگ تع م

گذشــته هــر چنــد توســط ســه دســتگاه اجرايــی 
بررســی می شــود امــا دو دســتگاه هنــوز نظــرات 

ــد. ــود را مطــرح نکرده ان ــی خ قطع
ــا  ــد ت ــب ش ــر موج ــزاری مه ــری خبرگ پيگي
محيط زيســت اســتان اردبيــل نســبت بــه 
مطالعــه جــدی ايــن معضــل طبيعــی وارد عمــل 
شــود و ايــن اداره کل بــا اعــام خبری سراســری 
ــيمی و  ــک ش ــات فيزي ــه کار آزمايش ــاز ب از آغ

ــر داد. ــی خب ميکروب
ــام  ــل اع ــتان اردبي ــرکل محيط زيســت اس مدي
کــرده اســت کــه نمونه بــرداری فيزيکــی و 
ــش  ــه و پاي ــی از آب درياچ ــيميايی و ميکروب ش
همجــوار  تأسيســات  فاضاب هــای  ورودی 
درياچــه، توســط کارشناســان محيط زيســت 
ــان در دســت  انجــام شــده و علــت تلفــات ماهي

ــت. ــی اس بررس
 محمــد خداپرســت همچنيــن تأکيــد کــرد: 

ــی و ويروســی  ــای انگل ــروز بيماری ه ــال ب احتم
ماهيــان  مرگ وميــر  علــت  خصــوص  در 
مشــترک  بصــورت  موضــوع  و  دارد  وجــود 
توســط دســتگاه های متولــی از جملــه اداره 
کل دامپزشــکی اســتان، اداره کل شــيات و 
ــج آن  ــت و نتاي ــری اس ــال پيگي ــان در ح آبزي

شــد. خواهــد  اطاع رســانی 
کل  اداره  بــا  مهــر  خبرگــزاری  تمــاس  در 
دامپزشــکی اســتان مشــخص شــد اقــدام مشــابه 
ــز  ــن اداره کل ني ــط اي ــرداری توس ــی نمونه ب يعن

ــت. ــده اس ــام ش انج
بــه  نمونه هــا  ارســال  از  صالحــی  صــادق 
آزمايشــگاه های پيشــرفته خبــر داد و افــزود: 
آزمايشــات  نتيجــه  آينــده  روزهــای  طــی 

می شــود. مشــخص 
ــرعت  ــد س ــر می رس ــه نظ ــود ب ــن وج ــا اي ب
مراتــب  بــه  شــيات  کل  اداره  بررســی 
ــه  ــن مجموع ــرکل اي ــوده و مدي ــر ب قابل توجه ت
بــا قطعيــت علــت مرگ وميــر را بيمــاری 

ويروســی عنــوان کــرد.
ــد  ــرد: 99 درص ــح ک ــی تصري ــان واعظ ميرآرم
ــه  ــر گون ــف شــده در روزهــای اخي ــان تل از ماهي
کاراس اســت کــه نوعــی ماهــی هــرز محســوب 

ــه  ــت ک ــده اس ــی ش ــار ويروس ــود و گرفت می ش
ــرم از  ــوای گ ــتان و ه ــار و تابس ــول به در فص

ــد. ــال می ياب ــدگان انتق پرن
ــا  ــان ب ــتر ماهي ــروس بيش ــن وي ــزود: اي وی اف
ــق  ــد و از طري ــد می کن ــک را تهدي ــدازه کوچ ان
پرنــده و مدفــوع آن بــه ماهــی انتقــال می يابــد. با 
کاهــش دمــای هــوا تهديــد ايــن ويــروس نيــز 

ــت. ــد ياف کاهــش خواه
مديــرکل شــيات اســتان اضافــه کــرد: هــر چند 
نگرانــی در خصــوص وضعيــت ســامت آبزيــان 
ايــن درياچــه وجــود نــدارد امــا شــيات اســتان 
ــعت 100  ــه وس ــه ب ــد درياچ ــی س ــک پاش آه

ــار را آغــاز کــرده اســت. هکت
واعظــی بــا بيــان اينکــه بــرای هــر هکتــار 100 
کيلوگــرم آهــک صــرف می شــود، متذکــر شــد: 
نگرانــی ســامت ماهيــان پرورشــی و شــاه 

ــد. ــد نمی کن ــه را تهدي ــوی درياچ ميگ
ــرات  ــه نظ ــت ک ــی اس ــارات در حال ــن اظه اي
قطعــی بررســی دو دســتگاه ديگــر می توانــد بــه 
بســياری از ســؤاالت و احتمــاالت پاســخ گويــد. 
ــان  ــوده شــدن ماهي ــن احتمــاالت آل يکــی از اي
بــا فاضــاب اســت. موضوعــی کــه دوســتداران 
ــرده اســت. ــران ک ــد نگ ــه ج محيط زيســت را ب

مرگ  ماهیان دریاچه شورابیل در اردبیل/ بیماری ویروسی عامل اصلی

مــرگ ناگهانــی تعــدادی از ماهیــان دریاچــه شــورابیل بســیاری از 
دوســتداران محیط زیســت را شــوکه کــرد هــر چنــد علــت مرگ ومیــر 
بیمــاری عنــوان می شــود امــا موضــوع آلودگــی بــه فاضــاب همچنــان 

ــد بررســی اســت.  نیازمن ونوس   بهنود
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نگهــداری  نامناســب  وضعیــت 
ــی اشــتباه درشــیب  ــات، مکان یاب حیوان
ــرگ  ــب و م ــه نامناس ــوه، تغذی ــد ک تن
گونه هــای جانــوری انتقاداتــی اســت 
کــه مســئوالن و فعــاالن محیط زیســت 
خرم آبــاد  باغ وحــش  وضعیــت  بــه 

دارنــد. 

ــوچ و دو بچــه شــير در باغ وحــش  ــک ق ــوزن، ي ــک گ ــا ي »تنه
خرم آبــاد تلف شــده اند« ايــن اظهــارات متوليــان امــر در 
دامپزشــکی لرســتان اســت کــه بعــد از رســانه ای شــدن موجــب 

ــد. ــت ش ــاالن محيط زيس ــی فع ــراز نگران اب
ــاد  ــش خرم آب ــوری در باغ وح ــف جان ــای مختل ــرگ گونه ه م
ــی  ــد از مدت ــی رود بع ــانه ها م ــط رس ــر خ ــه س ــه ب ــار ک ــر ب ه
تــب آن فروکــش می کنــد تــا بــا مــرگ جانــور ديگــری دوبــاره 
موضــوع داغ شــده و مســئوالن کاســه چــه کنــم دســت بگيرنــد.

بعــد از مــرگ يــک قــوچ در باغ وحــش خرم آبــاد، مــرگ 
ــه ســمت وضعيــت  ــاردار افــکار عمومــی را ب يــک گــوزن زرد ب
ــه شــير  ــاد ســوق داد، چنــدی بعــد هــم دو تول باغ وحــش خرم آب
ــی  ــا برخ ــا گوي ــد، ام ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــش ج در باغ وح
ــه مســائل حاشــيه ای  ــن باغ وحــش ب ــت اي ــره زدن وضعي ــا گ ب

ــد. ــه را نمی دهن ــن مقول ــه اي ــی ب ــازه ورود کارشناس اج
در جريــان مــرگ يکــی ازاين گونه هــای جانــوری اســتاندار 
لرســتان دســتور بررســی وضعيــت باغ وحــش خرم آبــاد را بــه اداره 
ــرای  ــزارش ب ــن گ ــچ گاه اي ــا هي ــتانداری داد ام کل بازرســی اس

اطــاع اصحــاب رســانه منتشــر نشــد.
ــتان از  ــتانداری لرس ــی اس ــت عمران ــازه ای معاون ــن در ب همچني
ــت  ــه وضعي ــور رســيدگی ب ــت ارشــد اســتان مأم ســوی مديري
ايــن باغ وحــش شــد  تــا محمــد اصانــی بــا تشــکيل 
ــاد  ــهرداری خرم آب ــا ش ــی ب ــه رايزن ــدام ب ــف اق ــات مختل جلس
ــن جلســات و  ــا اي ــد، ام ــاد کن ــرای مديريــت باغ وحــش خرم آب ب
رايزنی هــا ماه هــا اســت کــه ادامــه دارد و هنــوز تصميــم قطعــی 

ــد. ــه نش ــه گرفت ــن رابط در اي
ــن اظهــارات پــس  ــی اســت کــه در آخري ــن وضعيــت در حال اي
ــا  ــتان، رض ــتان لرس ــت اس ــئوالن محيط زيس ــادات مس از انتق
حاصلــی يکــی از اعضــای شــورای شــهر خرم آبــاد هــم خبــر از 

ــت. ــاد داده اس ــش خرم آب ــات در باغ وح ــد حيوان ــرايط ب ش
بـه گفتـه مديـرکل حفاظـت و مديريـت شـکار و صيـد سـازمان 
حفاظـت محيط زيسـت کشـور 70 مجموعـه شـامل باغ وحـش، 
بـاغ پرنـدگان و مراکز نگهـداری حيوانات در سـطح کشـور وجود 
دارد کـه با دسـتورالعمل سـخت گيرانه سـازمان محيط زيسـت در 
خصـوص باغ هـای وحـش تنهـا 15 مجموعـه در سـطح کشـور 

مجوزهـای الزم را دريافـت کرده انـد.

ــن  ــای ممک ــن ج ــاد در بدتری ــش خرم آب lباغ وح
ــت ــده اس احداث ش

ــن  ــتان در اي محســن تيزهــوش کارشــناس محيط زيســت لرس
رابطــه بابيــان اينکــه بحث هــای مربــوط بــه باغ وحش هــا 
ــار  ــت اظه ــرح اس ــا مط ــه در کل دني ــوده ک ــه ب ــن ده چندي
بــا  حيات وحــش  پارک هــای  يــا  باغ وحش هــا  داشــت: 
ــا  ــی از آن ه ــه يک ــده اند ک ــاد ش ــا ايج ــی در دني ــداف مختلف اه
ــا  ــه ب ــا در مواجه ــوص بچه ه ــردم به خص ــوزش م ــث آم بح

اســت. حيات وحــش 

ــه  ــوزش مواج ــرای آم ــن روش ب ــن بدتري ــه اي ــان اينک وی بابي
ــه  ــيب ب ــث آس ــا باع ــش نه تنه ــوده و باغ وح ــش ب ــا حيات وح ب
زنجيــره تنــوع زيســتی دنيــا می شــود بلکــه در کنــار آن حقــوق 
ــن در  ــت: اي ــر ســؤال مــی رود گف ــز زي ــات ني ــه حيوان ــوط ب مرب
حالــی اســت کــه بــا نگهــداری حيوانــات در باغ وحش هــا 
حقــوق اوليــه و طبيعــی بــرای زندگــی آن هــا رعايــت نمی شــود.

ــه فضــای  ــا اشــاره ب ــن کارشــناس محيط زيســت لرســتان ب اي
ــای  ــات، رفتاره ــرای حيوان ــش ب ــب در باغ وح ــدود و نامناس مح
ــات  ــه حيوان ــط ب ــارج از ضواب ــی خ ــونت آميز، دادن غذاهاي خش
از ســوی بازديدکننــدگان و ... گفــت: ايــن عوامــل و مــوارد 
در باغ وحش هــا ديــده می شــود و بــه ايــن دليــل احــداث 
باغ وحــش کار غلطــی بــوده چراکــه بــا ايــن اقــدام بــا احســاس و 

ــود. ــازی می ش ــتمند ب ــت زيس موجودي
ــاد  ــش خرم آب ــه باغ وح ــود ب ــخنان خ ــه س ــوش در ادام تيزه
ــاد در بدتريــن  اشــاره کــرد و گفــت: متأســفانه باغ وحــش خرم آب
جــای ممکــن احداث شــده و شــيب ايــن منطقــه مناســب 
ــد  ــا می رون ــه آنج ــه ب ــی ک ــی بازديدکنندگان ــش و حت باغ وح

ــت. نيس
وی عنــوان کــرد: همچنيــن متأســفانه فضــای بســيار محــدودی 
نظــر گرفته شــده و حيواناتــی کــه  بــرای موجــودات در 
ــن  ــه اي ــيده ب ــت رس ــت محيط زيس ــه دس ــا ب ــيب ديده و ي آس
ــد. ــدا می کن ــال پي ــوده انتق ــب نب ــی مناس ــه مکان ــش ک باغ وح
ــاد  ــات در باغ وحــش خرم آب ــه بســياری از حيوان ــان اينک وی بابي
ــه  ــت پيــش تول ــد وق ــل چن ــوان مث آســيب ديده اند گفــت: به عن
ــز  ــدازآن ني ــد و بع ــن رفتن ــش از بي ــن باغ وح ــا در اي خرس ه
ــن  ــری در اي ــس از ديگ ــی پ ــات يک ــای زرد، و حيوان گوزن ه

باغ وحــش از بيــن می رونــد.
ايــن کارشــناس محيط زيســت لرســتان بابيــان اينکــه هيــچ گاه 
ــوی  ــوزن زرد از س ــرگ گ ــل م ــز دالي ــفاف ني ــورت ش به ص
ــی اســت کــه  ــان داشــت: ايــن در حال ــان اعــام نشــد بي متولي
قــرار بــود گونــه گــوزن زرد در اســتان احيــا شــود و نســل نيــاکان 

ــن اســتان اســتمرار دهــد. خــود را در اي

lضــرورت رعایــت حقــوق حیوانــات در باغ وحــش 
خرم آبــاد

ــش  ــال ها پي ــه س ــتگاه اين گون ــه زيس ــان اينک ــوش بابي تيزه

ماجراهای باغ وحش خرم آباد؛جایی بی شباهت به »باغ« برای حیات وحش

فاطمه   حسینی
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ــتيم  ــا نتوانس ــت و م ــن رف ــع آب آن از بي ــد و مناب ــب ش تخري
ــت:  ــان داش ــم بي ــا کني ــتان احي ــوزن زرد را در لرس ــتگاه گ زيس
ــاد  ايــن امــر و همچنيــن مــرگ گــوزن زرد در باغ وحــش خرم آب
بازتــاب خبــری خوبــی در فضــای مجــازی برای اســتان نداشــت.

ــش  ــداث باغ وح ــتا اح ــن راس ــه در اي ــر اينک ــد ب ــا تأکي وی ب
ــا ايــن اقــدام حقــوق  به طورکلــی کار منطقــی نيســت چراکــه ب
زيســتمندان کــه آن هــا نيــز مخلــوق خــدا هســتند ناديــده گرفته 
می شــود گفــت: متأســفانه زمانــی کــه ايــن باغ وحــش در 
ــات  ــرای حيوان ــدودی ب ــای مح ــد فضاه ــاد ش ــاد ايج خرم آب
ــه  ــروع ب ــات ش ــان حيوان ــه به مرورزم ــد ک ــه ش ــر گرفت در نظ

ــد. ــل کردن توليدمث
اينکــه  بابيــان  لرســتان  محيط زيســت  کارشــناس  ايــن 
ــن  ــش در بدتري ــن باغ وح ــيرها در اي ــس ش ــال قف به عنوان مث
شــکل ممکــن اســت عنــوان کــرد: موجــودات گســتره زيســتی 
دارنــد و فضــای نگهــداری آنهــا از قفــس به عنــوان مثــل 5 در 5  

ــد. ــد بســيار بيشــتر باش باي
ــان  ــات بي ــزوم رعايــت حقــوق حيوان ــر ل ــد ب ــا تأکي تيزهــوش ب
ــه لحــاظ انســانی، اخاقــی، مذهبــی بســيار  داشــت: ايــن کار ب
مهــم بــوده و همــواره مــورد تأکيــد اســام نيز بــوده و نگهــداری 
حيوانــات در يــک فضــای کوچــک موجــب می شــود کــه آن هــا 

نتواننــد حالــت طبيعــی خــود را بــروز دهنــد.

lنگاه ما به حیات وحش استان مسئوالنه باشد
ــن  ــش و اي ــات در باغ وح ــداری حيوان ــه نگه ــان اينک وی بابي
فضاهــای بســيار محــدود موجــب ضعيــف و کوتــاه شــدن عمــر 
ــی  ــرای زندگ ــی ب ــا شــرايط طبيع ــه آن ه ــا می شــود چراک آن ه
ــاد  ــان امــر در باغ وحــش خرم آب ــوان کــرد: اگــر متولي ــد عن ندارن
نظــارت جــدی و 100 درصــدی را داشــتند شــاهد وقــوع 

اين گونــه اتفاقــات در آن نبوديــم.
ــی  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــتان ب ــت لرس ــناس محيط زيس ــن کارش اي
اظهــار نظــرات مســئوالن کــه باغ وحــش خرم آبــاد يــک 
ــود  ــوب می ش ــتان محس ــادی اس ــق اقتص ــرای رون ــت ب فرص
ــدا  ــدار پي ــم کــه لرســتان توســعه پاي ــا می خواهي ــر م گفــت: اگ
کنــد يکــی از شــاخص های آن احــداث باغ وحــش نيســت.

ــا  ــه ب ــک منطق ــادی ي ــد اقتص ــه رش ــان اينک ــوش بابي تيزه
ــا حفاظــت از تنــوع  ايجــاد باغ وحــش فراهــم نمی شــود بلکــه ب
زيســتی آن منطقــه توســعه پايــدار صــورت می گيــرد گفــت: اين 
ــوان  ــول هــم نمی ت ــان پ ــا توم ــا ميليارده ســرمايه زيســتی را ب

مقايســه کــرد.
ــه  ــان ب ــتان نگاهم ــد در اس ــا باي ــه م ــر اينک ــد ب ــا تأکي وی ب
حيات وحــش و موجــودات مســئوالنه تر باشــد و از بــاال بــه 
پاييــن بــه موجــودات نــگاه نکنيــم عنــوان کــرد: ايــن موجــودات 
نيــز مخلــوق خــدا هســتند و مــا بايــد نــگاه مســئوالنه، انســانی، 

ــا داشــته باشــيم. ــه آن ه ــی نســبت ب ــی و مذهب اخاق

باغ وحــش  در  حیوانــات  نگهــداری  lفضــای 
خرم آبــاد نیــاز بــه تغییــرات دارد

مهـرداد فتحـی بيرانونـد مديـرکل محيط زيسـت لرسـتان در اين 
رابطـه در بحـث باغ وحـش خرم آبـاد همـواره دو موضـوع مطـرح 
بـوده اسـت اظهـار داشـت: يکـی از آن ها بحـث تغذيـه حيوانات 
بود کـه با ورود محيط زيسـت اين مشـکل تا حدودی رفع شـده و 

نسـبت به گذشـته شـرايط تغذيـه حيوانات بهتر شـده اسـت.
ــاد  ــش خرم آب ــه باغ وح ــر درزمين ــث ديگ ــه بح ــان اينک وی بابي
ــرد: در  ــح ک ــت تصري ــات اس ــداری حيوان ــای نگه ــث فض بح
ــش  ــن باغ وح ــات در اي ــداری حيوان ــای نگه ــتا فض ــن راس اي
به خصــوص گربه ســانان نيــاز بــه تغييــرات و اصاحــات زيــادی 

دارد.
ــت  ــه محيط زيس ــان اينک ــتان بابي ــت لرس ــرکل محيط زيس مدي
ــاد  ــش خرم آب ــات در باغ وح ــداری حيوان ــای نگه ــث فض در بح
همــواره نظــارت خــود را داشــته و در ايــن زمينــه نيــز اخطارهايی 
نيــز داده شــده اســت عنــوان کــرد: در ايــن راســتا جلســاتی نيــز 
بــا حضــور معاونــت عمرانــی اســتانداری لرســتان برگزارشــده و 
ــای  ــود فض ــرای بهب ــت ب ــوی محيط زيس ــنهادهايی از س پيش
نگهــداری حيوانــات باغ وحــش خرم آبــاد نيــز مطرح شــده 

اســت.
فتحــی بيرانونــد بــا يــادآوری اينکــه معمــواًل يــا شــهرداری و يــا 
بخــش خصوصــی متولــی باغ وحش هــا در کشــور اســت افــزود: 
ــا  ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــه رايزنی ه ــه ب ــا توج ــتا ب ــن راس در اي

ــت  ــه مديري ــرای درزمين ــه ب ــت اولي ــاد موافق ــهرداری خرم آب ش
باغ وحــش فراهم شــده اســت.

lتعطیلی باغ وحش آخرین راه حل است!
ــا باغ وحــش  ــا تأکيــد بــر اينکــه محيط زيســت در رابطــه ب وی ب
خرم آبــاد تنهــا وظيفــه نظارتــی را بــر عهــده دارد گفــت: مديريت 
باغ وحــش خرم آبــاد بايــد بــر اســاس اســتانداردها صــورت 
ــهرداری  ــا ش ــی ب ــال رايزن ــه در ح ــن رابط ــه در اي ــرد ک گي

ــتيم. ــش هس ــن باغ وح ــت اي ــرای مديري ــاد ب خرم آب
مديــرکل محيط زيســت لرســتان بــا تأکيــد بــر اينکــه باغ وحــش 
يــک فرصــت گردشــگری در شــهر خرم آبــاد محســوب 
ــاد دردی  ــش خرم آب ــی باغ وح ــرد: تعطيل ــح ک ــود تصري می ش
ــيم و  ــاح آن باش ــر اص ــه فک ــد ب ــا باي ــه م ــد بلک را دوا نمی کن

ــن راه حــل اســت. ــی آخري تعطيل
ــش  ــت باغ وح ــر وضعي ــه مقص ــان اينک ــد بابي ــی بيرانون فتح
ــا را  ــه فض ــوده ک ــته ب ــای گذش ــران و دولت ه ــاد مدي خرم آب
بــرای نگهــداری حيوانــات اين گونــه محــدود در نظــر گرفته انــد 
ــا شــهرداری هســتيم  ــی ب ــال رايزن ــا در ح ــال م ــزود: بااين ح اف
ــن  ــز در اي ــارت الزم را ني ــت نظ ــا در محيط زيس ــکاران م و هم

زمينه دارنــد.
ــاد  ــش خرم آب ــث باغ وح ــا در بح ــع م ــه درواق ــان اينک وی بابي
ــن  ــی در اي ــه نقش ــتيم و هيچ گون ــتگان هس ــراث دار گذش مي
زمينــه نداشــته ايم گفــت: بااين وجــود مــا بايــد بــا اقدامــات الزم 
زمينــه مديريــت صحيــح در ايــن باغ وحــش را فراهــم آوريــم و 

ــود. ــوب می ش ــر محس ــل آخ ــش راه ح ــی باغ وح تعطيل
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 الینــا فروتــن کــودک ۶ 
ســاله ای بــود کــه برای 
انجــام یــک عمــل لــوزه 
بــه بیمارســتان رفــت 
امــا بــه دلیــل خطاهــای 
احتمالــی پزشــکی بعــد 
ــا، دار  ــه کم ــن ب از رفت

ــت.  ــی را وداع گف فان

ارديبهشــت مــاه ســال جــاری بــود کــه خبــری 
نگــران کننــده در رســانه هــای اســتان گلســتان 
منتشــر شــد؛ الينا فروتــن دختــر ۶ ســاله گرگانی 
کــه بــرای عمــل لــوزه بــه بيمارســتان طالقانــی 
گــرگان مراجعــه کــرده بــود پــس از انجــام عمل 

جراحــی بــه کمــا رفــت.
ــازی  ــای مج ــای ه ــر در فض ــن خب ــاب اي بازت
بســيار گســترده بــود و رســانه هــای ملــی 
ــم  ــی رغ ــد. عل ــوع پرداختن ــن موض ــه اي ــز ب ني
اهميــت موضــوع و گســتردگی دامنــه انعــکاس 
آن، مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
ــط  ــار توس ــن اخب ــار اي ــس از انتش ــتان پ گلس
رســانه هــا، ترجيــح دادنــد تنهــا ســکوت اختيــار 
ــی در  ــانی دقيق ــاع رس ــه اط ــر ب ــد و حاض کنن

ــدند. ــه نش ــن رابط اي
ــن در  ــرار گرفت ــا و ق ــی الين ــل جراح ــد از عم بع
ــوی  ــی از س ــای مختلف ــا، تيم ه ــت کم وضعي
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ــودک ۶  ــن ک ــت اي ــد و وضعي ــرگان آمدن ــه گ ب
ــا هــر  ــدر و مــادر الين ــد. پ ســاله را بررســی کردن
ــا  ــا ناراحتــی وارد بيمارســتان مــی شــدند ت روز ب
ــد  ــا بع ــا شــوند ام ــد خــود جوي ــت فرزن از وضعي
ــن در 23  ــا فروت ــل، الين ــر و تحم ــاه صب از چندم
ــاه  ــن م ــس از چندي ــاری پ ــال ج ــاه س مردادم
قرارداشــتن بــر روی تخــت بيمارســتان، دار فانی 

را وداع گفــت.
مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
گلســتان هــم همچــون گذشــته اطــاع رســانی 
ــا  ــرگ الين ــت م ــاره عل ــفافی درب ــق و ش دقي
ــرح  ــن ش ــا فروت ــادر الين ــدر و م ــا پ ــتند. ام نداش

ماجــرای فــوت دخترشــان را بيــان کردنــد.
حســين فروتــن، پــدر الينــا بــه تشــريح حوادثــی 
ــود  ــه کمــا رفتــن دختــر او شــده ب کــه منجــر ب
پرداخــت و اظهــار کــرد: هفتــم ارديبهشــت 
امســال بــرای معالجــه لــوزه دختــرم نزد پزشــک 
معالــج رفتيــم کــه دکتــر يــک نســخه دارو برای 
ــان،  ــس از انجــام دوره درم ــا پ ــز کــرد ت او تجوي

ــرم را انجــام دهــد. عمــل دخت
ــک  ــدود ي ــت ح ــس از گذش ــه داد: پ  وی ادام
هفتــه از مراجعــه بــه پزشــک، او تشــخيص 
ــا بايــد عمــل شــود و بعــد از اعــام  داد کــه الين
دکتــر، دختــرم را بــه بيمارســتان طالقانــی گرگان 
ــه  ــاعت 9 و 30 دقيق ــا س ــم. الين ــل کردي منتق
ــز  ــاق عمــل شــد و ســاعت 11 ني ــح وارد ات صب
ــل  ــاق عم ــی از ات ــل جراح ــان عم ــس از پاي پ
ــه  ــه صــورت کامــل ب بيــرون آمــد. امــا هنــوز ب
ــه همــراه مــادرش  ــود و مــن ب هــوش نيامــده ب

ــورت او ورم دارد. ــه ص ــم ک ــاس کردي احس

او بـا بيـان اينکه الينا بعـد از نيم سـاعت به هوش 
آمـد، افـزود: دختـرم وضعيـت خوبـی نداشـت به 
انـدازه ای کـه فکـر می کـرد مـن پزشـکم و بـه 
مـن می گفـت »آقـای دکتـر قلبـم درد می کنه و 

تـو بايد قلـب مـرا خوب کنـی!«.
فروتــن تصريــح کــرد: وقتــی کــه لباســش را باال 
زدم ديــدم روی قفســه ســينه دختــرم ورم کــرده 
و فــوری بــه پرســتار اطــاع دادم امــا بــا اينکــه 
دختــرم درد بســيار شــديدی را تحمــل مــی کرد، 

آنهــا توجهــی بــه ايــن مســئله نداشــتند.

lبــرای جداکــردن دســتگاه از دختــرم 
اجــازه نگرفتند

ــه  ــت: شــيفت پرســتاری ک ــن گف حســين فروت
ــد و  ــرم را دي ــد دخت ــتار جدي ــرد، پرس ــر ک تغيي
وضعيــت الينــا را بــه پزشــک معالجــش اطــاع 
داد. پزشــک دســتور انجام آزمايشــات جديــد را به 
مــا اعــام کــرد و چنــد ســاعت بعــد نيز پزشــک 
ــا  ــد و متوجــه حــال ن ــه بيمارســتان آم ــج ب معال
مناســب الينــا شــد و دوبــاره او را بــه اتــاق عمــل 

ــال داد. انتق
پـدر الينـا بيـان کـرد: زمانـی کـه الينـا را از اتـاق 
عمـل بيـرون آوردنـد، دسـتگاه اکسـيژن بـه او 
وصل شـده بود و 10 پرسـتار نيـز دور او حلقه زده 
بودنـد. بعـد از چنـد دقيقـه کـف از دهـان دخترم 
خـارج شـد و او را بـه اتـاق عمـل بردنـد و پس از 
پايـان عمـل، او را بـه آی سـی يـو انتقـال دادند.

ــر  ــا يکديگ ــان ب ــه همزم ــا ک ــادر الين ــدر و م پ
صحبــت مــی کردنــد، در ادامه صحبت هايشــان 
ــد: پزشــک کشــيک شــب متوجــه  اعــام کردن
وخيــم بــودن وضعيــت الينــا شــد و کنــار قفســه 
ســينه الينــا را ســوراخ کــرد کــه متاســفانه 
شــيلنگی کــه اســتفاده کــرده بــود در بــدن الينــا 
ــه  ــم متوج ــاعت و ني ــد از دو س ــد و بع ــج ش ک
شــدند کــه دســتگاهی کــه وارد بــدن الينــا شــده 
بــود هيــچ تاثيــری نداشــته اســت. بــرای دوميــن 
ــار يــک پزشــک ســمت ديگــر مقابــل قفســه  ب
ــاعت  ــه در س ــرد ک ــوراخ ک ــرم را س ــينه دخت س
ــد کــه  ــا اطــاع دادن ــه م ــح ب ــم صب چهــار و ني

ــا مســاعد اســت. ــا ن ــت الين وضعي
ــه  ــتاران ب ــت: پرس ــا گف ــادر الين ــهيا دزج، م س
ــا را ســوراخ  ــوی الين ــی کــه پهل ــد زمان ــا گفتن م
می کردنــد او کامــل واکنــش نشــان مــی داد امــا 
صبــح کــه بــه اتــاق آی ســی يــو رفتــم دختــرم 

هيــچ عائمــی نداشــت و ماننــد يــک آدم مــرده 
ــود. ــر روی تخــت بيمارســتان ب ب

ــرم  ــه دخت ــتار اطــاع دادم ک ــه پرس ــزود: ب او اف
هيــچ عائمــی نــدارد و پرســتاران نيــز زمانی که 
ديدنــد دســتگاه خامــوش اســت، مــن را از اتــاق 
ــد.  ــا پزشــکان تمــاس گرفتن ــد و ب ــرون کردن بي
ســاعت 9 صبــح پزشــک معالــج الينــا بــه 
بيمارســتان آمــد و بعــد از ديــدن وضعيــت الينــا 
بــه مــا اعــام کــرد کــه الينــا ايســت قلبــی کرده 
ــزش نرســيده و  ــه مغ ــه اکســيژن ب اســت چراک
بايــد پزشــک مغــز و اعصــاب او را معاينــه کنــد.
ــام  ــا اع ــه م ــکان ب ــزود: پزش ــا اف ــادر الين م
مــی کردنــد کــه حــال الينــا خــوب شــده امــا از 
طرفــی ديگــر رســانه هــا نيــز خبرهايــی منتشــر 
ــد کــه او مــرگ مغــزی شــده اســت.  مــی کردن
هشــت روز قبــل از مــرگ الينــا پزشــک ديگــری 
ــدا  ــا ج ــتگاه را از الين ــه دس ــد و 20 دقيق را آوردن
کردنــد کــه بعــد از آن اتفــاق شــرايط الينــا خيلی 
ــا فــوت شــد. ــد شــد و بعــد از هشــت روز الين ب

lقصور پزشکی تایید شده است
دزج تصريـح کـرد: سـوال مـن از مسـئولين ايـن 
اسـت کـه بـرای جداکـردن دسـتگاه از دختـرم 
نبايـد از مـا اجـازه بگيرنـد؟! بـرای انجام سـی تی 
اسـکن در بيمارسـتان پنج آذر از من اجازه گرفتند 
امـا در رابطـه بـا اين مسـئله هيـچ صحبتـی با ما 
نشـد. نوار مغـزی الينا را به پزشـکان اسـتان های 
ديگـر نشـان داديـم و همـه آنها نيـز به مـا اعام 
کردنـد کـه عائـم مغـزی او خيلـی خوب اسـت 
امـا پزشـکان بيمارسـتان هيچکدام ايـن موضوع 

را تاييـد نکردند.
بـرای اين پرونـده وکيـل گرفته ايـم کـه در ابتدا 
ايـن پرونـده را قبـول نمی کـرد و می گفـت تمام 
پرونده هـای قصـور پزشـکی بـه سـود پزشـکان 

تمـام می شـود امـا در نهايـت قبـول کرد.
ــرای علــت  ــی ب ــوز هيــچ دليل ــان کــرد: هن او بي
مــرگ الينــا بــه مــا اعــام نشــده اســت و فقــط 
ــد  ــا زده بودن ــه الين ــه ب ــيلنگی ک ــد ش می گوين
ــار  ــده و او دچ ــه ش ــدن بچ ــی در ب ــث پارگ باع

ــت. ــده اس ــزی ش ــرگ مغ م
ــام  ــا نظ ــد از مدت ه ــرد: بع ــان ک وی خاطرنش
پزشــکی در گــزارش خــود قصــور را تائيــد کــرده 
ــم  ــه اي ــل گرفت ــده وکي ــن پرون ــرای اي اســت. ب
ــرد  ــول نمــی ک ــده را قب ــن پرون ــدا اي ــه در ابت ک

و مــی گفــت تمــام پرونده هــای قصــور پزشــکی 
بــه ســود پزشــکان تمــام می شــود امــا در 

ــرد. ــول ک ــت قب نهاي
ــا  ــو الين ــدای عض ــوع اه ــوص موض او در خص
ــود کــه اهــدای عضــو  گفــت: نظــر مــن ايــن ب
را انجــام بدهيــم امــا مســئولين بيمارســتان 
ــه  ــازه را ب ــن اج ــکی اي ــوم پزش ــگاه عل و دانش
ــئولين  ــک از مس ــچ ي ــفانه هي ــد. متاس ــا ندادن م
دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه مــا تســليت نگفتــه 
ــتان  ــی در بيمارس ــرای خودنماي ــا ب ــد و تنه ان

ــوند. ــی ش ــر م حاض
ــان  ــت هايش ــان صحب ــا در پاي ــادر الين ــدر و م پ
ــن اســت  ــا از پزشــکان اي ــد: درخواســت م گفتن
کــه پاســخ درســت و قانــع کننــده ای در 

ــد. ــا بدهن ــزی الين ــرگ مغ ــوص م خص
پيگيــری هــای متعــدد جامعــه خبــری گلســتان 
ــا گذشــت چهــار  بخصــوص خبرگــزاری مهــر ب
ــتان  ــکی گلس ــوم پزش ــداده و عل ــه ن ــاه نتيج م
کــه مدعــی پاســخگويی شــفاف بــه رســانه هــا 
ــاق  ــدازی ات اســت و ســال گذشــته هــم از راه ان
ــود، حــاال حتــی حاضــر  ــر داده ب ــگاران خب خبرن
نيســت دربــاره علــت مــرگ يــک کــودک 

ــد. ــانی کن ــاع رس اط
در عيــن حــال در اقدامــی عجيــب، احمــد 
حســينی، معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی گلســتان، بــر روی ســايت اين دانشــگاه 
ــرار  ــم دردی ق ــراز ه ــوای اب ــا محت ــی را ب مطلب
ــه   ــت ک ــه اس ــب گفت ــن مطل ــت و در اي داده اس
ــج  ــم معال ــای 100 روزه تي ــاش ه ــم ت عليرغ
دختــر شــش ســاله گلســتانی کــه درحيــن عمل 
جراحــی در بيمارســتان طالقانــی گــرگان بــه کما 

ــت. ــی را وداع گف ــود دار فان ــه ب رفت
ــديد از  ــی ش ــراز ناراحت ــن اب ــن ضم وی همچني
ايــن حادثــه گفــت حــزن و انــدوه زيــادی فضای 

بيمارســتان طالقانــی را فــرا گرفتــه اســت.
دانشـگاه علـوم پزشـکی تنهـا اقدامـی را که طی 
ايـن چنـد مـاه در پيـش گرفته ارجـاع پرونـده به 
پزشـک قانونی اسـت و متاسفانه پزشـک قانونی 
هـم طـی هفتـه هـای گذشـته اعـام کـرده که 

نتيجـه هنوز مشـخص نيسـت.
بـا ايـن حـال، محمـد مهـدی مطهـری، رئيـس 
سـازمان نظـام پزشـکی گـرگان و آق قـا طـی 
نامـه شـماره » 1135 د« در تاريـخ 27 مـرداد 95 
اعـام کـرد که قصـور پزشـکی در بررسـی های 
ايـن سـازمان مـورد تاييـد اسـت و پرونـده برای 
تعييـن درصـد قصـور پزشـکان در حال بررسـی 
مجدد اسـت. مطهـری نتيجـه نهايی را بـه کالبد 
شـکافی جسـد ارجـاع داده و اعام کـرده که بايد 

منتظـر نظـر پزشـک قانونـی بود.
در نامــه اعــام شــده از کادر پزشــکی فقــط 
جــراح تبرئــه شــده و قصــور ســاير کادر درمانــی 

ــت. ــجل اس مس
در شـرايطی که طرح تحويل سـامت در کشـور 
در حـال اجرا اسـت، اين انتظـار از سـازمانی که با 
سـامت و جان انسـان هـا در ارتباط اسـت وجود 
دارد تـا ضمـن اسـتفاده از کادر مجرب و مسـلط، 
نسـبت بـه پاسـخگويی و برخـورد با قصـور کادر 

پزشـکی خـود بيـش از پيش پيگير باشـد.

مروری بر داستان تلخ مرگ »الینا«/ علوم پزشکی پاسخگو نیست
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ــر ایران فرهنگ و هن

نامــه هــای کــودکان بــه امــام رضــا)ع( پراســت از آرزوهــای ریــز و درشــت، از کــودک هنــدی کــه 
شــوق ســفر بــه مشــهد دارد تــا کــودک بیمــاری کــه دلــش مــی خواهــد دوبــاره موهــای از دســت 

رفتــه اش رشــد کننــد. 

هفــت ســال از نام گــذاری روزی بــه نــام گــرگان می گــذرد و پــس از فرازوفرودهــای بســیار 
ــی کــه بی برنامگــی در برگــزاری  ــا جای ــد ت ــه می کن ــرود ســخت خــود را تجرب ــن روز، ف امســال ای

ــم درآورد.  ــورائیان را ه ــم داد ش مراس

 لبــاس محلــی ایــن روزهــا عــاوه بــر اینکــه هویــت فرهنگــی هــر منطقــه محســوب شــده، نوعــی 
ــش ها  ــن پوش ــه متنوع تری ــت ک ــورهایی اس ــی از کش ــران یک ــتند و ای ــز هس ــی نی ــه فرهنگ جاذب
ــی دارد،  ــقایی و گیلک ــرد و قش ــا ک ــه ت ــن گرفت ــوچ، ترکم ــرک، بل ــر، ت ــود از ل ــوام خ ــن اق در بی

ــت. ــه اس ــر منطق ــان ه ــی مردم ــاد زندگ ــام ابع ــرف تم ــه مع ــی ک لباس های

بــدون شــک ســالیانی نــه چنــدان دور ســینما به طــور خاصــی در متــن زندگــی انســان ها وارد شــده 
بــود. زمانــی کــه نــه از ماهــواره حرفــی بــود و نــه دنیــای مجــازی کنونــی جایــش را بــا گفت وگوهای 

گــرم خانوادگــی عــوض کــرده بــود.

یکــی از پــروژه هایــی کــه قــرار بــود در ســفر رئیــس جمهــور بــه آن پرداختــه شــود همیــن تــاالر 
مرکــزی بــود کــه کرمانــی هــا مــدت هاســت چشــم بــه راه گشــوده شــدن درهــای آن بــه ســوی 
اهالــی فرهنــگ و هنــر هســتند؛ امــا بــه گفتــه مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی تعــداد بــی شــمار 
پــروژه هــای مطروحــه باعــث شــد در ایــن ســفر نگاهــی ویــژه بــه تــاالر مرکــزی نشــود و اعتبــار 

خاصــی بــه آن اختصــاص پیــدا نکنــد.

 در دوران دبیرســتان بــه فعالیــت علیــه رژیــم طاغوتــی شاهنشــاهی پرداخــت تــا اینکــه در 
ــل ســاواک  ــود، عوام ــم خــود را داده ب ــات دیپل ــی کــه تعــدادی از امتحان ــاه 1353 در حال خردادم
گچســاران مقابــل دبیرســتان 25 شــهریور بهبهــان او را دســتگیر و بــه گچســاران منتقــل کردنــد.
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دانشــجوی شــهید»هدایت اهلل طیــب« 
یکــی از شــهدای شــاخص کهگیلویــه و 
ــگاهش در  ــه دانش ــت ک ــد اس بویراحم
ــه  ــرد و ب ــا ک ــکا را ره ــدای آمری فلوری
جبهــه هــای جنــگ شــتافت تــا درعملیــات فتــح المبیــن به 

ــل شــود.  فیــض شــهادت نائ

بــه مناســبت برگــزاری کنگــره شــهدای کهگيلويــه و بويراحمــد در 
مهرمــاه، هــر هفتــه برخــی شــهدای شــاخص ايــن اســتان معرفی 

مــی شــوند.
ــرداد 1333 در  ــب 14 م ــه ش ــب در نيم ــت اهلل طي ــهيد هداي ش
روســتای »موگــر« از توابــع شــهر »ســوق« در اســتان کهگيلويــه 

ــد. ــا آم ــه دني و بويراحمــد ب
ســوق و ســاير شــهرها و روســتاهای کهگيلويــه و بويراحمــد 
ــاير  ــتان و س ــن اس ــه اي ــوی ب ــم پهل ــی رژي ــل بی توجه ــه دلي ب
ــه دليــل  ــود و ب اســتان های کشــور، از نعمــت آمــوزش بی بهــره ب
ــان در  ــهر بهبه ــی ش ــی راه ــر از ابتداي ــات باالت ــود تحصي نب
اســتان خوزســتان شــد و در مدرســه 25 شــهريور )شــهيد بخرديان 

ــد. ــود را گذران ــطه خ ــات متوس ــان تحصي ــی( بهبه کنون
در دوران دبيرستان به فعاليت عليه رژيم طاغوتی شاهنشاهی پرداخت 
تا اينکه در خردادماه 1353 در حالی که تعدادی از امتحانات ديپلم 
خود را داده بود، عوامل ساواک گچساران مقابل دبيرستان 25 شهريور 

بهبهان او را دستگير و به گچساران منتقل کردند.
ــکا آمــاده می شــد.  ــرای ادامــه تحصيــل در آمري ــام ب در هميــن اي
ــه آمريــکا  15 شــهريور مــاه ســال 135۶ بــرای ادامــه تحصيــل ب
ــان  ــری زب ــوزش و يادگي ــاه آم ــس از چندم ــرد و پ ــرت ک مهاج
انگليســی، وارد دانشــکده کشــاورزی ســنت پترزبــورگ فلوريدا شــد 

و در رشــته مهندســی کشــاورزی آغــاز بــه تحصيــل کــرد.
ــوی  ــم پهل ــد رژي ــای ض ــت و فعاليت ه ــز آرام نگرف ــکا ني در آمري
ــه فعاليت هــای ضــد اســتکباری تبديــل  خــود را گســترش داد و ب
ــان  ــت جوان ــه هداي ــخنرانی، ب ــات س ــی جلس ــا برپاي ــرد و ب ک
ــدادی از  ــکاری تع ــا هم ــت و ب ــکا پرداخ ــاکن آمري ــلمان س مس
ــامی  ــن اس ــيس انجم ــه تأس ــدام ب ــلمان اق ــجويان مس دانش
ــاه  ــرد و ۸ تيرم ــدا ک ــت فلوري ــکا در ايال ــا و آمري ــجويان اروپ دانش
ســال 135۸ طــی يــک انتخابــات بــه عنــوان نماينــده دانشــجويان 

ــد. ــاب ش ــدا انتخ ــورگ فلوري ــنت پترزب س
ــاه  ــر از دو م ــه کمت ــی ک ــامی و در حال ــاب اس ــروزی انق ــا پي ب
از آغــاز جنــگ نگذشــته بــود، بــه وطــن بازگشــت تــا در دفــاع از 
ــا توجــه بــه اينکــه  کيــان و ايمــان خــود جانانــه تــاش کنــد و ب
هدايــت در دوران ســربازی دوره ســاح های ســنگين را ديــده 
بــود، پــس از ورود بــه ايــران خــود را بــه ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی تهــران معرفــی و پــس از گذرانــدن يــک دوره يــک ماهه 

ــادان خدمــت کــرد. ــاه را در جبهــه آب در شــيراز، مــدت شــش م
در آبــان مــاه ســال 13۶0 بــرای بــار دوم بــه جبهه هــای حــق عليه 
باطــل اعــزام شــد و بــه عنــوان معــاون گروهــان رزمــی حضــرت 
مهــدی )عــج( فعاليــت خــود را آغــاز کــرد و  همزمــان بــا شــروع 
عمليــات فتــح المبيــن، فرماندهــی تانکهــای چيفتــن را بــر عهــده 
ــه در  ــود ک ــته ب ــال ۶1 نگذش ــتر از س ــوز 5 روز بيش ــت. هن گرف

منطقــه رقابيــه بــه فيــض عظيــم شــهادت نائــل آمــد .
ــا  ــم: خداي ــب« می خواني ــت اهلل طي ــهيد »هداي ــتی از ش در يادداش
نکنــد ثمــره جنــگ ياران مــان، بــه چنــگ فرنگــی مســلکان افتــد. 
ــرب  ــاوران غ ــا خوش ب ــد ت ــت بميرن ــان در غرب ــد خونين کفن نکن
ــون  ــود خ ــر می ش ــت. مگ ــر اس ــز! کف ــه! هرگ ــد. ن زده کام گيرن

حســين)ع(پايمال شــود ...
کنگــره شــهدای اســتان کهگيلويــه و وبويراحمــد، مهرمــاه ســال 
جــاری در ياســوج برگــزار خواهــد شــد و بــه هميــن مناســبت هــر 

هفتــه يکــی از شــهدای شــاخص اســتان معرفــی مــی شــود.

 سید فرشاد 
رجائی فر

فرهنــگ و هنــر ایــران

از »فلوریدا« تا »فتح المبین«/ روایتی کوتاه از زندگی شهید »طیب«
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــای  ــود فضاه ــان از نب ــتان کرم ــی اس در حال
ــرد  ــج مــی ب ــری مناســب رن فرهنگــی و هن
ــروژه  ــه پ ــزی )از جمل ــار تاالرمرک ــه قط ک
ــدت  ــم( م ــت نه ــدگار دول ــر مان ــای مه ه
هاســت در ايســتگاه پيشــرفت ۸5 درصــدی 
ــئوالن  ــوی مس ــا از س ــرده و باره ــف ک توق
نويــد بهــره بــرداری از آن در آينــده ای 
ــه  ــی ک ــده هاي ــود؛ وع ــی ش ــک داده م نزدي
ــه  ــود نگرفت ــه خ ــت ب ــگ واقعي ــون رن تاکن

ــد. ان
يکــی از پــروژه هايــی کــه قــرار بــود در ســفر 
رئيــس جمهــور بــه آن پرداختــه شــود هميــن 
تــاالر مرکــزی بــود کــه کرمانــی هــا مــدت 
هاســت چشــم بــه راه گشــوده شــدن درهای 
آن بــه ســوی اهالــی فرهنــگ و هنر هســتند؛ 
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــه مدي ــه گفت ــا ب ام
ــای  ــروژه ه ــمار پ ــی ش ــداد ب ــامی تع اس
مطروحــه باعــث شــد در ايــن ســفر نگاهــی 
ــار  ــود و اعتب ــزی نش ــاالر مرک ــه ت ــژه ب وي

ــد. ــدا نکن ــه آن اختصــاص پي خاصــی ب
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــا مدي ام
ــال  ــی س ــروژه ط ــن پ ــف اي ــن تکلي از تعيي
ــن  ــد اي ــی گوي ــد و م ــی ده ــر م ــاری خب ج
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــت وزارتخان ــروژه در اولوي پ
اســت و بايــد ديــد آيــا ايــن بــار کمــای تــاالر 
ــده  ــدن وع ــی ش ــا عمل ــان ب ــزی کرم مرک
ــاز  ــا ب ــد ي ــی ياب ــان م ــئوالن پاي ــای مس ه
بايــد شــاهد خــواب چنديــن ســاله اين پــروژه 
فرهنگــی در اســتان نيازمنــد کرمــان باشــيم.
بــرای بررســی آخريــن وضعيــت ايــن پــروژه 
ــرکل  ــزاده، مدي ــا علي ــراغ محمدرض ــه س ب
ــان  ــتان کرم ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
رفتيــم کــه مشــروح ايــن گفتگــو را در ادامــه 

ــد. مــی خواني

ــان  ــه مشــکالت کرم ــا توجــه ب lب
در زمینــه نبــود مــکان مناســب 
بــرای برگــزاری برنامــه هــای 
ــرداری  ــره ب ــری، به ــی و هن فرهنگ
از تــاالر مرکــزی یکــی از آرزو هــای 

ــدت  ــه م ــت ک ــان اس ــردم کرم م
هــای مدیــدی در مرحلــه پیشــرفت 
85 درصــدی متوقــف شــده اســت؛ 
آخریــن وضعیــت ایــن پــروژه نیمــه 

ــت؟  ــه اس ــام چگون تم
تــاالر مرکــزی کرمــان جــز تاالرهايــی اســت 
ــت  ــای دول ــرح ه ــز ط ــال ۸3 ج ــه در س ک
بــود؛ ســاخت 15 تــاالر در ايــن ســال مصوب 
ــود.  ــروژه ب شــد کــه يکــی از تاالرهــا ايــن پ
زميــن ايــن پــروژه در آن ســال هــا تهيه شــد 
ــاالر  ــی ت ــکان ياب ــه م ــی در زمين ــا نظرات ام
ــد  ــث ش ــت باع ــه در نهاي ــت ک ــود داش وج
مــکان پــروژه از بلــوار 22 بهمــن بــه مــکان 
ــه  ــی از اطال ــود و بخش ــل ش ــی منتق کنون
ــن  ــی زمي ــل جابجاي ــه دلي ــروژه ب ــرای پ اج

ــود. ب
ــان  ــزی کرم ــاالر مرک ــاخت ت ــات س عملي
ــود  ــب ب ــت مناس ــع دول ــه مناب ــی ک در زمان
ــدی  ــرفت ۸5 درص ــه پيش ــد و ب ــی ش اجراي
رســيد؛ در حــال حاضــر بــه دليــل مشــکاتی 
کــه دولــت دارد ايــن پــروژه هنــوز بــه اتمــام 
نرســيده اســت؛ ايــن پــروژه طــی ســه ســال 
اخيــر دغدغــه مديــران ادواری فرهنــگ و 

ــود. ــان ب ــتان کرم ــامی اس ــاد اس ارش
ــان  ــز کرم ــاالر مرک ــرداری از ت ــره ب ــا به ب
ســرانه فرهنگــی اســتان افزايــش پيــدا مــی 
ــاالر حــدود 1۶ هــزار  ــن ت ــد؛ چــرا کــه اي کن
ــکات  ــدازی آن مش ــا راه ان ــوده و ب ــر ب مت
ــردم  ــری و م ــه هن ــی، جامع ــای فرهنگ فض
حــل مــی شــود. عليرغــم تمــام تــاش های 
ــه  ــروژه ب ــن پ ــون اي ــه تاکن ــورت گرفت ص
دليــل مشــکات مالــی به ســرانجام نرســيده 

ــت. اس
ــرح  ــن ط ــوص اي ــی در خص ــات خوب اتفاق
ملــی در حــال انجــام اســت؛ در ســال گذشــته 
پــروژه هــای دارای بيــش از 90 درصــد 
ــای  ــا تاالره ــط ب ــی مرتب ــرفت فيزيک پيش
مصــوب ســال ۸3 در اولويــت کار وزرات 
ــروژه  ــم پ ــال ه ــت و امس ــرار گرف ــاد ق ارش
ــدی در  ــا 90 درص ــرفت ۸0 ت ــا پيش ــای ب ه

دســتور کار وزارتخانــه اســت که خوشــبختانه 
ــا پــی گيــری هــای صــورت گرفتــه تــاالر  ب
ــرار  ــال ق ــت امس ــان در اولوي ــزی کرم مرک

ــت. ــه اس گرفت

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــار م ــزان اعتب lمی
ــد ــروژه را بفرمایی ــل پ تکمی

ــا  اخيــرا صحبــت هايــی در ايــن خصــوص ب
ــاون  ــامی و مع ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزي
ــوی  ــم از س ــی ه ــته ام و مکاتبات ــر داش وزي
ــت و  ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــتاندار کرم اس
تــاالر مرکــزی در اولويــت امســال قــرار 
گرفتــه اســت و اميدواريــم اعتبــار آن در منابع 
پــروژه هــای ملــی وزارت ارشــاد برقرار شــود؛ 
بــرای تکميــل ايــن پــروژه حــدود 20 ميليارد 

ــاز اســت. ــار ني تومــان اعتب
ــرای  راه دومــی هــم بــه صــورت همزمــان ب
ــری  ــی گي ــال پ ــروژه در ح ــن پ ــرای اي اج
اســت؛ در صــورت آمادگــی يــک بنــگاه 
ــود  ــه نب ــه ب ــا توج فرهنگــی - اقتصــادی )ب
امــکان تغييــر کاربــری ايــن فضــا( مــی تــون 
ــه صــورت مشــارکتی ادامــه  ــروژه را ب ايــن پ
داد. براســاس مــاده 27 قانــون تنظيم بخشــی 
ــورت  ــه ص ــت کار ب ــی دول ــررات مال از مق
واگــذاری و بــدون تغييــر کاربــری ادامــه پيــدا 

ــد. ــی کن م
ــد  ــروژه باي ــن پ ــه اي ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
ابتــدا بــه اتمــام برســد و ســپس در خصــوص 
ــر  ــود؛ اگ ــری ش ــم گي ــذاری آن تصمي واگ
ــد  ــته باش ــی داش ــی آمادگ ــش غيردولت بخ
ارشــاد هــم آمادگــی خــود در ايــن خصــوص 

ــد. ــی کن ــام م را اع
البتــه ايــن امــکان هــم وجــود دارد در زمانــی 
ــا توجــه بــه  کــه پــروژه نيمــه تمــام اســت ب
ــی  ــش غيردولت ــت و بخ ــهم دول ــه س اينک

ــی کار را  ــش غيردولت ــت؛ بخ ــخص اس مش
ــد  ــرارداد بلن ــب ق ــروژه در قال ــد و پ ــام کن تم
مــدت تمــام شــده و بــا حفــظ کاربــری 

ــد. ــت کن فعالي
ــروژه را  ــی پ ــش دولت ــه بخ ــی ک در صورت
ــذاری  ــوص واگ ــاند در خص ــام برس ــه اتم ب
بــه صــورت مديريــت يــا اجــاره ای تصميــم 
ــه هــر صــورت امــکان  گيــری مــی شــود. ب
تغييــر کاربــری فضــا بــه هيــچ عنــوان وجــود 
نــدارد. بــا تحقــق ايــن امر مشــکات مــردم، 
هنرمنــدان و فعــاالن حــوزه هنــر مرتفــع می 

ــود. ش

lآیــا ایــن پــروژه در ســفر رئیــس 
جمهــور مطــرح شــد؟ 

پــروژه تــاالر مرکــزی کرمــان در ســفر 
ــل  ــه دلي ــا ب رئيــس جمهــور مطــرح شــد ام
تعــداد زيــاد پــروژه هــا زيــاد بــه ايــن موضوع 

ــد. ــه نش پرداخت
ــرای  ــوص اج ــا در خص ــت ه ــب صحب اغل
ــارکت  ــب مش ــزی در قال ــاالر مرک ــروژه ت پ
بــود بــه هميــن دليــل منابــع دولتــی خاصــی 
ــارات  ــون اعتب ــا چ ــد، ام ــص داده نش تخصي
ــاد  ــی وزارت ارش ــع دولت ــروژه در مناب ــن پ اي
ــوص  ــن خص ــکلی در اي ــت مش ــود اس موج

ــدارد. ــود ن وج
ــی  ــع دولت ــل اينکــه مناب ــه دلي در مجمــوع ب
پاســخگوی طــرح هــای نيمــه تمــام نيســت 
ــرفت  ــت پيش ــاس وضعي ــاد براس وزرات ارش
ــرده  ــزی ک ــه ري ــا برنام ــروژه ه ــی پ فيزيک
ــی  ــام م ــه اتم ــروژه را ب ــد پ ــال چن ــر س و ه
ــه  ــز ب ــروژه ني ــن پ ــاهلل اي ــه ان ش ــاند ک رس
ــی هــای صــورت  ــا رايزن ســرانجام برســد. ب
گرفتــه پــروژه تــاالر مرکــزی کرمان امســال 

ــن تکليــف مــی شــود. تعيي

اسما   محمودی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کرمان
 در گفتگو با مهر عنوان کرد؛

پایان بالتکلیفی تاالرمرکزی/
کرمانی ها در انتظار افتتاح پروژه ملی

درحالــی مدیــرکل فرهنــگ وارشــاد اســامی کرمــان ازتعییــن تکلیــف 
ــت  ــای اولوی ــروژه ه ــن آن در پ ــرار گرفت ــان و ق ــزی کرم ــاالر مرک ت
دار وزارتخانــه خبــر مــی دهــد کــه مــدت هاســت خوابــی عمیــق ایــن 

ــه اســت.  ــروژه را در برگرفت پ
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــات  ــی تبلیغ ــای خال ــودگی، ج فرس
ــینمایی در  ــران س ــالن اک ــود س و نب
۶ شهرســتان و اکران هایــی بــرای 
ــای  ــش ه ــی چال ــای خال ــی ه صندل
پشــت پــرده هنر هفتــم در خراســان 

ــت.  ــی اس جنوب

ســينما اگــر چــه جــوان امــا پررونق تريــن و جنجالی تريــن تاريــخ 
را پشــت ســر گذاشــته اســت. آنچــه از تاريــخ ســينما بــر می آيــد 
ــی و  ــای اجتماع ــتم ه ــن سيس ــمکش بي ــه کش ــت ک ــن اس اي
ــن  ــده و تعيي ــش عم ــا، نق ــان بينی ه ــا وجه سياســی، فرهنگ ه
ــينمايی  ــای س ــرم ه ــا و ف ــکل گيری جنبش ه ــده ای در ش کنن

ــد. ــازی می کنن ب
ــور خاصــی  ــينما به ط ــدان دور س ــه چن ــاليانی ن ــدون شــک س ب
ــه از  ــه ن ــی ک ــود. زمان ــده ب ــان ها وارد ش ــی انس ــن زندگ در مت
ماهــواره حرفــی بــود و نــه دنيــای مجــازی کنونــی جايــش را بــا 

ــود. ــرده ب ــوض ک ــی ع ــرم خانوادگ ــای گ گفت وگوه
آن روزهــا ســينماها رنــگ و بويــی ديگــر داشــت. تنــوع فيلم هــا، 
تــازه تأســيس بــودن و جديــد بــودن ايــن مکان نمايشــی جايــگاه 

ويــژه را در جامعــه بــه خــود اختصــاص داده بــود.
امــا امــروزه چهــره ســينماها در برخــی از اســتان ها تغييــر کــرده 
ــا فراموشــی و عــدم اســتقبال  ــا ب ــن مکان ه و به عبارتی ديگــر اي

مردمــی رو بــه رو شــده اســت.
ــد  ــا مانن ــی کمبوده ــم از برخ ــی ه ــان جنوب ــينماهای خراس  س
عدم حمايــت تبليغاتــی، فرســوده بــودن برخــی تجهيــزات و گاهــا 
ــا  ــا را ب ــل آن ه ــن عوام ــرد و اي ــج می ب ــت رن ــاالی بلي قيمــت ب

ــرده اســت. ــردم مواجــه ک عــدم اســتقبال م
ــه  ــه توج ــت ک ــتانی الزم اس ــئوالن اس ــر مس ــايد ب ــن رو ش ازاي
بيشــتری بــه ســينماهای خراســان جنوبــی داشــته و در راســتای 

ــد. ــاش کنن ــا ت ــن مکان ه ــردم در اي ــور م ــش حض افزاي
 

lماهــواره باعــث کاهش اســتقبال مــردم از ســینما 
شــده اســت

اطاع رســانی نامناســب و نبــود تبليغــات کافــی از اکــران 
فيلــم هــای ســينمايی در ســطح شــهر و تلويزيــون از عوامــل 
عــدم اســتقبال مــردم از ســينماها اســت.يک شــهروند 

بيرجنــدی بــا اشــاره بــه وضعيــت رضايــت عمومــی از 
ــودن  ــوده ب ــرد: فرس ــان ک ــی، بي ــان جنوب ــينماهای خراس س
تجهيــزات برخــی ســينماها از مهم تريــن عوامــل عــدم 

ــت. ــردم اس ــتقبال م اس
عليرضــا حســينی ادامــه داد: همچنين نداشــتن کيفيــت محتوايی 
ــت و  ــاالی بلي ــه ب ــا، هزين ــوع فيلم ه ــودن موض ــه ای ب و کليش
ــل کاهــش  ــه روز از ديگــر عل ــای ب ــم ه ــودن فيل در دســترس ب

اســتقبال مردمــی از ســينماها اســت.
وی بــا بيــان اينکــه امــروزه امکانــات و تجهيــزات زيــادی 
جايگزيــن ســينما شــده اســت، افــزود: ماهــواره يکــی از 
ــه  ــينما در جامع ــن س ــه جايگزي ــت ک ــی اس ــن امکانات مهم تري

اســت.
حســينی بــا اشــاره بــه فضــای مجــازی، بيــان کــرد: 
همچنيــن اســتفاده از دنيــای مجــازی باقيمــت هــای 
ــمت  ــه س ــردم ب ــش م ــدم گراي ــث ع ــب باع ــن و مناس پايي

ســينماها شــده اســت.
ــب و  ــانی نامناس ــه داد: اطاع رس ــدی ادام ــهروند بيرجن ــن ش اي
نبــود تبليغــات کافی از اکــران فيلــم هــای ســينمايی در تلويزيون 

از ديگــر عوامــل عــدم اســتقبال مــردم از ســينماها اســت.

lفیلــم هــای بومــی و محلــی در ســینماهای اســتان 
اکــران شــود

ــرد:  ــار ک ــی ، اظه ــان جنوب ــس در خراس ــه نوي ــم نام ــک فيل ي
ــت. ــئوالن اس ــای مس ــت ه ــد حماي ــتان نيازمن ــينماهای اس س
ــواره  ــی ماه ــرايط کنون ــه در ش ــان اينک ــا بي ــد خســروی ب محم
ــگ  ــا پررن ــد ب ــت: باي ــت، گف ــده اس ــينما ش ــای س ــی از رقب يک
کــردن ســينما از فراموش شــدن آن در اذهــان مــردم جلوگيــری 

ــم. کني
وی بــا بيــان اينکــه بايد توليــدات بومــی و محلــی در ســينماهای 
ــد  ــر می توان ــن ام ــت: اي ــود، گف ــران ش ــی اک ــان جنوب خراس

ــد. ــينماها باش ــردم از س ــتقبال م ــاز اس زمينه س
 توليــدات بومــی و محلــی در ســينماهای خراســان جنوبــی اکران 
ــردم  ــتقبال م ــاز اس ــد زمينه س ــر می توان ــن ام ــه اي ــرا ک ــود چ ش
ــی  ــزات برخ ــودن تجهي ــوده ب ــروی فرس ــينماها باشدخس از س
ــی را از مشــکات موجــود در اســتان  ســينماهای خراســان جنوب
دانســت و افــزود: مســئوالن ذی ربــط بايــد نســبت بــه نوســازی 

ــد. ــه کنن ــا توج ــن مکان ه اي

lجای خالی سینما در تبلیغات شهرداری
ــی،  ــری خراســان جنوب ــور ســينمايی در حــوزه هن سرپرســت ام
بيــان کــرد: ســينماهای خراســان جنوبــی آن گونــه کــه شايســته 

ــده اند. ــانه ای نش ــت رس ــت حماي اس
حســين واحــدی بــا اشــاره بــه اکــران فيلــم »ايســتاده در غبــار« 
ــد از  ــراد بع ــی اف ــرد: برخ ــان ک ــد، بي ــای بيرجن ــينما ه در س
گذشــت 20 روز از اکــران فيلــم بــرای تماشــا بــه ســينما مراجعــه 

داشــته اند.
وی بــا بيــان اينکــه ايــن امــر نشــان دهنده اطاع رســانی 
نامناســب در رســانه ها اســت، گفــت: همچنيــن شــهرداری 
ــا اختصــاص نمی دهــد. ــه م ــات ســينما ب ــرای تبليغ ــی را ب مکان
ــی  ــان جنوب ــری خراس ــوزه هن ــينمايی در ح ــور س ــت ام سرپرس
تاکيــد کــرد: ســينماهای بيرجنــد در اوليــن اقــدام بايــد در يکــی 

ــی شــهر معرفــی شــوند. ــدان هــای اصل از مي
واحــدی خواســتار توجــه رســانه ها، صداوســيما و نخبــگان 
ــگاه  ــد جاي ــزود: باي ــد و اف ــتان ش ــينماهای اس ــه س ــی ب فرهنگ

ــود. ــی ش ــن و معرف ــی تبيي ــه به خوب ــينما در جامع س
ــينماهای  ــود در س ــکات موج ــر مش ــه ديگ ــاره ب ــا اش وی ب
خراســان جنوبــی، بيــان کــرد: تــک ســالن بــودن ســينماها يکــی 

ــت. ــتان اس ــود در اس ــکات موج ــر از مش ديگ

تماشای چالش های پشت پرده سینما/۶ شهرستان سالن اکران ندارد

رقیه
 رحمتی راد
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــری  ــوزه هن ــس ح رئی
اســتان کرمانشــاه بــا 
نســبت  اعــام خطــر 
ــاعد  ــت نامس ــه وضعی ب
پیــروزی،  ســینما 
متاســفانه  گفــت: 
قبــا  کــه  کرمانشــاه 
جــزو شــهرهای دارای 
ــا  ــون تنه ــم اکن ــود، ه ــینما ب ــترین س بیش

دارد.  ســینما  دوســالن 

ــه  ــينما ب ــبت روز س ــه مناس ــروری  ب ــاس س عب
ــاه  ــروزی کرمانش ــينما پي ــاعد س ــت نامس وضعي
ــزو  ــاه روزگاری ج ــت: کرمانش ــرد و گف ــاره ک اش
ــداد ســينما در  اســتان هــای دارای بيشــترين تع
کشــور بــوده اســت و هــم اکنــون متاســفانه تنها 

ــينما دارد. ــالن س دو س
ــاه  ــتان کرمانش ــون در اس ــم اکن ــزود: ه وی اف
ــه  ــز ب ــه مجه ــينما آزادی ک ــالن س ــا دو س تنه
تجهيزات روز ســينمايی اســت و ســينما فرهنگ 
کــه متعلــق بــه بخــش خصوصــی اســت فعاليت 
مــی کننــد کــه جوابگــوی جمعيــت دو ميليــون 

نفــری اســتان نيســت.
رئيس حوزه هنری اسـتان کرمانشـاه يادآور شـد: 
در گذشـته در فضـای يـک کيلومتری در اسـتان 
کرمانشـاه 13 سـينما وجـود داشـته و هـم اکنون 
علـی رغم اينکـه سـينما يکـی از شـاخص های 
توسـعه هـر جامعـه محسـوب می شـود، اسـتان 

کرمانشـاه تنها دو سـينما دارد.
وی خاطــر نشــان کــرد: ســينما پيــروزی 

ــون  ــم اکن ــت دارد و ه کرمانشــاه ۶0 ســال قدم
ــدارد و  ــبی ن ــت مناس ــز وضعي ــاختمان آن ني س
ممکــن اســت بــا کوچکتريــن لــرزش يــا اتفاقــی 

ــزد. ــرو بري ف
ســروری گفــت: ســينما پيــروزی از نظــر موقعيت 
در شــهر کرمانشــاه دسترســی خوبــی دارد و مــی 
ــا حــدی  ــم ت ــر هفت ــه هن ــاز مــردم را ب ــد ني توان
ــه  ــفانه ســال هاســت ک ــا متاس ــد ام ــع کن مرتف
متروکــه شــده اســت و بــه علــت از بيــن رفتــن 
زيرســاخت هــا حتــی خطــر جانــی بــرای مــردم 

دارد.
وی خواســتار توجــه دولــت و دولتمــردان اســتان 
بــه ايــن موضــوع شــد تــا جمعيــت دو ميليونــی 
ــرای  ــزار توســعه ب اســتان نيــز بتواننــد از ايــن اب
ارتقــا فرهنــگ جامعــه اســتفاده کننــد و در کنــار 
آن نيــز اوقــات فراغــت خوبــی را در کنــار خانواده 

هــای خــود بگذراننــد.
ــراز  ــاه اب ــتان کرمانش ــری اس ــوزه هن ــس ح رئي
اعتبــارات  تخصيــص  بــا  کــرد  اميــدواری 
ــدود 12  ــه ح ــينما ک ــن س ــرای اي ــاز ب ــورد ني م
ــتان  ــت، اس ــده اس ــرآورد ش ــان ب ــارد توم ميلي
کرمانشــاه بتوانــد صاحــب يکــی از مجهــز تريــن 
ســينماهای روز دنيــا بــا ســه ســالن مجــزا بــرای 

ــود. ــاوت ش ــم متف ــه فيل ــران س اک
ــه،  ــه برآوردهــای صــورت گرفت ــا اشــاره ب وی ب
اعتبــار مــورد نيــاز بــرای بازســازی اين ســينما را 

10 تــا 12 ميليــارد تومــان اعــام کــرد.
ــرداری از  ــره ب ــرای به ــاز ب ــورد ني ــان م وی زم
ســينما پيــروزی را يــک و نيــم ســال در صــورت 
تخصيــص اعتبــارات اعــام کــرد و گفــت: 
ــود ســينما در اســتان،  ــر موضــوع کمب عــاوه ب
وضعيــت نامســاعد ســينما پيــروزی يــک خطــر 

ــرای شــهروندان کرمانشــاهی اســت و  جــدی ب
هــر آن ممکــن اســت باعــث مشــکات جــدی 

ــود. ش

هــای  خانــواده  ســینما  روز   l
خبرنــگاران رایــگان فیلــم ببیننــد 

نیــم بهــا مــردم اســتان 
ســروری در ادامــه بــه برنامــه هــای حــوزه 
ــرد  ــاره ک ــينما اش ــبت روز س ــه مناس ــری ب هن
و گفــت: امــروز خانــواده هــای خبرنــگاران 
ــگان  ــورت راي ــه ص ــد ب ــی توانن ــاهی م کرمانش
ــاه  ــينما آزادی کرمانش ــم در س ــای فيل ــه تماش ب

ــينند. بنش
وی افــزود: هــم چنيــن مــردم اســتان نيــز مــی 
ــم  ــه تماشــای فيل ــا ب ــم به ــت ني ــا بلي ــد ب توانن
ــينما  ــرده س ــر روی پ ــران ب ــال اک ــای در ح ه

آزادی بنشــينند.
ــه در  ــرد: البت ــح ک ــری تصري ــوزه هن ــس ح رئي
طــول ديگــر ايــام ســال مــا برنامــه هايــی بــرای 
هنرمنــدان داريــم و بليــت هــای رايــگان در 

ــرد. ــی گي ــرار م ــان ق ــار آن اختي
وی از نمايــش 5 ســانس فيلــم طــی امــروز 
يکشــنبه 21 شــهريور به مناســبت روز ســينما بر 
پــرده ســينما آزادی خبــرداد و افــزود: فيلــم هــای 
ــی«  ــات چوب ــاردون« در ســه ســانس و »آبنب »ن
در دو ســانس طــی امــروز آمــاده تماشــای عاقه 

منــدان اســت.
ســروری تصريــح کرد: ســانس هــای 10 تــا 12، 
15 تــا 17 و 17 تــا 19 بــرای فيلــم »نــاردون«  و  
ســانس هــای 19 تــا 21 و 21 تــا 23 بــرای  فيلم 

»آبنبــات چوبــی« در نظــر گرفته شــده اســت.

رئیس حوزه هنری کرمانشاه به مناسبت روز سینما با مهر مطرح کرد:

حال سینما پیروزی کرمانشاه  مساعد نیست/  نیم بها شدن قیمت بلیت ها

مسلم     معین

lتخفیــف بلیــت هــم صندلــی هــای خالی ســینماها 
را پــر نکــرد

مديــر ســينما بهمــن بيرجنــد بــا اشــاره بــه قيمــت کنونــی بليت، 
ــف  ــب تخفي ــذب مخاط ــرای ج ــت را ب ــت بلي ــرد: قيم ــان ک بي

ــم. داده اي
وی بــا بيــان اينکــه قيمــت بليــت در شــرايط کنونــی در روزهــای 
ســه شــنبه نيمه بهــا اســت، افــزود: همچنيــن در ديگــر روزهــای 

هفتــه ايــن قيمــت شــناور اســت.
واحــدی ادامــه داد: علی رغــم ايــن تخفيف هــا بــاز هــم 
ســينماهای بيرجنــد و خراســان جنوبــی از مخاطــب کمــی 

برخــوردار هســتند.
وی بــا بيــان اينکــه در زمينــه اســتقبال مــردم نســبت بــه ســال 
گذشــته دو درصــد رشــد مخاطــب را داشــته ايم، افــزود: همچنيــن 
ميــزان فــروش بليــت در ســينما بهمــن بيرجنــد نســبت به ســال 

گذشــته افزايــش يافتــه اســت.
ــای  ــم ه ــردم از فيل ــت م ــزان رضاي ــه مي ــاره ب ــا اش ــدی ب واح
اکــران شــده در ســينماهای بيرجنــد، بيــان کــرد: فيلم هــای طنز 

ــه رو اســت. ــا اســتقبال بيشــتری روب و تاريخــی ب

6l شهرســتان خراســان جنوبــی ســالن ســینمایی 
نــدارد

معــاون هنــری و ســينمايی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
خراســان جنوبــی از فعاليــت هفــت ســينما در اســتان خبــر داد و 

گفــت: ســه تــا از ايــن ســينماها را در يــک و نيــم ســال گذشــته 
راه انــدازی کرده ايــم.

ــينما در  ــک س ــر ي ــال حاض ــه داد: در ح ــزم ادام ــی زم ــيد عل س
ــدان، دو  ــک ســينما در نهبن ــس، ي ــک ســينما در طب ســرايان، ي
ــال هســتند. ــد فع ــز در بيرجن ــردوس و دو ســينما ني ســينما در ف

ــان  ــن ســينماها، بي ــی اي ــداد ســرانه صندل ــه تع ــا اشــاره ب وی ب
ــزار و 100  ــش از ه ــينما، بي ــه س ــدازی س ــل از راه ان ــرد: قب ک

ــت. ــود داش ــی وج صندل
زمــزم از افزايــش صددرصدی ســرانه صندلــی در خراســان جنوبی 
نســبت بــه دو ســال گذشــته خبــر داد و افــزود: بــا راه انــدازی ســه 
ــزار و 30  ــه دو ه ــا ب ــداد صندلی ه ــد در اســتان تع ســينمای جدي

صندلــی افزايــش يافــت.
وی بــا اشــاره بــه وضعيــت اســتقبال مــردم از ســينماهای اســتان، 
ــم،  ــش فيل ــت پخ ــش کيفي ــه افزاي ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
اســتقبال مــردم نســبت بــه ســال گذشــته افزايــش يافتــه اســت.

 
ــد را  ــی بیرجن ــینما فردوس ــازی س ــی نوس lآمادگ

ــم داری
معــاون هنــری و ســينمايی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــتان  ــا در اس ــران فيلمه ــه اک ــان اينک ــا بي ــی ب ــان جنوب خراس
ــث  ــر باع ــن ام ــت: اي ــود، گف ــران انجــام می ش ــا ته ــان ب همزم

ــده اســت. ــينماها ش ــه س ــردم ب ــه م ــش مراجع افزاي
ســينماها  در  مــردم  فرهنگ ســازی حضــور  خواســتار  وی 

ــتای  ــد در راس ــزود: باي ــد و اف ــتان ها ش ــوص در شهرس به خص
معرفــی ســينماها و فيلــم هــای قابــل اکــران در آن هــا 

شــود. اطاع رســانی 
ــد،  ــودن ســينما فردوســی بيرجن ــه فرســوده ب ــا اشــاره ب زمــزم ب
ــيج  ــت بس ــا مالکي ــينما ب ــن س ــر اي ــال حاض ــرد: در ح ــان ک بي

فعاليــت می کنــد.
وی بــا بيــان اينکــه برای نوســازی و بهســازی اين ســينما بســيج 
بايــد وارد عمــل شــود، گفــت: اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ــکان  ــن م ــرای بهســازی اي ــی الزم را ب ــی آمادگ ــان جنوب خراس

دارد.
زمــزم ادامــه داد: اگــر بســيج در نوســازی ســينما فردوســی بيرجند 
ــت  ــازی را پرداخ ــه بهس ــوم هزين ــک س ــود، ي ــل ش وارد عم

می کنيــم.
ــد  ــينماها را باي ــازی س ــوم نوس ــک س ــه ي ــان اينک ــا بي وی ب
مالکيــت ســينما پرداخــت کنــد، افــزود: همچنيــن يک ســوم اين 

ــه کــرد. ــون از کمــک هــای اســتانی تهي ــه را مــی ت هزين
آن گونــه کــه پيداســت ايــن روزهــا هنــر هفتــم حــال 
و روز مطلوبــی ندارنــد و خراســان جنوبــی بــه عنــوان 
ــر  ــزار نف ــش از 732 ه ــا بي ــور ب ــاور کش ــتان پهن ــومين اس س
ــی  ــجو يک ــزار دانش ــش از 40 ه ــا بي ــن ب ــت و همچني جمعي
ــی  ــوب م ــز محس ــور ني ــتان های کش ــگاهی ترين اس از دانش
شــود امــا در توســعه اماکــن فرهنگــی از جملــه ســينماها بــی 

ــت. ــده اس ــب مان نصي
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فرهنــگ و هنــر ایــران

مدیــر مرکــز هنرهــای نمایشــی حــوزه هنــری کشــور بــا 
بیــان اینکــه نمایــش نیازمند پوســت انــدازی اســت، گفت: 
دفتــر تئاتــر مردمــی بچــه هــای مســجد مــی توانــد عامــل 

آشــتی مــردم و کشــف اســتعدادهای گمنــام باشــد. 

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری:

حوزه نمایش به پوست اندازی نیاز دارد/
تئاترکردستان نیازمندتوجه ویژه

کــوروش زارعــی اظهــار داشــت: ايــن برنامــه حرکتــی بــود کــه 
دو دهــه قبــل، حــوزه هنــری شــروع کــرد کــه در ميانــه راه بــا 
تغييــرات مديريتــی و سياســت های جديــد باعث تعطيلــی دفتر 
شــد و حــال پــس از گذشــت ايــن مــدت احســاس کرديــم کــه 

در حــوزه تئاتــر نيازمنــد يــک پوســت انــدازی هســتيم.
بــه گفتــه وی احيــا برنامــه بــا چنديــن هــدف اســت اول اينکــه 
ــتعدادهای  ــش و اس ــر نماي ــه هن ــد ب ــان عاقمن ــوان جوان بت
تئاتــری ايــن حرفــه را شناســايی کــرده و در يــک پروســه چهار 
يــا پنــج ســاله تعــدادی از هنرمنــدان جــوان و مســتعد را بــرای 
هنــر انقــاب در همــه زمينــه هــا از نويســندگی تــا بازيگــری و 

حتــی مديريــت و اجرايــی تربيــت کنيــم.
ــر  ــا تئات ــردم ب ــنايی دادن م ــدف را در آش ــن ه ــی دومي زارع
دانســت و دليــل فاصلــه گرفتــه مــردم بــا اين هنــر را خــوب کار 
نکــردن هنرمنــدان بيــان کــرد و  بــر اينکــه تئاتــر بايــد بــه دل 
مــردم و بطــن جامعــه ای کــه همــه اقشــار بــا هــر نــوع تفکــر 

در آن حضــور دارنــد بــرده شــود تأکيــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه ايــن حرکــت کشــوری باعــث آشــتی 
مــردم بــا تئاتــر مــی شــود، افــزود: راه انــدازی جريــان تئاتــر می 
توانــد درمــان گــرا باشــد و کمــک بــه درمــان خيلــی از دردهای 
اجتماعــی کــه پيرامــون جوانــان و اجتمــاع را فــرا گرفتــه اســت 
ــردازد و  ــی بپ ــانی و اخاق ــای واالی انس ــه ارزش ه ــرده و ب ک

افــراد دارای منــش دينــی را بــه هنــر تئاتــر برگردانــد.
ــجد  ــای مس ــه ه ــش بچ ــر نماي ــه دفت ــان اينک ــا بي ــی ب زارع
اکنــون بــا دفتــر تئاتــر مردمــی بچــه هــای مســجد بازگشــته 
اســت، عنــوان کــرد: تئاتــر بــرای مــردم اســت و بايــد در کنــار 
مــردم باشــد تــا بتوانــد نقــش درســت خــود را ايفــا کنــد لــذا در 
ايــن ميــان بــا توجــه بــه اينکــه مســجد بــه عنــوان کانونــی که 
هميشــه در بطــن وقايــع جامعــه اســامی بوده بــه دليــل اينکه 
ــاق  ــد اتف ــی توان ــود دارد م ــجد وج ــر در مس ــوع تفک ــه ن هم

خوبــی بــرای مردمــی کــردن تئاتــر باشــد.

lمخاطب گریزی؛ معضل اصلی
مديــر مرکــز هنرهای نمايشــی حــوزه هنــری کشــور مهمترين 
کار و هــدف اصلــی مرکــز را در خصــوص رفــع مشــکل جامعــه 
ــه االن  ــکلی ک ــد: مش ــادآور ش ــرد و ي ــام ک ــور اع ــر کش تئات
ــزی  ــب گري ــن مخاط ــده همي ــار ش ــه آن دچ ــر ب ــه تئات جامع
ــر  ــر تئات ــدازی دفات ــا راه ان ــذا ب ــت ل ــی اس ــب نشناس و مخاط
مردمــی بچــه هــای مســجد مــی تــوان بــرای نهادينــه کــردن 
تئاتــر تربيــت مخاطــب و همچنيــن تماشــاگر داشــته و در امــر 

مخاطــب شناســی کار کــرد.

ــرای  ــوب ب ــر خ ــی تئات ــت: وقت ــار داش ــی اظه ــوروش زارع ک
مــردم ارائــه نــداده ايــم و درســت کار نکــرده ايــم چطــور توقــع 
ــه  ــن ب ــد همچني ــگاه کنن ــا را ن ــش ه ــردم نماي ــه م ــم ک داري
دليــل اينکــه متوليــان هنــر آن طــور کــه بايــد عمــل نکــرده 
ــت خــوب و  ــردم ذهني ــی نيســت، م و سياســت گذاريهــا اصول

ــد.   ــر ندارن ــتی از تئات ــناخت درس ش
وی بــا تأکيــد بــر اينکــه تربيــت مخاطــب بــرای نهاديــه کردن 
ــر  ــه تئات ــوری ک ــه ط ــردم ب ــرای م ــادن آن ب ــا افت ــر و ج تئات
ــد دانســت،  ــود خواهن ــی خ ــای زندگ ــت ه ــدن را از ضروري دي
ــن مــی  ــد و اي ــی از تئاترهــا در کشــور ضعــف دارن گفــت: خيل
ــت  ــه مخاطــب تربي ــن موضــوع ک ــه اي ــد ب ــد کمــک کن توان

ــد. ــاء ياب ــه ارتق شــود و ســطح فرهنگــی و کيفــی جامع
زارعـی تئاتر را انسـان محـور خواند و بيـان کرد: تئاتـر يک هنر 
انسـان سـاز و ارزش مدار و اخاقی اسـت در واقع اگر سـه ضلح 
مثلـث تشـکيل دهنده تئاتـر يعنی مخاطـب، هنرمنـد و موضوع 
را در نظـر بگيريـم متوجـه خواهيـم شـد کـه  در هنـر تئاتر غير 
از انسـان به چيـز ديگـری پرداخته نمی شـود و بايد دانسـت که 
پيـام تئاتـر اخاق بـوده و ترويـج دهنده مـکارم االخاق اسـت.

lنگاهی به تئاتر کردستان
ــه  ــور ب ــری کش ــوزه هن ــی ح ــای نمايش ــز هنره ــر مرک مدي
مشــکات پيــش روی جامعــه تئاتر در اســتان کردســتان اشــاره 
ــان فرهنــگ و  ــی مهــری متولي کــرد و گفــت: در درجــه اول ب
هنــر اســتان اســت کــه هنرمنــدان تئاتــر را آزرده خاطــر کــرده 
اســت چــرا کــه قبــل از هــر چيــز هنرمنــد نيــاز بــه تکريــم و 
ــا  ــد دانســت کــه برخــورد خــوب و انســانی ب ــرام دارد و باي احت

ــه کمــک ديگــری اســت. ــر از هرگون ــد باالت هنرمن
کـوروش زارعـی بـا تأکيـد بـر حفـظ ارزش هنرمند، بـه کمبود 
مالـی، نامناسـب بـودن امکانـات فيزيکـی و نبود سـالن نمايش 
بـه عنـوان معضات ديگر عرصه هنر اسـتان اشـاره کـرد و نبود 
سـالن نمايـش اسـتاندارد و مناسـب بـرای هنرمنـدان را فاجعـه 
ای بـزرگ خوانـد و بـا بيـان اينکـه وقتی توليـد هنر هسـت اما 
محـل عرضه نيسـت خواسـتار داير کـردن مکان مناسـب برای 

هنرنمايـی هنرمندان کردسـتان شـد.
وی بــی توجهــی بــه ايجــاد ســالن نمايــش را عامــل ناراحتــی 

هنرمنــدان دانســت و بيــان کــرد: جوانــان بايــد مأمــن و پاتوقی 
داشــته باشــند تــا بــه عرضــه کارهــای خــود بپردازنــد لــذا نيــاز 
ــی  ــکان فرهنگ ــک م ــان در ي ــه جوان ــم ک ــت کاری کني اس
حضــور يابنــد و اســتعدادهای خــود را نشــان دهنــد که اگــر اين 
کار را نکنيــم بــه زيرزميــن هــا پنــاه مــی برنــد هميــن اســت 
کــه هنــر زيرزمينــی پديــد آمــده و معضــات فرهنگــی نمايــان 

مــی شــوند.
وی ضمــن ابــراز نگرانــی بــرای وضعيت نســل جوان در کشــور 
ــتعدادهای  ــردن اس ــزه ک ــای کانالي ــه ج ــا ب ــه م ــان اينک ــا بي ب
جوانــان و رهنمــون کردنشــان در مســير درســت آنــان را بــا بی 

توجهــی بــه بيراهــه خواهيــم کشــاند.
زارعــی در جايــی ديگــر از ســخنان خــود افــزود: اينجــا 
کردســتان و يــک اســتان مــرزی اســت و دشــمن نزديــک تــر 
بــوده و نبايــد اجــازه دهيــم جوانــان تهديــد شــوند و کانــون گرم 
خانــواده مــا تهديــد شــود و از هــم بپاشــد لــذا الزم اســت پايگاه 

هــای فرهنگــی در اســتان کردســتان افزايــش يابنــد.

lافتتاح دومین دفتر
ــد  ــه نمايشــنامه را بســيار مهــم خوان وی در ادامــه بحــث مقول
و از پيگيــری بــرای رفــع ايــن مســئله خبــر داد و يــادآور شــد: 
ــای  ــی بچه ه ــر مردم ــر تئات ــردن دفات ــال ک ــا فع ــان ب هم زم
ــه  ــد نمايشــنامه هايی ب ــا ســفارش تولي مســجد در اســتان ها، ب
25 نويســنده تحصيــل کــرده و صاحــب اثــر بــا محتوايــی عامه 
ــده  احــوال مــردم  پســند، مذهبــی و اجتماعــی کــه بازگــو کنن
باشــد، خيلــی زود فراينــد اجرايــی شــدن کارهــا را توســط افــراد 
ــود  ــان خ ــک کارشناس ــا کم ــده و ب ــايی ش ــای شناس و گروه ه

آغــاز خواهيــم کــرد.
ــور از راه  ــری کش ــوزه هن ــی ح ــای نمايش ــز هنره ــر مرک مدي
انــدازی نمايــش هــای 5 دقيقــه ای بيــن بچــه هــای مســجد 
و اعــام کاربــرد تئاتــر از ايــن طريــق بــه همــراه شناســايی 50 

ــر داد.    گــروه نمايشــی خب
کــوروش زارعــی همچنيــن اســتان کردســتان را دومين اســتان 
از لحــاظ افتتــاح دفتــر تئاتــر مردمی بچه های مســجد دانســت 
و اوليــن اســتان را مازنــدران اعــام کــرد و از افتتــاح ايــن دفتــر 

در کرمانشــاه بــه عنــوان ســومين اســتان نــام بــرد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

از  کرمانشــاه  مــردم  محلــی  لبــاس 
لبــاس هــای منحصــر بــه فــردی اســت 
کــه بــا ویژگــی هایــی چــون تنــوع 
و رنــگ هایــی برگرفتــه از طبیعــت 
چهارفصــل اســتان در کنــار حجــاب 
ــی  ــری فرهنگ ــوان عنص ــه عن ــل، ب کام

مانــدگار شــده اســت. 

ــزای  ــی از اج ــش يک ــود، پوش ــگ می ش ــه از فرهن ــی ک در تعريف
جدايی ناپذيــر آن اســت و درواقــع می تــوان آن را يکــی از 

ــمار آورد. ــه ش ــگ ب ــر فرهن ــی ه ــای اصل ارزش ه
گفتــه می شــود کــه فرهنــگ هــر ملــت آيينــه آن اســت و پوشــش 
ــه  ــگ ب ــی آن فرهن ــگ در معرف ــزا فرهن ــن اج ــی از اصلی تري يک
ســايرين اســت و رابطــه لبــاس و فرهنــگ آن قــدر قــوی بــوده کــه 
ــان از  ــک آن ــراد و تفکي ــناخت اف ــاک ش ــوارد م ــياری از م در بس

يکديگــر هميــن لبــاس اســت.
ــون کــه البتــه  نــوع پوشــش از گذشــته های بســيار دور، تاکن
مقــداری دســتخوش تغييــرات شــده نشــان دهنده منطقــه زندگــی 
هــر فــرد از اقليــم و جغرافيــا و حرفــه گرفتــه تا اقتصــاد آن هــا بوده 
و مــردم مناطقــی چــون کوهســتان و کويــر بنــا بــه نــوع پوشــش 

ــد. ــک بودن ــر قابل تفکي ــی از يکديگ به راحت
ــت فرهنگــی  ــر اينکــه هوي ــا عــاوه ب ــن روزه ــی اي ــاس محل لب
هــر منطقــه محســوب شــده، نوعــی جاذبــه فرهنگــی نيز هســتند 
ــن پوشــش ها  ــه متنوع تري ــران يکــی از کشــورهايی اســت ک و اي
در بيــن اقــوام خــود از لــر، تــرک، بلــوچ، ترکمــن گرفتــه تــا کــرد 
ــاد  ــام ابع ــرف تم ــه مع ــی ک ــی دارد، لباس هاي ــقايی و گيلک و قش

زندگــی مردمــان هــر منطقــه اســت.

lویژگی های مشترک لباس های محلی ایرانی
ــترک  ــای مش ــاب از ويژگی ه ــادگی و حج ــادی، س ــدی، گش بلن
اغلــب لباس هــای محلــی ايرانــی اســت، ويژگــی ای کــه در لبــاس 

کــردی يــا کرمانشــاهی نيــز بــه عينــاً قابل مشــاهده اســت.
ــای  ــر ويژگی ه ــاوه ب ــردی کرمانشــاهی ع ــا ک ــی ي ــاس محل لب
ــب  ــاد متناس ــگ ش ــون رن ــز چ ــری ني ــای ديگ ــاال از ويژگی ه ب
بــا طبيعــت چهارفصــل اســتان برخــوردار اســت کــه خــود نوعــی 
نشــاط و شــادابی در بيــن مردمــان ســخت کوش کوهســتان ايجــاد 

کــرده اســت.
حجــاب کامــل لبــاس کــردی از ديگــر ويژگی هــای ايــن 
لبــاس اســت، ويژگــی ای کــه عــاوه بــر تنــوع و شــادابی باعــث 

مانــدگاری آن از گذشــته های دور تاکنــون شــده اســت.
يــک کارشــناس ارشــد مردم شناســی ، در خصــوص لبــاس محلــی 
ــی  ــای محل ــت: لباس ه ــای آن گف ــاه و ويژگی ه ــردم کرمانش م
ــر از  ــزء جدايی ناپذي ــت و ج ــت هوي ــاه در حقيق ــتان کرمانش اس
ــت و  ــان اصال ــن اســتان محســوب می شــود و همچن ــگ اي فرهن
هويــت خــود را حفــظ کــرده و ايــن بــه دليــل نگــرش مــردم ايــن 

خطــه بــه ايــن فرهنــگ غنــی اســت.

ــا و  ــر کتیبه ه ــی کرمانشــاهی ب ــاس محل lنقــش لب
شــته ها سنگ نو

شــها جواهــری لبــاس محلــی را يکــی از جاذبه هــای فرهنگــی 
لباس هــای  پيشــينه   گفــت:  و  دانســت  کرمانشــاه  اســتان 
کــردی بــه گذشــته های   دور برمی گــردد و بــر کتيبه هــا و 
سنگ نوشــته های بــه يــادگار مانــده از قرن هــای گذشــته، 
ــا  ــران ب ــف اي ــق مختل ــردان مناط ــان و م ــادی از زن ــر زي تصاوي

پوشــش های ســنتی اهالــی کردنشــين حک شــده اســت.
وی تصريــح کــرد: در ايــن کنده کاری هــای دوران تاريخــی و 
ايــران باســتان تصاويــر زنــان و مــردان بــا پوشــش کامــل و شــبيه 

لباس هايــی کــه اهالــی کرمانشــاه و ســاير مناطــق کردنشــين بــر 
ــت. ــاهده اس ــد، قابل مش ــن می کنن ت

ــرات  ــود تغيي ــزود: باوج ــاهی اف ــد کرمانش ــناس ارش ــن کارش اي
متعــددی کــه از قــرون گذشــته در فرهنــگ  کردهــای کرمانشــاه 
ــًا  ــده، پوشــيدن لباس هــای ســنتی کرمانشــاه تقريب ــه  وجــود آم ب
ماننــد گذشــته رونــق دارد و در مناطقــی  ماننــد اورامانــات، جوانرود، 
ثــاث باباجانــی  و برخــی مناطق روســتايی پوشــش ســنتی کامًا 

ــت. ــده اس حفظ ش
 

lحجاب کامل از ویژگی های بارز لباس کردی است
ــل آن  ــاب کام ــردی را حج ــاس ک ــای لب ــی از ويژگی ه وی يک
ــای  ــاب در لباس ه ــود حج ــر وج ــد ب ــا تأکي ــزود: ب ــت و اف دانس
ــن،  ــی ايران زمي ــگ غن ــيار دور در فرهن ــای بس ــنتی از زمان ه س
می تــوان گفــت لبــاس کــردی کرمانشــاه، لباســی کامــًا پوشــيده 

ــت. ــوع اس ــای متن بارنگ ه
جواهــری در خصــوص اجــزا لبــاس محلــی زنــان کرمانشــاهی نيز 
گفــت: لبــاس کــردی زنانــه شــامل تن پــوش،  پاپــوش و ســرپوش 
ــد، در  ــاهی می پوش ــرد کرمانش ــک زن ک ــه ي ــی ک ــت. لباس اس
ــی ، معيشــت،  ــت جغرافياي ــه موقعي ــا توجــه ب ــف ب مناطــق مختل

فرهنــگ ازنظــر شــکل ظاهــری متفــاوت اســت.

lاجزای لباس محلی استان کرمانشاه
وی افــزود: پوشــاک بانــوان ايــن ناحيــه شــامل 9 قســمت شــامل 
ســربند، زيرپــوش، پيراهــن، جليقــه، نيم تنــه، قبــا، پوشــش شــنل 
ــلوار و  ــروزی(، ش ــادر ام ــه )چ ــا چارک ــته ي ــام ماش ــه ن ــدی ب مانن

کفــش اســت.
ايــن کارشــناس ارشــد مردم شناســی ادامــه داد: لباس هــای بلنــد و 
رنگارنــگ در عيــن زيبايــی و رنــگ متنوعی کــه دارد، پوشــيده بوده 
ــده  ــر گرفته ش ــاس در نظ ــر لب ــز زي ــلواری ني ــی، ش ــرای راحت و ب

اســت.
ــر  ــت: زي ــرد گف ــان ک ــاس زن ــی لب  وی در خصــوص ديگــر ويژگ
پيراهــن زنــان کــرد  ســاده و بلنــد اســت و تــا پشــت پــا می رســد. 
جنــس ايــن زيــر پيراهــن معمــواًل از پارچــه نخــی  اســت و برشــی 
ســاده دارد. آســتين آن کامــًا ســاده و يقــه ی آن گــرد اســت و هــر 

ــا دکمــه ی ســاده ای بســته می شــوند. دو ب

l »سورانی یا فقیانه«
جواهــری افــزود: پيراهــن زنــان کرد بلنــد و گشــاد اســت و معمواًل 
ــان  ــن زن ــس پيراه ــد. جن ــه می کنن ــه ی گل دار تهي آن را از پارچ
ــواه  ــس دلخ ــا جن ــی ب ــی پارچه هاي ــوان و گاه ــل ال ــی مخم گاه
ــن پيراهــن بســيار ســاده اســت و  ــرش اي و طــرح گل دار اســت. ب
بلنــدای آن تــا مــچ پــا می رســد. يقــه ای گــرد ماننــد دارد. آســتين 
آن کــه ســاده و راســته اســت و در بعضــی نقــاط بــه آن مــچ اضافه 

ــد. ــرای بســته شــدن آن می گذارن ــد و برايــش دکمــه ای ب کنن
وی تصريـح کـرد: اغلـب زنـان کـرد منطقـه اورامانـات، جوانـرود 
و ثـاث باباجانـی آسـتين پيراهن هايشـان آسـتين  فـراخ  و بلنـد و 
زبانـه ای  مثلث  شـکل  در انتهای  آسـتين  اسـت  که به آن »سـورانی 
و يـا فقيانه« می گوينـد که به نوبـه خـود کاربردهای متعـددی دارد.
اين کارشــناس کرمانشــاهی خاطرنشــان کــرد: زنان در هنــگام کار 
ــد و آن را پشــت ســر  ــه هــم گــره می زنن کــردن، دو ســورانی را ب
ــی آن را  ــود و گاه ــع می ش ــتين جم ــب آس ــد؛ به اين ترتي می اندازن
ــردن  ــگام کار ک ــا هن ــد ت ــا روی ســاق می پيچن ــچ دســت ت ــا م ت
راحــت باشــند و در طــول فصــل زمســتان نيــز آن را روی آســتين 
»کــوا« می پيچنــد؛ به اين ترتيــب از نفــوذ ســرما بــه داخــل آســتين 
ــگام وضــو، آســتين ها را  ــد و ديگــر اين کــه هن ــری می کنن جلوگي
ــا  ــه ب ــب ک ــد. به اين ترتي ــاال می زنن ــج ب ــاالی آرن ــا ب ــی ت به راحت
بســتن ســورانی روی آرنــج، مانــع پاييــن آمــدن آســتين می شــوند.

l»کمر چین« و »سخمه«
ــت:  ــز گف ــاهی ني ــان کرمانش ــش زن ــوع پوش ــوص ن وی در خص
ــان کرمانشــاهی در گذشــته »کمــر چيــن« گفتــه  ــه پيراهــن زن ب
ــد و روی  ــن می زدن ــر چي ــه کم ــادور آن را در ناحي ــد و دورت می ش

ــيدند. ــدی می پوش ــت مانن ــوش ک ــا تن پ ــل ي آن ي
جواهــری افــزود: »ســخمه« جزئــی ديگــر از پوشــاک های زيبــای 
بومــی و موردعاقــه ی زنــان کــرد ايــن اســتان اســت؛ زيــرا عاوه 
بــر رنــگ، بــا بــرش و وضــع تزئيــن خــاص خــود، امــکان اســتفاده 

از تزئينــات و زيــورآالت را بــه بانــوان می دهــد.
وی تصريــح کــرد: »ســخمه« نيم تنــه ای  جليقــه ماننــد اســت کــه 
ــای  ــا مخمل ه ــه   زری ي ــند و از پارچ ــد می پوش ــن بلن روی پيراه

ــه می شــود و دارای آســتر و گاه لفــاف اســت. ــوان دوخت ال
ــوان  ــه« به عن ــوص »جليق ــی در خص ــناس مردم شناس ــن کارش اي

زیبایی های یک پوشش اصیل/ تبلور فرهنگ ایرانی در لباس محلی کرمانشاه
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــاه  ــتان کرمانش ــردم اس ــی م ــاس محل ــزای لب ــر از اج ــی ديگ يک
ــه ی  ــی و موردعاق ــای بوم ــاک زيب ــی از پوش ــه يک ــت: جليق گف
ــه   ــا ناحي ــه پوششــی بی آســتين ت ــوده ک ــرد کرمانشــاه ب ــان ک زن
ــا ســه گوش  ــه شــکل هفــت ي کمــر اســت. يقــه  ايــن پوشــش ب
ــه  ــاالی يق ــای آن )از ب ــر کناره ه ــوده و ب ــردان ب و گاه دارای برگ
ــک  ــه انگشــت )ي ــدود س ــای ح ــه پهن ــا( ب ــه ها و پهلوه ــا گوش ت
برگــردان ســاده ی پنج  ســانتی(، يــراق دوزی و نــواردوزی می شــود. 

ــد. ــکه  دوزی  می کردن ــرد روی آن را  س ــان ک ــته  زن درگذش
 

l»سلته« و »ماشته«
ــلته«  ــه آن را »س ــتين داری  ک ــاه و آس ــه کوت ــزود: نيم تن وی اف
می نامنــد هماننــد جليقــه  کوتــاه اســت بــا ايــن تفــاوت که آســتين 
ــوب  ــا زری مرغ ــوان ي ــل ال ــه، مخم ــد جليق ــس آن مانن دارد. جن

ــود. ــيده می ش ــز پوش ــت در پايي اس
جواهـری گفـت: تن پوش تمام قـد و بلند ديگری  در فصل زمسـتان 
پوشـيده می شـود بـه نام »کـه وا« کـه همـان قباسـت و در منطقه 

قصر شـيرين بـه آن »زون يـا زبون« گفته می شـود.
وی افـزود: جنـس قبـا از مخمل های الـوان بوده و آسـتری از جنس 
پارچه هـای گل دار دارد و آسـتين های آن کامـًا سـاده اسـت.  البته 
قباهايـی که در فصل زمسـتان اسـتفاده می شـوند، بيش تر مشـکی  
هسـتند. ايـن قبا تقريبـاً هم انـدازه  پيراهـن دوخته می شـود. يقه  آن 
به صـورت هفت بسـيار کوچک اسـت و در قسـمت جلو تـا پايين دو 

لبـه  قبا بـه حالـت منحنی، جـدای از هم می ايسـتد.
ايــن کارشــناس مردم شناســی، »ماشــته« را نوعــی از ديگــر 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــردم اســتان کرمانشــاه عن ــی م پوشــش محل
»ماشــته«  پارچــه ابريشــمی مشــکی ای به انــدازه دو متــر در يــک 
ــر پشــت و  ــر اســت کــه آن دوال کــرده  معمــواًل آن را از درازا ب مت
ــو آورده و روی  ــی اش را جل ــه   باالي ــد و دو گوش ــردن می اندازن گ
ــد،  ــتفاده می کنن ــادر آن را اس ــوان چ ــد  و به عن ــره می زنن ــينه گ س
ــان مســن برخــی نقــاط اســتان از آن اســتفاده  در حــال حاضــر زن
ــای  ــور از پارچه ه ــن منظ ــه اي ــات ب ــه اورامان ــد. در منطق می کنن
ــد. ــتفاده می کنن ــر اس ــاد کوچک ت ــبز در ابع ــا راه راه س ابريشــمی ب

ــتان  ــردم اس ــی م ــاس محل ــر از لب ــی ديگ ــلوار جزئ ــزود: ش وی اف
ــر  ــوان کــرد، گشــاد و از جنــس حري کرمانشــاه اســت و شــلوار بان
اســت. در برخــی مناطــق، شــلوار زنــان کــرد، اغلــب از جنــس نــخ 
بــوده و گشــاد اســت و در  ناحيــه مــچ پــا آن بــا کــش يــا بســتن 

دکمــه جمــع می شــود.
 

l»سربند« و »کالو لچک«
جواهــری از »ســربند« به عنــوان جزئــی ديگــر از لبــاس کــردی يــا 

کرمانشــاهی يادکــرد و گفــت: ســربند زنــان کرمانشــاهی از چندين 
ــی آن  ــه زيباي ــه ب ــده ک ــه دار تشکيل ش ــی ريش ــتمال کاغ دس
افــزوده اســت. ايــن دســتمال ها را معمــول بــه کاهــی کــه گاهــی 
شــبيه عــرق چيــن اســت می پيچنــد کــه ريشــه های آن به شــکل 

ــو و اطــراف ســر قــرار می گيــرد. زيبايــی در جل
ــاه( از  ــات کرمانش ــی از اي ــر )يک ــان کله ــربند زن ــزود: س وی اف
ــد  ــی مانن ــی مناطق ــت و در برخ ــوردار اس ــی برخ ــی خاص ويژگ
اورامانــات ، جوانــرود و ثــاث باباجانــی از »لچک و کاه« اســتفاده 

ــت. ــروف اس ــک« مع ــه »کاو لچ ــه ب ــد ک می کنن
ــک«  ــرد: »لچ ــح ک ــی تصري ــد مردم شناس ــناس ارش ــن کارش اي
ــت و رأس آن  ــه گوش اس ــکل س ــه ش ــا ب ــازک و زيب ــه ای ن پارچ
ــه ی آن  ــود و دو گوش ــل می ش ــنجاق روی کاه وص ــک س ــا ي ب
در طرفيــن و روی شــانه قــرار می گيــرد. به اين ترتيــب روی ســينه 
ــود. ــزان می ش ــت آوي ــه ی آن در پش ــود و يک گوش آورده می ش

ــی از  ــاه يک ــردم کرمانش ــی م ــاس محل ــرد: لب ــان ک وی خاطرنش
ــگ  ــب بافرهن ــی متناس ــا ويژگی هاي ــرد ب ــای منحصربه ف لباس ه
ــويی و  ــم س ــن ه ــه همي ــت ک ــار اس ــن دي ــان اي ــت مردم و هوي
هم خوانــی آن بافرهنــگ مــا باعــث مانــدگاری آن از گذشــته های 
ــا  ــای آن کوش ــظ و احي ــد در حف ــت و باي ــده اس ــون ش دور تاکن

باشــيم.
 

lتنــوع بــاال در طــرح و رنــگ از ویژگی هــای لبــاس 
ــاه ــتان کرمانش محلی اس

ــتی  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــتی اداره کل مي ــاون صنايع دس مع
ــت:  ــن خصــوص گف ــز ، در اي ــتان کرمانشــاه ني و گردشــگری اس
ــت  ــی اس ــاه از مناطق ــتان کرمانش ــت، اس ــوان گف ــت می ت به جرئ
کــه پوشــش مــردم آن از تنــوع بااليــی در طــرح و رنــگ برخــوردار 

اســت.
پروانــه حيــدری، ايــن تنــوع پوشــش را برگرفتــه از تنــوع فرهنــگ 
ــن  ــرد: اي ــح ک ــتان دانســت و تصري ــود در اس ــای موج و قوميت ه
ــع  ــرفت صناي ــا و ورود و پيش ــت قرن ه ــس از گذش ــش ها پ پوش
ــا در  ــردم از آن ه ــاده و بســياری از م ــق نيفت ــوز از رون ماشــينی هن

ــد. ــتفاده می کنن ــان اس مراسماتش
وی تصريــح کــرد: پوشــش های بومــی و محلــی مــردم کرمانشــاه 
هنــوز هــم در بيــن ايــن مــردم چــه در روســتاها و چــه شــهرها از 

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــن لباس ه اي
ــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و  ــاون صنايع دســتی اداره کل مي مع
گردشــگری اســتان کرمانشــاه در خصــوص اجــزای تشــکيل دهنده 
ــی  ــای محل ــت: لباس ه ــاه گف ــتان کرمانش ــی اس ــاس محل لب
کرمانشــاه شــامل اجزايــی چــون ســرپوش، جليقــه، پيراهــن، قبــا، 

روپــوش، شــلوار و شــال بــوده و درمجمــوع اجــزای مختلفــی دارد.
حجــاب  دارای  کرمانشــاه  محلــی  لباس هــای  افــزود:  وی 
ــن  ــارز اي ــای ب ــی از ويژگی ه ــوع يک ــن موض ــت و اي ــی اس کامل
ــم  ــوز ه ــده و هن ــا ش ــدگاری آن ه ــث مان ــه باع ــت ک لباس هاس

می شــود. اســتفاده 

ــاه  ــتان کرمانش ــردم اس ــی م ــاس محل ــگ لب lرن
ــت ــل آن اس ــت چهارفص ــه از طبیع برگرفت

حيــدری ادامــه داد: از ديگــر ويژگی هــای لباس هــای محلــی 
اســتان کرمانشــاه رنــگ آن بــوده کــه برگرفتــه از طبيعــت 
ــا  ــن لباس ه ــت اي ــام از طبيع ــا اله ــت و ب ــتان اس ــل اس چهارفص
ــا، هميشــه  ــن لباس ه ــاد اي ــگ ش ــل رن ــه دلي طراحی شــده اند و ب

ــت. ــوده  اس ــه ب موردتوج
وی لبــاس محلــی را نشــانی از هويــت اســتان کرمانشــاه دانســت 
ــاه  ــتان کرمانش ــد اس ــان می ده ــود دارد و نش ــم وج ــوز ه ــه هن ک
ــن  ــت خــود را حفــظ کــرده اســت و اي ــت و هوي ــوز هــم اصال هن
لبــاس بخشــی از فرهنــگ غنــی ايــن اســتان را نشــان می دهــد.
ــتی  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــتی اداره کل مي ــاون صنايع دس مع
ــگر و  ــر گردش ــد: ه ــادآور ش ــاه ي ــتان کرمانش ــگری اس و گردش
ــازار  ــن ب ــع به يقي ــود، قط ــا می ش ــتان م ــه وارد اس ــتی ک توريس
ــوان و  ــای ال ــازار از پارچه ه ــن ب ــد و اي ــد دي ــا را خواه ــنتی م س
ــی ای  ــای محل ــان از لباس ه ــه نش ــده ک ــيده ش ــی پوش رنگارنگ

ــود دارد. ــتان وج ــه در اس ــت ک اس

lمردان کرد »چوخه و رانک« می پوشند
وی اشــاره ای نيــز بــه پوشــش محلــی مــردان کرمانشــاهی داشــت 
و گفــت: لباس هــای مــردم کرمانشــاه فقــط منحصــر بــه خانم هــا 
ــردم  ــی م ــش محل ــی از پوش ــک« نوع ــه و ران ــت و »چوخ نيس
اســتان کرمانشــاه اســت کــه بيشــتر در منطقــه اورامانــات اســتفاده 

می شــود.
ــه  ــوان »چوخ ــا عن ــردان ب ــی م ــای محل ــزود: لباس ه ــدری اف حي
ــه  ــود ک ــه می ش ــت بافی تهي ــای دس ــب از پارچه ه ــک« اغل و ران
توســط خــود مــردم ايــن مناطــق و تحــت عنــوان صنعــت دســتی 

ــود. ــد می ش ــی« تولي ــرس باف »م
 

lتولیــد لباس هــای محلــی کرمانشــاهی بــا صنعــت 
»مــرس بافــی«

وی تصريــح کــرد: متأســفانه »مــرس بافــی« يکــی از رشــته های 
صنايع دســتی در حــال منســوخ شــدن اســت امــا سياســت مــا در 
ــته های در  ــن رش ــدد اي ــای مج ــی احي ــراث فرهنگ ــازمان مي س

حــال منســوخ شــدن اســت.
ــراث فرهنگــی، صنايع دســتی و  ــاون صنايع دســتی اداره کل مي مع
گردشــگری اســتان کرمانشــاه اشــاره ای نيــز بــه فعاليت هــای اداره 
کل ميــراث فرهنگــی اســتان کرمانشــاه و معاونــت صنايع دســتی 
بــرای حفــظ لبــاس محلــی کرمانشــاهی به عنــوان بخشــی 
ــا در  ــای م ــی از اولويت ه ــت: يک ــت و گف ــتان داش ــت اس از هوي
کاس هــای آموزشــی، آمــوزش البســه محلــی اســت کــه بتوانيــم 
ــا  ايــن فرهنــگ را حفــظ کنيــم و خــود صنعتگــران مــا بتواننــد ب

ــد. دوختــن يــک لبــاس محلــی فرهنــگ آن را هــم رواج بدهن
وی خاطرنشــان کــرد: لباس محلــی کرمانشــاهی اجــزای مختلفی 
دارد امــا ايــن اجــزا در نقــاط مختلــف اســتان کم وزيــاد می شــود و 
يــا تغييــرات جزئــی ازنظــر دوخــت در آن هــا بــه وجــود می آيــد امــا 
درمجمــوع لبــاس محلــی کرمانشــاه اجزايــی چــون ســرپوش، قبا، 

پيرهــن، روپــوش، شــلوار، شــال و... دارد.
بــا توجــه بــه ويژگی هــای ذکرشــده از لبــاس محلــی کرمانشــاه و 
قرابتــی کــه بيــن پوشــش و فرهنــگ مــردم هــر ديــار وجــود دارد 
ــه  ــدن و البت ــن و متم ــی متدي ــاه را مردم ــردم کرمانش ــوان م می ت
بانشــاط علی رغــم زندگــی ســخت کوهســتانی دانســت کــه ايــن 
تديــن، تمــدن و ســاير ويژگی هــای ذکرشــده در لبــاس و پوشــش 
ــروز و ظهــور کــرده اســت؛ بنابرايــن حفــظ ايــن لباس هــا  ــان ب آن

می توانــد حفــظ هويــت مردمــان غيــور کرمانشــاهی باشــد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

از  ســال  هفــت 
روزی  نام گــذاری 
گــرگان  نــام  بــه 
از  پــس  و  می گــذرد 
فرازوفرودهــای بســیار 
امســال ایــن روز، فــرود 
ســخت خــود را تجربــه 
می کنــد تــا جایــی کــه بی برنامگــی در 
ــم  ــورائیان را ه ــم داد ش ــزاری مراس برگ

درآورد. 

ســال 13۸9 بــود کــه پــس از تصويــب شــورای 
شــهر مرکــز اســتان 20 شــهريورماه کــه مصادف 
بــا تغييــر نــام ايــن شــهر از اســترآباد بــه گــرگان 

ــام »روز گــرگان« نام گــذاری شــد. ــه ن ــود، ب ب
ــال  ــان س ــاه هم ــذاری در مهرم ــن نام گ پس ازاي
دبيرخانــه دائمــی روز گــرگان بــا 1۸ عضــو 
متشــکل از رئيــس شــورا، شــهردار و روابــط 
عمومــی شــهرداری، دو عضــو از اعضای شــورای 
مديرعامــل  و  هيئت مديــره  رئيــس  شــهر، 
ســازمان فرهنگــی، ورزشــی شــهرداری گــرگان 
و 11 کارشــناس و صاحب نظــر فرهنگــی و 

ــد. ــکيل ش ــی تش اجتماع
ــه  ــه به منظــور انجــام هرچ ــی ک ــه دائم دبيرخان
بهتــر گراميداشــت روز گــرگان و دريافــت نظرات 
ــران  ــده صاحب نظ ــد و ارزن ــنهادهای مفي و پيش
عضــو، توانســت در فاصلــه ای کمتــر از دو ســال 
ــا  ــه ای را ب ــال 90 مرامنام ــت ماه س در ارديبهش
ــی  ــه اجراي ــاختار و آيين نام ــداف، س ــف، اه تعاري

ايــن روزبــه تصويــب برســاند.
نام گــذاری 20 شــهريور بــه نــام گــرگان و 
ــهر  ــن ش ــی اي ــرای معرف ــو ب ــت روبه جل حرک
تاريخــی تــا جايــی پيــش رفــت کــه برنامه هــای 
ــد.  ــرا می ش ــه اج ــک هفت ــن روز در ي ــوع اي متن
برنامــه هــای فرهنگــی »روز گــرگان« تــا آغــاز 
شــورای چهــارم بــه خوبــی و بــا حضــور و 
مشــارکت حداکثــری شــهروندان اجــرا شــد. امــا 
ــا  ــه تنه ــارم ن ــورای چه ــدن ش ــا روی کار آم ب
روز گــرگان بلکــه برنامــه هــای فرهنگــی تاثيــر 
گــذار از حــوزه شــهری کــه يکــی از مهمتريــن 
دســتگاه هــای بخــش فرهنگی اســت، دور شــد.
ــرد  ــام ک ــما اع ــه رس ــهرداری ک ــاب ش انتخ
اعتقــادی بــه برنامــه هــای فرهنگــی نــدارد داغ 
ــان  ــاند. از زم ــتان نش ــگ دوس ــر دل فرهن را ب
ــه از  ــه رفت ــارم رفت ــورای چه ــدن ش روی کار آم
کيفيــت و کميــت برنامــه هــای ايــن روز کاســته 
شــد تــا ايــن کــه در آخريــن ســال فعاليــت ايــن 
ــن  ــری از اي ــوان گفــت خب ــی ت ــا م شــورا تقريب

ــت. روز نيس

lروز گـرگان می توانـد بسـتر توسـعه 
فرهنگـی و اجتماعی باشـد

رئيــس کميســيون فرهنگــی، اجتماعی و زيســت 
شــهری آن وقــت )ســال 13۸9( راجــع بــه 
جزئيــات ايــن مصوبــه توضيــح داد گفــت: در آن 
ســال بــا تصويــب شــورای اســامی دوره ســوم، 
ــام شــهر اســترآباد  بيســتم شــهريور روز تغييــر ن

بــه گــرگان در ســال 131۶ خورشــيدی، روز 
ــت. ــام گرف ــرگان ن گ

عبدالرضــا چراغعلــی افــزود: روز گــرگان بهانه ای 
و  فرهنگــی  ســرمايه های  يــادآوری  بــرای 
ــاز  ــک کام پيش ني ــن شــهر و در ي ــی اي اجتماع
ــده و تحــوالت مثبــت  ــرای آين ــدار ب توســعه پاي

ــت. ــرگان اس در گ
وی ادامــه داد: در ســال نخســت و پــس از 
حــدود يــک ســال کارشناســی و برگــزاری 
54 جلســه کارشناســی ۶ کميتــه فرهنگــی، 
ورزشــی، معمــاری، زيباســازی، بافــت تاريخــی، 
محيط زيســت و جغرافيــا، آمــوزش، منزلــت 
اجتماعــی، حقــوق شــهروندی و ســامت و 
ــات  ــن تبليغ ــط و روان و همچني ــت محي بهداش
و اطاع رســانی بــرای برگــزاری مراســم روز 

ــد. ــکيل ش ــرگان تش گ
بايــد فرصتــی  ازاين دســت  نام گذاری هايــی 
ــن  ــر و همچني ــه يکديگ ــتر ب ــه بيش ــرای توج ب
فرصت هــای  آوردن  فراهــم  و  شناســاندن 

ــد. ــتان باش ــه و اس ــعه ای در منطق توس
فرهنگــی  و  اجتماعــی  امــور  مديــرکل 
اســتانداری گلســتان خاطرنشــان کــرد: در دو 
ــرگان  ــش گ ــزاری هماي ــا برگ ــت ب ــال نخس س
پايتخــت بســکتبال ايــران، انجــام مســابقه های 
بســته های  ارائــه  و  محــات  در  فرهنگــی 
فرهنگــی و آموزشــی همــراه بــا اهــدای جوايز در 
ــا،  ــرواز بادبادک ه ــن پ ــی، جش ــای محل پارک ه
همايــش گــرگان پژوهــی و برگــزاری نمايشــگاه 
ــی و  ــات پيش بين ــی از مح ــه دريک ــس ک عک
ــا اســتقبال خــوب شــهروندان  ــه ب ــرا شــد ک اج
مواجــه شــده و بازتــاب مثبــت بــه همراه داشــت.
به عنــوان رخــداد  از روز گــرگان  چراغعلــی 
ــرای  ــی ب ــه عطف ــی و نقط ــی و اجتماع فرهنگ
تبــادل وحــدت اقــوام گــرگان زميــن و همچنيــن 
بهره گيــری از اتفاقــات و رويدادهايــی کــه 
هويــت تاريخــی ايــن ســرزمين را تشــکيل 
ــن روز  ــرد: در اي ــه ک ــرد و اضاف ــام ب ــد ن می دهن
ــا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی، نمايشــگاه،  ب
همايــش و ... می تــوان بــه معرفــی و شناســاندن 
فرهنــگ، معمــاری، آداب ورســوم و گويــش 
گــرگان زميــن کــه هويــت تاريخــی مــا را 

تشــکيل می دهنــد، پرداخــت.
وی اظهــار کــرد: ايــن حرکــت کــه هفــت ســال 
ــون از ســوی برخــی از  ــاز شــد هم اکن ــش آغ پي

ــذاری روزی  ــوی نام گ ــهرها الگ ــتان ها و ش اس
بــه نــام آن شــهر شــده اســت.

ــد  ــرگان می توان ــه روز گ ــان اينک ــی بابي چراغعل
بســتر و زمينه ســاز توســعه فرهنگــی و اجتماعــی 
ايــن شــهر باشــد، متذکــر شــد: نام گذاری هايــی 
ــرای توجــه بيشــتر  ــد فرصتــی ب ازاين دســت باي
ــم  ــاندن و فراه ــن شناس ــر و همچني ــه يکديگ ب
آوردن فرصت هــای توســعه ای در منطقــه و 

اســتان باشــد.
 

و  ورزشــی  فرهنگــی،  lســازمان 
نکــرد همــکاری  شــهرداری 

ــه دائمــی  ــا تشــکيل دبيرخان ــت ب انتظــار می رف
و پــس از برگــزاری چندســاله برنامه هــای 
روز گــرگان کــه در اوج خــود از يــک روزبــه 
ــزی  ــاهد برنامه ري ــود ش ــيده ب ــه رس ــک هفت ي
منســجم باشــيم و روز گــرگان فرودهــا را پشــت 
ــه فــراز برســد امــا انتقــاد تنــد  ســر گذاشــته و ب
رئيــس کميســيون فرهنگــی شــورای اســامی 
شــهر گــرگان از بی برنامگی هــا در اجــرای 

برنامه هــای ايــن روز حکايــت دارد.
عليرضــا پزشــکپور اظهــار کــرد: هيــچ اطاعــی 
از برنامه هــای روز گــرگان نــدارم و اعضــای 
شــورای شــهر هــم ماننــد شــهروندان از ديــروز 
از طريــق بنرهــای نصب شــده در ســطح شــهر از 

ــده ايم. ــع ش ــن روز مطل ــای اي برنامه ه
عضــو دبيرخانــه دائمــی روز گــرگان افــزود: 
ــال  ــه دنب ــا ب ــه م ــت ک ــا نيس ــدان معن ــن ب اي
برنامه ريــزی و هماهنگــی در ايــن خصــوص 
ــم بلکــه ســازمان فرهنگــی و ورزشــی و  نبوده اي

ــرد. ــکاری نک ــورا هم ــا ش ــهرداری ب ش
ــا  ــن معن ــه اي ــرگان ب ــرای روز گ ــه ب ــود برنام نب
نيســت کــه شــورا بــه دنبــال برنامه ريــزی 
ــه  ــوده  بلک ــوص نب ــن خص ــی در اي و هماهنگ
ســازمان فرهنگی و ورزشــی و شــهرداری گرگان 

ــرد. ــکاری نک ــورا هم ــا ش ب
وی ادامــه داد: روزهای نخســت مردادماه امســال 
ــس  ــی، رئي ــيون فرهنگ ــت کميس ــه درخواس ب
شــورا کتبــاً از شــهرداری و ســازمان فرهنگــی و 
ورزشــی خواســت تــا برنامه هــای خــود را اعــام 
ــر  ــه تبادل نظ ــترک ب ــات مش ــرده و در جلس ک
ــه  ــن لحظ ــا اي ــا ت ــم ام ــزی بپردازي و برنامه ري

ــم. ــت نکرده اي ــخی درياف پاس
اجتماعــی  و  فرهنگــی  کميســيون  رئيــس 

ــن  ــرد: در اي ــح ک ــرگان تصري ــهر گ ــورای ش ش
نامــه به صراحــت اعــام کرديــم ســال گذشــته 
باوجــود برگــزاری 15 تــا 20 جلســه شــاهد 
برنامه هــا  اجــرای  در  فــراوان  ضعف هــای 

بوده ايــم.
وی خاطرنشــان کــرد: تنهــا دو روز تــا برگــزاری 
ــت و  ــی اس ــان باق ــرگان زم ــای روز گ برنامه ه
همچنــان شــورای شــهر و کميســيون فرهنگــی 
و اعضــای دبيرخانــه از برنامه هــای ايــن روز 

ــد. ــی ندارن اطاع
ــدی  ــه جدي ــک روي ــان کــرد: اين ي پزشــکپور بي
ــاهد  ــا ش ــت و باره ــوده و نيس ــن دوره نب در اي
ســازمان های  و  شــهرداری  کــه  بوده ايــم 
ــورای  ــا ش ــی ب ــدون هماهنگ ــه آن ب ــته ب وابس
ــه  ــدام ب ــه اق اســامی و کميســيون های مربوط

برگــزاری برنامــه می کننــد.
ــد رئيــس کميســيون فرهنگــی شــورا  ــاد تن انتق
حکايــت از بی برنامگــی در برگــزاری مراســم 
روز گــرگان داشــت و شــنيدن صحبت هــای 
مديرعامل ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری 
ايــن  زوايــای ديگــر  گــرگان می توانســت 
مباحــث را مشــخص کنــد. امــا تــاش خبرنــگار 
مهــر بــرای گفتگــو بــا مهــدی خســروی 
مديرعامــل ايــن ســازمان بی نتيجــه مانــد و 
ــورای  ــخنگوی ش ــت س ــه درخواس ــت ب درنهاي
اســامی شــهر گــرگان ايــن اطاعــات در اختيار 

ــد. ــرار داده ش وی ق
ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری گــرگان 
کــه نقطــه قــوت شــهرداری در دوران مديريــت 
گذشــته بــود اکنــون بــه يکــی از منفعــل تريــن 
بخــش هــای شــهرداری گــرگان تبديــل 
ــت نقــش  ــوان گف ــی ت ــا م شــده اســت و تقريب
فرهنــگ ســاز خــود را در شــرايطی کــه کشــور و 
بخصــوص شــهر گــرگان از مســائل و معضــات 
ــرد، از دســت  ــی ب ــج م ــه شــدت رن فرهنگــی ب

ــت. داده اس
ــازمان  ــن س ــل اي ــان مديرعام ــن مي ــال در اي ح
ــت  ــا مديري ــد همســو ب ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ک
کان شــهری گــرگان قــدم بــر مــی دارد، 
ــازمان  ــال س ــار انفع ــم کن ــزی را ه ــانه گري رس
ــات مــردم  ــا پاســخگوی مطالب ــرارداده ت خــود ق

ــد. ــی نباش ــش فرهنگ در بخ

شــورا  بــه  برنامــه  lهنــوز 
اســت اعالم نشــده 

روز سه شــنبه )1۶ شــهريور( خواســتار اعــام 
ــورای  ــخنگوی ش ــرگان از س ــای روز گ برنامه ه
ــار  ــی اظه ــن محل ــی پائي ــد و صفرعل ــهر ش ش
کــرد: از ســازمان فرهنگــی ورزشــی شــهرداری 
برنامه هــا را درخواســت کرده ايــم امــا هنــوز 

اعــام نکرده انــد.
پيگيری هــای  از  پــس  و  بعــد  روز  يــک 
انجام شــده، ســخنگوی شــورای اســامی شــهر 
ــام  ــن روز را اع ــای اي ــتان برنامه ه ــز اس مرک
کــرد و گفت: امســال ايــن برنامــه در دو روز 20 و 

21 شــهريور برگــزار می شــود.
وی افــزود: برنامــه افتتاحيــه در 20 شــهريور 
ــرآن و  ــت ق ــامل قرائ ــه ش ــود ک ــزار می ش برگ
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ــه  ــگاه ک ــس ازآن نمايش ــت و پ ــی اس پذيراي
ــه، ازدواج  ــکی، تغذي ــاوره پزش ــای مش غرفه ه
و خانــواده، رفتــار زوجيــن، رفتــار بــا فرزنــدان، 
مشــاوره مذهبی، خوشنويســی، ســيه قلــم، نان 
ســنتی، کاردســتی بــا مــواد دورريختنــی، غرفه 
خدمــات شــهری و ... در آن ديده شــده افتتــاح 

می شــود.
ــنواره،  ــو جش ــی رادي ــن محل ــه پائي ــه گفت ب
ــد  ــرآن بخواني ــابقه ق ــی، مس ــش ميدان نماي
جايزه بگيريــد، اجــرای بازی هــای بومــی 
و محلــی، رقــص خنجــر ترکمــن، بــازی 
سيســتانی و موســيقی کتولــی، نواختن ســورنا 
ــن  ــی اي ــای جنب ــی از برنامه ه ــل زن ــا ده ي

نمايشــگاه دوروزه اســت.
وی بــدون اعــام دقيــق ســاعت برنامه هــای 
افتتاحيــه و اختتاميــه، بيــان کــرد: برنامــه 
اختتاميــه روز بيســت و يکــم شــهريور بــا 
بــه  نمايــش طنــز، قصه گويــی  اجــرای 
گويــش گرگانــی، موســيقی ســنتی يــا کتولی، 
موســيقی پــاپ، پذيرايــی و اجــرای مســابقه و 

ــود. ــزار می ش ــزه برگ ــدای جاي اه
ــح  ــرگان تصري ــهر گ ــورای ش ــخنگوی ش س
کــرد: همچنيــن عصــر پنج شــنبه اوليــن دوره 
مســابقه طناب کشــی شهرســتان گــرگان 
بــه مناســبت روز گــرگان در محوطــه مدرســه 
هجــرت در محلــه قلعــه حســن برگــزار 

می شــود.
برنامــه هــای روز گــرگان قبــل از 20 شــهريور 
بــدون اعــام زمــان دقيــق عمومــی شــد، امــا 
امــروز کــه 20 شــهريور اســت هنــوز خبــری 
از برنامــه هــای وعــده داده شــده نيســت. 
ــت  ــده اس ــول مان ــی مغف ــاله در حال ــن مس اي
کــه حســين صادقلــو شــهردار گــرگان بــرای 
افتتــاح پــروژه هــای عمرانــی خــود از مــاه هــا 
ــی  ــانی م ــاع رس ــزی و اط ــه ري ــل برنام قب
کنــد و ضمــن پرداخــت هزينه هــای گــزاف از 
هنرمنــدان کشــوری بــرای حضــور در زيرگــذر 
ــا رو گذرهــای شــهر گــرگان اســتفاده مــی  ي

ــد. کن
ــای  ــرای کاره ــا ب ــال ه ــه س ــرايطی ک در ش
ــا  ــت ت ــت گذاش ــه و وق ــد هزين ــی باي فرهنگ
ــه  ــه ای ک ــن برنام ــت و همچني ــه گرف نتيج
هفــت ســال زمــان بــرد تــا بــه نقطــه اوج خود 
ــه  ــرگان ب ــی توجهــی شــهرداری گ برســد، ب
ــه  ــه مصوب ــرگان« ک ــد »روز گ ــی مانن اقدامات
ــی اعتنايــی  ــی شــورا را هــم داراســت، ب قانون
ــه شــمار  ــه فرهنــگ و فرهنــگ دوســتان ب ب

ــی رود. م
ــال از  ــن س ــس از چندي ــت پ ــار می رف انتظ
ــان  برگــزاری برنامه هــای روز گــرگان متصدي
و مســئوالن برگــزاری در چنيــن ايامــی فراتــر 
ــرده  ــگی عمل نک ــن هميش ــات نمادي از اقدام
و بــا اِعمــال برنامه ريزی هــای بلندمــدت 
و تدبيرهــای راهبــردی، ديگربــار گــرگان 
را بــه جايــگاه واقعــی آن بازگرداننــد امــا 
بی برنامگی هــای موجــود نشــان می دهــد 
در ســال های اخيــر نه تنهــا شــاهد بهبــود 
ــای  ــاندن فرصت ه ــرای شناس ــای ب برنامه ه
گــرگان  اجتماعــی  و  فرهنگــی  توســعه 
ــه  ــد ب ــا می توان ــه بی برنامگی ه ــم بلک نبوده اي

ــود. ــل ش ــرف تبدي ــذاری ص ــک نام گ ي

نامــه هــای کــودکان بــه امــام رضــا)ع( 
پراســت از آرزوهــای ریــز و درشــت، 
از کــودک هنــدی کــه شــوق ســفر بــه 
مشــهد دارد تــا کــودک بیمــاری کــه دلــش 
مــی خواهــد دوبــاره موهــای از دســت 

رفتــه اش رشــد کننــد. 

ــه امــام  ــوان در جشــنواره نامــه ای ب ــان را می ت ــا امــام غريب نجــوای ب
رضــا )ع( بــه نظــاره نشســت، از آرزوهــای کــودکان غريبــی کــه تنهــا 

آشنايشــان امــام غريبــان اســت.
کافــه ای، خســته ای، خســتگی راه بی طاقتــت کــرده اســت، 
ــوس  ــردش اتوب ــا گ ــی، ام ــير بخواب ــدل س ــروی يک ــی ب می خواه
نظــرت را عــوض می کنــد، در خيابــان امــام رضــا )ع( همــه 
ــتت را آرام روی  ــين، دس ــوی ماش ــه جل ــه شيش ــوند ب ــره می ش خي
ــن  ــی ب ــا عل ــک ي ــام علي ــی »الس ــذاری و می گوي ــينه می گ س

موســی الرضا)ع(«.
همه چيــز از يــک جشــنواره آغــاز شــد و بهانــه ای می شــود تــا 
ــند  ــه بنويس ــا نام ــام مهربانی ه ــرای ام ــان ب ــران و جه ــودکان اي ک
ــن جشــنواره  ــه يازدهمي ــه ب ــزار نام ــش از 100 ه ــه بي ــن شــد ک و اي

ــود. ــال ش ــا )ع( ارس ــام رض ــه ام ــه ای ب نام
مــرور نامه هــای کــودکان بــه امــام رضــا، نجــوای کودکانــه ای را بــه 
تصويــر می کشــد کــه همــه عشــق و شيدايی شــان را بــه امــام رضــا 

ــذارد. ــش می گ ــه نماي ب
تــا جايــی کــه يــک کــودک غريــب هنــدی بــه امــام رضــا می نويســد: 
»ســام آقــای مهربــان، مــن هميشــه از دور بــه تــو ســام می کنــم، 
آخــر تــا حــاال نيومــدم مشــهد خونــت، مامانم هميشــه مــی گه کــه آقا 
بايــد مــا رو بطلبــه.  يــا ضامــن آهــو، بعضــی وقت هــا فکــر می کنــم 
کــه چطــوری حــرف تمــام مــردم را گــوش ميــدی؟ واقعــاً خســته نمی 
شــی؟ يــا اشــتباه نمی کنــی، مــن کــه وقتــی دو تــا شــعر مــی خونــم، 

ــم.« ــدش اشــتباه می کن بع
و  بــو  و  رنــگ  نامه هــا،  برخــی  در  کــودکان  نوشــته های  دل 
ــروه  ــه اول گ ــه رتب ــی ک ــا جاي ــرد، ت ــی می گي ــای زندگ دغدغه ه
ســنی هفت تــا 10 ســال جشــنواره امــام رضــا )ع( از امــام مهربانی هــا 

ــوند. ــه ش ــان صاحب خان ــد و آن ــرف بزن ــدا ح ــا باخ ــد ت می خواه
ــه  ــا خان ــرای م ــا ب ــد ت ــاش می کن ــش دارد ت ــا هم ــد: »باب می گوي
ــدارد، مامــان خيلــی ناراحــت اســت، باخــدا حــرف  ــول ن بخــرد امــا پ
بــزن، مــن ديگــر از اسباب کشــی خســته شــده ام، از نگرانی هــای بابــا 
ــان را  ــن خانه م ــد اي ــون باي ــده ام، چ ــته ش ــان خس ــک های مام و اش

ــم«. ــدا نکرده اي ــی پي ــوز جاي ــم و هن ــی کني خال
ــودک  ــه ک ــه الی نام ــوان در الب ــا را می ت ــام مهربانی ه ــه ام عشــق ب
بيمــاری جســتجو کــرد کــه آرزوی شــفا دارد و می گويــد: آرزو دارم ســر 
آمپول هــا نــرم باشــد و ديگــر درد نکشــد و آرزو دارد، دوبــاره زندگــی را 
زندگــی کنــد وی دوســت دارد دوبــاره موهايــش را روی ســرش ببينــد.
کــودکان هرچــه بــزرگ می شــوند، دغدغه هايشــان هم رنــگ 
و بــوی ديگــری می گيــرد امــا بــاز می تــوان، عشــق بــه امــام 

خوبی هــا را در دل نوشــته هايش حــس کــرد.
ــه  ــفر ب ــول س ــن پ ــادر م ــدر و م ــت: »پ ــده اس ــری آم ــه ديگ در نام
ــول دارم و می خواهــم  ــان پ ــن االن 50 هــزار توم ــد، م مشــهد را ندارن
ــم و  ــادرم بده ــه م ــيد، ب ــان رس ــزار توم ــه 200 ه ــم ب ــت پول ــر وق ه

ــم«. ــه مشــهد بروي ــی ب خانوادگ
عشــق بــه امــام رضــا )ع( نه تنهــا در دل کــودکان ســرزمين خورشــيد، 
ــی  ــا جاي ــد ت ــوج می زن ــان م ــودکان جه ــه ک ــای هم بلکــه در قلب ه
کــه بســياری از کــودکان، ســفر بــه مشــهد و پابوســی حــرم مطهــر و 

ــارت هســتند. پنجــره فــوالد را آرزو می کننــد و تشــنه زي
ــر  ــروز در زي ــا ام ــد: م ــوا می کن ــه نج ــز اين گون ــی ني ــودک آفريقاي ک

ــه  ــار آن را فراگرفت ــای تيره وت ــه ابره ــم ک ــی می کني ــمانی زندگ آس
ــا  ــد ام ــد آم ــی خواه ــده ک ــده داده ش ــاران وع ــم ب ــت، نمی دان اس
ــا را  ــه م ــت و هم ــد گرف ــدن خواه ــی روزی باري ــاران اله ــم، ب می دان

ــد داد. ــات خواه نج
وقتــی دل نوشــته های کــودکان را مــرور می کنــی، کــودکان 
ــام  ــا ام ــد ت ــو بودن ــد ای کاش آه ــت دارن ــه دوس ــتند ک ــادی هس زي
ــد:  ــوی می گوي ــودک فرانس ــک ک ــد. ي ــان می ش ــان ضامنش غريب
ــا  ــود دع ــام وج ــا تم ــمارم و ب ــا را می ش ــه روزه ــت ک »مدت هاس
می کنــم تــا بتوانــم دوبــاره مهمانتــان شــوم و اميــدوارم روزی تشــنگی 

ــد.« ــکين ياب ــان تس زيارتت
مازنــدران در 11 ســال پياپــی ميزبــان نامه هــا و دل نوشــته هايی 
اســت کــه بــا عشــق و مهــر بيکــران، محبــان هشــتمين اختــر تابناک 
آســمان واليــت و امامــت همــراه شــده اســت و امســال بــرای دوميــن 
ــج،  ــا ثامن الحج ــا ب ــر دني ــردم سراس ــت م ــس و الف ــدف ان ــار باه ب

ــت. ــده اس ــی برگزارش ــطح بين الملل ــنواره در س جش
 

lارسال 137 هزار نامه به جشنواره امام رضا
ــه  ــت: دبيرخان ــدران گف ــامی مازن ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدي
ــه بخــش  ــام رضــا )ع( در س ــه ام ــه ای ب ــی نام ــن الملل ــنواره بي جش
ــرده  ــت ک ــه درياف ــزار و 791 نام ــی 137 ه ــی و بوم ــن الملل ــی، بي مل

ــت. اس
ــون  ــال ۸5 تاکن ــنواره از س ــن جش ــه اي ــان اينک ــا بي ــی  ب احدجاودان
يازدهميــن دوره برگــزاری را تجربــه می کنــد، افــزود: دلنوشــته هــای 
ــه  اقشــار مختلــف جامعــه ايرانــی و ديگــر مليت هــا از سراســر دنيــا ب
امــام الرئــوف )عليــه الســام( هــر ســال نســبت بــه ســال گذشــته از 

رشــد چشــمگيری برخــوردار اســت.  
جاودانــی بــا اشــاره بــه اينکــه در هــر دوره از برگــزاری ايــن 
ــندگان  ــته های نويس ــکات و خواس ــی از مش ــه برخ ــنواره ب جش
ــت،  ــده اس ــيدگی ش ــن رس ــئولين و خيري ــت مس ــه هم ــا ب نامه ه
اظهــار داشــت: جشــنواره دهــم نيــز بــا محوريــت تجليــل از دکتــر 
ــورهای  ــفرای کش ــور س ــا حض ــرز و ب ــدون م ــک ب ــادی پزش عم
ــا  ــی ب ــر مازندران ــن دکت ــات شايســته اي ــه جهــت خدم ــی ب آفريقاي
ــی  ــه الســام( در خــارج از مرزهــای جغرافياي ــام رضــا )علي ــام ام ن

ــد.   ــزار ش ــامی برگ ــران اس اي
ــاب  ــم در کت ــنواره يازده ــب جش ــای منتخ ــته ه ــاپ دلنوش وی از چ

ــر داد. ــوای دل خب نج
حــس بی زبــان قلــم در دل نوشــته ها، واژه هــای عشــق را بــر 
ــت آن واژگان  ــد قام ــگارد و ق ــقان می ن ــای عاش ــای دل ه صفحه ه
تــا گنبــد طــا اوج می گيــرد و کبوتــران حــرم نغمه ســرايی می کننــد.

نجوای دل با امام غریبان/
 نامه های کودکانه به امام رضا)ع(

علیرضا نوری
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ــاع  ــه، اوض ــای ظالمان ــوم تحریم ه ــل هج ــه دلی ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــر چن  اگ
ــع  ــن نابســامانی در بخــش صنای ــا ای ــدارد ام ــی ن اقتصــادی کشــور شــرایط مطلوب
و  بی توجهــی  اصلــی آن  دلیــل  و  از موضــوع تحریم هاســت  فراتــر  دســتی 

اســت. گذشــته  ســال های  بی برنامگــی 

ــرای تجمــع  ــی ب ــه بخــش خصوصــی، محل ــش از واگــذاری ب ــا پی ــاط عــرب ه  رب
معتــادان و بســیاری از مشــاغل کاذب از جملــه پرنــده فروشــی و... بــود و قســمت 
هــای قابــل توجهــی از آن آســیب دیــده بــود، ورود ســرمایه گــذار بــرای احیــای 
ایــن بنــا فرصــت خوبــی در راســتای تغییــر و تحــول در حــوزه گردشــگری 

ــود. ــبزوار ب س

 هنگامی کــه آفتــاب در باختــر، قــرار می گیــرد، جاذبــه منحصربه فــردی در 
ــد، از  ــود می خوان ــه خ ــتانه را ب ــگران تابس ــه گردش ــد ک ــدران رخ می نماین مازن
ــت در  ــی آالش ــرزمین پلکان ــه س ــفر ب ــا س ــه ت ــب گرفت ــه ارواح لق ــه ای ک دریاچ

ســوادکوه.

ــر  ــی زی ــای قدیم ــی ه ــه، کاش ــکلش فروریخت ــی ش ــور مربع ــای قط ــت ه  خش
پلــه رنــگ بــه رخســار نــدارد. حــوض پاشــویه بــی تأللــو آب، لبــه هایــش تــرک 
خــورده، جلبــک هــای خشــکیده بــر دیــواره هــای خزینــه و شیشــه هــای حبابــی  

ــت. ــه اس ــته و فروریخت ــقف، شکس ــای س ــای گنبده ــاالی نورگیره ب

 ایــن قلعــه بــه لحــاظ موقعیــت اســتراتژیک خــود در قــرن چهــارم هجــری قمــری 
ــد و از  ــه درآم ــان آل بوی ــور در زم ــنویه و گنج ــت آل حس ــر حکوم ــوان مق به عن
قــرن ششــم هجــری پــس از ساخته شــدن شــهر جدیــد خرم آبــاد ایــن قلعــه نیــز 
بنــام خرم آبــاد معــروف شــد و احتمــاالً نــام فلــک االفــاک در دوره قاجــار بــه آن 

اطــاق شــده اســت.

میــرٍاث ایــــران
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ــت  ــه درس ــی ک ــهر، جارچيان ــنگين ورودی ش ــه س ــک نيم ترافي
ــس  ــر از پلي ــا را پرزورت ــتاده اند و خودروه ــان ايس ــط خياب در وس
ــرض  ــای کم ع ــنگين در خيابان ه ــک س ــد، ترافي ــف می کنن متوق
و باريــک، همهمــه شــهر در فروشــگاه هايی کــه برخــی بــا جنــس 
ــرم  ــمه های آب  گ ــلوغی ورودی چش ــت، ش ــده اس ــر ش ــی پ چين
معدنــی و اســتخرهايی کــه خيلی هــا را از آن ســوی مرزهــا 

ــک روز تابســتانی اســت. ــر ســرعين در ي کشــانده اســت، تصوي
در مقابــل ترافيــک، شــلوغی و همهمــه نــوک  تيــز پيــکان 
ســاماندهی همــواره متوجــه مســئوالن اســت امــا بايــد پرســيد چه 
اتفاقــی در يــک دهــه اخيــر افتــاده کــه نــه از شــلوغی ها کاســته 

ــی داشــته اســت؟ ــر چندان ــه چهــره شــهر تغيي شــده و ن
ــگری در  ــم گردش ــروت عظي ــک ث ــرعين ي ــه س ــود اينک ــا وج ب
جهــان محســوب می شــود و جــزو شــهرهای نــادر در دنيــا اســت 
کــه بــه ايــن تعــداد و تنــوع چشــمه های آب گــرم معدنــی دارد، امــا 

از چهــره مطبــوع يــک شــهر گردشــگری برخــوردار نيســت.
چشــمه های آب گرمــی کــه هديــه ســبان اســت صرفــًا 
ســاماندهی شــده و بــا وجــود کــم و کاســتی ها در اختيــار مســافران 
قــرار می گيــرد امــا توســعه شــهر بــه واســطه ايــن ثــروت عظيــم 

ــی اســت. ــط در حــد حــرف باق خــدادادی فق
ايــن در حاليســت کــه اگــر همــت بخــش خصوصــی در ســاخت 
ــرعين  ــد، س ــوری نباش ــاری و غذاخ ــی، تج ــز اقامت ــل و مراک هت
نتوانســته بــا برنامــه مديريتــی صحيــح خــود را بــه ســطح 

ــاند. ــا برس ــده دني ــناخته ش ــگری ش ــهرهای گردش ش

lساماندهی تقلیدی چشمه های آب  گرم معدنی
از 550 دهنــه چشــمه آب معدنــی شناســايی شــده در کشــور 
ــهر  ــده و ش ــع ش ــل واق ــتان اردبي ــه در اس ــه ۸0 دهن ــک ب نزدي
ــه  ــه گفت ــی اســت. ب ــوع آب هــای گــرم معدن ســرعين ســرآمد تن
ــه آب هــای گــرم معدنــی  ــدار ســرعين تأسيســات مربــوط ب فرمان
ســرعين در ســه گــروه مــدرن، نيمه مــدرن و ســنتی تقســيم بندی 

می شــوند.
ــدرن،  ــع م ــوع 9 مجتم ــرد: در مجم ــح ک ــری تصري ــف ناص عاط
ــی  يــک مجموعــه نيمــه ســنتی و ســه مجتمــع ســنتی آب درمان
در ســرعين دايــر اســت و هــم اينــک بــه مســافران و گردشــگران 

ــد. ــت می کن ــه خدم ارائ

ــن  ــه اي ــز ب ــی کــه آب گــرم »ويــا درق« ني ــزود: در صورت وی اف
ــوردار از  ــرم برخ ــمه آب گ ــرعين 14 چش ــود، س ــه ش ــروه اضاف گ

مجتمع هــا و تأسيســات خدمت رســانی دارد.
ــرم  ــمه ها دو آب گ ــرد: از کل چش ــح ک ــرعين تصري ــدار س فرمان
ــه  ــت و گرچ ــاماندهی اس ــت س ــفا در دس ــم و ش ــوی قدي پهنل
ــر  ــدرن امکان پذي ــيوه م ــه ش ــنتی ب ــای س ــاماندهی آبگرم ه س
نيســت امــا آبگرم هــای گاوميــش گلــی و بــش باجيــار همگــی 
ســاماندهی شــده اند و بــه لحــاظ ســنتی بــودن خيلــی برجســتگی 

ــد. ندارن
ــه  امــا نکتــه اينجــا اســت کــه چــرا مســئوالن ســرعين اصــرار ب
ســاماندهی آبگرم هــا بــه شــکل و تصويــر مــدرن و همــه بــه يــک 

شــکل و بــا امکانــات مشــابه اســتخرهای معمولــی دارنــد؟
ــاماندهی چشــمه های آب   ــدی در س ــگاه صــرف تقلي ــل ن ــه دلي ب
گــرم معدنــی بســياری از امکانــات و صنايــع وابســته بــه آب هــای 
معدنــی هنــوز در ســرعين ايجــاد نشــده استســؤالی کــه بخشــی از 
کاســتی ها در زمينــه درآمدزايــی و عايــدی آب هــای گــرم ســرعين 
را می توانــد پاســخ دهــد. در واقــع بــه دليــل نــگاه صــرف تقليــدی 
در ســاماندهی چشــمه های آب  گــرم معدنــی بســياری از امکانــات 
ــه آب هــای معدنــی هنــوز در ســرعين ايجــاد  و صنايــع وابســته ب

نشــده اســت.
از جملــه ايــن صنايــع می تــوان بــه مراکــز مشــاوره آب هــای گــرم 
معدنــی و يــا فــروش آب  معدنــی بســته بنــدی شــده بــرای امراض 

ــاره کرد. ــف اش مختل
ــوان  ــت عن ــی تح ــل در گزارش ــال قب ــه س ــر س ــزاری مه خبرگ
ــی/  ــرژی حرارت ــد ان ــول در تولي ــت مغف ــی؛ ظرفي ــرم معدن »آبگ
ــتفاده از  ــيل اس ــه پتانس ــود« ب ــت نمی ش ــفيد مديري ــای س ط
ــود  ــن وج ــا اي ــت و ب ــرق پرداخ ــد ب ــرعين در تولي ــای س آبگرم ه
هيــچ مديــر و مســئولی تاکنــون نســبت به ايــن مهــم ابــراز عقيده 

ــت. ــرده اس نک
ــژه گردشــگران خارجــی ســرعين  ــه وي بســياری از گردشــگران ب
اذعــان دارنــد کــه شــکل ســنتی آب گــرم بايــد حفــظ شــود و در 
واقــع ايــن مهــم بــه نوعــی حفــظ چهــره طبيعــت اســت و در ادامه 
دســت درازی انســان بــرای ســاماندهی بايــد بــه شــکلی باشــد کــه 

بــه اصــل ماجــرا لطمــه وارد نکنــد.
ــه  ــی ک ــای آب درمان ــه مجتمع ه ــد ب ــارات باي ــن اظه ــد اي در تائي
آب گــرم را لوله کشــی و بــا آب معمولــی مخلــوط کرده انــد اشــاره 

ــد،  ــب می زنن ــه جي ــای کان ب ــه پول ه ــا ک ــن مجتمع ه ــرد. اي ک
ــا دســت کاری آنچــه کــه در گذشــته هــر بيمــار و فــرد  در واقــع ب
ــد. ــدوزی می کنن ــاند ثروت ان ــی کش ــرعين م ــه س ــوری را ب رنج

بــه عقيــده کارشناســان شــهرت امــروز ســرعين بــه شــناختی کــه 
مــردم از گذشــته از آب هــای گــرم معدنــی آن دارنــد برمی گــردد و 
اســتخرهای امــروزی بــه ماننــد اســتخرهای معمولــی اســت که در 

حوضــی پــر آب ســطلی از آب معدنــی اضافــه شــده اســت.
در زمينــه اجــرای طرح هــای متعــدد پيرامــون چشــمه های 
ــی متصــور نيســت و در  ــه جامع ــه نظــر می رســد برنام ــرم ب آب گ
ــا  ميــان خــاء ســرمايه گذاری بخــش خصوصی،بخــش دولتــی ب

ــد. ــدام می کن ــاماندهی اق ــه س ــبت ب ــا نس ــل هزينه ه تحم

lآب گرم بیشتر هزینه است تا درآمد
ــهر  ــعه ش ــرای توس ــروز ب ــه ام ــن اســت ک ــگاه اي ــن ن ــه اي نتيج
ــزرگ تبديــل شــده اســت. ــه يــک دردســر ب ســرعين آب گــرم ب
در ايــن ميــان برخــی وقتــی مشــاهده کردنــد ســرعين بــا 
چشــمه های متعــدد آب گــرم حتــی بــه انــدازه شــهرهای 
ــی  ــاری، رفاه ــف معم ــاد مختل ــتان در ابع ــمال اس ــتی ش توريس
ــرح  ــر را مط ــن نظ ــت، اي ــرده اس ــدا نک ــعه پي ــتی توس و معيش
کردنــد کــه بيــش از حــد بــه ســرعين توجــه شــده و بهتــر اســت 
ــود. ــف ش ــل تعري ــرای اردبي ــگری ب ــد گردش ــای جدي قطب ه
عقيــده ای کــه هــر چنــد در نــگاه اول توســعه متــوازن را مــد نظــر 
دارد امــا بــه نوعــی پــاک کــردن صــورت مســئله گرفتــاری هــای 

امــروز ســرعين اســت.
ــردار  ــه ســاماندهی هزينه ب ــی در مرحل چشــمه های آب  گــرم معدن
ــهرداری  ــه ش ــدی ب ــچ درآم ــاماندهی هي ــد از س ــا بع ــت ام اس
ــد  ــی از درآم ــه بخش ــرعين اينک ــهردار س ــه ش ــه گفت نمی دهندب
چشــمه های آب  معدنــی بــه شــهرداری ســرعين اختصــاص يابــد 
ــرد. ــی نمی ب ــه جاي ــا راه ب ــود ام ــرح می ش ــت مط ــال ها اس س

ــح کــرد: چشــمه های آب   ــده دل شــهردار ســرعين تصري رضــا زن
گــرم معدنــی در مرحلــه ســاماندهی هزينه بــردار اســت امــا بعــد از 

ــه شــهرداری نمی دهنــد. ســاماندهی هيــچ درآمــدی ب
وی بــا تأکيــد بــه محدوديــت اعتبــارات ايــن شــهر افــزود: 
ــر  ــزار نف ــج ه ــر پن ــهرهای زي ــهرداری ها در ش ــدی ش درجه بن
انجــام نشــده در حالــی کــه بــه جمعيــت ســيار و شــناور ايــن شــهر 

توجــه نمی شــود.

میـراث ایــران

ــی  ســاماندهی چشــمه های آب  گــرم معدن
ســرعین در دهــه گذشــته موجــب ســرریز 
شــهر  ایــن  بــه  گردشــگر  میلیون هــا 
ــهر در  ــن ش ــا ای ــت ام ــده اس ــتی ش توریس
وضعیتــی بــه شــهرت جهانــی رســیده که 

ــدارد.  ــی ن ــدی خاص ــل عای ــن مح از ای  ونوس بهنود

آب سرد بر سر شهرچشمه های آب گرم؛
شهرت جهانی برای»سرعین«آب  و نان  نشد
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ــرعين  ــن و س ــر، نمي ــل، ني ــردم اردبي ــده م ــال نماين ــن ح در عي
ــهری  ــی ش ــرد: وقت ــد ک ــز تأکي ــامی ني ــورای اس ــس ش در مجل
ــکان  ــافر را اس ــر مس ــزار نف ــت، 30 ه ــر جمعي ــزار نف ــج ه ــا پن ب

ــرد. ــرار گي ــت ق ــورد حماي ــد م ــد باي می ده
محمــد فيضــی افــزود: اگــر درآمــدی از محــل فعاليت چشــمه های 
آب  گــرم بــه مجموعــه شــهرداری اختصــاص نيابــد، نمی تــوان بــه 

ــدوار بود. توســعه امي
ايــن اظهــارات منطقــی بــه نظــر می رســد امــا مســئله ايــن اســت 
ــرای مســئوالن  ــا در جلســات اســتانی و ب ــب گله مندی ه ــه اغل ک
ــه  ــه نظــر می رســد هيــچ راهــکار خاقان مطلــع عنــوان شــده و ب
ــی  ــرم معدن ــت آب هــای گ ــرای مديري ــه فرااســتانی ب ــا مطالب و ي

تعريــف و درخواســت نشــده اســت.

lساماندهی مستمر آب های گرم
درد ناگفتــه و پنهــان آب هــای گــرم ضــرورت ســاماندهی مســتمر 
آن هــا اســت به طوريکــه شــهرداری ســرعين موظــف بــه کنتــرل 
ترافيــک، امنيــت، بهداشــت شــهری و زيبايــی شــهری پيرامــون 
ايــن چشــمه ها اســت و در عيــن حــال در ســاماندهی مســتمر نيــز 

مشــارکت دارد.
ــل  ــه دلي ــرد: ب ــح ک ــوص تصري ــن خص ــرعين در اي ــدار س فرمان
اينکــه آب هــای گــرم معنــی برخــوردار از مــواد شــيميايی اســت به 
مــرور زمــان تأسيســات دچــار عيــب و فرســايش می شــود و الزم 

اســت ســاماندهی  ادامــه دار باشــد.

ناصــری افــزود: عــاوه بــر ايــن الزم اســت کنترل هــای بهداشــتی 
و بازرســی از وضعيــت قيمــت بليت هــا بــه صــورت مــداوم انجــام 

شــود تــا تخلفــی صــورت نگيرد.
وی متذکــر شــد: تمامــی آبدرمانــی هــا ملــزم هســتند کــه 
ــود  ــه خ ــل مجموع ــص در مح ــتار متخص ــا پرس ــک يار ي پزش
مســتقر کننــد تــا در صــورت بــروز حادثــه بــه فــرد حادثــه ديــده 

ــود. ــک ش کم
بـه گفتـه فرمانـدار سـرعين تمـام بازرسـی ها در حالـی بـه صورت 

مـداوم انجـام می شـود کـه درآمـدی متوجه شـهر نيسـت.

lبی نصیب ماندن از درآمد میلیاردی
ــرم  ــای گ ــد آب ه ــه درآم ــد ک ــود آي ــه وج ــؤال ب ــن س ــايد اي ش
معدنــی بــه چــه ميــزان اســت کــه بتوانــد بخشــی از هزينه هــای 

ــد؟ ــش ده ــهرداری را پوش ش
فرمانــدار ســرعين متذکــر شــد: ســاالنه نزديــک بــه هفــت ميليون 

گردشــگر از آب هــای گــرم معدنــی ســرعين بازديــد می کننــد.
وی افــزود: بــه دليــل اينکــه تمامــی مســافرانی کــه بــه اســتخرها 
ــه  ــار ب ــش از يکب ــی بي ــا برخ ــوند و ي ــاکن نمی ش ــد س می رون
ــر  ــون نف ــت 10 ميلي ــع گف ــه واق ــوان ب ــد می ت ــتخر می رون اس

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــرم معدن ــای گ ــاالنه از آب ه س
اگــر نــرخ متوســط بليــط آب هــای گــرم معدنــی 100 هــزار ريــال 
در نظــر گرفتــه شــود، درآمــد ايــن ميــزان از مســافر هــزار ميليــارد 

ريــال اســت.

ــواد  ــه م ــی از جمل ــر از خريدهــای جنب ــه غي ــم ب ــن رق ــع اي در واق
ــد از اســتفاده از  ــل و بع ــاز شــنا و ... در قب ــورد ني ــوازم م ــی، ل غذاي
اســتخر اســت. ايــن در حالــی اســت کــه بودجــه مصــوب 
شــهرداری ســرعين 150 ميليــارد ريــال اســت و بــه گفتــه شــهردار 
ســرعين کاهــش 35 درصــدی درآمــد شــهرداری از محــل صــدور 

ــه اســت. ــايه انداخت ــر آن س ــم ب ــه ه پروان
نتيجـه اين می شـود کـه سـرعين سـاالنه 10 برابر جمعيت اسـتان 
اردبيل در چشـمه های آب  گـرم معدنی خود مسـافر پذيرش می کند 
امـا در اجـرای يک پـروژه عمرانی شـهرداری و سـاير دسـتگاه های 

اجرايـی منتظر رقم هـای انـدک اعتبارات عمرانی هسـتند.
ــارات  ــا هميــن اعتب ــد ب ــد مســئوالن ســرعين در تاش ان هــر چن
ــرح  ــی ط ــا خروج ــد، ام ــر دهن ــهر را تغيي ــن ش ــره اي ــی چه جزئ
و ايده هــا چنــدان مؤثــر نيســت. اگــر نبودنــد گروهــی از 
ســرمايه گذاران بخــش خصوصــی و مــردم عــادی شــايد ســرعين 
ــز نداشــت. ــد ني امــروز حتــی يــک هتــل و مرکــز اقامتــی آبرومن
هــر چنــد شــهرداری ســرعين آمــاده احــداث هتــل پنــج 
ــه  ــل اينک ــه دلي ــا ب ــد، ام ــگان می ده ــه راي ــت و پروان ــتاره اس س
ــًا  ــد فع ــان نمی ده ــت نش ــی رغب ــش خصوص ــرمايه گذار بخ س

ــت. ــرده اس ــی نب ــه جاي ــرح راه ب ــن ط اي
شــهر ســرعين در يــک دهــه گذشــته نــه تنهــا خــود بلکــه اردبيل 
ــود  ــن وج ــا اي ــاند. ب ــای کان برس ــه ثروت ه ــت ب را می توانس
حداقــل در موضــوع آب هــای گــرم معدنــی بخشــی نگــری و رفــع 
ــار ننشســته اســت. ــه ب ــو ب مســئوليت حاکــم شــده و ايده هــای ن

يکــی از باغ هــای ايرانــی نيــز در مجموعــه 
ــی  ــه دارای تمام ــود ک ــده ب ــع ش ــارگاد واق پاس
عناصــر و ويژگــی هــای اصيــل باغ هــای ايرانــی 
بــود. گفتــه شــده کــه آرامــگاه کــورش در ميــان 
باغــی زيبــا و بــزرگ قــرار داشــته و آبــراه هــای 
متعــددی ايــن بــاغ را ســيراب مــی کــرده انــد و 
اکنــون تنهــا بخشــی از زهکشــی ها و آبنماهــای 

ــده اســت. آن باقيمان
در ايــن خصــوص مديــر پايــگاه ميــراث 
جهانــی پاســارگاد گفــت: يکــی از موضوعــات 
مهــم کــه در ســال جــاری بــه صــورت 
ويــژه در دســتور کار پايــگاه جهانــی قــرار 

دارد موضــوع آبراهــه هــای بــاغ شــاهی و 
آن هاســت. ســاماندهی 

ــه اينکــه حفاظــت و  ــا اشــاره ب ــی ب ــد فداي حمي
ــتور کار اســت،  ــا در دس ــه ه ــن آبراه ــی اي معرف
ادامــه داد: در ايــن راســتا برنامــه هــای ويــژه ای 
ــن آبراهــه  ــرای معرفــی، حفاظــت و کشــف اي ب
ــل  ــد روز قب ــرار دارد و از چن ــا در دســتور کار ق ه

ــاز شــده اســت. ــات آن آغ عملي
وی آبراهــه هــا را بهتريــن نشــانه هــای 
ــاغ  ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــاهی عن ــس ش پردي
ــار  ــاهی در کن ــس ش ــان پردي ــا هم ــاهی ي ش
مجموعــه جهانــی پاســارگاد ثبــت جهانی شــده 

ــا موضــوع آبراهــه هــا  ــوان ب از ايــن رو مــی ت
و کشــف آن فصــل جديــدی را در ايــن حــوزه 

ــت آورد. ــه دس ب
مديــر پايــگاه ميــراث جهانــی پاســارگاد بــا اعام 
اينکــه در حــال حاضــر قســمت هــای عمــده ای 
ــرار دارد،  ــن ق ــر زمي ــاغ در زي ــای ب ــه ه از آبراه
بيــان کــرد: بــر اســاس اطاعــات در حــال 
ــا  ــه ه ــن آبراه ــر از اي ــر از 200 مت ــر کمت حاض
بــرروی ســطح زميــن  شناســايی شــده و مابقــی 

ــوز شناســايی نشــده اســت. هن
فدايـی بـا اشـاره بـه اينکـه ثبـت جهانـی بـاغ 
پاسـارگاد در واقـع مفهومـی از معرفی بـاغ ايرانی 
بـوده ، اظهار داشـت: در حال حاضر قسـمت های 
اندکـی از بـاغ پاسـارگاد را مـی تـوان ديـد که به 
طـور حتـم دسـت يافتن بـه اطاعـات بيشـتر از 
نحوه سـاخت و وجود پوشـش گياهـی آن نيازمند 
فعاليـت های باسـتان شناسـی در محل اسـت از 
ايـن رو طبق برنامـه ريـزی های صـورت گرفته 
و پـروژه همـکاری بـا هيـات باسـتان شناسـی 

فرانسـوی اين موضوع مـورد بررسـی دقيق تری 
قـرار مـی گيرد.

مديــر پايــگاه ميــراث جهانــی پاســارگاد بــا 
عنــوان اينکــه اطاعــات درخصــوص ايــن 
بــاغ باســتانی بســيار انــدک اســت، گفــت: بايــد 
ــن  ــان، اي ــوع درخت ــه ن ــاد از جمل ــی ابع در تمام
ــرار  ــورد بررســی ق محوطــه باســتان شناســی م
ــه  ــن محوط ــناخت از اي ــاد ش ــه ابع ــا ب ــرد ت گي

ــد. ــک کن کم
فدايی با اشـاره به اينکه بر اسـاس شـواهد وسعت 
ايـن باغ بسـيار زيـاد بـوده، گفـت: به طـوری که 
محوطه آرامگاه و کاخ های هخامنشـی مجموعه 

را نيـز دربر می گرفته اسـت.
ــازی  ــات پاکس ــه عملي ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــد روز قبــل آغــاز شــده، بي آبراهــه هــا از چن
کــرد: در ايــن راســتا مســتندنگاری دقيــق 
انجــام و بــا پايــش مناســب طرحــی بــه منظــور 
ــده  ــن بخــش آســيب دي حفاظــت ســاختاری اي

ــد. ــد ش ــه خواه ارائ

آبراهه های باغ پاسارگاد ساماندهی می شود/ کشف آبراهه در دستور کار

هژیر فتحی

ــن  ــه ضم ــد ک ــا دارن ــارگاد بن ــی پاس ــراث جهان ــگاه می ــان در پای محقق
کشــف و شناســایی آبراهــه هــای بــاغ پاســارگاد، آن هــا را ســاماندهی و 

ــد.  ــت کنن حفاظ
ــه  ــی و معمــاری کشــور ب ــای تمدن ــی یکــی از وجــوه زیب ــاغ هــای ایران ب
ــا طبیعــت اســت. شــمار مــی رود کــه نشــانگر هماهنــگ شــدن بشــر ب
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قلعــه باســتانی فلــک االفــاک يکــی از شــاخص ترين آثــار 
تاريخــی ايــران و جهــان اســت، بنــای عظيــم آجــری مربــوط بــه 
ــه ای باســتانی در  ــر روی تپ ــان اســتوار ب دوره ساســانی کــه همچن
مرکــز شــهر خرم آبــاد ميزبــان دوســتداران ميــراث فرهنگــی ايــن 

ــت. ــوم اس مرزوب
ــب  ــاک موج ــک االف ــه فل ــگفت انگيز قلع ــاری ش ــی و معم زيباي
شــده کــه ايــن قلعــه تاريخی و باســتانی لرســتان از ســوی بســياری 
از کارشناســان به عنــوان يکــی از شــاهکارهای مهندســی و 

ــرد. ــا لقــب گي معمــاری دني

lآغاز مرمت شاهکار معماری جهان
ايــن قلعــه بــه لحــاظ موقعيــت اســتراتژيک خــود در قــرن چهــارم 
ــت آل حســنويه و گنجــور  ــر حکوم ــوان مق ــری به عن هجــری قم
در زمــان آل بويــه درآمــد و از قــرن ششــم هجــری پــس از 
ساخته شــدن شــهر جديــد خرم آبــاد ايــن قلعــه نيــز بنــام خرم آبــاد 
معــروف شــد و احتمــااًل نــام فلــک االفــاک در دوره قاجــار بــه آن 

اطــاق شــده اســت.
ايــن بنــای کم نظيــر مربــوط بــه دوره ساســانی اســت و بــه شــماره 

۸۸3 در فهرســت آثــار ملــی ايــران بــه ثبــت رســيده اســت.
ــک  ــی فل ــت جهان ــوع ثب ــواره موض ــته هم ــال های گذش ــی س ط
االفــاک به عنــوان شــاهکار معمــاری جهــان مطــرح بــوده اســت 
تــا ايــن اثــر تاريخــی در فهرســت موقــت ثبــت جهانــی قــرار گيــرد 
ــت  ــه ثب ــدن زمين ــم نش ــا فراه ــال ها ب ــت س ــم گذش ــی به رغ ول

ــورد. ــت خــاک می خ ــاک در فهرســت موق ــک االف ــی، فل جهان
در ايــن ميــان طــرح استحکام بخشــی و لرزه خيــزی قلعــه تاريخــی 
ــل  ــه دالي ــال ب ــار س ــش از چه ــدت بي ــه م ــاک ب ــک االف فل
مختلفــی مســکوت مانــده بــود تــا پــس از پيگيری هــای رســانه ای 
و مســئوالن امــر در ميــراث فرهنگــی مرمــت بخــش هايــی از قلعه 

فلــک االفــاک آغــاز شــود.
ــان مرمــت و اســتحکام بخشــی ايــن بنــای  ــا ايــن حــال همچن ب

ــار اســت. ــد تاميــن اعتب تاريخــی نيازمن

lآغاز مرمت فلک االفالک از بخش»چایخانه«
ــتان  ــاک لرس ــک االف ــه فل ــگاه قلع ــر پاي ــی مدي ــد نصراله احم
ــه«  ــت بام چايخان ــت » پش ــاز مرم ــه آغ ــاره ب ــا اش ــخنانی ب در س
ــل  ــل و قب ــک االفــاک اظهــار داشــت: در دوره هــای قب ــه فل قلع
از انقــاب بــه دليــل اينکــه ايــن بخــش از قلعــه کاربــری ميــراث 
ــورت  ــی ص ــازی آن توجه ــث سبک س ــه بح ــته ب ــی نداش فرهنگ

ــه اســت. نگرفت
وی بيــان کــرد: در دوره هــای گذشــته هرجايــی از پشــت بام 
چايخانــه دچــار نم زدگــی شــده اقــدام بــه ايجــاد اليــه ای روی آن 

کرده انــد.
مديــر پايــگاه قلعه فلــک االفــاک لرســتان بابيــان اينکــه اعتبارات 
اداره کل ميــراث فرهنگــی لرســتان بــرای مرمــت بناهــای تاريخــی 
ــه  ــی از قلع ــن راســتا بخش هاي ــان داشــت: در اي محــدود اســت بي

بــرای مرمــت در دســتور کار قــرار گرفــت.

ــاک در  ــک االف ــه فل ــت قلع ــه مرم ــان اينک ــی بابي ــر اله نص
ــوزه  و  ــرد: م ــوان ک ــد عن ــيم بندی ش ــف تقس ــای مختل بخش ه
ســاختمان های حيــاط دوم قلعــه فلــک االفــاک بــرای مرمــت در 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق دس

lاستحکام بخشی فلک االفالک از ضلع غربی
ــه  ــت هم ــه مرم ــی نداشــتيم ک ــار کاف ــا اعتب ــان داشــت: م وی بي

ــم. ــام دهي ــه را انج ــای قلع بخش ه
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــاک لرس ــک االف ــه فل ــگاه قلع ــر پاي مدي
ــه داد:  ــی ادام ــای تاريخ ــن بن ــی اي ــرح استحکام بخش ــرای ط اج
در ايــن راســتا طــرح استحکام بخشــی از ضلــع غربــی قلعــه فلــک 
االفــاک کــه خيابــان امــام خمينــی)ره( می شــود را امســال 

اجرايــی می کنيــم.
نصــر الهــی بيــان داشــت: ايــن اقــدام از ايجــاد رانش هايــی کــه در 

آينــده احتمــال دارد بــه وجــود آيــد جلوگيــری می کنــد.
وی ادامــه داد: همچنيــن امســال احــداث رينــگ بتنــی داخــل حياط 
اول يکــی ديگــر از اقدامــات در دســتور کار بــوده تــا بتوانيــم رينــگ 

بتنــی دور قلعــه را بــه رينگ هــای داخــل حيــاط متصــل کنيــم.

lادامه طرح استحکام بخشی درگرو تأمین اعتبار
معــاون ميــراث فرهنگــی، اداره کل ميــراث فرهنگی، صنايع دســتی 
ــه  ــار داشــت: قلع ــه اظه ــن رابط ــز در اي ــتان ني و گردشــگری لرس
فلــک االفــاک در بســتری قرارگرفتــه کــه بخشــی از آن خاکــی 

و بخشــی ديگــر ســنگی اســت.
ــر  ــه دليــل ايــن اختــاف جنــس زميــن در زي اســدی ادامــه داد: ب
بســتر ايــن قلعــه يــک ســری نشســت های غيريکنواخــت، 
ــی  ــای تاريخ ــن بن ــف اي ــا و ک ــی در بدنه ه ــا و رانش هاي ترک ه

ــد. ــاد ش ايج
معــاون ميــراث فرهنگــی، اداره کل ميــراث فرهنگی، صنايع دســتی 
و گردشــگری لرســتان در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اجرای 
طــرح استحکام بخشــی قلعــه فلــک االفــاک بيــان داشــت: ايــن 

طــرح هم اکنــون 25 درصــد پيشــرفت فيزيکــی دارد.
اســدی بابيــان بيــان اينکــه در قالــب طــرح استحکام بخشــی قلعــه 
ــده  ــام انجام ش ــمع های « ب ــر ش ــت بند« و »س ــرای »پش کار اج
اســت ادامــه داد: در صــورت تأميــن اعتبــار اداره کل ميــراث 
ــی  ــرح استحکام بخش ــه ط ــرای ادام ــاده اج ــتان آم ــی لرس فرهنگ

ــن کار را دارد. ــی اي ــوان اجراي ــت و ت ــه اس قلع
عمليــات  اعتبــار  تحقــق  درصورتی کــه  داد:  ادامــه  وی 
ــت  ــی و درنهاي ــای تکميل ــاماندهی و مرمت ه استحکام بخشــی، س
ــوان  ــی به عن ــای تاريخ ــن بن ــرد، اي ــورت گي ــه ص ــازی قلع آزادس
ــر جهانــی شــناخته خواهــد شــد و به طــور حتــم در رونــق  يــک اث

ــت. ــد داش ــزايی خواه ــش بس ــتان نق ــگری اس ــعه گردش توس

آخرین وضعیت مرمت 
»فلک االفالک«؛

سپهِر سپهران زیر سایه 
کمبود اعتبار

زهرا حسینی

ــاک«  ــی »فلک االف ــای تاریخ ــت بن مرم
طــرح  همچنــان  امــا  شــده  آغــاز 
استحکام بخشــی ایــن قلعــه باســتانی 
نیازمنــد تأمیــن اعتبــار اســت تــا ســپهر 
ــود  ــقف کمب ــه س ــار ب ــن ب ــپهران ای س

اعتبــارات بخــورد. 
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هادی فتحی

یــک بقعــه تاریخــی در شهرســتان 
کازرون فــارس توســط شــخص یــا 
اشــخاصی مــورد آســیب و تخریــب 
میــراث  فعــاالن  و  گرفــت  قــرار 
فرهنگــی معتقدنــد متجــاوزان احتمــاال 

ــد.  ــوده ان ــج ب ــال گن ــه دنب ب

»پيــر بنکــی« يکــی از آثــار تاريخــی شهرســتان کازرون اســت که 
ــن بقعــه  ــز اســت. اي ــرد طبيعــی ني ــه ف دارای ويژگــی منحصــر ب
عــاوه بــر آنکــه دارای ســنگ قبــری اســت کــه تنهــا بــا مرکــب 
ــد آن  ــر روی گنب ــدی ب ــد، درخــت نســبتا تنومن ــر آن نوشــته  ان ب
روييــده کــه ريشــه  هــای آن از درون بنــا مشــخص نيســت و بدين 
ــز  ــتان کازرون ني ــی شهرس ــای طبيع ــه  ه ــی از جاذب ــطه يک واس

محســوب مــی شــود.
در فرهنــگ عامــه  مــردم کازرون، بــه ايــن بقعــه پيــر بنکــی و بــه 
واســطه  درختــی کــه بــر آن روييــده اســت، پيــر ُکلخونگــی نيــز 

مــی  گوينــد.
ــير  ــرب کازرون و در مس ــری غ ــه  25 کيلومت ــه در فاصل ــن بقع اي

ــرار دارد. ــيراز ق ــاده کازرونـ  ش ج
عضــو شــورای مرکــزی انجمــن هــم انديشــان جــوان شهرســتان 
ــه   ــع در بقع ــر واق ــر ســنگ قب ــت : طــی روزهــای اخي کازرون گف
پيربنکــی در شهرســتان کازرون بــه همــراه بخشــی از ديــواره  ايــن 
بقعــه، مــورد تعــرض شــخص يــا اشــخاص ناشــناس قــرار گرفتــه 
ــر  ــه ســنگ قب ــن تعــرض آســيب هــای جــدی ب ــال اي ــه دنب و ب

قديمــی واقــع در ايــن بقعــه وارد شــده اســت.
محســن عباســپور افــزود: بــر اســاس مشــاهده  ميدانــی، بــه نظــر 
مــی  رســد شــخص يــا اشــخاصی احتمــاال بــا هــدف واهــی يافتن 
اشــيای قيمتــی، در صــدد تخريــب بخش-هايــی از بقعــه  برآمــده  
ــر واقــع در ايــن بقعــه، آســيب  ــد و ضمــن شکســتن ســنگ قب ان

هــای جــدی بــه آن وارد کــرده انــد.
ــنگ  ــه س ــيب متوج ــن آس ــی  تري ــه اصل ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
قبــر موجــود در بقعــه شــده، اظهــار داشــت:  متأســفانه بــر اثــر وارد 
آمــدن ضربــات ســنگين بــه ايــن ســنگ قبــر، بخــش هايــی از آن 
شکســته و از بدنــه  اصلــی جــدا شــده و بخشــهای ديگــری نيــز به 

صــورت کامــل از بيــن رفتــه اســت.
ايــن فعــال حــوزه ميــراث فرهنگــی بيــان کــرد: يکــی از ويژگــی  
ــن  ــه اي ــرار گرفت ــری کــه مــورد تعــرض ق ــارز ســنگ قب هــای ب
اســت کــه دارای کتيبــه يــا گورنوشــته بــه صــورت حجاری نيســت 
ــياه  ــر س ــر از جوه ــنگ قب ــن س ــه در اي ــاهديم ک ــوض ش و در ع
بــرای نوشــتن اســتفاده شــده و در تعــرض اخيــر بــر اثــر اصابــت 
ضربــه  هايــی ســخت،بخش هايــی از ايــن نوشــته  هــا بــه طــور 

کامــل از بيــن رفتــه اســت.
عباسـپور ادامـه داد: طی روزهای گذشـته اقـدام  هايی بـرای احيای 
اين سـنگ قبر صـورت گرفته کـه در اين مورد نيز شـاهديم مرمتی 
غيراصولی انجام شـده و بخشـهای جدا شـده از اين سـنگ قبر تنها 

بـا اندکـی سـيمان و مصالـح مشـابه، بـدون رعايت اصـول صحيح 
مرمـت به يکديگر چسـبيده شـده  اند.

ــر ارزشــمند دســتگير  ــن اث ــی کــه ضــارب  اي ــا زمان ــزود: ت وی اف
ــی  ــزه اصل ــوص انگي ــوان در خص ــی  ت ــتی نم ــه درس ــود، ب نش
تخريــب صــورت گرفتــه نظــر قطعــی داد، امــا بــا توجه بــه مجموع 
ــاز هــم  ــب ب ــن تخري ــه نظــر مــی  رســد در اي شــواهد موجــود ب
ــا و  ــره ه ــج در مقب داســتان واهــی و تکــراری احتمــال وجــود گن

ــا تکــرار شــده اســت. ســنگ قبره
ــا تصــور  ــاآگاه ب ــن مــواردی اشــخاصی ن عباســپور گفــت: در چني
ــود در  ــای موج ــای قديمــی و در دل ســنگ قبره اينکــه در گوره
آنهــا گنجــی نهفتــه ، پتــک جهــل و ناآگاهــی خــود را بــر ايــن آثار 
فــرو مــی  آورنــد و در نهايــت بجــز تخريــب بخشــی از هويــت اين 

ســرزمين، چيــز ديگــری عايدشــان نمــی  شــود.  
عضــو شــورای مرکــزی انجمــن هــم انديشــان جــوان شهرســتان 
کازرون اظهــار داشــت: تخريــب آثــار ســنگی بــه وســيله  پتــک بــا 
ــن شــيوه هــای مواجهــه  ــخ  تري ــج، يکــی از تل هــدف يافتــن گن
ــوم  ــرز و ب ــن م ــی اي ــار تاريخ ــا آث ــودجويان ب ــوداگران و س س
ــار  ــا کنــون تبعــات ســنگين و ناگــواری را متوجــه آث اســت کــه ت
ــی   ــه  آن م ــه از جمل ــف کشــور کــرده ک ــاط مختل تاريخــی در نق
تــوان بــه تخريــب بخشــی از نقــش برجســته  بهــرام ساســانی در 

تنــگ چــوگان کازرون اشــاره کــرد کــه بــا هدفــی مشــابه صــورت 
ــود. پذيرفتــه ب

وی ادامـه داد: پيـش از ايـن نيـز در خصـوص احتمال تخريـب آثار 
سـنگی بـه ويـژه در گورسـتان هـای دورافتـاده بارهـا هشـدارهای 
جـدی بـه مسـئوالن دسـتگاه  هـای ذی ربـط داده شـده بـود، امـا 
نـه تنهـا اقدامـی بـرای جمـع  آوری آثـار شـاخص هـر گورسـتان 
صـورت نگرفته، بلکـه در اکثر قريب بـه اتفاق موارد، حتـی کارهای 
مسـتندنگاری سـازمان  يافته و اصولی نيز انجام نشـده تـا به فرض 
تخريـب و سـرقت، حداقـل از وجـود تصاويـر و جزئيات ثبت شـده 

بـرای مطالعـه  آنهـا در دور ه هـای آينـده محـروم کنيم.
عباســپور تصريــح کــرد: در برخــی فضاهــا همچــون بقــاع متبرکــه، 
شــاهد تداخــل وظايــف نهادهــا نيز هســتيم چراکــه به عنــوان مثال 
در بقعــه  پيربنکــی هــم اداره  اوقــاف بــه عنــوان يکــی از نهادهــای 
ذی نفــع محســوب مــی  شــود و هــم بــه واســطه  تاريخــی بــودن 
ــگری و  ــی، گردش ــراث  فرهنگ ــازمان مي ــود در آن، س ــار موج آث
ــا  ــن نهاده ــر دوی اي ــاً ه ــع اســت و طبيعت ــع دســتی ذی نف صناي
ــه دوش  ــود را ب ــتی خ ــی و حراس ــف حفاظت ــه وظاي ــدون اينک ب
ــد، بايــد در خصــوص داليــل وقــوع ايــن مســئله  ديگــری بياندازن
توضيــح دهنــد و بــه صــورت شــفاف اقــدام  هــای آتــی خــود برای 

پيشــگيری از تکــرار چنيــن تخريــب  هايــی را اعــام کنــد.

بقعه تاریخی در کازرون آسیب دید/ 
جستجو برای گنج علت احتمالی حادثه
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شیرمحمدی

»گیشـه  خشـتی  پـل 
َدمرده« - عـروس مرده- 
عروسـی  نامـش  هماننـد 
باسـتانی از دوران قاجـار 
اسـت کـه بـه رغـم ثبـت 
میراثـی، لـرزش تخریـب 
خـود  هـای  پایـه  بـر  را 

کنـد.  مـی  احسـاس 

13 تابســتان از ثبــت پــل خشــتی »گيشــه 
َدمــرده« - عــروس مــرده- در فهرســت بناهــای 
ميراثــی کشــور مــی گــذرد امــا سرنوشــت ايــن 
ــز،  ــده از دوره قاجــار ني ــه جــا مان ــر تاريخــی ب اث
ــه  ــل ب ــن پ ــه از روی اي همچــون نوعروســی ک
ــميه  ــه تس ــد و وج ــرت ش ــه پ ــل رودخان داخ
ــودی  ــب و ناب ــا تخري ــد، ب ــرده« ش ــه دم »گيش

ــت. ــورده اس ــره خ گ
ــر در فهرســت بناهــای  ــن اث ــت اي ــا وجــود ثب ب
ــی  ــچ اقدام ــا هي ــه تنه ــی ن ــور ول ــی کش ميراث
ــه بلکــه  ــا صــورت نگرفت ــن بن ــرای مرمــت اي ب
رشــد و نفــوذ ريشــه گياهــان بــه داخــل آجرهای 
قرمــز، ســرعت تخريــب ايــن پــل دوره قاجــار را 

ســرعت بخشــيده اســت.

l»گیشه دمرده« بی نام و نشان
بــا اينکــه پــل در 300متــری جــاده اصلی رشــت 
بــه شــهرهای شــرق گيــان اســت؛ ولــی حتــی 
ــر هــم در نبــش جــاده  يــک تابلــوی معرفــی اث
ديــده نمــی شــود تــا بــه مســافران نويــد بازديــد 

از يــک اثــر ميراثــی را بدهــد.
انــگار ايــن پــل، هماننــد نامــش نفريــن شــده و 
ــز  ــی مهــری ای کــه در حقــش مــی شــود ني ب
متأثــر از ايــن نفريــن اســت چــرا کــه در گويــش 
ــروس« و  ــای »ع ــه معن ــه« ب ــی، »ِگيش گيلک
ــه  ــت و »گيش ــرده اس ــای ُم ــه معن ــرَده« ب »َدَم
ــد،  ــی ده ــا م ــرده« معن ــروس م ــرده« »ع دم
ــل  ــرای ايــن پ ــد سرنوشــتی کــه ب درســت مانن

ــت. ــورده اس ــم خ رق

lروایت عروس مرده و داماد مجنون
در روايــت مردمــان روســتای »جيرســرا«، در 
ــروس  ــه ع ــی ک شــب جشــن عروســی، هنگام
را ســوار بــر اســب بــه خانــه بخــت مــی بردنــد، 
ــل  ــروس داخ ــتا، ع ــل روس ــور از پ ــه عب در ميان
رودخانــه مــی افتــد. جســد عــروس در آب ناپديد 

ــون مــی شــود. ــاد هــم مجن و  دام
ــی،  ــر تاريخ ــن اث ــی اي ــده ثبت ــد در پرون هرچن
ــی  ــی حقيق ــرده« را روايت ــه دم ــت »گيش رواي
ــن  ــی بنظــر مــی رســد اي ــد؛ ول ضبــط کــرده ان
روايــت، افســانه ای ريشــه دار بــه وســعت 
جغرافيــای گيــان اســت، زيــرا چنديــن رودخانه 
ــتان  ــطح اس ــرده« در س ــه دم ــام »گيش ــه ن ب
گيــان وجــود دارد کــه اهالــی روســتاهای 
مذکــور نيــز روايتــی کــم و بيــش مشــابه روايــت 
ــروس  ــر ع ــی ب ــد؛ مبن ــرا« دارن ــردم »جيرس م

ــه. ــاد ديوان ــه در آب و دام غرق
ــه نظــر مــی رســد کــه ريشــه  ــن حــال ب ــا اي ب

ــطوره  ــه اس ــوده و ب ــر ب ــق ت ــانه عمي ــن افس اي
طلــب آب و فديــه دادن بــه الهــه آناهيتــا برمــی 

ــردد. گ
 

lتخریــب؛ سرنوشــت شــوم »گیشــه 
دمــرده«

بــه پــل کــه مــی رســی، درختــان تنومنــد رشــد 
ــل  ــه و اطــراف و روی پ ــم رودخان ــرده در حري ک
بقــدری زيــاد اســت که نــه موج شــکن هــای آن 
بــه خوبــی ديــده مــی شــود و نــه خــود پــل قابل 

رويــت اســت.
تمامــی طــاق هــای پــل در انبــوه زوايــد گياهــی 
ــل  ــی داخ ــه کل ــل ب ــاه پ ــده و جانپن ــد ش ناپدي
رودخانــه فروريختــه اســت. از ســنگفرش صيقلی 
معمــول پــل هــای خشــتی رودخانــه هــم خبری 
ــه  ــار ب نيســت تنهــا در بلنــدی جنــاق وســط، آث
جــا مانــده از ســنگ هــای کف پــوش پيداســت.
ــر  ــن اث ــت اي ــرا«، قدم ــتای جيرس ــار »روس دهي
ــی  ــبت م ــار نس ــش از قاج ــه پي ــی را ب تاريخ
دهــد و روايــت عــروس غــرق در آب را حقيقتــی 
تاريخــی مــی دانــد کــه از کهنســاالن ســينه بــه 

ــه آنهــا رســيده اســت. ســينه ب
علــی عيــزاده مــی گويــد: ايــن رودخانــه از 
ــير  ــداد مس ــت و در امت ــفيدرود اس ــعبات س ش
ــده« رســيده و از ســمت  ــه »حاجــی بکن خــود ب
»خشــکبيجار« بــه دريــای خــزر مــی ريــزد و در 
مســير خــود در ســمت اللــه دشــت نيــز از »پــل 

ــد. ــی کن ــور م ــورد« عب ــه پ خشــتی مرغان

وی خاطــر نشــان مــی کنــد: زوايــد گياهی رشــد 
ــاد اســت. ريشــه  کــرده در ســطح بنــا خيلــی زي
هــای درختــان بــه خصــوص انجيــر، بــه قــدری 
داخــل آجرهــای قرمــز فــرو رفته کــه کنــدن آن 
ــر  ــدون نظ ــر ب ــدور نيســت و اگ ــی مق ــه راحت ب
ــا  ــد؛ حتم ــی باش ــراث فرهنگ ــان مي کارشناس

آســيب بيشــتری بــه بنــا مــی زنــد.
عليــزاده يــادآور مــی شــود: بعــد از احــداث جــاده 
ــر  ــل کمت ــن پ ــتفاده از اي ــد، اس ــی جدي دسترس
شــده و متاســفانه مســئوالن محلــی نيــز بــرای 
مرمــت ايــن بنــا اقدامــی نکــرده انــد درصورتــی 
کــه »مرغانــه پــورد« ســال گذشــته مرمت شــد.

lغربــت اثــر تاریخــی بــه جــا مانــده 
ــار از دوره قاج

کارشــناس ثبــت آثــار بناهــای تاريخــی گيــان 
ــر  ــن اث ــد: اي ــی گوي ــل م ــن پ ــاره اي ــز درب ني
تاريخــی، در 12کيلومتــری شــرق شــهر رشــت 
ــرق  ــه ش ــت ب ــی رش ــاده اصل ــری ج و 300 مت
ــی آن در  ــده ميراث ــه و پرون ــرار گرفت ــان ق گي
ــران ارســال شــد. ــه ته ــاه ســال ۸2 ب ــرداد م خ
ــرداد  ــد: 14م ــی افزاي ــور م ــماعيل پ ــه اس فاطم
همــان ســال ايــن اثــر بــا چنــد بنــای ديگــر در 
شــورای ميراثــی اســتان هــای شــمالی بــه ثبــت 

ملــی رســيد.
وی در توضيــح مشــخصات ايــن اثــر يــادآور می 
ــه  ــک دهان ــرده دارای ي ــه َدَم ــل ِگيش ــود: پ ش
اصلــی به طــول 910 ســانتی متــر در وســط و دو 

دهانــه کوچــک ديگــر در طرفيــن آن بــوده کــه 
ــه  ــياب ب ــروز س ــع ب ــی و مواق ــول پرآب در فص
ــن دارای  ــده و همچني ــی آم ــه اصل کمــک دهان
دو مــوج شــکن نيــم دايــره بــه قطــر 100ســانتی 
متــر در دو طــرف دهانــه اصلــی و در کنــار دهانه 

هــای کوچــک در ضلــع جنوبــی اســت.
ــل  ــول پ ــد: ط ــی ده ــه م ــور ادام ــماعيل پ اس
ــاع آن  ــوده و ارتف ــر ب ــرض آن 4.5۶ مت 2۶ و ع
از بلندتريــن نقطــه تا ســطح بســتر رودخانــه 5.5 
ــل شــرقی-  ــری پ ــرار گي ــر اســت. جهــت ق مت
ــه  ــاری از راه پل ــی آن آث ــع جنوب ــی و در ضل غرب
ــه و  ــه ســطح رودخان ــردم ب جهــت دسترســی م
يــا دهانــه هــای کوچــک بــه چشــم مــی خــورد. 
قطــر طــاق دهانــه اصلــی 72 ســانتی متــر و نوع 

ــی اســت. آن جناق
طبــق گــزارش ســازمان ميــراث فرهنگــی، ايــن 
پــل هــم اکنــون نيــز در مســير يکــی از راه هــای 
ــی روســتای بلســبنه نيــز  ــوده و اهال روســتايی ب
ــادآور  ــام آن ي ــد و ن ــی کنن ــردد م از روی آن ت
حکايــت تاريخــی بــرای کســانی اســت کــه بــه 

ــد. ــا آن آشــنايی دارن نوعــی ب
مســئول فنــی معاونــت ميــراث فرهنگی اســتان 
گيــان ميــز دربــاره ايــن اثــر تاريخــی توضيــح 
مــی دهــد: بــر اســاس نظــر کارشناســان قدمــت 

يــاب، ايــن اثــر متعلــق بــه دوره قاجــار اســت.
ــال  ــرداد س ــه در خ ــرد ک ــمی ف ــا هاش عليرض
ــت  ــرای ثب ــر را ب ــن اث ــی اي ــده ثبت 13۸2پرون
آمــاده کــرده، تصريــح مــی کنــد: در زمــان 
ــده،  ــدارک پرون ــل م ــرای تکمي ــر ب ــی اث بررس
زوايــد گياهــی پيرامــون اثــر زدوده شــد، ولــی از 
ــل  ــرای مرمــت پ ــاری ب آن ســال تاکنــون، اعتب

ــت. ــه اس ــص نيافت تخصي
وی تأکيــد مــی کنــد: اعتبــار ناکافــی تخصيــص 
يافتــه از ســوی دولــت، جوابگــوی تعــدد و 
پراکندگــی بناهــای ميراثــی گيــان نيســت و بــا 
اينکــه پــل تاريخــی »مرغانــه پــورد« نيــز ســال 
گذشــته در هميــن شهرســتان مرمــت شــد، ولی 
هنــوز ســازمان ميــراث فرهنگی نتوانســته اســت 

ــد. ــکاران را پرداخــت کن ــب پيمان طل
ــئوالن  ــد: مس ــی کن ــح م ــرد تصري ــمی ف هاش
ــتان  ــراث اس ــه مي ــد ب ــی باي ــم م ــی ه محل
ــد،  ــازه ندهن ــاری داده و اج ــار ي ــن اعتب در تأمي
ــان  ــه ش ــی منطق ــت تاريخ ــه هوي ــی ک بناهاي

ــرود. ــن ب ــت، از بي اس
ــای گيلکــی  مرحــوم شــيون فومنــی شــاعر توان
ــرده«  ــه دم ــروف »گيش ــه مع ــرا، در منظوم س
ــان  ــل اشــاره و در پاي ــن پ ــت اي ــه حکاي خــود ب
منظومــه، بــه نکتــه ای جالــب توجــه اشــاره مــی 
کنــد و آن اينکــه، مــردم روســتا هــم مســئوليت 
پذيــر نبــوده و خواســتار مرمــت پــل نبــوده انــد 
ــه  ــرا -ک ــتای جيرس ــی روس ــر اهال ــه اگ ــرا ک چ
ــردد  ــوان ت ــه عن ــتی ب ــل خش ــن پ ــه از اي روزان
ــد-  ــی کنن ــتفاده م ــه اس ــن دو ســوی رودخان بي
ــرای  ــه ای ب ــتان مطالب ــی اس ــراث فرهنگ از مي
ــن  ــرای تأمي ــی ب ــا عزم ــتند؛ حتم ــت داش مرم
اعتبــار هــم صــورت مــی گرفــت و نفريــن 
ــر تاريخــی نمــی  ــن اث ــر اي ــا، دامنگي افســانه ه

ــد. ش

پل خشتی »گیشه َدمرِده« در حال تخریب است
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میـراث ایــران

کــه  کنــار«  »زیبــا  تاریخــی  حمــام 
یــادگاری از دوره ناصــری اســت، در 
حالــی رو بــه تخریــب اســت کــه از 
ثبــت در فهرســت آثــار میراثــی کشــور 

و گیــان محــروم مانــده اســت. 
از  و  زیباسـت،  هـم  هنـوز  کنـار  زیبـا 
فخرآبـاد کـه مـی گـذری، البـه الی نـی 
هـای حاشـیه رودخانـه نمایان می شـود.

بخشـی از بافـت سـنتی مجموعـه بـازار زيبـاکار -کـه در حريـم 
رودخانـه »اوشـمک« شـکل گرفتـه- هنـوز پابرجاسـت و بـرای 
بازديدکننـدگان خاطـره نوسـتالژيک ايجاد مـی کند. در سـال های 
اخير سـاخت و سـازهای زيادی توسـط نهاهای مختلـف در زيباکنار 
صـورت گرفتـه و وياسـازی بافت سـنتی آن را از بين برده اسـت و 
حـاال منطقـه آزاد انزلی هم محـدوده حضور خود را گسـترش داده و 
بـا نصـب تابلويی در مصـب رودخانه سـفيدرود، حضور بـدون فنس 

کشـی خـود را تـا پايـان زيباکنار اعام داشـته اسـت!
ــم  ــار ه ــنتی زيباکن ــت س ــدک باف ــان ان ــب هم ــم تخري ــاال بي ح
بيشــتر شــده و ايــن بيــم بــا شــنيدن خبــر تخريــب بخش هايــی از 

حمــام تاريخــی زيباکنــار، شــدت گرفتــه اســت.
حمـام تاريخی زيباکنـار، نزديک رودخانـه و ضلع شـمالی »کارخانه 
برنجکوبـی« پادنـگ قـرار دارد. درب اصلی حمـام از ميانه بـازار باز 
مـی شـد. از وقتـی حمـام هـا از کاربـری خـود خـارج شـدند، حمام 
زيباکنـار نيز در کـش و قوس مالـکان و وارثان جديد چند پاره شـده 
اسـت و دو بخـش آن انبـار دو تن از وارثان شـده و بخـش هايی نيز 

به منظـور ايجـاد مغـازه در حال تخريب اسـت.
 

lتخریب گنبدها و نورگیرهای حمام زیباکنار
حمـام زيباکنـار، دارای طـاق و گنبدهـای متعدد اسـت. نورگيرهايی 
بـاالی گنبدهـا کـه آفتـاب لـب دريـا را بـه زيبايـی داخـل بنـا می 
تابانـد. شـدت تخريـب به حـدی اسـت که عمـا حمام نمـی توان 
خوانـدش، بخش زيـادی از بنا توسـط مالـکان فعلی تبديل بـه انبار 
کاال شـده اسـت. از بخـش مخروبـه مـی تـوان داخـل بنـا را ديـد؛ 

خزينـه اش بـی آب مانـده و تونـش حـرارت هيزم نـدارد.
ــه، کاشــی هــای  خشــت هــای قطــور مربعــی شــکلش فروريخت
قديمــی زيــر پلــه رنــگ بــه رخســار نــدارد. حــوض پاشــويه بــی 
تألــو آب، لبــه هايــش تــرک خــورده، جلبــک هــای خشــکيده بــر 
ديــواره هــای خزينــه و شيشــه هــای حبابــی  بــاالی نورگيرهــای 

گنبدهــای ســقف، شکســته و فروريختــه اســت.
حمامــی کــه روزگاری پذيــرای ملوانــان، ماهيگيــران و تجــاری بود 
ــال و  ــی ي ــد؛ حــاال ب ــد مــی کردن ــت و آم ــدر رف ــن بن ــه اي ــه ب ک

کوپــال بــه حالــت اغمــا افتــاده اســت.

lحمامی به قدمت دوره ناصرالدین شاه
ــد  ــه، چن ــک رودخان ــنتی و نزدي ــت س ــای باف ــازه ه ــان مغ در مي
ــای  ــد. گرم ــده ان ــع ش ــه ای جم ــوه خان ــاط قه ــرد در حي پيرم
شــهريور، نــه چــای مــی طلبــد و نــه قهــوه. تنهــا ســايه ای درخت 

ــای دور. ــته ه ــی از گذش ــپ و گفت و گ
ــه  ــا ده ــد: ت ــی گوي ــام م ــن حم ــاره اي ــازار درب ــی ب ــی از اهال يک
هفتــاد حمــام پابرجــا بــود، ولــی از وقتــی همــه خانــه هــا صاحــب 

حمــام شــدند؛ تــون ايــن حمــام نيــز يــخ کــرد.
ــار بعــد از  ــاد مــی آورد کــه حمــام زيباکن ــه ي يکــی از پيرمردهــا ب
آنکــه از رونــق افتــاد، مدتــی قهــوه خانــه شــد. ولــی تجــارت کــه 
رونــق نداشــته باشــد و کشــتی هــای تجــار کــه بــه گل بنشــيند، 

نــه حمــام را بــه کار مــی آد و نــه قهــوه خانــه.
يکــی ديگــر از اهالــی زيباکنــار نيــز توضيــح مــی دهــد: قبــا ايــن 
حمــام کاشــی کاری هــای ســنتی زيبايی داشــت ولــی بعــدا مالک 

حمــام، کاشــی هــا را بــه منظــور بهداشــت بيشــتر تعويــض کــرد. 
ــی داد  ــان م ــه نش ــت ک ــه داش ــک کتيب ــم ي ــام ه ــردرب حم س

حمــام در ســال 1292 ســاخته شــده اســت.
ــخ کشــور قمــری  ــوی اول، تاري ــا پيــش از پهل ــد: ت وی مــی افزاي
ــام  ــم، حم ــه را بپذيري ــن گفت ــر اي ــس اگ ــد پ ــی ش ــبه م محاس
ــوه مظفرالديــن شــاه در  ــه، ن ــار، قبــل از حضــور فخــر الدول زيباکن
ايــن محــدوده ســاخته شــده  و بــه احتمــال زيــاد در نيمه ســلطنت 

ــد ســاخته شــده باشــد. ناصرالديــن شــاه قاجــار مــی باي
 

lمشکالت حقوقی و اسنادی حمام
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن فعل ــی از مالکي ــواه« يک ــژه خ ــن آمي »حس
اتفــاق دو بــردار ديگــر حمــام را 15 ســال پيــش از شــخصی بــه نام 
»محمــودی خــواه« خريــداری کــرده اســت. محمــودی خــواه نيــز 

ــود. حمــام را از جهــاد کشــاورزی گرفتــه ب
وی مــی گويــد: حمــام بــه شــدت مخروبــه شــده و نيــاز بــه مرمت 
اساســی دارد بــا ايــن حــال مالــکان فعلــی قصــد تخريــب کامــل 
ــد  ــاش دارن ــندی، ت ــع مشــکل س ــس از رف ــد و پ ــام را ندارن حم

ــد. ــری دهن ــر کارب ــرده و آن را تغيي ــت ک ــام را مرم حم
ولـی اطاعـات محلی گويـای تخريـب بخشـی از حمام اسـت. به 
گفته بحـری، دهيار زيباکنـار اين حمـام بعد از انقاب توسـط جهاد 
کشـاورزی مرمـت و اجاره داده شـده اسـت. عرصه حمام در ليسـت 
امـاک سـتاد اجرايی فرمان حضرت امـام قـرار دارد و  مالکان فعلی 
به دليل مشـکات حقوقـی و ثبتی تاکنون نتوانسـته اند بنـا را بطور 

کامل تخريـب و مجوز نوسـازی بگيرند.

lارســال پرونــده پیــش ثبتــی حمــام زیباکنــار بــه 
ــراث کشــور می

ــراث  ــی اداره کل مي ــای تاريخ ــت بناه ــئول ثب ــناس مس کارش
فرهنگــی گيــان، دربــاره حمــام هــای تاريخی اســتان مــی گويد: 
معمــاران بومــی گيــان روش ســاخت حمــام را کمتر می دانســتند 
و بيشــتر حمــام هــای عمومــی گيــان توســط غيــر گيانــی هــا 
ســاخته شــده اســت. مالــک حمــام معمــوال شــخص ديگــری بوده 

و ســرقفلی آن بــه گيانــی هــا واگــذار مــی شــده اســت.
ــان  ــه در گي ــی ک ــام هاي ــد: حم ــی افزاي مهــدی ميرصالحــی، م
ــه آنهــا رســيدگی نمــی شــود، بــه  بديــن شــکل باقــی مانــده و ب
ايــن دليــل اســت کــه هــم مالــک اصلــی و هــم ســرقفل دار، بــه 
ــرقفل دار و  ــه س ــن ورث ــن چندي ــام بي ــه و حم ــدا رفت ــت خ رحم

ــه دســت شــده اســت. ــک دســت ب مال
ــاری  ــوع معم ــان در ن ــای گي ــام ه ــد: حم ــی کن ــح م وی تصري
ــد.  ــای خشــک دارن ــتان ه ــای اس ــام ه ــا حم ــاوت فاحشــی ب تف
ــدی و  ــزی گنب ــای مرک ــتان ه ــد اس ــام مانن ــدا حم ــان ابت در گي

ــرای جلوگيــری از نفــوذ  ــا نورگيــر ســاخته مــی شــد و ســپس ب ب
رطوبــت و بــاران، ســقف دومــی بــا شــيروانی و ســفال، روی طــاق 

ــرار مــی گرفــت. ــدی ق هــای گنب
ــه  ــد: ب ــی گوي ــار م ــام زيباکن ــت حم ــاره موقعي ــی درب ميرصالح
دليــل بنــدر بــودن زيباکنــار و منطقــه تحــت نفــوذ شــاهان قاجــار 
و پهلــوی، حمــام در آن زمــان رونــق خوبــی داشــت. ولــی حمــام 
زيباکنــار هــم ماننــد ديگــر حمام هــای عمومــی ايــران، بعــد از گاز 

کشــی و تقريبــا بعــد از دهــه 70 عمــا تعطيــل شــد.
وی ضمـن برشـمردن ويژگـی هـای معماری ايـن اثـر تصريح می 
کنـد: حمـام قبـا کاشـی کاری هـای سـفيد و آبی سـنتی داشـته 
اسـت، مـاط آن از سـاروج و آجر سـاخته شـده و دارای طـاق های 
جناقی بـه همراه نورگير باالی سـقف اسـت. قبا يک چـاه آب هم 
بـرای تاميـن آب خزينه داشـت و تون حمـام  با هيـزم کار می کرد.

ميرصالحــی از پرونــده پيــش ثبتــی ايــن اثــر تاريخــی خبــر داده و 
مــی افزايــد: در مجمــوع ايــن بنــا واجــد شــرايط ميراثــی شــناخته 
ــا جمــع آوری  ــده شــده و ب ــه تکميــل پرون شــده و اطاعــات اولي
و تکميــل عکــس و ديگــر مســتندات موجــود، پرونــده بــه ميــراث 

فرهنگــی کشــور ارســال مــی شــود.
وی ابــراز اميــدواری مــی کنــد بــه زودی حمــام تاريخــی زيباکنــار 

در  فهرســت بناهــای ميراثــی کشــور ثبــت شــود.
 

lاجازه تخریب به مالکان داده نشده است
از آنجايــی کــه منطقــه زيباکنــار جــزو محــدوده مديريتــی منطقــه 
آزاد انزلــی اســت، مديــر گردشــگری منطقــه آزاد نيــز در ايــن بهــره 
توضيــح مــی دهــد: مالــکان فعلــی ايــن حمــام ميراثــی، بــه دنبــال 
تخريــب بنــا و تغييــر کاربــری هســتند و بــا توجــه بــه اينکــه ايــن 
محــدوده تحــت مديريــت منطقــه آزاد بــوده و منطقــه آزاد انزلــی 
بــه عنــوان نماينــده دولــت، حاکــم منطقــه اســت، تاکنــون اجــازه 

تخريــب ايــن حمــام را نــداده اســت.
مهــدی کوچکــی نــژاد مــی افزايــد: بناهــای تاريخــی، هويــت هــر 
منطقــه اســت و منطقــه آزاد جلــوی تخريــب را گرفتــه اســت. ولی 
تغييــر کاربــری ايــن بنــا مســتلزم رفــع مشــکات حقوقــی و ثبــت 

ميراثــی اســت.

lحمایــت میــراث فرهنگــی کشــور از احیــای 
ــی ــای تاریخ ــام ه حم

ــور  ــه منظ ــتورالعملی ب ــرا دس ــز اخي ــور ني ــی کش ــراث فرهنگ مي
ــاغ  ــا  اب ــتان ه ــه اس ــای تاريخــی ب ــام ه ــظ حم ــت از حف حماي

ــت. ــرده اس ک
معـاون ميراث فرهنگی کشـور نيز در ايـن باره می گويـد: به منظور 
حفـظ و ادامـه حياط حمـام هـای تاريخـی، برنامه های تشـويقی و 
حمايتـی در نظـر گرفته شـده تا اگـر حمام هـای تاريخـی عملکرد 

اصيل خـود را تـداوم دهنـد، از آنها حمايت شـود.
ــراث  ــازمان مي ــود: س ــی ش ــادآور م ــان ي ــن طالبي ــد حس محم
فرهنگــی کشــور اعتبــاری بــرای خريــد حمــام هــای تاريخــی  و 
حفــظ همــان کاربــری نــدارد ولــی مــی توانــد 50 درصــد هزينــه 
ــری کارشناســان  ــه کمــک بکارگي ــت و بهســازی را ب ــای مرم ه

ــد. ــل کن ســازمان تقب
وی تاکيــد مــی کنــد: برنامــه حمايتــی شــامل حمــام هايــی اســت 
ــته  ــان داش ــاز روز همچن ــتفاده از ني ــا اس ــود را  ب ــرد خ ــه کار ک ک

باشــند و از فضــای پيرامــون آن نيــز اســتفاده بهينــه شــود.
بــا ايــن حــال اگــر حمــام تاريخــی زيباکنار مشــکات ســندی اش 
نيــز رفــع شــود و بــه ثبــت ميراثــی هــم برســد؛ تنهــا در صورتــی 
مــی توانــد تحــت حمايــت ســازمان ميــراث فرهنگــی قــرار گيــرد 

کــه کارکــرد گذشــته خــود را حفــظ کنــد.
ــک  ــام در ي ــن حم ــری اي ــرار گي ــه ق ــه ب ــا توج ــه ب ــردی ک کارک
منطقــه گــردش پذيــر و بافــت بــازار، مــی توانــد موقعيتــی ممتــاز 

ــرش گردشــگر محســوب شــود. ــرای پذي ب

حمام تاریخی »زیبا کنار« در حال تخریب/ حسرت ثبت بر دل بنای ناصری
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میـراث ایــران

ــا ارواح، پــارک مــوزه  دریاچــه ممــرز ی
خشــکه داران و آشــیانه عقاب هــا ســفر 
ــدران  ــه مازن رویایــی و خاطــره آمیــز ب
را در آخریــن مــاه فصــل تابســتان 
ــد زد.  ــم خواه ــگران رق ــرای گردش ب

جاذبــه  می گيــرد،  قــرار  باختــر،  در  آفتــاب  هنگامی کــه 
منحصربه فــردی در مازنــدران رخ می نماينــد کــه گردشــگران 
ــب  ــه ارواح لق ــه ای ک ــد، از درياچ ــود می خوان ــه خ ــتانه را ب تابس
گرفتــه تــا ســفر بــه ســرزمين پلکانــی آالشــت در ســوادکوه. انــگار 
پله پلــه تــا آســمان مــی روی و ســتارگانی کــه در مخمــل آســمان 
ــذت  ــوان ل ــد و می ت ــر می يابن ــوه ای ديگ ــد، جل ــو می زنن سوس
ســفر بــه آالشــت را باتجربــه يک شــب زيبــای رصــدی از زميــن 

ــرد. ــمان ب ــا اوج آس ت
ــن  ــته از قواني ــه برخاس ــته و منظــم محيط زيســت ک ــض پيوس نب
ــه،  ــردم منطق ــوم م ــکل گيری آداب ورس ــر ش ــت ب ــت اس طبيع
تکويــن آن و همچنيــن چهــره و پوشــش مردمــان نقــش داشــته 
اســت. گونه هــای گلگــون ســاکنان هميشــگی منطقــه، نشــان از 
ــای زمســتانی کوهســتان دارد  ــرمای روزه ــا در س مجــاورت آن ه
ــان  ــر زن ــتان ماه ــه در دس ــنتی ک ــگ و س ــای رنگارن و پاپوش ه
ــرای  ــی ب ــظ خوب ــود، محاف ــه می ش ــل بافت ــا شــش مي ــه ب منطق
ــف  ــق مختل ــه مناط ــفر ب ــا از س ــادگاری زيب ــرد و ي ــای س روزه

ــت. ــدران اس مازن
درياچــه ممــرز کــه تــاالب ارواح شــهره اســت در نوشــهر واقع شــده 
ــتای  ــمال روس ــه ش ــری ب ــج کيلومت ــد پن ــدن آن باي ــرای دي و ب
ــوه  ــگل انب ــان جن ــه مي ــی ک ــت، جاي ــع نوشــهر رف ــدر از تواب چلن
ــدود  ــه در ح ــول درياچ ــت. ط ــده اس ــی گم ش ــرگ  هيرکان پهن ب
700 متــر و عــرض آن 300 متــر اســت، در درون درياچــه درختــان 
ــد. ــی ايجــاد کرده ان ــد کــه منظــره جالب ــرار دارن خشک شــده ای ق
مهــدی اســحاقی رئيــس اداره ميــراث فرهنگــی نوشــهر می گويــد: 
بــرای دسترســی بــه ايــن درياچــه در کيلومتــر 12 مســير نــور بــه 
ــد وارد جــاده فرعــی روســتای  ــوش، باي ــس از جــاده ون نوشــهر پ
چلنــدر و صاح الديــن کای ســفلی شــد و بعــد از عبــور از روســتا 
بــه محيط بانــی خواهيــد رســيد. بعــد از انجــام اقدامــات اداری الزم 
ــه  ــر ادام ــول 10 کيلومت ــه ط ــمالی را ب ــاده ش ــی ج در محيط بان

ــد. دهي
وی می گويــد: پــس از مشــاهده تابلــوی دشــت و بنــد ممــرز وارد 
جــاده فرعــی شــويد، ايــن جــاده فرعــی شــمارا بــه درياچــه بنــد 

ممــرز خواهــد رســاند.
ــر و  ــدران بک ــای مازن ــياری از جاذبه ه ــد بس ــاالب ارواح همانن ت
ناشــناخته مانــده اســت و زيبايــی طبيعــت و تاقــی جنــگل و دريــا 

ــاره  ــه نظ ــا ب ــت زيب ــن طبيع ــوان در اي را می ت
ــت. نشس

از تــاالب ارواح کافــی اســت چنــدده کيلومتــری 
بــه ســمت غــرب مازنــدران و بــه پــارک مــوزه 
جنگلــی خشــکه داران تنکابــن برويــم. مــوزه ای 
طبيعــی و جنگلــی در 30 کيلومتــری تنکابــن به 
ــه  ــا فاصل ــا دري ــر ب ــا 120 مت ــه تنه ــوس ک چال

دارد.
به عنــوان  حفاظت شــده  منطقــه  ايــن 
تنهــا جنــگل جلگــه ای و بکــر و از آخريــن 
جنگلــی  اکوسيســتم های  بازمانده هــای 

می شــود. محســوب  ايــران  شــمال  جلگــه ای 
عبــاس مهــدی کارشــناس ميــراث فرهنگــی مازنــدران می گويــد: 
در حاشــيه ايــن منطقــه نيــز يــک مــوزه تاريخــی طبيعــی ايجــاد 
ــمال  ــش ش ــات وح ــيدرمی از حيوان ــه تاکس ــه مجموع ــده ک ش
ايــران را بــه نمايــش گــذارده و همــواره مــورد اســتقبال محققــان و 
ــوان  ــا هماهنگــی اداره محيط زيســت می ت دانش پژوهــان اســت ب

از ايــن جاذبــه بازديــد کــرد.
 

خاطــره ســفر بــه مازنــدران را بايــد بــا ســفر بــه آالشــت، ســرزمين 
پلــه کانــی و آشــيانه عقاب هــا تکميــل کــرد، کانــی دور از 
ــوای  ــتان ها، ه ــش کوهس ــر از آرام ــهرها، پ ــال کان ش قيل وق

ــينان. ــن روستانش ــای باط ــا و صف ــاک جنگل ه پ

lسفر به آشیانه عقاب ها در آالشت
رفت وبرگشــت ماکوهــا از ميــان تارهــای ســپيد، ثانيه هــای 
ــازد  ــه می س ــم جاودان ــود جاجي ــر وج ــده را ب ــان بافن ــی زن زندگ
ــمد  ــم و ش ــد. جاجي ــود باش ــدگان خ ــر آفرينن ــر هن ــا حکايت گ ت
ــه  ــی ک ــوده، زنان ــار ب ــن دي ــد اي ــان هنرمن پيشکشــی ديگــر از زن
رنــگ هنــر بــر دستانشــان بيشــتر از صنعــت نقــش بســته اســت.
در آالشــت، خانه ســازی نيــز بــا مقتضيــات اقليمــی محيــط 
کوهســتان هماهنگــی يافتــه و خانه هــا درشــيب کــوه بناشــده اند، 
ــوز  ــهر، هن ــای ش ــر نم ــد و تغيي ــازهای جدي ــود ساخت وس باوج
ــک و  ــای باري ــهر، کوچه ه ــی ش ــت تاريخ ــوان در باف ــم می ت ه
ــی عريــض کــه ســرما را در  ســنگ فرش شــده، ديوارهــای کاه گل
ــی را  ــا ســقف و نمــای چوب ــی ب ــد و خانه هاي ــوذ نمی دهن خــود نف

ــرد. مشــاهده ک
ــش از  ــت بي ــا قدم ــه ای اســت ب ــا، خان ــن خانه ه ــه اي ســرآمد هم
يــک قــرن کــه اکنــون مــوزه مردم شناســی آالشــت شــده اســت، 
ــوط  ــم بل ــای محک ــس خشــت و چوب ه ــه از جن ــه ای دوطبق خان
ــدر  ــوب راش را ک ــرخ چ ــگ س ــان رن ــت زم ــد قدم و راش. هرچن
کــرده اســت و تفــاوت رنــگ آن بارنــگ قهــوه ای روشــن چــوب 
ــا کاســته  ــی بن ــا از زيباي ــدان قابل تشــخيص نيســت ام ــوط چن بل

نشــده اســت.
 هنــوز هــم برخــی زنــان منطقــه، معيشــت خــود را از طريــق بافت 
جاجيــم می گذراننــد. ايــن زنــان در کارگاه صنايع دســتی کــه 
ــراث فرهنگــی و گردشــگری شهرســتان  ــه همــت ســازمان مي ب
ســوادکوه در آالشــت دايــر شــده اســت بــه بافــت انــواع جاجيــم، 

ــه مشــغول هســتند. شــمد و حول

lچشمه پرنقش و نگار سورت
ــدران ســفر کــرد و چشــمه های هــزار رنــگ و  ــه مازن ــوان ب نمی ت
جادويــی، بــاداب ســورت ســاری رانديــد، چشــمه ای پررمــزوراز کــه 
ــن  ــت. اي ــت اس ــاهکارهای طبيع ــگفت انگيزترين ش ــی از ش يک
ــا  ــطح دري ــری از س ــاع 1۸41 مت ــه در ارتف ــهور ک ــمه مش چش
ــوان  ــان، آشناســت و به عن ــردان جه ــت گ ــرای طبيع ــده، ب واقع ش
ششــمين چشــمه طبيعــی جهــان ثبت شــده اســت. چشــمه 
ســورت ســاری در همــه فصــول مهمانــان خــود را دارد و تابســتان 
گــردی در اطــراف ايــن چشــمه رؤيايــی، خاطــرات زيبــای شــمال 
ــرای هميشــه زنــده می کنــد و فراموشــی آن جاذبه هــا، امــری  را ب

محــال اســت. 
 چشــمه زيبــا و ســحرانگيز ســورت برخــاف ديگــر چشــمه های 
ــا  ــف ب ــمه مختل ــه چش ــت و از س ــن اس ــان رنگي ــور و جه کش
ــده اســت  ــزه تشکيل ش ــو و م ــگ، ب ــر رن ــاوت ازنظ ــای متف آب ه

کــه هــر طبيعت گــردی را به ســوی خــود می خوانــد. 
ــی  ــمه رؤياي ــه چش ــری ب ــود و س ــدران ب ــان مازن ــوان مهم نمی ت
ســورت نــزد و چشــمه های معــروف بــه اکســير حيــات رانديــد. دو 
چشــمه معــروف به اکســير حيــات در حاشــيه چشــمه ســورت قرار 
دارنــد کــه آبشــان بــه رنــگ نارنجــی و تــرش مــزه هســتند کــه 

ــند.  ــن می جوش ــق زمي ــابه های گازدار از عم ــد نوش همانن
ايــن اثــر زيبــا و ديدنــی کــه حــدود ســه هکتــار را در برمی گيــرد، 
ــا  ــی ب ــيده از جنگل هاي ــای پوش ــات و تپه ه ــه ارتفاع ــمال ب از ش
ــای  ــرف به دره ه ــوب مش ــد، از جن ــوزنی برگ می رس ــان س درخت
پايين دســت و از شــرق در مجــاورت ارتفاعــات پوشــيده از گياهــان 
ــز روســتای اروســت  ــه ای و درختچه هــا اســت. غــرب آن را ني بوت

احاطــه کــرده اســت.

دریاچه پررمز و راز ارواح و آشیانه عقاب ها

علیرضا   نوری 
کجوریان
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بــه  عرب هــا  ربــاط 
عنــوان یکــی از آثــار 
تاریخــی ســبزوار جهت 
بخــش  بــه  مرمــت 
خصوصــی واگــذار شــد 
امــا بــا گذشــت ســه 
ســال از ایــن واگــذاری، 
صحبت هــای جدیــدی دربــاره علــت تعلــل 

می شــود.  شــنیده  بازســازی  در 

ســبزوار بــا دارا بــودن 900 اثــر و بنــای تاريخــی، 
ــدد  ــای متع ــه ه ــن و جاذب ــينه ای که ــا پيش ب
ــه  مناطــق مســتعد  ــی و فرهنگــی از جمل طبيع
ايــران بــرای رونــق صنعــت گردشــگری اســت، 
ايــن منطقــه 20 درصــد آثــار تاريخــی خراســان 
رضــوی را در خــود جــای داده امــا اســتعدادهای 
گردشــگری آن مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.
ــه لحــاظ اهميــت بحــث گردشــگری و حفــظ  ب
ــی،  ــراث مل ــی و مي ــای فرهنگ ــای بناه و احي
ــار تاريخــی شهرســتان ســبزوار از  ــدادی از آث تع
جملــه کاروانســرای تاريخــی »حــاج عبدالصانــع 
ــه  ــا« ب ــرب ه ــاط ع ــه »رب ــروف ب ســبزوار« مع
بخــش خصوصــی واگــذار شــد تــا بــا هماهنگی 
اداره اوقــاف و ميــراث فرهنگــی نســبت بــه 
مرمــت و بهســازی بنــا اقدام شــود و گردشــگران 
بتواننــد از آن بــه عنــوان يــک مجتمع تجــاری و 

ــد. رفاهــی اســتفاده کنن
ــه بخــش  ــاط عــرب هــا پيــش از واگــذاری ب رب
خصوصــی، محلــی بــرای تجمــع معتــادان 
و بســياری از مشــاغل کاذب از جملــه پرنــده 
فروشــی و... بــود و قســمت هــای قابــل توجهــی 
از آن آســيب ديده بــود، ورود ســرمايه گــذار برای 
احيــای ايــن بنا فرصــت خوبــی در راســتای تغيير 
ــود  ــبزوار ب ــگری س ــوزه گردش ــول در ح و تح
ــه  ــود يک ســاله ب ــرار ب ــا مجموعــه ای کــه ق ام
ــرداری برســد در فــراز و نشــيب فــراوان  بهــره ب
و پيچيدگــی هــای اداری و قانونــی گرفتــار 
شــد کــه بــه دنبــال آن هم اکنــون شــاهد 
تعطيلــی پــروژه بازســازی »ربــاط عــرب هــا« در 

ــتيم. ــبزوار هس ــتان س شهرس

ــی  ــاط تاریخ ــه رب ــا ب ــری ه lبی مه
ــا عــرب ه

ــراث فرهنگــی  ــتان شناســی مي کارشــناس باس
ــر  ــن اث ــنامه اي ــه شناس ــاره ب ــا اش ــبزوار ب س
تاريخــی می گويــد: ربــاط تاريخــی عــرب هــا از 
ــه شــاه عباســی  جملــه مــکان هــای معــروف ب
ــه  ــه اســت ک ــده دوره صفوي ــا مان ــه ج ــار ب از آث
در محــدوده خيابــان بيهــق غربــی ســبزوار واقــع 

ــت. ــده اس ش
حســين عبــداهلل زاده بــا بيــان اينکــه ايــن 
کاروانســرا از نــوع چهــار ايوانــی و چهــار اصطبلی  
بــا حيــاط  مرکــزی اســت، ادامــه می دهــد: 
بــه هنــگام نقــل و انتقــاالت قــدرت سياســی از 
ــه صــدام حســين  در عــراق،  گروهــی   بلبــک ب
از ايرانيــان مقيــم ايــن کشــور بــه جــرم ايرانــی 
بــودن از عــراق اخــراج مــی شــوند و بــه نســبت 
بيــن شــهرهای ايــران ســاکن می شــوند و از آن 
ــه  ــه ســبزوار مــی آينــد  کــه ب گــروه تعــدادی ب
ــاط  ســاکن  دســتور حکومــت وقــت  در ايــن رب

ــی شــوند. م

ــه در  ــا ک ــرب ه ــاط ع ــد: رب ــار می کن وی اظه
دوران قاجاريــه توســط ابراهيم شــريعتمدار مرمت 
شــده و بــه نــام »شــريعتمدار« معروف می شــود، 
ــرب  ــکنی گزينی ع ــد از س ــان  بع ــرور زم ــه م ب
هــا  نــام ايــن مــکان از ســر زبــان هــا مــی افتــد 
ــريعتمدار  ــام ش ــن ن ــا جايگزي ــرب ه ــه ع و کلم

مــی شــود.
ايــن کارشــناس ميــراث فرهنگــی بــا اشــاره بــه 
اينکــه قبــل از واگــذاری ربــاط عــرب هــا، ايــن 
مــکان  در دســت ژاندارمــری بــوده کــه تيربــاران  
ــد  ــدر، گل  محم ــی کلي ــاهکار ادب ــان ش قهرم
ــرد،  ــی گي ــورت م ــکان ص ــن م ــمال اي در ش
ــل  ــری  کلن ــن درگي ــن اولي ــد: همچني می گوي
ــن  ــا روســها در اي محمــد تقــی خــان پســيان ب
ــون  ــم اکن ــه ه ــه  اســت ک ــکان انجــام گرفت م
ــر  ــرا ب ــوار کاروانس ــر در و دي ــاق ب ــن اتف ــار اي آث

ــت. ــده اس ــای مان ج
عبــداهلل زاده ادامــه می دهــد: ايــن بنــا بــا شــماره 
1۶۶1 در فهرســت آثــار ملــی ايــران ثبــت شــده 
ــی، از  ــه مل ــت وجه ــل رعاي ــه دلي ــا ب ــت ام اس
بــکار بــردن کلمــه عــرب هــا امتنــاع شــده و اين 
ربــاط بــه نــام ربــاط شــهر بــه ثبــت ملی رســيده 
اســت بــا ايــن وجــود شــاهد بــی مهــری هــا بــه 

ايــن کاروانســرای تاريخــی هســتيم.
 

ــت از ســرمایه گذار در ســبزوار  lحمای
ضعیــف اســت

ــا  ــرا ب ــه چ ــرد ک ــی ک ــد و بررس ــد دي ــال باي ح
ــه  ــاط تاريخــی عــرب هــا ب وجــود واگــذاری رب
ــت آن،  ــرای مرم ــاش ب بخــش خصوصــی و ت
اجــرای ايــن پــروژه همچنــان بــر زميــن مانــده 

ــت. اس
رئيس کميســيون گردشــگری شــورای اســامی 
شــهر ســبزوار بــا اشــاره بــه ضــرورت گســترش 
صنعــت گردشــگری در ســبزوار می گويــد: حــوزه 
ــه ای  ــوزه بيگان ــهر ح ــن ش ــگری در اي گردش
اســت و بــه لحــاظ حاکــم بــودن قوانيــن دســت 
و پــا گيــر، حمايــت از ســرمايه گــذار آنطــور کــه 

بايــد، پررنــگ نيســت.
مسـعود پسـنديده بـا بيـان اينکـه موفقيـت ايـن 
حـوزه در گـرو حمايـت هـای قانونی اسـت، ادامه 
می دهـد: به لحـاظ عـدم اتفاق قـول و نظـر بين 
دسـتگاه های اجرايی از جمله فرمانداری، شـورای 
شـهر و شـهرداری، سـرمايه گذارانی که متقاضی 
قبول طرحی هسـتند، در محدوديت هـای قانونی 

گرفتـار می شـود.
وی مــی افزايــد: هــر مــاه در شهرســتان ســبزوار 
شــاهد حضــور يــک ســرمايه گــذار هســتيم امــا 
بــه لحــاظ چالــش قانون هــای حمايتــی ترجيــح 

می دهنــد بــه اجــرای پروژه هــا ورود پيــدا 
ــد. نکن

lســرمایه گــذار ربــاط عرب هــا 
ــدارد ــی ن ــوان مال ت

شــورای  گردشــگری  کميســيون  رئيــس 
اســامی ســبزوار عــدم موفقيــت برخــی طــرح 
ــی  ــوان مال ــت ت ــتان را محدودي ــای شهرس ه
ــن  ــرده و اي ــوان ک ــا پيمانکارعن ــرمايه گذار ي س
موضــوع را از مهمتريــن معضــات حــوزه 
ــد:   ــد و می گوي ــبزوار می دان ــذاری س ــرمايه گ س
ــرای  ــذاری کاروانس ــال از واگ ــه س ــش از س بي
عــرب هــا بــه بخــش خصوصــی مــی گــذرد امــا 
ــبب  ــذار س ــرمايه گ ــی س ــوان مال ــت ت محدودي
شــده بازســازی ومرمــت در ايــن مجموعــه 
ــه تعويــق  ــه هــای مختلــف ب ــه بهان تاريخــی ب

ــد. بيفت
پسـنديده می افزايـد: بـه لحـاظ  ضعـف مالـی 
سـرمايه گـذار پـروژه ربـاط عرب هـا، در جلسـه 
رسـمی شـورا درخواسـت خلع يد سـرمايه گذار از 
ايـن بنا ارائه شـده اسـت و ادامه کار و سـاماندهی 
فضـای ايـن ربـاط  منـوط بـه ورود شـهرداری يا 

سـرمايه گـذار ديگـری خواهـد بود.
ــا  ــرب ه ــرای ع ــه کاروانس ــان اينک ــا بي وی ب
ــرای ســرمايه گــذاری اســت،  ــن مــکان ب بهتري
می افزايــد: هــم اکنــون تعــدادی از ســرمايه 
گــذاران متقاضــی ادامــه کار در اين رباط هســتند 
امــا بــه لحــاظ تجربــه ای کــه در واگــذاری ايــن 
کاروانســرا بــرای مــا به دســت آمــد، ابتــدا تــوان 
مالــی هــر ســرمايه گــذار ســنجيده مــی شــود و 
اگــر مــاک هــای مــورد تائيــد را دارا بــود، ادامــه 

ــم کــرد. ــه او واگــذار خواهي کار را ب

lپاســخ متفــاوت اوقــاف دربــاره 
ــاط ســبزوار ــروژه رب ــی پ ــت تعطیل عل

ــن  ــت تعيي ــرای وضعي ــری هــای بيشــتر ب پيگي
تکليــف پــروژه بازســازی ربــاط عــرب هــا 
ــب  ــاند، جال ــبزوار رس ــاف س ــه اداره اوق ــا را ب م
آنجاســت کــه اداره اوقــاف ســبزوار، علــت تعلــل 
ســرمايه گذار بــرای بازســازی ربــاط عــرب هــا را 
چيــزی غيــر از عــدم توانايــی مالــی ســرمايه گذار 

می دانــد.
ــری  ــاره پيگي ــبزوار درب ــاف س ــس اداره اوق رئي
ــد:  ــاط عرب هــا مــی گوي ــت بازســازی رب وضعي
کاروانســرای عرب هــا عــاوه بــر تاريخــی 

ــت. ــز اس ــه ني ــک موقوف ــک مل ــودن ي ب
حجــت االســام حســين نيســاری مــی افزايــد: 
ســرمايه گــذار تمايــل دارد کــه پــروژه فرهنگــی 
ـ تجــاری خــود را بــا در اختيــار گرفتــن مجمــوع 
کارونســرا اجرايــی کنــد امــا چــون دو غرفــه اين 
ــاط چنديــن دهــه در اختيــار متصرفيــن قــرار  رب
گرفتــه، آنهــا حاضر بــه تخليه کاروانســرا نيســتند 
ــا  ــکار را ب ــن امــر ادامــه کار توســط پيمان کــه اي

تاخيــر مواجــه کــرده اســت.
وی ادامـه می دهد:  ايـن موضـوع  در دادگاه حل 
و فصـل شـد و رأی بـه نفع يکـی از متصرفان که 

یاسر ظریفی

رباط عرب ها درانتظار مرمت/ 
پروژه بازسازی بنای تاریخی تعطیل شد
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بخشـی از ربـاط را بـه عنـوان ورزشـگاه در اختيار 
داشـته و ادعای حق کسـب ويژه دارد، صادر شـده 
اسـت امـا رأی بـرای ديگـر مدعی تصـرف، عليه 
او اسـت کـه بـا اتمام مهلـت قـرارداد بايـد مکان 

را تخليـه کند.
رئيــس اداره اوقــاف ســبزوار بيــان مــی کنــد: بــه 
ــت و  ــدزا نيس ــه درآم ــن موقوف ــه اي ــل اينک دلي
اوقــاف تــوان پرداخــت مبلــغ 40 ميليــون تومــان 
ــرر  ــدارد، مق ــه متصــرف ورزشــگاه ن ــه را ب هزين
شــده ايــن مبلــغ  توســط ســرمايه گــذار بخــش 
خصوصــی پرداخــت شــود تــا هــر چــه ســريع تر، 
ايــن مــکان تخليه شــود کــه تاکنــون بــه داليل 

نامشــخص ايــن موضــوع انجــام نشــده اســت.
 وی اظهــار کــرد: بــه لحــاظ اينکــه يک ســال از 
تعطيلــی ايــن پــروژه مــی گــذرد و ســرمايه گذار 
ــث  ــی، بح ــد و از طرف ــی آي ــای کار نم ــًا پ عم
خلــع يــد ســرمايه گذار از ربــاط عــرب هــا 
ــيده،  ــب رس ــه تصوي ــهر ب ــورای ش ــط  ش توس
ــاط  ــکار رب ــی پيمان ــتعام کتب ــر اس ــا منتظ م
عــرب هــا مبنــی بــر ادامــه کار يــا منتفــی شــدن 
طــرح مجموعــه فرهنگــی و تجــاری ايــن ربــاط 
تاريخــی هســتيم  واوقــاف بــه محــض دريافــت 
ــا  ــهرداری ي ــه ش ــه کار را ب ــتعام ادام ــن اس اي

ــرد. ــد ک ــذار خواه ــری واگ ــذار ديگ ــرمايه گ س
 

lردپــای تخلــف ســرمایه گذار در 
بازســازی ربــاط عرب هــا

معــاون سياســی و اجتماعــی فرمانــداری ســبزوار 
امــا يکــی ديگــر از علــل تعلــل در اجــرای 

پــروژه مرمــت ربــاط تاريخــی ســبزوار را روشــن 
بــرای  ســرمايه گذار  تخلــف  از  و  می کنــد 

بازســازی پــروژه ســخن می گويــد.
حســين ميردشــتی در ايــن بــاره بــه مهــر 
ــراث  ــای مي ــت ه ــرای سياس ــد: در اج می گوي
فرهنگــی، واگــذاری برخــی از بناهــای تاريخــی 
ايــن منطقــه از جملــه کاروانســرای عــرب هــا و 
ــی  ــارف فرهنگ ــه دارای مص ــه ک ــاط زعفراني رب
و تجــاری اســت، طــی ســال های 91 و 92 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــراث فرهنگ ــتور کار مي دس
ــا صــدور ايــن دســتور  ميردشــتی مــی افزايــد: ب
برخــی شــرکت هــای خصوصــی متقاضــی 
ــتان  ــی شهرس ــای تاريخ ــرح در بناه ــرای ط اج
ــران  ــرکتی از ته ــتا، ش ــن راس ــدند و در همي ش
متقاضــی راه انــدازی يــک مجتمــع فرهنگــی در 

ــد. ــا ش ــرب ه ــی ع ــای تاريخ بن
ــداری ســبزوار  ــاون سياســی اجتماعــی فرمان مع
ادامــه مــی دهــد: بــه دليــل موقوفــه بــودن رباط 
ــاف و  ــن اوق ــرار دادی بي ــود ق ــا، الزم ب عرب ه
ــن  ــا اي ــود ام ــد ش ــرمايه گذار منعق ــرکت س ش
شــرکت بــدون رعايــت تشــريفات قانونــی اقــدام 
بــه مرمــت و بازســازی مجموعــه تاريخــی ربــاط 
ــا هماهنگــی ميــراث فرهنگــی کــرد  عرب هــا ب
ــکاتی  ــا مش ــروژه ب ــرای پ ــن اج ــه در حي ک
همچــون تخليــه برخــی مکان هــای ايــن 
کاروانســرا کــه از گذشــته در اختيــار مســتاجرين 

ــود، مواجــه شــد. ب
ميردشــتی بــا بيــان اينکــه چــون مراحــل قانونی 
تحويــل محــل بــه شــرکت مذکــور انجام نشــده 

ــرمايه  ــه س ــت ک ــد داش ــاف تاکي ــود اداره اوق ب
گــذار هيچگونــه احــداث بنــا و مرمتــی درربــاط 
تاريخــی نداشــته باشــد، مــی گويــد: امــا شــرکت 
بــدون طــی تشــريفات قانونــی محــل را در 
اختيــار گرفــت و در حيــن اجــرای کار بــا مشــکل 

مواجــه شــد.
ــا  ــان مــی کنــد: بخــش هايــی از ايــن بن وی بي
ــت  ــرادی اس ــار اف ــته در اختي ــای گذش از دهه ه
ــد  ــوع باي ــن موض ــد و اي ــق دارن ــای ح ــه ادع ک
ــد و  ــی ش ــل م ــل و فص ــی ح ــه قضاي در پروس
ــار  ــرای در اختي ــذار ب ــرمايه گ ــه س ــن عجل همي
ــی  ــل از ط ــاط قب ــل رب ــه کام ــن مجموع گرفت
مراحــل قانونــی باعــث دلســردی آنهــا در ادامــه 
ــه زودی تکليــف ايــن مجموعــه  کار شــد کــه ب

ــد شــد. ــز روشــن خواه ني

ــرق در  ــا غ ــاط عرب ه ــازی رب lبازس
ــوم ــای نامعل ــچ و خم ه پی

ــه  ــا ب ــاط عرب ه ــازی رب ــکاری های بازس پاس
ــبزوار  ــی در س ــم تاريخ ــر مه ــک اث ــوان ي عن
خم هــای  و  پيــچ  و  دارد  ادامــه  همچنــان 
متعــدد، مرمــت ايــن اثــر باســتانی را بــه تأخيــر 
ــردم ســبزوار و  ــن حــال م ــا اي ــه اســت، ب انداخت
عاقه منــدان بــه تاريــخ، تمــدن، فرهنــگ و آثــار 
باســتانی همچنــان در انتظــار تعيين تکليــف اين 
ــظ  ــر حف ــاوه ب ــا ع ــتند ت ــاارزش هس ــروژه ب پ
يــک اثــر تاريخــی، صنعــت گردشــگری ســبزوار 

ــی بخــورد. ــز تکان ني

ــم  ــای مه ــی از قطب ه ــم یک ــتان ق اس
صنایــع دســتی کشــور اســتکه امــا طــی 
ــود  ــا رک ــر ب ــن هن ــر ای ــال های اخی س
ــدان آن  ــر و هنرمن ــده و هن ــه ش مواج

ــتند.  ــدن هس ــوش ش ــال فرام در ح

ــای  ــوم تحريم ه ــل هج ــه دلي ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــر چن اگ
ظالمانــه، اوضــاع اقتصــادی کشــور شــرايط مطلوبــی نــدارد 
ــر از موضــوع  ــع دســتی فرات ــن نابســامانی در بخــش صناي ــا اي ام
تحريم هاســت و دليــل اصلــی آن بی توجهــی و بی برنامگــی 

ســال های گذشــته اســت.
در ايــن ميــان قــم بــه عنــوان يکــی از قطب هــای صنايــع دســتی 
ــنيدنش  ــه ش ــی ک ــف حال ــری دارد. وص ــاع ناخوش ت ــور اوض کش
از زبــان فعــاالن، پيشکســوتان و هنرمنــدان صنايــع دســتی شــهر 

ــت. ــنيدنی تر اس ــر و ش ــت)ع( واقعی ت ــل بي ــه اه کريم
ــاالن  ــتادان و فع ــوی اس ــل گفت وگ ــد حاص ــر می آي ــه در زي آنچ

برجســته حــوزه صنايــع دســتی قــم در ايــن زمينــه اســت.
دبيــر انجمــن ســفال و ســراميک قــم بــه وضعيــت کنونــی صنايع 
ــم در  ــتی ق ــع دس ــه صناي ــان اينک ــا بي ــت و ب ــم پرداخ ــتی ق دس
ــرد، گفــت: چيــزی حــدود 3000  ــه ســر نمی ب شــرايط مناســبی ب

ــد. ــت می کن ــم فعالي ــوز دار در ق ــتی مج ــع دس کارگاه صناي

lسهم ناچیز کشور از اقتصاد صنایع دستی
ــوع  ــن تن ــران باالتري ــه اي ــام اينک ــا اع ــعادتمند ب ــم س ابوالقاس

صنايــع دســتی را در جهــان دارد، گفــت: تنــوع آب و هوايــی، وجــود 
ــان، ســبب شــده  ــرور ايراني ــون، ذات هنرپ ــف گوناگ ــوام و طواي اق

ــت شــود. ــع دســتی در کشــور ثب ــوع صناي کــه بيــش از 290 ن
ــت  ــف از وضعي ــراز تأس ــا اب ــازی ب ــره س ــوت خرمه ــن پيشکس اي
نابســامان صنايــع دســتی ادامــه داد: متأســفانه در برخــی از 
ــی از  ــم و برخ ــال داري ــتاد فع ــک اس ــا ي ــری تنه ــته های هن رش

رشــته ها هــم بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت.
ســعادتمند بــا اشــاره بــه اينکــه ســهم اقتصــادی کشــور از صنايــع 
ــع  ــور از صناي ــدی کش ــهم درآم ــت: س ــت، گف ــز اس ــتی ناچي دس
دســتی به رغــم تنــوع محصــوالت بــه کمتــر از 300 ميليــون دالر 

می رســد.
اســتاد هنــر ســفال و ســراميک قم بــا بيــان اينکه ســهم پاکســتان 
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ــارد و 500 ميليــون دالر می رســد،  ــه يــک ميلي از صنايــع بومــی ب
ــا چنــد دهــه  ــام کــه ت افــزود: حتــی کشــور کوچکــی ماننــد ويتن
ــهم 500  ــود، س ــی ب ــگ و آوارگ ــر جن ــدت درگي ــه ش ــته ب گذش

ــتی دارد. ــع دس ــون دالری از صناي ميلي
دبيــر انجمــن ســفال و ســراميک قــم بــا اعــام اينکــه قــم يکــی 
ــود،  ــوب می ش ــور محس ــتی کش ــع دس ــم صناي ــای مه از قطب ه
ــرو  ــم مشــتريان پ ــه ســفال و ســراميک ق ــود ک ــی ب ــت: زمان گف
پــا قــرص خارجــی داشــت و در اطــراف حــرم مطهــر بــه عنــوان 

ــود. ــران ب ــار مســافران و زائ ســوغات مخصــوص در اختي
زمانــی ســفال و ســراميک قــم مشــتريان پــرو پــا قــرص خارجــی 
داشــت و در اطــراف حــرم مطهــر بــه عنــوان ســوغات مخصــوص 

در اختيــار مســافران و زائــران بــود.
ــگ  ــال و پررن ــور فع ــردی و حض ــع کارب ــد صناي ــعادتمند، تولي س
بانــوان از ويژگــی مهــم صنايــع دســتی قــم اعــام کــرد و افــزود: 
در قــم بيــش از 3 هــزار کارگاه مجــوز دار کــه شــامل کارگاه هايــی 
ماننــد هــزار کارگاه منبــت چــوب، 300 کارگاه انگشــتری و حکاکی 
ســنگ انگشــتری،150 از انــواع کارگاه هــای رودوزی الحاقــی 

ــود دارد. ــک دوزی و...( وج ــرمه دوزی، پول )س
ــرد و  ــاره ک ــم اش ــی در ق ــای حصيرباف ــه ويژگی ه ــه ب وی در ادام
گفــت: به رغــم اينکــه مــواد اوليــه مــرواری بافــی بــه عنــوان يــک 
زيرشــاخه حصيربافــی از مايــر تهيــه می شــود امــا از صنايــع ويژه 
قــم اســت و زمانــی در روســتای صــرم 20 کارگاه فعــال حصيربافی 

وجــود داشــت.
ــان اينکــه در قــم 20 صنعتگــر  ــا بي ــع دســتی ب ايــن اســتاد صناي
ــه  ــه ای ب ــر جامع ــات ه ــرد: حي ــار ک ــود دارد اظه ــاز وج چاقوس

ــتگی دارد. ــه بس ــدن آن جامع ــگ و تم فرهن

lفراموشی صنایع دستی ویژه قم
در  حصيربافــی  کارگاه   15 تعطيلــی  از  وی 
روســتای صــرم خبــر داد و گفــت: اآلن برخی از 

ــت. ــراض اس ــال انق ــری در ح ــوف هن صن
ســعادتمند بــه باقــی ماندن تنهــا دو گيــوه دوز در 
قــم اشــاره کــرد و گفــت: صنايعــی ماننــد تراش 
ــی  ــع چوب ــه، صناي ــوش شيش ــه، ج روی شيش
جنبــه صنعتــی و ماشــينی پيــدا کــرده و کــم و 

ــد. ــال مانده ان ــش فع بي
ــاره  ــم اش ــراميک ق ــفال و س ــن س ــر انجم دبي
ــه  ــه ســاخت ســازهای ســنتی از جمل ــی ب جالب
ــرد و  ــم ک ــار در ق ــی و ت ــار و ن ــار، دو ت ــه ت س
افــزود: هنرهايــی ماننــد زره بافــی، نــخ ريســی، 
گــچ بــری ســنتی، کاشــی کاری خشــتی بــا تنها 
يــک اســتاد به نــام در آســتانه فراموشــی اســت.

ــرق  ــی کاشــی کاری مع ــگاه اصل ــم را پاي وی ق

ــا  ــر معمــاری از قــرن ۶ هجــری ب ــن هن اعــام کــرد و گفــت: اي
فعاليــت فــردی بــه نــام طاهربــن حســين در قــم فعــال بــوده و در 
حــال حاضــر هــم 20 کارگاه فعــال در حــوزه معــرق کاری کاشــی 

ــم. داري
ســعادتمند بــه اوضــاع آشــفته آمــوزش صنايــع دســتی اشــاره کــرد 
ــه صــورت اســتاد  ــع دســتی ب و گفــت: دوره هــای آموزشــی صناي
ــت،  ــازمان صنع ــی س ــای آموزش ــزاری کاس ه ــاگردی، برگ ش
ســازمان فنــی و حرفــه ای و در قالــب کاس هــای خصوصــی قابل 

انجــام اســت کــه تقريبــاً هيــچ کــدام رونــق الزم را ندارنــد.
دبيــر انجمــن ســفال و ســراميک قــم در بخــش ديگــری از 
ــع دســتی و  ــل رکــود اقتصــادی صناي ــه عل صحبت هــای خــود ب
تعطيلــی کارگاه هــا اشــاره کــرد و گفــت: واقعــاً جــای ايــن ســئوال 
ــته و  ــه داش ــی ک ــرفت های متنوع ــم پيش ــم به رغ ــت ق ــی اس باق
ــون  ــد ســاالنه 20 ميلي ــه اعــام می کنن ــی ک ــر اســاس آمارهاي ب
زائــر و مســافر در حــال رفــت و آمــد هســتند، امــا صنايع دســتی آن 

دچــار رکــود شــديدی شــده اســت.
نبــود  يــدی،  فعاليت هــای  شــدن  ارزش  کــم  ســعادتمند 
ــادی،  ــه اقتص ــتن توجي ــب، نداش ــات مناس ــانی و تبليغ اطاع رس
ــل  ــال را از عوام ــب و فع ــای مناس ــاد بازاره ــی در ايج ــود تواناي نب
مهــم رکــود صنايــع دســتی ارزيابــی کــرد و ادامــه داد: متأســفانه 
فرهنگ ســازی الزم و کافــی بــرای اســتفاده از محصــوالت 

صنايــع دســتی در خانه هــای ايرانــی نمی شــود.
از  اســتفاده  بــرای  کافــی  و  فرهنگ ســازی الزم  متأســفانه 
محصــوالت صنايــع دســتی در خانه هــای ايرانــی نمی شــود.

ايــن پيشکســوت خرمهــره ســازی اســتان قــم بــه بی توجهــی بــه 
مزايــای بی شــمار صنعــت گردشــگری اشــاره کــرد و گفــت: يکــی 

ــواع  از مزايــای مهــم توســعه گردشــگری در قــم رونــق يافتــن ان
صنايــع دســتی مانــدگار اســت.

ــتی،  ــع دس ــای صناي ــا و مزاي ــه جاذبه ه ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
گفــت: توليــد محصــول در کمتريــن زمــان، هزينــه توليــد پاييــن و 
ارزش افــزوده بــاال و راه انــدازی کارگاه هــای ارزان قيمــت از جملــه 

مزايــای مهــم توليــد صنايــع دســتی اســت.
ســعادتمند از رســانه های جمعــی بــه عنــوان يکــی ديگــر از 
ــه  ــت: آنچ ــرد و گف ــاد ک ــتی ي ــع دس ــعه صناي ــای توس فرصت ه
ــان و  ــد طراح ــه باي ــت ک ــن اس ــد اي ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض
ــه طراحــی  ــازه ای ب فعــاالن حــوزه صنايــع دســتی نگرش هــای ت
ــه  ــد فناوری هــای روز هــم ب ــد محصــوالت داشــته و بتوانن و تولي

ــد. نحــو احســن اســتفاده کنن

lصنایع دستی با قدمت 7 هزار ساله
يکــی ديگــر از فعــاالن اقتصــادی صنايــع دســتی قم نيــز با اشــاره 
بــه قدمــت صنايــع دســتی در قــم گفــت: اگــر فــرش ابريشــم قــم 
ــيده  ــهرت رس ــت و ش ــه ثب ــان ب ــاله دارد و در جه ــت 100 س قدم
اســت امــا صنايــع دســتی يافتــه شــده در تپــه قلــی درويــش قــم 

قدمــت حــدود 7 هــزار ســاله دارد.
محمــد فقيهــی از بی توجهــی قمی هــا بــه اصالــت و آداب و رســوم 
ــا پيشــينه تاريخــی  خــود انتقــاد کــرد و گفــت: چــرا بايــد قمــی ب
ــود را از  ــه خ ــت و لهج ــف اصال ــای مختل ــی در حوزه ه و فرهنگ

ــه حفــظ و ثبــت آن بی توجــه باشــند. ــد و ب ديگــران پنهــان کنن
ــای  ــا و توانمندی ه ــم دارای ظرفيت ه ــر اينکــه ق ــد ب ــا تأکي وی ب
متنــوع و زيــادی اســت، گفــت: يکــی از راه هــای توســعه صنايع در 
دنيــا خوشــه های صنعتــی هســتند کــه از ســال 1990 ميــادی در 

کشــورهای مختلــف راه انــدازی شــده اســت.
ــه های  ــتقبال از خوش ــود اس ــم از نب ــی ق ــابق بازرگان ــرکل س مدي
صنعتــی در قــم خبــر داد و گفــت: متأســفانه بی توجهــی بــه 
ــد  ــی مانن ــود در صنايع ــاد رک ــبب ايج ــی س ــه های صنعت خوش

ــت. ــده اس ــرش و... ش ــوب، ف ــاپ، چ چ
ــی  ــت درآمدزاي ــک فرص ــوان ي ــه عن ــد ب ــتی می توان ــع دس صناي
ــادی  ــعه اقتص ــد و توس ــه رش ــده و ب ــوب ش ــم محس ــژه در ق وي

ــد. ــايانی کن ــک ش ــتان کم اس
وی بــا بيــان اينکــه حضــور بانــوان در توليــد صنايــع دســتی يــک 
ــتی  ــع دس ــت: صناي ــود، گف ــوب می ش ــر محس ــم نظي ــت ک مزي
ــم  ــژه در ق ــی وي ــت درآمدزاي ــک فرص ــوان ي ــه عن ــد ب می توان
ــه رشــد و توســعه اقتصــادی اســتان کمــک  محســوب شــده و ب

ــد. ــايانی کن ش
ايــن فعــال اقتصــادی حــوزه صنايــع دســتی از تشــکيل کميتــه 
ــر داد  ــتان خب ــع اس ــعه صناي ــرای توس ــی ب ــی- پژوهش تحقيق
و گفــت: نبــود بازاريابــی مناســب، بی توجهــی بــه مســئله 
ــورد  ــش بی م ــول، افزاي ــه ای محص ــته بندی حرف ــی بس اساس
هزينــه توليــد، نداشــتن يــک اتحاديــه منســجم صادرکننــدگان 
صنايــع دســتی از جملــه مشــکات صنايــع دســتی اســتان قــم 

ــت. اس
ــر و  ــه هن ــه ب ــه توج ــی ک ــفانه در دوران متأس
تاريــخ بيــش از هــر زمــان ديگــری بايــد مــورد 
ــی در  ــدان قم ــد بســياری از هنرمن ــه باش توج
گوشــه عزلــت قــرار دارنــد و برخــی از اســتادان 
بنــام هــم در بی خبــری محــض فــوت 

کرده انــد.
اينکــه بشــنويم برخــی از صنايــع دســتی قــم 
کامــًا فرامــوش شــده و يــا تنهــا يــک اســتاد 
زنــده ديگــر در هنــری بــا قدمتــی چنــد صــد 
ســاله باقــی مانــده، تنهــا نشــانه ايــن نيســت 
کــه بســترهای اقتصــادی يــک هنــر صنعتــی 
ــر آن  ــه غصــه بزرگ ت ــده اســت، بلک ــور ش ک
ــدن  ــگ و تم ــای فرهن ــه دره ــت ک ــن اس اي
اصيــل يــک قــوم و ملــت يکــی پــس از 

ــود. ــته می ش ــری بس ديگ
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عقدا   ثبت  ملی می شود

عقــدا، کهن شــهری کــه آن را منتســب 
بــه ســرداری ساســانی بــه نــام »عقــدار« 
ــرار  ــی ق ــد، در آســتانه ثبــت مل می دانن
گرفتــه و بــه زودی قلمــرو رســمی 

گردشــگران می شــود. 

عقــدا يکــی از شــهرهای تاريخــی اســتان يــزد اســت کــه ســابقه 
ــه قرن هــا  ــن قدمــت شــايد ب ــی دارد و اي ــی بســيار طوالن و قدمت

قبــل از اســام نيــز برســد.
ــد  ــاله می دانن ــزار س ــش ه ــهری ش ــدا را ش ــان عق ــی محقق برخ
کــه در زمــان يزدگــرد ســوم، آخريــن پادشــاه دوران ساســانی و بــه 

ــاد شــده اســت. دســتور او آب
يکــی از جوانــان عقدايــی کــه شــايد محقــق رســمی دانشــگاهی 
نباشــد امــا عاقــه و مطالعــه و اطاعــات او کمتــر از يــک محقــق 

نيســت، بــه خوبــی می توانــد عقــدا را معرفــی کنــد.
ــه 500 کيلومتــری از  ــد: عقــدا در فاصل محمدرضــا امامــی می گوي
تهــران، 210 کيلومتــری از اصفهــان قــرار دارد و 70 کيلومتــر بعد از 
ناييــن، اوليــن شــهر اســتان يــزد از ســمت اســتان اصفهان و شــهر 
ناييــن اســت و 110 کيلومتــر قبــل از شــهر يــزد در مســير اصلــی 

واقــع شــده اســت.

lتاریــخ روشــنی از زمــان پیدایــش عقــدا در دســت 
نیســت

وی می افزايــد: بــه دليــل اينکــه عقــدا در گذشــته های دور تاريــخ 
نويــس نداشــته، تاريــخ دقيقــش مشــخص نيســت امــا آنطــور کــه 
شــنيده ام، يکــی از مورخــان، تاريــخ ايــن شــهر را مربــوط به شــش 

هــزار ســال پيــش اعــام کــرده اســت.
ــرف  ــه در ش ــردارانش ک ــن از س ــه ت ــه س ــز ب ــوم ني ــرد س يزدگ
بازنشســتگی از امــور نظامــی بودنــد، دســتور می دهــد ســه نقطــه 

ــد . ــاد کنن ــران را آب از اي
ســرهنگ »ميبــدار«، ميبــد را ايجــاد می کنــد و قنــات حفــر 

می کنــد و بــرای مــردم کشــت و کار ايجــاد می کنــد و بــا ســاخت 
ــون آن را  ــا اينکــه اکن ــد ت ــاد می کن ــم آن نقطــه را آب ــه، کم ک خان

ــم. ــاهده می کني ــروزی مش ــد ام ــه شــکل ميب ب
يکــی ديگــر از ســرداران، بــه نــام بيــدار، بــه فاصلــه هشــت تــا 10 
ــه  ــد و ســردار ديگــری ب ــده را ايجــاد می کن ــد، بي ــری ميب کيلومت
نــام عقــدا نيــز شــهر عقــدا را ايجــاد می کنــد و بســياری معتقدنــد 

علــت نامگــذاری عقــدا بــه ايــن نــام، بــه هميــن دليــل اســت.
اطاعــات ايــن جــوان عقدايــی کــه همــه از راه تحقيــق و مطالعــه 

بــه دســت آمــده بســيار جالــب و هيجــان انگيــز اســت.

ــدا و  ــی در عق ــن طوس ــه نصیرالدی ــای خواج lرد پ
ــهر ــن ش ــذاری ای ــمیه نامگ ــه تس وج

ــان وزارت  ــه در زم ــت ک ــز هس ــری ني ــت ديگ ــد: رواي می گوي
خواجــه نصيرالديــن طوســی، مــردم عقــدا کــه از حمــات راهزنان 
و غارتگرانــی کــه هرازگاهــی بــه آنهــا حملــه ور می شــدند و امــوال 
و محصوالتشــان را بــه غــارت می بردنــد، بــه خواجــه نصيــر کــه از 
عقــدا می گذشــت، شــکايت بردنــد و خواجــه نصيــر نيــز بــا تدبيــر 

خــاص دســتور ايجــاد دژی مســتحکم در دور شــهر را داد.
ــای  ــا و بناه ــا خانه ه ــت ام ــخص نيس ــق مش ــخ دقي ــه تاري اگرچ
ــت  ــيار اس ــه بس ــر در منطق ــی و آل مظف ــه دوره ايلخان ــوط ب مرب
امــا خانه هــای عقــدا اغلــب مربــوط بــه دوره صفــوی اســت ولــی 
ــل  ــور کام ــه ط ــخ آن ب ــده، تاري ــر روی آن کار نش ــه ب ــا ک از آنج

ــت. ــخص نيس مش
خبر ثبـت ملی شـدن بافت تاريخـی عقدا از همه بيشـتر بـرای اين 
جـوان فعال ميـراث فرهنگـی عقدايی خوشـحال کننده بـود، جوانی 
کـه عاقه اش به ميراث گذشـتگان و به توسـعه گردشـگری در حد 
حرف و شـعار باقـی نمانده و خـود به رغـم اينکه پرسـتاری خوانده، 
تاکنـون بارها دسـت به تاسـيس واحدهای بوم گـردی در عقـدا زده 
اسـت و بـه زودی نيـز قـرار اسـت واحـد جديـدی را در دل بافـت 
تاريخـی عقدا، همان بافتـی که پرونده آن در دسـت پيگيـری برای 

ثبـت ملی اسـت، افتتـاح کند.
ــی  ــت مل ــر ثب ــا پيگي ــن روزه ــی اي ــراث فرهنگ ــئوالن مي مس
ــن  ــن و بکرتري ــوان يکــی از زيباتري ــه عن ــدا ب بافــت تاريخــی عق

بافت هــای تاريخــی کشــور هســتند.
ــار  ــه اظه ــن زمين ــی اردکان در اي ــراث فرهنگ ــگاه مي ــر پاي مدي
داشــت: بافــت تاريخــی عقــدا کــه شــامل 40 هکتــار عرصــه ثبتی 
نظيــر خانــه، بــاغ و انارســتان اســت، بــا پيگيری هــای انجــام شــده 
ــت  ــزد ثب ــتان ي ــی اس ــراث فرهنگ ــران اداره کل مي ــوی مدي از س

ــود. ــی می ش مل
محســن ميرجانــی بيــان کــرد: بافــت عقــدا بــا وجــود ارزش هــای 

تاريخــی برجســته در تمــام مدتــی کــه ميــراث فرهنگــی و 
گردشــگری وضعيــت بهتــری در کشــور يافتــه، مــورد بی توجهــی 
ــجد  ــون مس ــاری همچ ــه آث ــی ک ــت در حال ــه اس ــرار گرفت ق
ــل  ــه واســطه در برداشــتن شــواهدی از ســير تبدي ــدا ب ــع عق جام
آتشــکده ها و نيايشــگاه های ساســانی بــه اســامی همــواره مــورد 

ــوده اســت. ــزرگ ب ــان ب ــه محقق توج

lعقــدا کهن تریــن حــوزه اســتقرار جوامــع انســانی 
در دشــت یــزدـ  اردکان

معمــاری  و  باستان شناســی  جاذبه هــای  دارای  را  عقــدا  وی 
دانســت و عنــوان کــرد: شــهر تاريخــی عقــدا بــه عنــوان يکــی از 
ــزدـ   ــع انســانی در دشــت ي ــن حوزه هــای اســتقرار جوام کهن تري

ــت. ــرح اس اردکان مط
ــل از اســام  ــادآور شــد: شــواهد تاريخــی از دوران قب ــی ي ميرجان
شــهر عقــدا، بــه واســطه نبــود پژوهش هــای روشــمند و بررســی 
و شناســايی باســتان شناســی چنــدان روشــنگر و بــارز نيســت امــا 
در هــر صــورت بقايــای چارطاقــی عقــدا بــه عنــوان قديمی تريــن 
اثــر ثبتــی ايــن منطقــه، وجــود فضاهــای دســتکند و بوکن هايــی 
ــد،  ــه فصلــی عقــدا واقــع شــده ان کــه در مســير مســيل و رودخان
موجوديــت مکان هــای مقــدس زرتشــتيان چــون مهربانــو و 
پــارس بانــو در زرجــوع را نيــز بايــد از جملــه آثــار تاريخی منتســب 

بــه قبــل از ورود اســام بــه ايــن منطقــه بــه حســاب آورد.
ــی از  ــز يک ــر را ني ــدا در دوره آل مظف ــی عق ــای تاريخ وی، خانه ه
شــاهکارهای معمــاری ايــن دوره دانســت و افــزود: برخــی از ايــن 
ــزد از  ــی ي ــت تاريخ ــود در باف ــای موج ــا بناه ــی ب ــا حت خانه ه
منظــر پــرکاری و تکلــف تزئينــات و ظرايــف معمــاری همســنگی 

و هم طــرازی دارنــد.
مديــر پايــگاه ميــراث فرهنگــی شــهر اردکان عنــوان کــرد: 
ــدا انســجام و  ــت تاريخــی عق ــاخص باف ــای ش ــی از ويژگی ه يک
ــرای  ــبی ب ــت مناس ــد مزي ــه می توان ــت ک ــودن آن اس ــدی ب کالب
اجــرای طــرح هــای حفاظتــی و پايــش و ســاماندهی ايــن بافــت 
ــزارع و  ــا و م ــودن باغ ه ــته ب ــه پيوس ــن اينک ــود ضم ــی ش تلق
ــته  ــت رش ــم از هف ــه در قدي ــهر ک ــن ش ــيع اي ــتان های وس انارس
ــرد  ــه ف ــر ب ــت را منحص ــن باف ــده اند، اي ــروب می ش ــات مش قن

ــت. ــرده اس ک
بافــت تاريخــی عقــدا از جملــه مناطقــی اســت کــه بــه واقــع بايــد 
ســال ها پيــش ثبــت تاريخــی می شــد امــا اکنــون نيــز بايــد ايــن 
اقــدام را بــه فــال نيــک گرفــت، البتــه بــه شــرط آنکــه نصــب يک 
تابلــوی ميــراث فرهنگــی، ســرآغاز بی توجهــی بــه نيازهــای مردم 

ايــن بافــت نباشــد.

نیره  شفیعی

میـراث ایــران
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ســرو هــزار ســاله روســتای ســیرچ 
کــه در بیشــتر قصــه هــای هوشــنگ 
مــرادی کرمانــی نقشــی محــوری 
دارد هــر چنــد ثبــت ملــی شــده 
اســت امــا زیــر ســایه ویاســازی 

ــد.  ــی ده ــان م ــه ج ــی روی ــای ب ه

روســتای گردشــگری ســيرچ در اســتان کرمــان شــهرتش تنها 
بــه دليــل زيبايــی هــای منحصــر به فــردش نيســت بلکــه اين 
روســتا بــا قصــه هــای دوران کودکــی بســياری از ايرانــی هــا 
ــی  ــرادی کرمان ــی کــه هوشــنگ م ــد خــورده اســت، وقت پيون
ــای دوران  ــه ه ــتا قص ــن روس ــال اي ــن س ــت که ــای درخ پ
کودکيــش را در کتابهــاش مــی نگاشــته اســت ايــن ســرو هــم 

جزيــی از داســتانهای ايــن نويســنده شــهير شــد.
ــت.  ــاله نيس ــت هزارس ــک درخ ــط ي ــيرچ، فق ــن س ــرو که س
ــد؛ نخــل، خمــره، بچه هــای  ــا قصه هــای مجي ســرو ســيرچ ب
قاليباف خانــه و شــما کــه غريبــه نيســتيد بــه ادبيــات و فرهنگ 

ايــران زميــن و جهــان پيرامــون مــا پيونــد خــورده اســت.

lنماد گردشگری سیرچ فراموش شد
اگــر چــه امــروز ســرو در پــِس ديوارهــا و موانــع بصــری، پنهان 
ــر  ــری ب ــای بی مه ــره و ردپ ــر چه ــی ب ــار فراموش ــده و غب مان
ــرادی  ــای م ــم توان ــا قل ــا ب ــده اش دارد، ام ــه های برآم ريش
کرمانــی، سال هاســت کــه ســفری جهانــی را آغــاز کــرده و در 

تاريــخ مانــدگار شــده اســت.
ــی و  ــه دايم ــرار دارد. کناررودخان ــيارخوبی ق ــت بس ــرو در موقعي س
پــل اصلــی رودخانــه، در مســير راه مقبــره ســلطان جــال الديــن، 
روبــروی مســجد جامــع و در محــل گــذر اصلــی گردشــگران و در 
مرکــز روســتای ســيرچ مکانــی اســت کــه هــزار ســال ايــن درخت 

کهــن آرميــده اســت.
ــترک دو  ــی مش ــه زندگ ــم، متوج ــرو می روي ــاِی س ــم پ ــی ه وقت
ــار هــم و باهــم می شــويم. تنه هــای آن هــا کامــا از  ســرو در کن
هــم جــدا هســتند. هم قــد، امــا يکــی الغرتــر و ديگــری تنومندتــر 

ــر. ــر و ديگــری پيرت اســت؛ يکــی جوان ت
ســرو هزارســاله ســيرچ درفهرســت ميــراث طبيعــی کشــور 
ــتر  ــی بيش ــه معرف ــی رود در زمين ــار م ــيده و انتظ ــت رس ــه ثب ب
و کامل تــر؛ ســاماندهی و بهينــه ســازی اطــراف آن، تملــک 
ــه زبان هــای  ــوی معرفــی ب زمين هــای اطــراف ســرو، نصــب تابل
فارســی، انگليســی، اســپانيايی و عربــی همــراه بــا آمــوزش اهالــی 
و اســتفاده از ظرفيت هــای محلــی بــرای حفاظــت از ســرو و 

ــود. ــته ش ــی برداش ــای عمل ــيرچ گام ه ــای س ــه زيب رودخان
ايــن درخــت کهــن ســال آمــاج بــی توجهــی قــرار گرفتــه و حتــی 
ــن درخــت کهنســال را  ــز اي ــروزی هــای گردشــگران ني آتــش اف
ــرای  ــی ب ــه مدون ــچ برنام ــز هي ــون ني ــا کن ــد و ت ــی کن ــد م تهدي
ســاماندهی ايــن جاذبــه گردشــگری تعريف نشــده اســتاما نــه تنها 
ايــن چنيــن نشــده اســت بلکــه ايــن درخــت کهــن ســال آمــاج بی 
ــه و حتــی آتــش افــروزی هــای گردشــگران  ــرار گرفت توجهــی ق
نيــز ايــن درخــت کهنســال را تهديــد مــی کنــد و تــا کنــون نيــز 
هيــچ برنامــه مدونــی بــرای ســاماندهی ايــن جاذبــه گردشــگری 

تعريــف نشــده اســت.
هـر چنـد کـه ايـن بـی برنامگی همـه ابعـاد روسـتای گردشـگری 
سـيرچ را در برگرفتـه اسـت امـا ايـن سـوال در ذهـن تداعـی مـی 
شـود که روسـتای زيبايی همچون سـيرچ که در مسـير کويرشهداد 
کـه ثبـت جهانی شـده اسـت چرا تـا اين حـد رها شـده و در مسـير 

گردشـگری اسـتان کرمـان جايـگاه تعريف شـده ای نـدارد.
محمــد جهانشــاهی، معــاون گردشــگری ميــراث فرهنگــی اســتان 

کرمــان اظهارداشــت: طبــق توافقاتی کــه در ســال ۸9 بيــن ميراث 
فرهنگــی و دفتــر مناطــق محــروم رياســت جمهــوری انجام شــده 
اســت ايــن روســتا بــه عنــوان منطقــه هــدف گردشــگری تعييــن 

شــده اســت.
وی افــزود: روســتای ســيرچ بــه دليــل نزديکــی بــه شــهر کرمــان، 
ــزار ســاله از  ــی و آبگــرم و ســرو ه ــه، مناظــر طبيع وجــود رودخان
اهميــت بااليــی در خصــوص گردشــگری برخــوردار اســت و هــر 
ســال تعــداد زيــادی از گردشــگران داخلــی و خارجــی از اين روســتا 

بازديــد مــی کننــد.

lتوسعه بوم گردی در روستای گردشگری
ــدود  ــات مح ــاهد امکان ــتا ش ــن روس ــه داد: در اي ــاهی ادام جهانش
ــردم  ــازی م ــا آگاه س ــل ب ــن دلي ــه همي ــتيم ب ــگری هس گردش
ــم و از  ــی کني ــاش م ــردی ت ــوم گ ــی در راســتای توســعه ب محل
مــردم و ســرمايه گــذاران دعــوت مــی کنيــم در ايــن راســتا ورود 

ــد. ــدا کنن پي
ــش  ــذاران بخ ــرمايه گ ــردم و س ــت از م ــر حماي ــد ب ــا تاکي وی ب
گردشــگری افــزود: ســرو ســيرچ از کهــن تريــن درختــان موجــود 
ــن  ــان که ــود درخت ــون وج ــا کن ــته ت ــت و از گذش ــران اس در اي
ســال بســيار مــورد توجــه مــردم بــوده اســت و ايــن درخــت نيــز 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــگاه وي از جاي
ــن درخــت  ــزود: اي ــر داد و اف ــی ســرو ســيرچ خب ــه ثبــت مل وی ب
مطابــق بــا قانــون مــورد حمايــت قــرار دارد و طبيعتــا منظــر ايــن 

ــز از اهميــت بااليــی برخــوردار اســت. درخــت ني
ــدم  ــردی ع ــت گ ــه طبيع ــود در زمين ــکات موج ــی از مش يک
ــز  ــل ني ــن دلي ــه همي ــه حفــظ طبيعــت اســت و ب ــردم ب توجــه م
ــی  ــل م ــی تام ــی کم ــر طبيع ــق بک ــی مناط ــه معرف ــا در زمين م
کنيمجهانشــاهی ادامــه داد: يکــی از مشــکات موجــود در زمينــه 
ــه حفــظ طبيعــت اســت و  ــردم ب طبيعــت گــردی عــدم توجــه م
بــه هميــن دليــل نيــز مــا در زمينــه معرفــی مناطــق بکــر طبيعــی 

ــم. ــی کني ــل م کمــی تام
ــز قطــب اکوتوريســم اســت  ــيرچ ني ــه س ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: وجــود تپــه هــای بــا شــيب انــدک و بــارش بــرف در ايــن 

روســتا زمينــه وجــود پيســت موقــت اســکی را نيــز در 
منطقــه ايجــاد کــرده اســت و در تمــام فصــول ســال 
ــه  ــت ب ــگران اس ــرور گردش ــور و م ــل عب ــيرچ مح س
هميــن دليــل توجيــه ايــن افــراد در راســتای حفاظــت 
ــيرچ از  ــال س ــور کهنس ــوص س ــه خص ــت و ب طبيع

ــوردار اســت. ــی برخ ــت باالي اهمي
بـا وجود هشـدارهای داده شـده از سـوی مسـئوالن اما 
اگر سـری به سـرو کهنسـال سـيرچ بزنيد می بينيد که 
زير سـايه سـار اين درخت کهنسـال نشـانه های متعدد 
از روشـن کـردن آتش وجـود دارد و اين نگرانی تشـديد 
می شـود که در سـايه بـی توجهـی و عدم نظـارت اين 

درخـت طعمه حريق شـود.
تورهــای  راهنماهــای  از  يکــی  ارزنــده،  محمــد 
ــی از  ــراز نارضايت ــا اب ــان ب گردشــگری در اســتان کرم
بــی نــام و نشــان بــودن درخــت کهنســال ايــن روســتا 
مــی گويــد: در واقــع روســتاهای هــدف گردشــگری در 
کرمــان فــراوان هســتند امــا کمتــر مــورد توجــه قــرار 

ــد. ــی گيرن م

ــوی راهنمــای در ســیرچ  ــی یــک تابل lحت
ــدارد وجــود ن

ايــن فعــال حــوزه گردشــگری افــزود: اينکــه »کارولين 
ــاب  ــه کت ــی ک ــناس آمريکاي ــران ش ــکری« اي کراس
شــما کــه غريبــه نيســيتد مــرادی کرمانــی را ترجمــه 
کــرده اســت قصــد بازديــد از ايــن روســتا و بــه 
ــان از  ــد نش ــی کن ــاله را م ــزار س ــرو ه ــوص س خص

ــا دارد. ــته ه ــن داش ــت اي اهمي
ارزنــده مــی افزايــد: امــا ســوال اينجاســت خــود مــا چقــدر بــرای 
روســتای گردشــگری و نمــاد ايــن روســتا کــه همــان ســرو کهــن 
ــوی  ــک تابل ــی ي ــت حت ــن درخ ــتيم، اي ــل هس ــت ارزش قائ اس

ــدارد. راهنمــای ســاده هــم ن
وی گفــت: باعــث تعجــب اســت کــه ايــن درخــت بــه حــال خــود 
ــز  ــتان ني ــگری اس ــای گردش ــی در توره ــت و حت ــده اس ــا ش ره

ــز نشــده اســت. ــی آن ني ــرای معرف ــدارد و کاری ب جايگاهــی ن
ســيرچ متاســفانه از زيــر ســاخت هــای بســيار ضعيفــی در بحــث 
گردشــگری برخــوردار اســت و حتــی ســرويس بهداشــتی مناســب 
و محــل اســکان تعريــف شــده هــم در ايــن روســتا وجــود ندارداين 
راهنمــای تــور مــی گويــد: ســيرچ متاســفانه از زيــر ســاخت هــای 
ــی  ــت و حت ــوردار اس ــگری برخ ــث گردش ــی در بح ــيار ضعيف بس
ســرويس بهداشــتی مناســب و محــل اســکان تعريــف شــده هــم 

در ايــن روســتا وجــود نــدارد.
ــتا  ــن روس ــل در اي ــام تعطي ــردم در اي ــه حضــور گســترده م وی ب
اشــاره مــی کنــد و مــی گويــد کــه هــر يــک از ايــن خانــواده هــا 
آتشــی بــرای طبــخ غــذا يــا ســرگرمی روشــن مــی کننــد و اگــر 
ــن ســوال را مطــرح  ــد اي ــه جــان ســرو ســيرج بيفت ــش ب ــن آت اي
مــی کنــم کــه نزديکتريــن ايســتگاه آتــش نشــانی تــا ســيرچ چند 

ــش کجاســت؟ ــا آت ــات اطف ــه دارد و امکان ــر فاصل کيلومت
ــتا  ــن روس ــه در اي ــی ضابط ــوه و ب ــای انب ــازی ه ــه وياس وی ب
اشــاره مــی کنــد و مــی گويــد کــه حــاال ايــن درخــت کهنســال 
در محاصــره انبــوه ســاخت و ســازهای صــورت گرفتــه قــرار دارد و 

ــه اســت. ــگاه درخــت کهنســال در روســتا از دســت رفت جاي
ايــن ســرو هــر چنــد کــه حــاال در پــس بــی توجهی هــا البــه الی 
ــد شــدن اســت امــا  ــه در حــال ناپدي ــی روي ســاخت و ســازهای ب
بايــد بــار ديگــر بــه ايــن مهــم توجــه کنيــم کــه ســرو ســيرچ هنوز 
ــتان  ــی و در داس ــرادی کرمان ــای م ــای کتابه ــه الی ورقه در الب
هايــش حضــور دارد و کــودکان در قصــه هــا اســم ســروی را مــی 
شــوند کــه شــايد بــه دليــل بــی توجهــی هــا در ســال هــای آينــده 

ديگــر نشــانی از آن باقــی نمانــد.

نفس های آخر سرو هزار ساله سیرچ در سایه ویالسازی ها

اسما   محمودی

میـراث ایــران
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ــران ــاد ایــ اقتص

 اینکــه گفتــه می شــود گــردو زیــر ســایه پســته قرارگرفتــه اســت در اســتانی ماننــد 
کرمــان دور از واقعیــت نیســت، هرچنــد پســته نخســتین کاالی غیرنفتــی صادراتی 
ــاد  ــدی، در ایج ــای بع ــز در رده ه ــا نی ــردو و خرم ــا گ ــت ام ــان اس ــتان کرم از اس
ــژه ای  ــگاه وی ــان از جای ــرای اســتان کرم ــراوان و ارزآوری ب زمینه هــای اشــتغال ف

برخــوردار هســتند.

وقتــی می شــنویم 20 درصــد صــادرات کشــورمان از نظــر ارزش ریالــی بــه فــرش 
دســتباف اختصــاص دارد، عجیــب نیســت اگــر بــه یــاد قالــی ابریشــم زیبــای قــم با 
ــم  ــد ق ــتان کم درآم ــد اس ــه می توانن ــی ک ــم. قالی های ــتی اش بیفتی ــای بهش نقش ه
ــدون هیــچ آســیبی  ــه یکــی از اســتان های پردرآمــد کشــور تبدیــل کــرده و ب را ب

بــه محیــط زیســت، رونقــی بــه کســب و کار در قــم ببخشــد.

ــه  ــرد چنانچ ــود می گی ــه خ ــده ای ب ــد فزاین ــان رون ــال در اصفه ــکاری سال به س  بی
ــوان آن را  ــه بت ــت ک ــئله ای نیس ــر مس ــادی، دیگ ــی - اقتص ــل اجتماع ــن معض ای

ــی نگــه داشــت.  مخف

ــه خــود خیــره کــرده   اینجــا بزرگ تریــن انارســتان متمرکــز ایــران چشــم ها را ب
ــد و  ــبز، بی کرانه ان ــرخ و س ــای س ــک  دری ــد ی ــه مانن ــه ب ــاری ک ــان ان ــت؛ درخت اس
ــه  ــت را ب ــه انتهایشــان برســاند؛ فقــط می ایســتی و خیال ــد خــود را ب ــگاه نمی توان ن
دل امــواج انارســتان می ســپاری؛ تــا دلــت از خنــکای این همــه زیبایــی اوج بگیــرد.

بــازار داغ دروازه مشــگین و تــازه میــدان در اردبیــل لبریــز از رنــگ اســت. قرمــز 
و زرد، ســبز و نارنجــی، ســرخ و بنفــش. میوه هایــی کــه کپــه کپــه روی ســینی های 
گــرد چیــده شــده اند بــه هــر رهگــذری لبخنــد می زنــد. امــا پاســخ ایــن لبخنــد از 

ســوی برخــی فقــط آه و حســرت اســت.
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ــه  ــتان ک ــین کردس ــای مرزنش ــی ه تعاون
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــه فرصت ــود ب ــرار ب ق
مرزنشــینان  معیشــت  وضعیــت  ارتقــاء 
تبدیــل شــود، امــروز خــود بــه یــک چالــش 
تبدیــل شــده و مســئوالن از اختــاس مالــی 

ــد.  ــی دهن ــر م ــش خب ــن بخ در ای

تعاونــی هــای مرزنشــين در کشــور بــه ويــژه اســتانهای همچــون 
کردســتان در راســتای کمــک بــه وضعيــت معيشــت افــراد ســاکن 
در مرزهــا تشــکيل شــده و دولــت بــا ايــن اقــدام بــه دنبــال کمــک 
بــه مرزنشــيان بــود ولــی هــر چــه زمــان مــی گــذرد ايــن تعاونــی 
هــا کــه قــرار بــود بــه يــک فرصــت تبديــل شــود، خــود چالــش 

هــای جديــدی را بــه همــراه دارنــد.
هــر چنــد کــه در دهــه گذشــته ماجــرای عــدم هزينــه اعتبــارات 
ــا  ــی هــای مرزنشــين و برگشــت آنه ــه تعاون ــه ب ــص يافت تخصي
ــای  ــتفاده ه ــوء اس ــتان س ــا داس ــن روزه ــی اي ــود ول ــرح ب مط
مالــی در ايــن تعاونــی هــا بــه گــوش مــی رســد و هــر چنــد کــه 
مســئوالن تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی منکــر ايــن داســتان مــی 
شــود ولــی پليــس آگاهــی کردســتان بــه صراحــت ايــن موضــوع 

ــد کــرد. را تائي
کردســتان دارای 19 تعاونــی مرزنشــين اســت و بــر اســاس قوانيــن 
ــی هــا عضويــت  ــز در ايــن تعاون موجــود حــدود 50 هــزار نفــر ني
ــار ايــن  ــه در اختي ــا عنــوان ياران ــاری ب داشــته و ســاالنه نيــز اعتب
ــن  ــد از اي ــای آن بتوانن ــا اعض ــرد ت ــی گي ــرار م ــا ق ــی ه تعاون

ــد. ــتفاده کنن ــادرات و واردات کاال اس ــتای ص ــهيات در راس تس
ــی هــای مرزنشــين  ــی از تعاون موضــوع ســوء اســتفاده هــای مال
ــک  ــدت ي ــد م ــر چن ــازه ای نيســت و ه ــتان ت ــتان داس در کردس
ــار مســائلی در ايــن خصــوص مطــرح مــی شــود و مســئوالن و  ب
ــا ايــن  ــار وعــده مــی دهنــد کــه ريشــه ای ب متوليــان نيــز هــر ب
ــد. ــال مــی کنن ــان دنب ــا پاي مشــکل برخــورد کــرده و ماجــرا را ت

ــين  ــای مرزنش ــی ه ــی در تعاون ــارد تومان ــی 40 ميلي ــرار ماليات ف
ــتان کردس

ايــن بــار ســوء اســتفاده مالــی در تعاونــی هــای مرزنشــين 
ــتان  ــی اس ــس آگاه ــوی پلي ــانی از س ــاع رس ــا اط ــتان ب کردس
در خصــوص فــرار مالياتــی آغــاز شــد و هــر چنــد کــه اطاعــات 
ــرکل  ــی مدي مســتندی در ايــن خصــوص وجــود داشــته و دارد ول
ــی  ــوع را رد و م ــن موض ــتان اي ــی کردس ــاون، کار و راه اجتماع تع

ــت. ــخص نيس ــزی مش ــون چي ــد تاکن گوي
جانشــين رئيــس پليــس آگاهــی کردســتان هفتــه قبــل و در يــک 
نشســت خبــری گفــت: پرونــده فــرار مالياتــی  بــه ارزش بالــغ بــر 
40 ميليــارد تومــان در ارتبــاط بــا بحــث تجارت در اســتان تشــکيل 
ــا  ــراد ب ــن اف ــی آن در اســتان نيســتند و اي ــرات اصل ــه نف شــده ک
ــارت و  ــه تج ــدام ب ــا اق ــينان م ــی مرزنش ــتفاده از کارت بازرگان اس

عــدم پرداخــت ماليــات کردنــد.
عليرضــا مــرادی بــا اشــاره بــه اقدامات صــورت گرفتــه در راســتای 
شناســايی و دســتگيری ايــن افــراد، اظهارداشــت: پرونده مذکــور در 
حــال حاضــر دردســت بررســی اســت و هنــوز نتيجه آن مشــخص 

نشــده اســت.
در حالــی کــه جانشــين رئيــس پليــس آگاهــی 
ــرار  ــی و ف ــتفاده مال ــوء اس ــوع س ــتان موض کردس
ــتان را  ــين کردس ــای مرزنش ــی ه ــی در تعاون ماليات
ــی  ــام م ــز اع ــی ني ــم مال ــی رق ــرده و حت ــد ک تائي
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع ــی مدي ــد ول کن
کردســتان اعــام کــرد کــه پرونــده در مرجــع قضايی 

ــت. ــخص نيس ــزی مش ــوز چي ــت و هن اس

مرزنشــین  تعاونــی   19 lپرونــده 
کردســتان در مراجــع قضایــی اســت
ــوان  ــر عن ــن خب ــه اي ــش ب ــيدی در واکن ــد رش احم
کــرد: در حــال حاضــر و بــا شــکايت اداره کل تعــاون، 
ــده 19  ــتان پرون ــتان کردس ــی اس ــاه اجتماع کار و رف
تعاونــی مرزنشــين اســتان در مرجــع قضايــی اســت و 

تاکنــون نيــز جزئيــات ايــن پرونــده مشــخص نشــده اســت.
وی بــا تائيــد ضمنــی ســوء اســتفاده هــای مالــی در تعاونــی هــای 
مرزنشــين و بــروز مشــکات متعــدد در ايــن بخــش، يــادآور شــد: 
ــا در  ــی م ــت و حت ــرح اس ــل مط ــه قب ــک ده ــده از ي ــن پرون اي
تــاش هســتيم کــه اعضــای هيــات مديــره و مديــران عامــل اين 
تعاونــی هــای مرزنشــين در اســتان کردســتان را تغييــر دهيــم کــه 

ايــن موضــوع بــه اعضــا اعــام شــده اســت.
ــان  ــتان بي ــتان کردس ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدي
ــت  ــرای تقوي ــی ب ــت خوب ــين فرص ــای مرزنش ــی ه ــرد: تعاون ک
صــادرات در اســتان کردســتان بــه شــمار مــی رونــد کــه متاســفانه 
تاکنــون از ايــن ظرفيــت بــه خوبــی بهــره بــرداری نشــده اســت.

امــا مهمتريــن نکتــه در خصــوص اختــاس مالــی و فــرار مالياتــی 
تعاونــی هــای مرزنشــين در اســتان کردســتان جايــی اســت کــه 
ــن اظهــارات يکــی از  ــد پليــس آگاهــی و همچني ــر اســاس تائي ب
اعضــای هيــات نماينــدگان اتــاق ســنندج، پــای افــراد غيربومــی 
و غيرمرزنشــين در ايــن پرونــده بــاز شــده اســت و مشــکات بــه 

وجــود آمــده از ســوی ايــن افــراد اســت.

ــب  ــین در جی ــای مرزنش ــی ه ــی تعاون ــود اصل lس
ــت ــی هاس غیربوم

يکــی از اعضــای هيــات مديــره يکــی از تعاونــی هــای مرزنشــين 

کردســتان بيــان کــرد: متاســفانه کارت بازرگانــی تعــدادی اعضــای 
ــی  ــار غيربوم ــت تج ــتان در دس ــين کردس ــای مرزنش ــی ه تعاون
اســت و ايــن افــراد از ايــن فرصــت هــا ســوء اســتفاده کــرده و بــه 

دنبــال جمــع آوری پــول هســتند.
وی کــه اصــرار داشــت اســمی از او بــرده نشــود، ادامــه داد: در حــال 
حاضــر چنــد نفــری تاجــر از اســتاهای تهــران، آذربايجان شــرقی و 
ديگــر اســتانها کارت بازرگانــی مرزنشــينان کردســتانی را در اختيــار 
ــی کار صــادرات انجــام  ــن کارت بازرگان ــتفاده از اي ــا اس ــد و ب دارن
داده و حتــی از يارانــه هــای اختصــاص داده شــده را نيــز اســتفاده 

مــی کننــد.
چنــد نفــری تاجــر از اســتاهای تهــران، آذربايجــان شــرقی و ديگــر 
اســتانها کارت بازرگانــی مرزنشــينان کردســتانی را در اختيــار دارنــد 
ــی  ــام م ــادرات انج ــی کار ص ــن کارت بازرگان ــتفاده از اي ــا اس و ب
دهندايــن عضــو تعاونــی مرزنشــين کردســتان ضمــن انتقــاد از اين 
ــق  ــن موضــوع از طري ــار اي ــن ب ــون چندي ــان کــرد: تاکن ــه بي روي
فرمانــداری هــا، تعــاون و حتــی ديگــر مســئوالن پيگيــری شــده 
ــد  ــال مــی کنن ــد کــه آن را دنب ــار وعــده مــی دهن اســت و هــر ب
ولــی متاســفانه سالهاســت کــه مــا بــا ايــن مشــکل مواجه هســتيم 
و ســود اصلــی ايــن کار بــه جيــب افــراد ديگــری خــارج از مرزهای 

کردســتان مــی رود.
هــر چنــد کــه بــر اســاس قوانيــن کشــور تعاونی هــای مرزنشــين 
بــا هــدف کمــک بــه ارتقــای وضعيــت مرزنشــيان 
ــود  ــرار ب ــز ق ــده ني ــه ش ــده و تســهيات ارائ تشــکيل ش
ــری  ــراد ديگ ــا اف ــن روزه ــی اي ــد ول ــا باش ــار آنه در اختي
ــهيات  ــن تس ــتان از اي ــتان کردس ــارج از اس ــی خ و حت
اســتفاده کــرده و حــال بــا فــرار مالياتــی و اختــاس مالــی 

ــز مواجــه مــی شــوند. ني
اعمــال نظــارت هــای دقيــق و الزم از ســوی مســئوالن و 
متوليــان امــر بــه ويــژه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، ارائــه 
ــژه  ــه وي ــا ب ــی ه ــای تعاون ــه اعض ــای الزم ب ــوزش ه آم
ــا و  ــازی آنه ــدی س ــرای توانمن ــره ب ــات مدي ــای هي اعض
ــی از  ــای احتمال ــتفاده ه ــوء اس ــری از س ــن جلوگي همچني
جملــه نيازهــای اصلــی در حــوزه تعاونــی هــای مرزنشــين 
در اســتان کردســتان اســت که از ســوی افــراد کارشــناس و 

صاحــب نظــر اعــام مــی شــود.

ــران اقتصاد ایـ

 آرمان نصراللهی
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ــران اقتصاد ایـ

بحــران آب موضوعــی جهانــی و فرامرزی اســت 
کــه  ذهــن بســياری از کارشناســان را در اقصــی 
نقــاط جهــان بــه خــود معطــوف ســاخته و ايــران 

نيــز از ايــن قاعــده مســتثنی نيســت.
خطــر کم آبــی و تهديدهــای احتمالــی آن در 
ــار  ــدی و فاجعه ب ــان ج ــده، آن چن ــال های آين س
ــش از آن  ــدی پي ــودکه چن ــی ش ــی م پيش بين
ــده  ــی آين ــای امنيت ــی از چالش ه ــوان يک به عن

ــاد شــد. کشــور ي
 عوامــل متعــددی در خصــوص بــروز ايــن 
از  برخــی  کــه  مطرح شــده  چالش)کم آبــی( 
ــت  ــا ناشــی از ســهل انگاری و ســوء مديري آن ه
و برخــی ديگــر بــه وضعيــت بغرنــج آب و هوايی 
ــان  ــن مي ــود و در اي ــی ش ــوط م ــی مرب و اقليم
نقصــان و ضعــف در مصــرف بهينه آب از ســوی 
ــی،  ــائل فن ــی از مس ــردم و برخ ــی از م گروه هاي
ــده  ــت ش ــر عل ــد ب ــی مزي ــی و اعتبارات تجهيزات
ــراً  ــه اخي ــش رود ک ــوی پي ــه نح ــرايط ب ــا ش ت
ــوان  ــی به عن ــران آب ــئوالن، از بح ــوی مس از س

ــرده شــود. ــام ب ــده ن ــش آين ــن چال مهمتري
در ايــن ميــان شــهريار به عنــوان يکــی از 
ــت و اســتراتژيک  ــز اهمي مناطــق حســاس، حائ
ــران  ــن بح ــا اي ــز ب ــران ني ــتان ته ــرب اس در غ
مواجــه اســت و در صــورت ادامــه وضعيــت 
موجــود، ديــری نمی پايــد کــه نگيــن ســبز 
ــاغ هــای باشــکوه  ــده ب اســتان تهــران و باقيمان
ــرج و  ــه ســاختمان ها و ب ــز ب ــا طــراوت آن ني و ب

ــود. ــل ش ــم تبدي ــی عظي باروهاي

l ســد کــرج به نــام شــهریار بــه کام 
ــا تهرانی ه

عضــو شــورای اســامی شــهر شــهريار با اشــاره 

ــوان يکــی  ــه به عن ــن منطق ــی اي ــه بحــران آب ب
ــاورزی  ــی و کش ــای زراع ــن تهديده از جدی تري
ايــن خطــه از غــرب اســتان تهــران اظهــار 
ــه  ــی ک داشــت: يکــی از کاســتی ها و چالش هاي
ــه عــدم تأميــن  ــا آن مواجــه اســت، ب شــهريار ب

ــود. ــوف می ش ــه معط ــب حقاب مناس
بهــزاد درخشــان افــزود: اســاس و هــدف اصلــی 
از ســاخت ســد کرج)اميرکبيــر(، تأميــن آب 
کشــاورزی شــهريار بــود، امــا افزايــش جمعيــت، 
ايــن منبــع عظيــم را بــه ســمت و ســويی ســوق 
داد کــه در حــال حاضــر به عنــوان يکــی از منابــع 
ــرار  ــتفاده ق ــرب پايتخــت مورداس ــن آب ش تأمي

ــه اســت. گرفت
ــه  ــن حقاب ــدم تأمي ــرد: ع ــوان ک ــان عن درخش
و  يک ســو  از  شــهريار  موردنيــاز  و  کافــی 
ــی از  ــای زيرزمين ــطح آب ه ــديد س ــش ش کاه
ســوی ديگــر، حــوزه زراعــت ايــن عرصــه را بــا 
چالش هايــی جــدی مواجــه ســاخته اســت.

ــی  ــر کيف ــاهد هســتيم، تغيي ــروز ش وی افزود:ام
آب باعــث شــده تــا محصــوالت زراعــی و 
ــی  ــت قابل توجه ــا اًف ــز ب ــه ني ــن خط ــی اي باغ
همــراه و پايــداری و مقاومــت درختــان و اراضــی 
کشــاورزی ايــن منطقــه در مقابــل آفت هــا نيــز 

ــود. ــف ش ــدت تضعي به ش
شــهريار  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
گفت:جهــاد کشــاورزی به عنــوان يکــی از 
متوليــان حــوزه آبــی در عرصــه زراعــی و 
ــد  ــرده و می کن ــی را لحــاظ ک ــداری اقدامات باغ
کــه بــه نظــر بنــده بســيار ديرهنــگام در دســتور 
ســال  در 20  می طلبيــد  و  قرارگرفتــه  کار  
ــات  ــال اقدام ــرای اعم ــدی ب ــزم ج ــته ع گذش

فعلــی لحــاظ می شــد.

ــوزه  ــم آب در ح ــت حجی ــدر رف lه
کشــاورزی

ــی  ــه آب ــای عرص ــی از چالش ه ــان يک درخش
شــهريار  را ناشــی از هــدر رفــت انبــوه آب 
عنــوان کــرد و افــزود: فاصلــه بســيار زيــاد 
اراضــی کشــاورزی بــا مســيرهای تعبيه شــده در 
ــراً به صــورت ســنتی  ــه درگذشــته اکث ــا ک نهره
و قديمــی احداث شــده و اســتفاده از برخــی 
شــيوه های قديمــی و منسوخ شــده، ضريــب 

ــت. ــرده اس ــديد ک ــت آب را تش ــدر رف ه
عضــو شــورای اســامی شــهر شــهريار عنــوان 
کرد:خوشــبختانه اخيــراً اقداماتــی از ســوی 
ــا لحــاظ کــردن تســهياتی  ــاط ب ــت در ارتب دول
ويــژه بــرای توســعه آبيــاری قطــره ای در دســتور 
کار قرارگرفتــه کــه بســيار مؤثــر اســت، امــا يقينًا 
ــاذ  ــته اتخ ــال های گذش ــر در س ــن تدابي ــر اي اگ
ــياری از  ــروز بس ــر از ب ــال حاض ــد، در ح می ش
ــه  ــری ب ــی جلوگي ــای آب ــا و چالش ه بحران ه

ــد.                                                        ــی آم عمــل م

مســتلزم  آب  بحــران  lمدیریــت 
اســت  فرهنگــی  فعالیت هــای 

عضــو شــورای اســامی شــهر شــهريار با اشــاره 
به ضــرورت مديريــت بهينــه مصــرف آب عنــوان 
ــد بخشــی از الزامــات مديريــت  ــدون تردي کرد:ب
ــام  ــتلزم انج ــه، مس ــن منطق ــی اي ــه آب عرص
ــد  ــا نباي ــت، ام ــی اس ــی و مهندس ــات فن اقدام
در ايــن ميــان از نقــش بســيار تعيين کننــده 

ــد. ــل ش ــی غاف ــی و فرهنگ آموزش
عليرضــا رضايــت افزود:متأســفانه در حوزه شــيوه 
نقصان هــای  و  چالش هــا  بــا  آب  مصــرف 
بســياری روبــرو هســتيم کــه ناشــی از انباشــتی 
ــول  ــهل انگاری ها در ط ــا و س ــم توجهی ه از ک
ــت. ــته اس ــی گذش ــد و طوالن ــال های مدي س

ــت نظــر در  ــی دق ــا اندک ــوان کرد:ب ــت عن رضاي
ــه  ــم ک ــنی درمی يابي ــرف آب به روش ــيوه مص ش
در امــور روزمــره همچــون مســواک زدن، حمــام 
ــزل و... ــات من ــودرو، حي ــوی خ ــردن، شستش ک

ميــزان هــدر رفــت آب بســيار بــاال و غيراصولــی 
اســت.

شــهريار  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
گفت:گســترش شهرنشــينی و افزايــش جمعيت، 
ــزان  ــان مي ــه هم ــرده و ب ــرف آب را باالب مص
ســهل انگاری و ســوء مصــرف نيــز تشــديد شــده 
ــه ای  ــروز منطق ــل، ام ــن عوام ــه اي ــه مجموع ک
ــه  ــی مواج ــد آب ــا تهدي ــهريار را ب ــون ش همچ

ــت. ــاخته اس س

از  شــرب  آب  lتفکیــک 
عمل گرایــی تــا  نظریه پــردازی 

ــت  ــر در مديري ــازنده و مؤث ــات س ــی از اقدام يک
مصــرف آب، بــه تفکيــک آب شــرب از آب 
ــری  ــود، ام ــی ش ــوف م ــره معط ــی روزم مصرف
کــه بارهــا و به دفعــات در شــهر شــهريار 
ــی  ــت، اقدام ــده رضاي ــه عقي ــا ب ــده ام مطرح ش
ــی  ــوص اجراي ــن خص ــی در اي ــدی و عمليات ج

ــت. ــده اس نش
آن چنان کــه عضــو شــورای اســامی شــهر 
شــهريار عنــوان مــی کنــد کــه عمــده مباحــث 
ــات  ــری و جلس ــائل نظ ــه مس ــاط ب دراين ارتب
متعــدد منتهــی شــده امــا در بُعــد عملياتی شــاهد 

اقــدام خاصــی نبوده ايــم.
ــزود:  عضــو شــورای اســامی شــهر شــهريار اف
فرآينــد تأميــن آب شــرب هزينه بــر اســت 
امــا شــاهديم ايــن آب در تمامــی حوزه هــا و 
نيازهــای روزمــره مورداســتفاده قــرار گرفتــه کــه 
بايــد بــرای خاتمــه دادن بــه چنيــن روال غلطــی 

چاره انديشــی شــود.
وی افـزود: برخی عنـوان می کننـد، تحقق چنين 
امری)طرح تفکيک آب شـرب( بسـيار هزينه سـاز 
اسـت، امـا بـه اعتقـاد بنـده اجرايـی و عملياتـی 
نه تنهـا هزينـه نيسـت،  شـدن چنيـن طرحـی 
بلکـه سـرمايه گذاری و آينده نگـری سـازنده ای 
محسـوب می شـود کـه عـاوه بـر نسـل امـروز، 

نسـل آينـده را نيـز برخـوردار خواهـد کرد.

ــل  ــی عام ــزات آب ــودگی تجهی l فرس
ــت آب ــدر رف ــی ه اصل

اميــر روزبهانــی، دانش آموختــه مهندســی آب بــا 
اشــاره بــه لــزوم نوســازی تجهيــزات آبــی عنوان 
ــت آب،  ــدر رف ــی از ه ــش قابل توجه ــرد: بخ ک
ــا آن  ــط ب ــزات مرتب ــودگی تجهي ــی از فرس ناش
اســت و تــا زمانــی کــه بودجــه و اعتباراتــی ويــژه 
ــه  ــر گرفت ــاری در نظ ــن مج ــازی اي ــرای نوس ب
نشــود، نمی تــوان بــه مديريــت بهينــه، مطلــوب 

و اصولــی آب اميــد چندانــی داشــت.
وی افزود:مديريــت اصولــی مصــرف آب منحصر 
ــد در  ــود و باي ــاص نمی ش ــه خ ــک مؤلف ــه ي ب
ابعــاد مختلف بــا اتخــاذ تدابيــر و تمهيــدات مؤثر 
ــی و  ــته عمليات ــره ای به هم پيوس ــون زنجي همچ

اجرايــی شــود.
دانش آموختــه مهندســی آب عنــوان کــرد: مکرراً 

بحران آب درنگین سبز استان تهران/
سدکرج  به  نام  شهریار به کام پایتخت

شهرســتان شــهریار بــه وجــود بــاغ هــای انبوه و سرســبز شــهره اســت 
ــرم  ــت وپنجه ن ــز دس ــیاری نی ــای بس ــا تهدیده ــت ب ــن ظرفی ــا ای ام
ــن  ــن ای ــئله آب و تأمی ــه مس ــوف ب ــن آن معط ــه اصلی تری ــد ک می کن

ــی اســت.  ــه حیات مای
و  کارشناســان  سال هاســت  نیســت،  غریبــی  واژه  آب  بحــران 
صاحب نظــران آن را گوشــزد می کننــد و در خصــوص مخاطــرات و 

پیامدهــای ناگــوار آن هشــدار می دهنــد.
محمدرضا 

حیدری
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ــران اقتصاد ایـ

در رســانه ها مطــرح می شــود کــه مــردم در 
صرفه جويــی آب دقــت نظــر الزم را لحــاظ 
کنندکــه البتــه ترديــدی در حصــول ايــن اصــل 
و رعايــت شــيوه مصــرف وجــود نــدارد امــا 
ــش از  ــی پي ــه و حت ــن توصي ــوازات اي ــد به م باي
ــوده  ــزات فرس ــازی تجهي ــه بهس ــبت ب آن، نس
ــع  ــبکه توزي ــه ش ــی ک ــا زمان ــود و ت ــدام ش اق
ــت  ــا وضعي ــه ای ب ــد ده ــتهاک چن ــر اس براث
ــه  ــوان ب ــت، نمی ت ــرو اس ــی روب ــامان فعل نابس
ــت   ــته اس ــه شايس ــت آن چنان ک ــود وضعي بهب

ــود. ــدوار ب امي
وی افزود:البتــه آن طــور کــه در ســطح رســانه ها 
عنوان شــده، هرســاله پروژه هــا و طرح هايــی 
بــرای بهبــود وضعيــت مســتهلک شــبکه توزيــع 
ــا  ــود، ام ــی می ش ــف و عمليات ــانی تعري و آب رس
بــه نظــر می رســد ضريــب اســتهاک بــا آنچــه 
موردبازســازی و نوســازی قرارگرفتــه، از تناســب 

مطلوبــی برخــوردار نيســت.

ــت  ــوع کش ــر در ن ــزوم تجدیدنظ lل
ــاورزی ــی و کش ــوالت زراع محص

محمدرضــا فخرايــی، دانش آموختــه رشــته 
در  باغــداری  حــوزه  فعــال  و  کشــاورزی 
شهرســتان شــهريار بــا اشــاره بــه لــزوم  رعايــت 
ــات علمــی و تخصصــی  دســتورالعمل ها و اقدام
ــات و  ــرد: مطالع ــوان ک ــاورزی عن ــوزه کش در ح
پژوهش هــای بســياری در عرصــه زراعــی و 

کشــاورزی انجام شــده کــه رعايــت و اعمــال آن 
عــاوه بــر ارتقــای کيفــی و کمــی محصــوالت، 
مديريــت بهينــه و اصولــی  منابــع آبــی در عرصه 

کشــاورزی و زراعــی را ميســر می کنــد.
وی افزود:به عنــوان نمونــه کاشــت بــذر هندوانــه 
ــا کمبــود و نارســايی عرصــه  در شــرايطی کــه ب
آبــی مواجــه هســتيم، يکــی از غيراصولی تريــن و 
ــت های  ــا و برداش ــت ه ــن کاش غيرحرفه ای تري

محصــول بــه شــمار مــی رود.
فخرايــی گفت:متأســفانه در برخــی مــوارد، 
آن چنــان  محصــوالت  واردات  ضــرورت 
ــه  ــد نســبت ب ــی اســت کــه باي منطقــی و اصول
ــاظ  ــی لح ــدی واساس ــات ج ــول آن اقدام حص
شــود، امــا شــاهديم کــه در برخــی مواقــع، 
واردات محصــوالت بــر مــوارد غيرضــروری 
و غيرمنطقــی متمرکــز می شــود کــه بســيار 

می رســد. نظــر  بــه  تأمل برانگيــز 
ــوان  ــهريار عن ــداری ش ــوزه باغ ــال ح ــن فع اي
کرد:بــا يــک بررســی و مطالعــه اجمالــی 
ــه،  ــت هندوان ــد و برداش ــرای تولي ــم ب درمی يابي
انبوهــی از آب مصــرف می شــود و  حجــم 
در چنيــن شــرايطی ايجــاب می کنــد کــه از 
ــت  ــا ممنوعي ــن محصــول ب يک ســو کاشــت اي
ــوی  ــده و از س ــراه ش ــدی هم ــت ج و محدودي
تدابيــر الزم  آن  واردات  بــه  نســبت  ديگــر 

ــود. ــيده ش انديش
وی افزود:اين مـورد در محصوالت متعدد ديگری 

نيـز قابل بحـث اسـت و بايد بـا اعمال شـيوه های 
علمـی، زراعـت و باغـداری در شـهر شـهريار بـه 
سـمت و سـويی سـوق پيـدا کنـد کـه نسـبت به 
کاشـت و برداشـت محصوالتی که سـودآوری آن 
مطلـوب و مصرف آب آن در مقايسـه بـا برخی از 
محصوالت مرسـوم کمتر اسـت، اقدامات جدی و 

فراگيرتری عملياتی شـود.
ــرد:  ــوان ک ــاورزی عن ــته کش ــه رش دانش آموخت
اخيــراً تمهيداتــی از ســوی برخی از دســتگاه های 
ــی  ــه کاف ــه ک ــتور کار قرارگرفت ــئول در دس مس
ــه نظــر نمی رســد و بعضــاً شــاهديم از ســوی  ب
ــورد  ــز م ــاالن حــوزه زراعــی و کشــاورزی ني فع
کــم توجهــی و بی اعتنايــی قــرار گرفتــه اســت.

l عبــور از بحــران آبــی مســتلزم 
عزمــی جــدی و اقدامات هدفمنداســت
ــران  ــور از بح ــرای عب ــه ب ــت ک ــايان ذکر اس ش
ــه ای از  ــد مجموع ــهريار باي ــهر ش ــی در  ش آب
ــی  ــر و اصول ــی و مؤث ــد، علم ــات هدفمن اقدام
ــتايی،  ــهری، روس ــون ش ــای گوناگ در عرصه ه
صنعتــی، زراعــی، کشــاورزی، فرهنگــی مدنظــر 
ــا بتــوان در ســايه آن نســبت بــه  قــرار گرفتــه ت
مديريــت بهينــه  مصــرف، اقدامــات الزم را 

ــرد. ــی ک اجراي
ــه  ــهريار از نمون ــه ش ــروژه تصفيه خان ــاح پ افتت
اقدامــات ســازنده ای اســت کــه اخيــراً به صــورت 
ــرداری  ــدار بهره ب ــن در م ــرار گرفت ــا ق رســمی ب

ــن  ــی اي ــوزه آب ــی در ح ــه عطف ــه نقط به مثاب
منطقــه از غــرب اســتان تهــران، می توانــد 
ــل  ــا نائ ــتاوردهای بســياری شــود ام ــل دس حام
ــد  ــتر نيازمن ــه بيش ــات هرچ ــه توفيق ــدن ب ش
ــطوح  ــی در س ــدون و اصول ــای م برنامه ريزی ه

گســترده تری اســت.
هــر نهــاد و دســتگاهی بــه فراخــور شــرح 
ــر  ــه ب ــی ک ــوزه فعاليت ــارات و ح ــف، اختي وظاي
عهــده دارد، می توانــد در ايــن امــر خطيــر مؤثــر 

ــود. ــع ش واق
شــهرداری ها بــا لحــاظ کــردن اقدامــات عملــی 
ــر  ــا تکيه ب ــبز ب ــای س ــه فض ــی در تعبي و اصول
کاشــِت درختــان، گياهــان و نهال هايــی کــه بــا 
حداقــل آب، طــراوت و ســر ســبزی خــود را حفظ 
می کننــد، مــدارس بــا آمــوزش صحيــح مصــرف 
و تعبيــه امکانــات و تجهيــزات قطــع کــن آب در 
مراکــز آموزشــی و واحدهــای صنعتــی، توليــدی، 
خدماتــی، مســکونی و...هــر يــک به نوعــی 
می تواننــد در ايــن عرصــه نقش آفرينــی الزم 

را لحــاظ کننــد.
ــات  ــه توفيق ــل شــدن ب ــر اينکــه نائ ســخن آخ
ــر در  ــی فراگي هــر چــه بيشــتر، مســتلزم اقدامات
ــه  ــت ک ــون اس ــای گوناگ ــا و بخش ه حوزه ه
بــا تحقــق  آن می تــوان نســبت بــه حفــظ 
ســر ســبزی، طــراوت و اســتمرار حيــات و بقــای 
ــان  ــات و اراضــی زراعــی در شــهريار همچن باغ

ــود. ــدوار ب امي

آفــت مگــس زیتــون هــر چنــد در بــاغ 
هــای قزویــن کنتــرل شــده امــا بدلیــل 
ســیال بــودن آفــت و اتصــال باغ هــا بــه 
چنداســتان، امــکان ورود کلونــی آفــت 
ازمناطــق همجــوار بــه باغــات قزویــن و 
ــل جــدی  تکــرار خســارات دوســال قب

اســت. 

ــان ســه اســتان  ــا( کــه در مي ــزرگ )ســفلی وعلي منطقــه طــارم ب
ــن و  ــزرگ تري ــده اســت ب ــان تقســيم ش ــن، زنجــان و گي قزوي
مرغــوب تريــن توليــد کننــده زيتــون ايــران محســوب مــی شــود.
بــه مــدد هميــن ويژگــی معيشــت مردمان بســياری در ســه اســتان 
زنجــان، گيــان و بــه ويــژه در قزويــن وابســته بــه شــاخه هــای 
درخــت زيتــون و بــاروری طــای ســبز آن اســت امــا حــدود ســه 
ــون  ــس زيت ــت مگ ــدن آف ــر ش ــا فراگي ــه ب ــود ک ــش ب ــال پي س
ــخ، زيتــون طــارم تارومــار شــد و دســت  ــار در تاري ــرای اوليــن ب ب

ــد. ــاه مان کشــاورزان از ايــن طــای ســبز کوت
ــک  ــوع ي ــر از وق ــی از آن کمت ــارات ناش ــه خس ــه تلخــی ک تجرب
ــه در ايــن منطقــه نبــود و بســياری از باغــداران ورشکســته را  زلزل
ــی  ــا ط ــرد ام ــهری ک ــی ش ــدن زندگ ــرت و برگزي ــه مهاج وادار ب
ــارم  ــون در ط ــت مگــس زيت ــرانجام آف ــته س ــی گذش ــال زراع س
ــه توانســتند برعکــس  ــن منطق ــداران اي ــار شــد و باغ ســفلی مه
ــی از  ــا تلفــات حداقل ــار محصــول خــود را ب ــن ب ســال گذشــته اي

ــد. ــای درخــت بچينن شــاخه ه
بــا ايــن حــال بــا فرارســيدن ســال زراعــی جديــد و آغــاز برداشــت 
ــت  ــودن آف ــيال ب ــه س ــه ب ــا توج ــز ب ــون و ني ــای ادواری زيت ه
مگــس زيتــون بيــم آن وجــود دارد کــه آفــت بــار ديگــر در يکــی 
از اســتانهای همجــوار قزويــن کلونــی ايجــاد کنــد و از ايــن طريــق 

بــا توجــه بــه متصــل بــودن باغــات زيتــون به هــم در ســه اســتان 
ــن ســرايت  ــه باغــات ســالم در قزوي ــان ب ــن، زنجــان و گي قزوي

کنــد.
از ايــن رو باغــداران قزوينــی و جهــاد اســتان بــا کنتــرل جمعيــت 
آفــت در باغــات اســتان چشــمی نگــران بــه ســوی باغــات زيتــون 
ــوی  ــر از س ــه اگ ــی ک ــد. نگران ــوار دارن ــای همج ــتان ه در اس
ــرار  ــم تک ــود بي ــه نش ــدی گرفت ــا ج ــتان ه ــن اس ــئوالن اي مس

ــود دارد. ــتان وج ــه اس ــر س ــار در ه ــن ب ــال 92 اي ــارات س خس

lطارم سفلی بزرگ ترین قربانی مگس زیتون
ــه در منطقــه  شــدت صدمــات ناشــی از آفــت مگــس زيتــون البت

طــارم ســفلی کــه در قســمت شــمال غربــی اســتان قزويــن واقــع 
ــاغ هــای زيتــون  ــه ب ــزان خســارات وارده ب ــر از مي اســت بيــش ت
ــارم ســفلی  ــه ط ــرا ک ــود چ ــان و زنجــان ب ــای گي ــتان ه در اس
ــود  ــا وج ــز ب ــادی ني ــرايط ع ــی در ش ــا، حت ــارم علي ــس ط برعک
ــروم  ــواره مح ــاال هم ــيار ب ــت بس ــروت و جمعي ــورداری از ث برخ
ــی  ــات احتمال تريــن بخــش اســتان قزويــن در بهرمنــدی از امکان

ــوده اســت. ــز اســتان ب مرک
ــاير  ــش از س ــفلی بي ــارم س ــردم در ط ــی م ــز زندگ از ســويی ني
ــا محصــول  ــزرگ در دو اســتان ديگــر ب بخــش هــای طــارم ب
زيتــون عجيــن شــده اســت بگونــه ای کــه ســاالنه  بيــن 1۸ تــا 
25 هــزار تــن زيتــون در ايــن منطقــه توليــد مــی شــد و بــه تبــع 

چشم نگران باغداران قزوین به همسایه/ آفت زیتون ریشه کن نمی شود
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ــران اقتصاد ایـ

ــراورده  ــون و ف ــردم از زيت ــز چــرخ معيشــت م ــد ني ــن تولي همي
هــای آن مــی چرخيــد.

ــادرات،  ــی ص ــه صنعت ــه چرخ ــا ورود ب ــت ب ــه در نهاي ــدی ک تولي
درمــان، بهداشــت، صنايــع غذايــی و کنســروی بخــش اعظمــی از 
اقتصــاد طارمــی هــا و نيــز مهــم تريــن رکــن اقتصــاد کشــاورزی 

اســتان قزويــن را تاميــن مــی کــرد.
در نهايــت طــی ســال گذشــته بــا تــاش هــای مــردم ايــن ناحيــه 
و البتــه امدادهــای فــرا اســتانی آفــت زيتــون تــا حــدود زيــادی بــه 
کنتــرل شــد و ســال 94 ســالی بــود کــه ميــزان نابــودی محصــول 
ــمگيری  ــزان چش ــه مي ــون ب ــس زيت ــت مگ ــر آف ــر اث ــون ب زيت

نســبت بــه ســنوات گذشــته کاهــش يافــت.

lپراکندگی باغات زیتون استان
ــتراتژيک  ــت اس ــه اهمي ــاره ب ــا اش ــاک ب ــی پ ــی ابراهيم نيازعل
ــد:  ــن مــی گوي ــرای منطقــه و اســتان قزوي ــون ب محصــول زيت
در منطقــه طــارم ســفلی بــا يــک هــزار و 752 کيلومتــر وســعت، 
ــره  ــزار به ــش ه ــا ش ــون ب ــاغ زيت ــار ب ــزار هکت ــدود 10 ه ح
ــون دارد. ــاغ زيت ــتا، ب ــا 53 روس ــه مجموع ــود دارد ک ــردار وج ب

از ايــن منظــر و از نظــر ســطح زيرکشــت طــارم ســفلی بــه تنهايی 
رتبــه دوم کشــوری را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

رئيــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان قزويــن ادامــه مــی دهد: 
حــدود پنــج هــزار و ۶50 هکتــار از باغــات زيتــون اســتان بــارور و 
ــزار و ۸50  ــه ســه ه ــارور اســت ک ــار غيرب ــزار و 200 هکت ســه ه
هکتــار بــه روش ســنتی و 75 هکتــار بــاغ متراکــم در اســتان وجود 
دارد کــه ويژگــی همــه ايــن بــاغ هــای اين اســت کــه محصــور در 

ــتند. ــه نيس يک نقط
ابراهيمــی پــاک بــه ضــرورت ادامــه طــرح مبــارزه بــا آفــت مگس 
ــوزش  ــه آم ــه ب ــی دارد: توج ــار م ــد و اظه ــی کن ــون اشــاره م زيت
مــداوم و تخصصــی باغــداران مــی توانــد در مســير مبــارزه موثــر 
باشــد کــه در ايــن راســتا بــا برگــزاری 300 نفــر روز دوره  آموزشــی 
بــا محــور مبــارزه بــا آفــت مگــس زيتــون در اســتان اقــدام شــده 

اســت.

lکنترل آفت باید وارد شرایط پایدار شود
ــروز خســارات گســترده  وی در خصــوص عواملــی کــه ســبب ب
ناشــی از آفــت مگــس در باغــات طــارم شــد مــی گويــد: ســنتی 
بــودن روش باغــداری، نبــود مديريــت صحيــح در تغذيــه 
ــل،  ــرداران در مح ــره ب ــتر به ــودن بيش ــاکن نب ــرس، س و ه
ــا  ــارزه ب ــودن مب ــی ب ــرداران، طوالن ــره ب همــکاری نکــردن به
آفــت و متناســب نبــودن منابــع مالــی از مشــکات ايــن بخــش 

ــت. اس
ابراهيمــی پــاک معتقــد اســت تقويــت شــرکت هــای توليــد کننده، 

ــاه  ــای گي ــک ه ــاز، کليني ــورد ني ــات م ــزات و امکان ــن تجهي تامي
پزشــکی و ايســتگاه هــای پيــش آگاهــی در رســيدن بــه موفقيــت 
تاثيرگــذار اســت و در مبــارزه بــا آفــت مگــس زيتــون الزم اســت از 

تشــکل هــای مردمــی اســتفاده کنيــم.
رئيــس جهــاد کشــاورزی اســتان بــا اشــاره بــه ضــرورت پايــدار 
ــد:  ــودن کنتــرل و نابودســازی آفــت مگــس زيتــون مــی گوي ب
ــرای ســال جــاری،  ــد مراقــب باشــيم ب ــه يــک ســال کــه باي ن
ســال بعــد و ســاليان آتــی نيــز برداشــت محصــول زيتــون ديگر 
شــاهد بــروز آفــت نباشــيم و کنتــرل آفــت را وارد شــرايط پايــدار 
کنيــم کــه بــرای تحقــق ايــن امــر گذشــته از باغــداران طــارم 
ــه  ــا ب ــتان ه ــر اس ــون در ديگ ــداران زيت ــاير باغ ــه س ــفلی ب س

ويــژه دو اســتان همجــوار گيــان و زنجــان نيــز نيــاز داريــم.

lاســتان هــای قزویــن، گیــالن و زنجــان در کنتــرل 
آفــت بــا هــم مشــارکت داشــته باشــند

اســتاندار قزويــن در تحليــل خــود از راه هــای جلوگيــری از تکــرار 
ــاورزی  ــورد کش ــه م ــون ب ــول زيت ــه محص ــته ب ــارات گذش خس
ــد مــواد غذايــی و  ــدارد: تولي ــد و اظهــار مي علمــی اشــاره مــی کن
محصــوالت کشــاورزی ســالم و مقــرون به صرفــه با اعمــال روش 
هــای گوناگــون در کشــاورزی حاصــل مــی شــود و يکــی از ايــن 
روش هــا کنتــرل و مبــاره بــا آفــات و عوامــل خســارت زای گياهی 

اســت.
ــی در  ــابقه طوالن ــا س ــون ب ــای زيت ــاغ ه ــد: ب ــی ده ــه م وی ادام
ســه اســتان قزوين، گيــان و زنجــان بيانگــر ارزش ايــن محصول 

ــظ و  ــت حف ــاد شــده در کشــور و جهــان دارد و اهمي در مناطــق ي
نگهــداری از آنهــا بــا توجــه بــه تــک محصولــی بــودن مناطــق ياد 
شــده و تاثيــر مســتقيم بــر معيشــت مــردم ســاکن در آن، بر کســی 

پوشــيده نيســت.
همتــی بــا اشــاره بــه ريشــه هــای شــکل گيــری کلونــی هــای 
ــال ۸3  ــی دارد: از س ــار م ــه اظه ــون منطق ــات زيت ــت در باغ آف
ــاالی  ــا داشــتن ظرفيــت بســيار ب آفــت مگــس ميــوه زيتــون ب
ــده  ــاد ش ــتان ي ــه اس ــن محصــول در س ــر اي ــی ب ــارت زاي خس
مشــاهده و تاکنــون خســارات هــای هنگفتــی نيــز بــه بــار آورده 
امــا بــه يــاری خداونــد و نيــز تدويــن برنامــه ريــزی هــای دقيق 
و مديريــت و نظــارت بــر حســن انجــام آن در ســال زراعــی 93-

94 هيــچ گونــه خســارتی بــه ايــن محصــول وارد نيامــده اســت 
و نيــاز اســت کــه همــه مــا در ايــن ســه اســتان ايــن دســتاورد 

را اســتمرار بخشــيم.
ــان  ــان و گي ــتانداران زنج ــوت از اس ــه دع ــن ب ــتاندار قزوي اس
ــرل  ــزی کنت ــه ري ــرای حضــور در نشســت هماهنگــی و برنام ب
آفــت مگــس ميــوه زيتــون اشــاره مــی کنــد و مــی گويــد: بــه 
منظــور تــداوم حفــظ ايــن محصــول و امنيــت غذايــی، شايســته 
ــاری  ــی و همي ــم انديش ــای ه ــت ه ــزاری نشس ــا برگ ــت ب اس
ميــان ايــن ســه اســتان نســبت بــه بهبــود روش هــای کنتــرل 
آفــات مذکــور و رفــع برخــی کاســتی هــای مربــوط بــه آن گام 

برداشــته شــود.

lکنتــرل آفــت بــدون کمــک اســتان هــای همســایه 
غیرممکــن اســت

بــی ترديــد در جريــان آفــات گســترده ســه ســال پيــش و ســاليان 
ــون بســياری در اســتان  پيــش از آن در طــارم ســفلی، باغــات زيت

هــای گيــان و زنجــان نيــز متحــل ضايعــات باغــی شــدند.
ضايعاتــی کــه البتــه بــا توجــه بــه اقتصــاد کشــاورزی محــور در دو 
اســتان زنجــان و گيــان بــرای زندگــی و معيشــت هموطنــان در 

ايــن دو اســتان نيــز بســيار مهيــب و خطرنــاک بــود.
امــا بــا تدابيــری کــه در منطقــه طــارم ســفلی انديشــيده شــد و نيز 
تــاش باغــداران بومــی ايــن ناحيــه ســرانجام آفــت مگــس زيتون 
در باغــات شــمال غربــی قزويــن کنتــرل شــد و اکنــون مــی تــوان 
ضمــن اســتفاده از تجربيــات جهــاد کشــاورزی قزويــن در کنتــرل 
محــدوده آفــت بــه صــورت مشــارکتی بــرای کنتــرل و نابودســازی 

ايــن آفــت مخــرب کوشــيد.
ــه  ــارکت س ــدون مش ــا ب ــه يقين ــدازی ک ــم ان ــش و چش کوش
ــر  ــکان پذي ــان« ام ــان و زنج ــن، گي ــاور »قزوي ــتان مج اس
ــترک  ــش مش ــن کوش ــره اي ــره و ثم ــار آن به ــت و در کن نيس
نصيــب کشــاورزان و اقتصــاد کشــاورزی محــور هــر ســه 

ــد. ــد ش ــور خواه ــتان کش اس
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اینکــه  وجــود  بــا 
اســتان اردبیــل یکــی از 
کشــاورزی  قطب هــای 
محســوب  کشــور 
فعالیــت  می شــود، 
بــازار  در  واســطه گران 
ــب  ــار موج ــره ب ــوه و ت می
ــهروندان از  ــدی ش گله من

اســت.  شــده  قیمت هــا 

بــازار داغ دروازه مشــگين و تــازه ميــدان در 
ــز و زرد،  ــت. قرم ــگ اس ــز از رن ــل لبري اردبي
ــی  ــش. ميوه هاي ــرخ و بنف ــبز و نارنجــی، س س
ــده  ــرد چي ــه روی ســينی های گ ــه کپ ــه کپ ک
ــد.  ــد می زن ــذری لبخن ــر رهگ ــه ه ــده اند ب ش
امــا پاســخ ايــن لبخنــد از ســوی برخــی فقــط 

ــت. ــرت اس آه و حس
ــازار  ــوه در ب ــو مي ــک کيل ــت ي ــط قيم متوس
ــت  ــن قيم ــت. اي ــال اس ــزار ري ــل 30 ه اردبي
ــی  ــم پايين ــتان ها رق ــی اس ــبت برخ ــه نس ب
ــد  ــودن درآم ــن ب ــا پايي محســوب می شــود ام
عمومــی در بيــن مــردم اردبيــل موجــب 
شــده نــه تنهــا غذاهــای اعيانــی بلکــه ميــوه 
و ســبزی نيــز بــه ليســت نمی شــودها اضافــه 

ــود. ش
در ايــن ميــان بررســی خبرگــزاری مهــر 
ــه  ــهروندان بلک ــا ش ــه تنه ــد، ن ــان می ده نش
ــدان راضــی از قيمت هــا  ــز چن فروشــندگان ني
نيســتند و بــازار خــوش عطــر و منظــر ميــوه در 
ــل بازگــوی مشــکات اقتصــادی اســت  اردبي
ــم  ــه زخ ــی ب ــن تکانه هاي ــا کوچک تري ــه ب ک

ــود. ــل می ش ــان تبدي ــل درم غيرقاب
از ســويی فعاليــت دالالن و واســطه گران 
بــه التهــاب بــازار ميــوه دامــن زده اســت 
ــه طــور  ــازل و ب ــا قيمــت ن ــوه ب بطوريکــه مي
ــدار  ــال از کشــاورز و باغ ــن 15هــزار ري ميانگي
خريــداری شــده و بــا افزايــش تــا ســه برابــری 

ــود. ــه می ش ــتری عرض ــه مش ب

lتــالش بــرای راضــی کــردن 
خریــد نســیه

پيرمــردی بــا لبــاس کهنــه و فرســوده از يکــی 
ــرای  از فروشــنده ها ميــوه نســيه می خواهــد. ب
پايتخت نشــينی کــه ميــوه کيلويــی 300 هــزار 
ريــال را تــا در خانــه بــا پيــک می آورنــد، ايــن 
ــل  ــا در اردبي ــا اينج ــت. ام ــه اس ــار بيگان رفت
ــرح  ــيه مط ــوه نس ــت مي ــررات درخواس ــه ک ب

می شــود.
فروشــنده قبــول نمی کنــد و پيرمــرد بــا چهــره 
ــرک  ــی را ت ــکوی ميوه فروش ــه ای س درهم رفت

می کنــد.
ــت  ــت: قيم ــی گف ــهروندان اردبيل ــی از ش يک
ــوه حتــی االن کــه فصــل برداشــت اســت  مي

ــاال اســت. ــع ب ــه واق ب
زهــرا رحمتــی تصريــح کــرد: مــا ســيب 

ــان  ــزار توم ــج ه ــی پن ــتان کيلوي را در زمس
می خريديــم و االن هــم در بــازار ســيب خــوب 

ــت. ــان اس ــزار توم ــج ه ــا پن ــار ت چه
وی افــزود: بســياری از ميوه هــا در تابســتان بــه 
ــا  ــی خانواده ه ــفانه برخ ــد و متأس ــازار می آي ب
بــه دليــل قيمــت بــاال قــادر بــه اســتفاده از اين 

ــدادادی نيســتند. نعمت خ
ــک  ــی از ي ــت گران ــد اس ــهروند معتق ــن ش اي
ــب  ــر موج ــوی ديگ ــازار از س ــود ب ــو و رک س
شــده برخــی فروشــنده ها هــم تخلــف کننــد و 
بــه عنــوان مثــال جنــس خــوب را جلــوی ديــد 
بگذارنــد امــا در هنــگام فــروش جنــس خــراب 

تحويــل مشــتری بدهنــد.
ــا  ــياری از خانواده ه ــد: بس ــر ش ــی متذک رحمت
بــه دليــل قيمــت بــاالی ميــوه حتــی 
و  کرده انــد  کمتــر  را  خــود  مهمانی هــای 
ــی  ــک مهمان ــای ي ــن هزينه ه ــه تأمي ــادر ب ق

ــتند. نيس

و  نســیه  درخواســت  lافزایــش 
کاهــش قــدرت خریــد مــردم

قيمــت ميــوه در وضعيتــی بــاال اســت کــه بــر 
ــاير  ــاف س ــر خ ــئوالن ب ــام مس ــاس اع اس
محصــوالت، محصــوالت کشــاورزی از قيمت 
ــر  ــوردار نيســت و ب ــارف و مشــخص برخ متع

ــود. ــن می ش ــازار تعيي ــرف ب ــاس ع اس
اســت  شــده  موجــب  موضــوع  ايــن 
قيمت هــای ســليقه ای بــر روی برچســب 

ميوه هــای ســرخ و ســفيد بنشــيند و در برخــی 
مواقــع متناســب بــا درآمــد مــردم يــک منطقه 

ــد. نباش
ــن اســت  ــردم پايي ــد م ــدرت خري متأســفانه ق
و بــه هميــن دليــل حتــی خريــد نســيه ميــوه 
درخواســت می شــوديکی از فروشــندگان ميــوه 
ــد  ــت و معتق ــدگاه اس ــن دي ــف اي ــه مخال البت
ــه  ــازار توج ــش ب ــه کش ــنده ب ــت فروش اس

می کنــد.
ــد  ــدرت خري ــفانه ق ــت: متأس ــی گف ــادر حق ن
مــردم پاييــن اســت و بــه هميــن دليــل حتــی 

ــود. ــت می ش ــوه درخواس ــيه مي ــد نس خري
وی اضافــه کــرد: بــا ايــن وجــود فروشــنده بــه 
ــر  ــه دارد و اگ ــا توج ــش قيمت ه ــزان کش مي
ــد، کاهــش داده  ــته باش ــی کشــش نداش قيمت

می شــود.
ــوه  ــتان ها مي ــی اس ــی در برخ ــه حق ــه گفت ب
ــد و در  ــروش می رس ــه ف ــر ب ــت باالت ــه قيم ب
ــا ســود انــدک ميــوه را  خــود اردبيــل گاهــی ب

می فروشــيم.
ايــن اظهــارات البتــه خــود گــواه ايــن موضــوع 
ــه  ــازار ب ــنده ها در ب ــی فروش ــه برخ ــت ک اس
دليــل نبــود قيمــت مصــوب دســت بــه آزمون 
و خطــا می زننــد و قيمــت خــود را در ســطحی 
ــه  ــند، نگ ــوه را بفروش ــد مي ــاً بتوانن ــه نهايت ک

می دارنــد.
ــاورزی در  ــوالت کش ــب محص ــد اغل ــر چن ه
ــا  ــت، ام ــرده اس ــوش ک ــا خ ــل ج ــازار اردبي ب

ــازار ميــوه و ســبزی بــا هــر تکانــه ای متأثــر  ب
می شــود.

ــت  ــازمان صنع ــی س ــارت و بازرس ــاون نظ مع
ــازار  و معــدن اســتان اردبيــل گفــت: قيمــت ب
ميــوه متعــارف اســت و قيمــت مصــوب نــدارد.
ــود  ــن وج ــا اي ــرد: ب ــح ک ــدی تصري ــا اح رض
ــا نرســيده  ــه دســت م شــکايتی از قيمت هــا ب
ــيدگی  ــا رس ــود م ــرح ش ــکايتی ط ــر ش و اگ

می کنيــم.
ــه دليــل يکدســت نبــودن قيمت هــا رقابــت  ب
منفــی در بيــن مغازه هــا بــه وجــود آمــده 
ــان  ــت نيس ــروش در پش ــويی ف ــت و از س اس
ــوه  ــوع قابل توجــه قيمــت مي خــود موجــب تن
ــوان  ــه عن و ســبزی شــده اســت. بطوريکــه ب
مثــال بررســی خبرگــزاری مهــر نشــان 
ــا  ــال ت ــزار ري ــار از 10 ه ــت خي ــد قيم می ده

ــت. ــر اس ــازار متغي ــال در ب ــزار ري 40 ه

lمیــوه تولیــد اردبیــل در بــازار دیــده 
نمی شــود

از ســويی هــر چنــد اعــام شــده کــه تــورم بــا 
ــی  ــر آن در زندگ ــراه اســت و تأثي کاهــش هم
مــردم مشــاهده می شــود، امــا شــهروندان 
ــتند  ــدگاه نيس ــن دي ــه اي ــد ب ــی معتق اردبيل
و همچنــان از گرانــی کاالهــای اساســی 

گله مندنــد.
يکــی از شــهروندان در ايــن خصــوص تصريح 
کــرد: زمانــی بايــد گفــت تــورم کاهــش يافتــه 
کــه قيمــت کاالهــا بــه نســبت ســال گذشــته 
کاهــش يابــد امــا عمــًا وقتــی مشــتری يــک 
ــر  ــو ســيب را گران ت ــا يــک کيل ــج ي ــو برن کيل
ــر  ــورم ب ــت کاهــش ت ــوان گف ــرد نمی ت می خ

بــازار حاکــم اســت.
ــل  ــبزی اردبي ــوه و س ــازار مي ــال ب ــن ح در عي
امســال بــه داليــل مختلــف نتوانســته در 
ــهروندان  ــاز ش ــش ني ــای رضايت بخ قيمت ه

ــد. ــن کن را تأمي
بطوريکــه کاهــش توليــدات باغی و ســردرختی 
اســتان موجــب شــده اســت اغلــب ميوه هــای 
بــازار اردبيــل از اســتان های ديگــر در کنــار هم 
صــف بکشــند و بــه دليــل هزينــه حمل ونقل و 
انتقــال بــا قيمــت بيــش از تــوان جيــب مــردم 

بــه فــروش برســند.
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئي
گفــت: امســال چهــار ميليــون و 200 هــزار تن 
محصــوالت کشــاورزی توليــد کرديــم کــه بــا 
ــته  ــال گذش ــبت س ــه نس ــه ب ــد قابل توج رش

ــه اســت. مواج
ــه دليــل ســرمازدگی  عديــل ســروی افــزود: ب
محصــوالت باغــی در جنــوب اســتان و در 
شهرســتان مشــگين شــهر کــه خســارت 30 تا 
ــا کاهــش توليــد  ــرآورد شــده ب ۸0 درصــدی ب

مواجــه هســتيم.
وی متذکر شـد: توسـعه باغات اسـتان نيز در دو 
هـزار هکتـار انجام شـده کـه در سـال های بعد 

نتيجه  آن مشـاهده خواهد شـد.

ــران اقتصاد ایـ

خرید میوه هم به لیست نمی شودها اضافه شد/باز دست دالالن در کار است
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ــران اقتصاد ایـ

محصــوالت  برخــی  صــادرات  ســويی  از 
کشــاورزی توليــدی اســتان نيــز موجــب 
ــواع  ــی ان ــت برخ ــی قيم ــود در مقاطع می ش
ــود. ــه ش ــش مواج ــا افزاي ــبزی ب ــوه و س مي

lبــازار داغ واســطه گری میــوه در 
ــب  ش

ــن زده  ــا دام ــش قيمت ه ــه افزاي ــه ب ــا آنچ ام
ــه صــادرات بلکــه دســت  ــه ســرمازدگی و ن ن
واســطه ها اســت. مديــرکل تعزيــرات حکومتی 
ــازار  ــان اينکــه قيمــت ب ــا بي ــل ب اســتان اردبي
ميــوه عرفــی اســت و مصــوب نــدارد، تصريــح 
ــاورزی و  ــاد کش ــده جه ــر عه ــد ب ــرد: تولي ک
نظــارت بــر توزيــع بــر عهــده صنعــت و معدن 
ــد،  ــاع دهن ــا ارج ــه م ــی ب ــر تخلف ــت و اگ اس

رســيدگی می کنيــم.
ــی  ــه ط ــان اينک ــا بي ــف زاده ب ــين نج حس
ماه هــای اخيــر از بــازار تره بــار پرونــده ای 

ــال  ــرد: در ح ــد ک ــت، تأکي ــده اس ــل نش واص
ــه وجــود آورده  ــی ب ــار نگران ــازار تره ب حاضــر ب
ــت  ــتگاه ها هم ــی دس ــت تمام ــه الزم اس ک

ــد. ــع کنن ــرده و آن را رف ک
وی افـزود: متأسـفانه تعـداد قابل توجهـی افراد 
واسـطه گر از سـاعت دو شـب در بـازار تره بـار 
ميـوه را دسـت بـه دسـت می کننـد و تـا زمانی 
کـه تـا هفـت صبـح مغازه دارهـا کار خـود را 
شـروع کننـد، ميوه با رشـد قيمـت 40 درصدی 

بـه دسـت آن هـا می رسـد.
از  واســطه گر  افــراد  قابل توجهــی  تعــداد 
ســاعت دو شــب در بــازار تره بــار ميــوه را 
ــه دســت می کنندمديــرکل تعزيــرات  دســت ب
ــراد  ــن اف ــد: اي ــر ش ــتان متذک ــی اس حکومت
ــا  ــتند ام ــانی هس ــه کس مشــخص نيســت چ
ــد؛ در  ــن می زنن ــوه دام ــی مي ــه گران ــود ب خ
ــه آن  عيــن حــال در خرده فروشــی تخلفــات ب

صــورت مشــاهده نمی شــود.

بــه گفتــه نجــف زاده برخــورد بــا واســطه گری 
بــه دليــل اينکــه در ايــن موضــوع نقــش 
ــق  ــا از طري ــرات حــذف شــده اســت تنه تعزي
اتــاق اصنــاف، اتحاديــه ميــوه و تره بــار و 
ــد  ــر می توان ــد معب ــوان س ــه عن ــهرداری ب ش

ــود. ــام ش انج
وی متذکــر شــد: زمانــی کــه مــا از ايــن 
ــام  ــی انج ــه اقدام ــم چ ــؤال می کني ــراد س اف
ــد و  ــوه خريده ان ــود مي ــه می ش ــد، گفت می دهن
با ســود شــرعی بــا قيمــت باالتــر می فروشــند 
و ايــن رونــد موجــب می شــود تعزيــرات عمــًا 

ــد اقدامــی داشــته باشــد. نتوان
نجـف زاده بـا بيـان اينکـه مشـکل مشـابه در 
اسـتان تهـران نيـز وجـود داشـت و تعزيـرات 
برخـورد بـا واسـطه گری را رهبـری کـرد، ادامه 
داد: درصورتی کـه بتـوان نسـبت بـه مقابلـه بـا 
واسـطه گری اقـدام کـرد، بـازار ميـوه و تره بـار 

ثبـات قيمـت بيشـتری خواهـد داشـت.

وی افــزود: می تــوان نظارت هــا را بيشــتر 
ــوه  ــتقيم مي ــه مس ــز عرض ــا مراک ــرد و ي ک
همــه  اســت  الزم  امــا  کــرد  راه انــدازی 

کننــد. همــت  دســتگاه ها 
هــر چنــد در ظاهــر شــکايتی از قيمــت ميــوه 
ــه دليــل اصلــی آن  مطــرح نمی شــود کــه البت
بــه مصــوب نبــودن قيمت هــا برمی گــردد 
امــا بــازار داغ ميــوه اردبيــل نيازمند ســاماندهی 
ــی و  ــارت و بازرس ــل نظ ــا و حداق در قيمت ه
کاهــش دســت واســطه ها اســت. در وضعيــت 
ــدات  ــب تولي ــر قط ــل مه ــه اردبي ــی ک فعل
کشــاورزی را در پيشــانی دارد، انتظــار مــی رود 
حداقــل توليــدات کشــاورزی با قيمت مناســب 
و يکدســت عرضــه شــود؛ چــرا کــه بيشــترين 
لطمــات ايــن نابســامانی را شــهروندانی تجربه 
ــرای  ــد و ب ــی دارن ــد حداقل ــد کــه درآم می کنن
خريــد يــک کيلــو ميــوه مجبور بــه درخواســت 

ــيه می شــوند.          نس

ــک در  ــار ارگانی ــن ان ــد مرغوب تری تولی
ــران  ــز ای ــتان متمرک ــن انارس بزرگ تری
حکایــت یاقوت هایــی اســت کــه ایــن 
روزهــا بــه دنبــال حملــه آفــت کــرم 
گلــوگاه بــه دل آتش ســپرده شــده تــا در 

میــان شــعله ها »ســرخ« شــوند. 

ــد  ــران باي ــز اي ــتان متمرک ــن انارس ــه بزرگ تري ــيدن ب ــرای رس ب
خــود را بــه دســت جاده هــا ســپرد تــا 50 کيلومتــری شــهر 
ــواج ســبز و ســرخ  ــه ام ــی ک کوهدشــت در اســتان لرســتان؛ جاي

ــد. ــود فرامی خوان ــه خ ــو را ب ــار ت ــات ان باغ
ســوار بــر پيــچ باريــک گردنــه »َســر آِســن«جاده را پاييــن 
می رويــم و بعــد از گذشــتن از جــاده ای باريــک، »گــراب« را هــم 
ــه ای  ــه تنگ ــر ب ــد کيلومت ــس از چن ــا پ ــم ت ــر می گذاري پشــت س
ــی  ــد، جاي ــتان نامي ــتان لرس ــد آن را دروازه انارس ــه باي ــيم ک برس

ــران! ــرخ اي ــوت س ــای ياق ــس زيبايی ه ــرای لم ب
انارســتان »زيــر تنــگ ســياو« در 50 کيلومتــری شهرســتان 
ــن  ــار يکــی از بزرگ تري ــزار و 200 هکت ــا وســعت ه کوهدشــت ب
ــز  ــتان متمرک ــن انارس ــی بزرگ تري ــران و به نوع ــتان های اي انارس

ــه اســت. کشــور اســت کــه در تنگــه ای ســبز قرارگرفت

l»هــوار« انارســتان الی دندان هــای تیــز کــرم 
ــوگاه« »گل

ــه  ــم ها را ب ــران چش ــز اي ــتان متمرک ــن انارس ــا بزرگ تري اينج
ــک   ــد ي ــه مانن ــه ب ــاری ک ــان ان ــرده اســت؛ درخت ــره ک ــود خي خ
ــود را  ــد خ ــگاه نمی توان ــد و ن ــبز، بی کرانه ان ــرخ و س ــای س دري
بــه انتهايشــان برســاند؛ فقــط می ايســتی و خيالــت را بــه دل امواج 
ــی اوج  ــکای اين همــه زيباي ــت از خن ــا دل انارســتان می ســپاری؛ ت

ــرد. بگي
ــه  ــری از اين هم ــر خب ــی ديگ ــتان می زن ــه دل انارس ــی ب ــا وقت ام
ــاج  ــی کــه آم ــه باغــداران اســت و انارهاي ــی نيســت، آه و نال زيباي
ــان  ــاله صاحب ــترنج يک س ــا دس ــد ت ــا قرارگرفته ان ــه آفت ه حمل

ــاد بــرود. ــر ب انارســتان ب
آفــت »کــرم گلــوگاه« در بزرگتريــن انارســتان  متمرکــز لرســتان و 
ايــران موضــوع تــازه ای نيســت، مهرمــاه ســال 1394 خبرگــزاری 
مهــر بــه ايــن موضــوع پرداخــت، امــا باوجــود وعده هايــی 
ــياب« از  ــگ س ــر تن ــار »زي ــنواره ان ــته در جش ــال گذش ــه س ک
تريبــون مســئوالن در فضــای انارســتان پيچيــد، بازهــم »هــوار« 
ــز  ــای تي ــه الی دندان ه ــگ اســت ک ــر تن ــتان زي ــوش انارس خام

ــه جــان باغ هــای  ــد شــده اســت، کرمــی کــه ب ــوگاه بلن کــرم گل
ــا خــون  ــاده و گلــوی زندگــی انارهــا را ســفت چســبيده ت ــار افت ان

زندگی شــان را بمکــد.
ــران را  ــار اي ــازار ان ــت ب ــرف اول کيفي ــه روزگاری ح ــی ک انارهاي
ــتان های  ــام اس ــه بان ــد ک ــدار بودن ــا و آب ــان زيب ــد و آن چن می زدن
ــوگاه،  ــرم گل ــاال ک ــد، ح ــارج از کشــور صــادر می ش ــه خ ــر ب ديگ
ــی  ــم زدن ــه ه ــه در چشــم ب ــه ک ــوی رشــدش را گرفت ــان گل چن
ــای  ــه به ج ــاری ک ــد، ان ــل می کن ــده تبدي ــاری گندي ــه ان آن را ب
چيــده شــدن در جعبه هــای توليــد بايــد ســر از رقــص شــعله های 

ــاورد. ــش دربي ــوزان آت س
دردآور اســت وقتــی باغــدار شــب را بــه روز گــره می زند و بوســه آب 
را بــا هدايــت بيلــش پــای تک تــک درختانــش برســاند، تــا پــس از 
يــک ســال زحمــت، حاصــل شــب نخوابی هــا و خســتگی هايش 
را بــاالی شــاخه ها بببنــد و نفــس عميــق رضايتــی بــر لبخنــدش 

بياويــزد امــا هجــوم کــرم گلــوگاه تنــه ســرخ انــارش را چــون کف 
دســتانش بــه پينه نشــانده اســت.

lپیچیدن بوی ناامیدی در انارستان
ــای  ــت و او به ج ــته اس ــر گذش ــدار پي ــرارت باغ ــال از م ــک س ي
چيــدن انارهــای ســرخ در جعبه هــا ناچار اســت نعــش پژمرده شــان 
ــپارد،  ــش بس ــد آت ــه بلن ــه تپ ــا ب ــذارد ت ــا بگ ــوت جعبه ه را در تاب
آتشــی کــه انارهــای گنديــده را می ســوزاند تــا ســرايت گنديدگــی 

ــد. ــاغ را پيشــگيری کن ــر قســمت های ب ــه ديگ ب
حــاال چشــم های باغــدار تنهــا و تنهــا بــه دســت تدبير مســئوالنی 
دوخته شــده کــه بيايــد و از نزديــک گــوش و چشــم را بــه صــدای 
ــاری نزديــک کنــد کــه روی  نحيــف باغــدار و نعــش ورم کــرده ان

دســت اندوهــش تلنبــار شــده اســت.
ــدی  ــوی ناامي ــا ب ــتان ب ــرخ لرس ــوت س ــوی ياق ــا ب ــن روزه اي

خون به دل بزرگ ترین انارستان ایران؛
یاقوتهایی که درآتش سرخ می شوند

حشمت اله 
آزادبخت
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ــران اقتصاد ایـ

کهگيلويه و بويراحمد/ شريف اسامی

ــت،  ــورده اس ــد خ ــاب پيون ــول ن ــن محص ــدگان اي پرورش دهن
ــرای  ــی ب ــی و تکميل ــع تبديل ــود صناي ــوگاه«، نب ــه کــرم »گل حمل
فــرآوری انــار، ضعــف بســته بندی، چــوب حــراج دالالن بــر پيکــر 
ــن  ــی اي ــد و ارزان فروش ــتن برن ــتان، نداش ــگ لرس ــار خوش رن ان
محصــول تنهــا بخشــی از مشــکاتی اســت کــه انــار لرســتان را 

رنــج می دهــد.

lیاقوت لرستان کیلویی 250 تومان! 
ــس  ــتان و رئي ــتاندار لرس ــاون اس ــری« مع ــرداد غضنف ــن »مه اي
ــال  ــاه س ــان م ــه در آب ــود ک ــاورزی ب ــاد کش ــازمان جه ــت س وق
ــرآوری  ــی و ف ــع تبديل ــود صناي ــل کمب ــه دلي ــت: ب ــته گف گذش
ــار  ــن از ان ــزار ت ــدود 12 ه ــت ح ــياب کوهدش ــتان در س در لرس
توليــدی ايــن شهرســتان بــا کيلويــی 250 تــا 300 تومــان بــرای 
ــه  ــد درحالی ک ــه ش ــتان ها فروخت ــر اس ــه ديگ ــار ب ــه رب ان تهي
ــر  ــت بهت ــود داش ــتان وج ــی در اس ــع تبديل ــن صناي ــر چني اگ

ــم. ــل کني ــاورزان را ح ــکل کش ــتيم مش می توانس

ــار  ــئوالن در کن ــه مس ــود ک ــته ب ــال گذش ــاه س ــن مهرم همچني
ــار  ــنواره ان ــگ« جش ــر تن ــتان »زي ــرخ انارس ــبز و س ــای س دري
ــون  ــرخ چ ــده س ــه ش ــای دان ــه های اناره ــد و کاس ــزار کردن برگ
ــم  ــا طع ــد ت ــن حضــار دست به دســت ش ــای درشــت، بي ياقوت ه
ــدان مســئوالن خــودی  ــار بزرگ تريــن انارســتان ايــران زيــر دن ان

ــد. نشــان ده
همــان زمــان بــود کــه خبرنــگار مهــر بــه ميــان بــاغ داران رفــت تا 
درد دل آن هــا را بشــنود و بگوينــد کرم گلــوگاه دمــار از روزگار انارها 
ــه  ــاخه ها ب ــر ش ــی ب ــرخ را يکی يک ــای س ــن چراغ ه درآورده و اي

خاموشــی واداشــته اســت.

lدسترنج باغداران در جیب واسطه ها
ــال  ــار س ــنواره ان ــت در جش ــتان کوهدش ــت شهرس ــدار وق فرمان
ــتم  ــرای سيس ــث اج ــته ايم در بح ــفانه نتوانس ــت: متأس 1394 گف
آبيــاری باغ هــا خــوب عمــل کنيــم و يکــی از مشــکات انارســتان 
»زيــر تنــگ ســياو«، تقســيم آب ميــان مــردم اســت کــه در ايــن 
ــز  ــه ج ــن منطق ــمند آب اي ــای هوش ــب کنتوره ــد نص ــتا باي راس

ــد. ــا باش اولويت ه
کــرم محمــدی ادامــه داد: در بلندمــدت بايــد يــک ســد در منطقــه 
ــعه  ــد در توس ــه می توان ــود ک ــاد ش ــتان ايج ــت انارس پايين دس

ــر باشــد. باغــات آن مؤث
ــتن  ــياب« از نداش ــگ س ــر تن ــار »زي ــنواره ان ــدی در جش محم
ــه  ــه وزارت خان ــه ب ــن زمين ــت و در اي ــگ گف ــر تن ــار زي ــد ان برن
ــگ  ــر تن ــار »زي ــرا ان ــه چ ــرد ک ــه ک ــاورزی گاي ــاد کش جه
ــتان ها و  ــام اس ــه ن ــی ب ــت ول ــور اس ــار کش ــن ان ــياب« بهتري س

می شــود. صــادر  ديگــر  شهرســتان های 

ــی  ــاد تعاونی هاي ــا ايج ــته های م ــی از خواس ــرد: يک ــان ک وی بي
ــه  ــن منطق ــار اي ــازار ان ــد دســت واســطه ها را از ب ــه بتوان اســت ک
ــر  ــردم، اگ ــی م ــف مال ــه ضع ــه ب ــا توج ــه ب ــد چراک ــاه کن کوت
واســطه ها از ميــان برداشــته شــود باغــداران ســود بيشــتری 

ــرد. ــد ک خواهن

lامــکان توســعه باغــات انــار لرســتان بــه 40 هــزار 
ر هکتا

ــاد کشــاورزی لرســتان در  ــی جه ــر باغبان ــد« مدي ــروز بهارون »به
ايــن رابطــه می گويــد: ســطح باغــات انــار لرســتان بيــش از چهــار 
ــن ســطح بيــش از 34 هــزار  ــار اســت کــه از اي هــزار و 100 هکت

ــود. ــت  می ش ــار برداش ــن ان ت
ــزار و  ــتان کوهدشــت دو ه ــال حاضــر در شهرس ــزود: در ح وی اف

ــود دارد. ــع وج ــورت مجتم ــار و به ص ــات ان ــار باغ ۸۶2 هکت
متوســط برداشــت انــار در لرســتان حــدود 17 تــن اســت کــه حدود 
چهــار تــن بيشــتر از متوســط کشــوری اســتمدير باغبانــی ســازمان 

ــار  جهــاد کشــاورزی اســتان لرســتان گفــت: متوســط برداشــت ان
در لرســتان حــدود 17 تــن اســت کــه حــدود چهــار تــن بيشــتر از 

متوســط کشــوری اســت.
ــورهای  ــه کش ــتان ب ــدی لرس ــار تولي ــه ان ــام اينک ــا اع وی ب
ــادر  ــارس ص ــوزه خليج ف ــورهای ح ــراق و کش ــيه، ع ــن، روس ژاپ
ــه  ــادآور شــد: لرســتان يکــی از اســتان هايی اســت ک می شــود. ي
ــه شــرايط بســيار مناســب  ــا توجــه ب ــار ب درحال توســعه باغــات ان

ــت. ــوب اس ــاک مرغ ــوا و خ آب وه
بهارونــد افــزود: بــا توجــه بــه اشــتغال زايی در ايــن کشــت زمينــه 

توســعه باغــات انــار تــا 40 هــزار هکتــار می توانــد فراهــم شــود.
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــی س ــر باغبان ــه مدي ــه گفت ب
لرســتان حــدود 73 درصــد انــار لرســتان در شهرســتان کوهدشــت 

توليــد می شــود.

lکرم »گلوگاه« به جان انارستان ها افتاد
»بهمــن فريدونــی« رئيــس جهــاد کشــاورزی کوهدشــت بابيــان 
ــن  ــی از بزرگ تري ــوان يک ــت به عن ــياب کوهدش ــگ س ــه تن اينک
ــده  ــوگاه ش ــرم گل ــت ک ــار آف ــور دچ ــز کش ــتان های متمرک انارس
ــه در  ــت ک ــی اس ــوگاه آفت ــرم گل ــت ک ــت: آف ــار داش ــت، اظه اس

ــود دارد. ــتان ها وج ــام انارس تم
وی بيــان داشــت: بــاکار مديريتــی صحيــح بــاغ، مــا می توانيــم از 

طغيــان ايــن آفــت جلوگيــری کنيــم.
رئيــس جهــاد کشــاورزی کوهدشــت بابيــان اينکــه بــاکار مديريتی 
صحيــح بــاغ می تــوان خســارت های وارده بــه بــاغ را بــه حداقــل 
ــوده،  ــی شــامل جمــع آوری انارهــای آل رســاند، گفــت: کار مديريت
خــروج انارهــای آلــوده، چــال کــردن و آتــش زدن انارهــای آلــوده 

اســت.
ــتفاده از  ــد اس ــی مانن ــارزه بيولوژيک ــرد: مب ــه ک ــی اضاف فريدون
»زنبــور تريکوگرامــا« يکــی ديگــر از کارهــای مديريتــی صحيــح 

ــت. ــاغ اس ب

lدریــای »ســرخ و ســبز زیــر تنــگ« در میــان امواج 
وعده هــا

ــح  ــاوری ناصحي ــال را ب ــال نه ــت به وســيله انتق ــی آف وی جابجاي
ــه وارد شهرســتان  ــی کــه از هــر منطق دانســت و گفــت: نهال هاي
کوهدشــت می شــود، بحــث قرنطينــه آن هــا حتمــاً رعايــت شــده و 

نظــارت بــر مرحلــه توليــد آن هــا صــورت گرفتــه اســت.
ميــزان خســارات ناشــی از آفــات و بيماری هــای انــار از 10 درصــد 
بــه بــاال و برحســب مناطــق و نــوع رقــم متفاوت اســتاين ســخنان 
در حالــی مطــرح می شــود کــه زهــرا جليلــی مقــدم رئيــس گــروه 
ميوه هــای نيمــه گرمســيری معاونــت امــور باغبانــی وزارت جهــاد 
ــار در  ــای ان ــکات باغ ه ــا را از مش ــات و بيماری ه ــاورزی آف کش
ــزان خســارات ناشــی  ــح کــرد: مي ــوان و تصري ــر اســتان ها عن اکث
ــب  ــاال و برحس ــه ب ــد ب ــار از 10 درص ــای ان ــات و بيماری ه از آف

مناطــق و نــوع رقــم متفــاوت اســت.
وی کــرم گلــوگاه انــار را از آفت هــای مهــم انــار دانســت و گفــت: 
پــاک کــردن تــاج ميــوه انــار از پرچم هــا، پوشــش ميــوه بــا تــوری، 
اســتفاده از کارت تريکــو گرامــا، امحــای انارهــای آلــوده، اســتفاده 
ــا  ــن اقدام ه ــا مهم تري ــه باغ ه ــه بهين ــوری و تغذي ــای ن از تله ه

بــرای کنتــرل ايــن آفــت بــه شــمار مــی رود.
ــار در مرکــز بزرگ تريــن  حــاال درســت يــک ســال از جشــنواره ان
گلــوگاه  کــرم  ازيک طــرف  و  می گــذرد  ايــران  انارســتان 
ــا  ــی ب ــرده و از طرف ــا نک ــرده و ره ــاغ را فش ــوی ب ــان گل همچن
انبــوه وعده هــای مســئوالنی روبــه رو هســتيم کــه جشــنواره انــار 
ــر تنــگ  ــا دريــای ســرخ و ســبز زي را پشــت ســر جــا گذاشــتند ت
ــه  ــود غوط ــکات خ ــان مش ــواج خروش ــان در ام ــياب همچن س

ــورد. بخ
درســت يــک ســال گذشــت امــا بــاغ داران زيــر تنــگ بــا 
ــده  ــمند وع ــای هوش ــه کنتوره ــان ب ــود آب، همچن مشــکل کمب
ــد  ــک س ــود ي ــور می ش ــه چط ــد و اين ک ــر می کنن ــده فک داده ش
ــود  ــوز س ــه هن ــود در حاليک ــاد ش ــتان  ايج ــت انارس در پايين دس
انارهــای سالمشــان بــه جيــب واســطه ها ســرازير می شــود.
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ــران اقتصاد ایـ

ــروژه احــداث  15 ســالی می شــود کــه پ
ــورده  ــد خ ــز کلی ــه – تبری ــن میان راه آه
ــیده و  ــرانجام نرس ــه س ــون ب ــی تاکن ول
ــدی  ــرح به کن ــن ط ــی ای ــای اجرای فازه
پیــش مــی رود؛ دراین بیــن امــا مــردم 

همچنــان چشــم انتظار هســتند. 

احــداث راه آهــن از تبريــز بــه ميانــه يکــی از مهم تريــن و 
قديمی تريــن پروژه هــای حمل ونقلــی کشــور اســت کــه از 
ــال  ــی 15 س ــده و ط ــداث آن آغازش ــات اح ــال 1379 عملي س
گذشــته ســه رئيس جمهــور وعده هــای متفاوتــی بــرای 
ــه ســرانجام  ــی هيــچ وعــده ای ب ــد، ول ــرداری از آن داده ان بهره ب

ــت. ــام اس ــروژه نيمه تم ــن پ ــان اي ــيده و همچن نرس
راه آهــن دوخطــه ميانــه - بســتان آباد- تبريــز از ايســتگاه 
موجــود ميانــه واقــع در مســير راه آهــن موجــود تهــران - تبريــز 
شروع شــده و بــا گــذر از مســيری کوهســتانی کــه از شــهرهای 
ترکمانچــای، بســتان آباد و باســمنج عبــور می کنــد، بــه ايســتگاه 

موجــود تبريــز متصــل می شــود.
ســرعت قطارهــا در ايــن خــط بــه لحــاظ مشــخصات هندســی 
ــن  ــط  آه ــداث خ ــا اح ــه ب ــت و درنتيج ــم اس ــاده ک فوق الع
ميانــه- بســتان آباد- تبريــز کــه 100 کيلومتــر کوتاه تــر از مســير 
موجــود  اســت زمــان ســفر نســبت بــه خــط ريلــی موجــود برای 
قطارهــای مســافری از ميانــه تــا تبريــز از هفــت ســاعت و نيــم 
ــاری در حــدود  ــرای قطارهــای ب ــر از ســه ســاعت و ب ــه کمت ب

پنــج ســاعت کاهــش خواهــد يافــت.
ايــن خــط  آهــن بــه طــول 200 کيلومتــر در 12 قطعــه 
ــا  ــه ت طراحی شــده اســت کــه هفــت قطعــه ابتدايــی آن از ميان
ــه  ــج قطع ــرار دارد و پن ــر ق ــول 132 کيلومت ــه ط ــتان آباد ب بس

پايانــی در محــدوده بســتان آباد- تبريــز واقع شــده اســت.
بهره بــرداری از راه آهــن تبريــز - ميانــه به عنــوان حلقــه مفقــوده 
ــث  ــرب باع ــمال غ ــن ش ــه راه آه ــر ب ــن سراس ــال راه آه اتص
پيوســتگی بيشــتر شــبکه ريلــی کشــور می شــود و بــدون شــک 
ــش  ــه افزاي ــرايطی ک ــی در ش ــل ريل ــت حمل ونق ــد صنع رش
ــت،  ــده اس ــورم ش ــد ت ــث رش ــرژی باع ــای ان ــت حامل ه قيم
ــن  ــل در اي ــکات حمل ونق ــی مش ــل برخ ــث ح ــد باع می توان

منطقــه شــود.
ــه ذکــر اســت ايــن مســير ريلــی 200 کيلومتــری دارای  الزم ب

ــرعت  ــا س ــزرگ، ب ــل ب ــتگاه پ ــل، 21 دس ــتگاه تون هفت دس
ــای مســافری  ــرای قطاره ــر در ســاعت ب طراحــی 1۶0 کيلومت

ــاری اســت. ــرای قطارهــای ب و 100 کيلومتــر ب

ــه  ــد هرچ ــه بای ــز - میان ــن تبری ــروژه راه آه lپ
برســد بهره بــرداری  بــه  ســریع تر 

ــه  ــان اينک ــامی بابي ــورای اس ــس ش ــس اول مجل ــب رئي نائ
ــه  ــريع تر ب ــه س ــد هرچ ــه باي ــز - ميان ــن تبري ــروژه راه آه پ
بهره بــرداری برســد، گفــت: مــردم منتظــر ايــن طــرح بــزرگ و 
ملــی هســتند تــا افتتــاح شــود، بــدون شــک افتتــاح ايــن پــروژه 
باعــث توســعه و تحــول اقتصــادی در اســتان و شــمال غــرب 

کشــور خواهــد شــد.
مســعود پزشــکيان بابيــان اينکــه تأخيــر بيــش از ايــن در ايــن 
پــروژه جايــز نيســت، ادامــه داد: بايــد بســتری فراهــم شــود کــه 
ــرداری برســد،  ــه بهره ب ــروژه حمل ونقــل ريلــی کشــور ب ايــن پ
همچنيــن دولــت نيــز بايــد نــگاه ويــژه ای بــه ايــن مســير ريلــی 

داشــته باشــد.
ــا  ــس ب ــکو در مجل ــهر و اس ــز، آذرش ــردم تبري ــده م ــن نماين اي
اشــاره بــه اهميــت ايــن پــروژه گفــت: راه آهــن ميانــه- تبريــز 
ريــل ترانزيتــی کشــور بــه شــمار مــی رود و راه آهــن ايــران را بــه 
ــی  ــت فراوان ــد و دارای اهمي ــه وصــل می کن آذربايجــان و ترکي

است.
ــه –  ــن ميان ــرداری از راه آه ــت: بهره ب ــار داش ــپس اظه وی س
تبريــز و اتصــال آن بــه راه آهــن نقــاط ديگــر دنيــا ازجملــه بــه 
ــی  ــی و خاک ــای آب ــر مرزه ــس و ديگ ــروان، تفلي ــوان، اي نخج
ــق  ــود و رون ــتر ش ــادی بيش ــات اقتص ــث تعام ــد باع می توان

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــور را ب ــتان و کش اس

ــکل  ــی مش ــارات تخصیص ــودن اعتب ــی ب lناکاف
ــروژه اســت اصلــی ایــن پ

ــه  ــان اينک ــرقی بابي ــان ش ــتاندار آذربايج ــی اس ــاون عمران مع
ــروژه  ــی پ ــکل اصل ــی مش ــارات تخصيص ــودن اعتب ــی ب ناکاف
راه آهــن تبريــز - ميانــه اســت، گفــت: باوجــود کمبــود اعتبــارات 
ولــی تاکنــون زيرســازی 130 کيلومتــر از راه آهــن ميانــهـ  تبريــز 

انجام شــده اســت.
ــازی و  ــه روس ــر اينک ــد ب ــا تأکي ــدی ب ــور مه ــادق پ محمدص
ريل گــذاری ايــن مســير 130 کيلومتــری آغازشــده اســت، 
افــزود: ايــن پــروژه يکــی از طرح هــای ملــی و مهــم حمل ونقــل 

ــارات الزم  ــا اختصــاص اعتب ريلــی کشــور اســت و اميدواريــم ب
ــزرگ باشــيم. ــروژه ب ــن پ ــی اي ــد اجراي شــاهد تســريع در رون

وی بــا تأکيــد بــر اينکــه بــا احــداث راه آهــن ميانــه - تبريــز 
شــاهد کاهــش چشــمگير مســير قطارهــای مســافربری 
خواهيــم بــود، اظهــار داشــت: همچنيــن مســافت قطارهــای 
بــاری و ترانزيتــی کشــورهای آســيای ميانــه و حاشــيه 
ــزان  ــن مي ــه همي ــز ب ــس ني ــا و بالعک ــه اروپ ــارس ب خليج ف

ــد. ــش می ياب کاه
پــور مهــدی ســپس در هميــن خصوص بــا تأکيــد بر اينکــه اين 
پــروژه فــرا منطقــه ای و مهــم اســت، ادامــه داد: پيشــرفت های 
ــود و  ــاهده می ش ــتان آباد مش ــه بس ــه ب ــير ميان ــی در مس خوب
تــاش می کنيــم ادامــه مســير نيــز بــه هميــن صــورت تکميــل 

ــرداری برســد. ــه بهره ب و ب
ــت:  ــپس گف ــرقی س ــان ش ــتاندار آذربايج ــی اس ــاون عمران مع
کارشناســان صنعــت حمل ونقــل در خصــوص ايــن پــروژه 
معتقــد هســتند کــه در صــورت بهره بــرداری از راه آهــن تبريــز – 
ميانــه درصــد اســتفاده از خــط آهــن در انتقــال کاال، ترانزيــت و 
انتقــال مســافر در کشــور کــه در زمــان حاضــر فقــط دو درصــد 
ــت. ــد ياف ــش خواه ــد افزاي ــه 20 درص ــل ب ــده حداق ارزيابی ش

ــروژه احــداث راه آهــن  lپیشــرفت 76 درصــدی پ
ــه ــز - میان تبری

ــل  ــای حمل ونق ــعه زيربناه ــاخت و توس ــرکت س ــده ش نماين
ــروژه از ســال  کشــور در آذربايجــان شــرقی نيــز گفــت: ايــن پ
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــه اس ــده و دارای 12 قطع 79 شروع ش
زيرســازی قطعــات 1،4 و 5 تحويــل داده شــده و زيرســازی قطعه 

2 و 3 در شــرف تحويــل اســت.
ــده  ــذاری ش ــه داد: هدف گ ــپس ادام ــد زاده س ــد علی محم حمي
کــه در دولــت تدبيــر و اميــد يــک خــط از ميانــه تــا بســتان آباد 

ــود. ــذاری ش ريل گ
ــرح  ــن ط ــی کل اي ــرفت فيزيک ــه پيش ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا بســتان آباد در حــدود  ــه ت ــه از ميان ــه البت 7۶ درصــد اســت ک
90 درصــد اســت، افــزود: تاکنــون بالغ بــر ۸5۶ ميليــارد تومــان 
ــروژه تخصيــص اعتبارشــده  ــن پ ــرای اي ــان ســال 94 ب ــا پاي ت
اســت و بــرای اينکــه طــرح به صــورت کامــل بــه اتمــام برســد 
ــر  ــان ديگ ــارد توم ــزار و 100 ميلي ــک ه ــدود ي ــتی در ح بايس

ــار شــود. تخصيــص اعتب
محمــد زاده عمــده مشــکل ايــن طــرح را ناکافــی بــودن 
اعتبــارات تخصيصــی عنــوان کــرد و ابــراز داشــت: بــرای اتمــام 
کامــل طــرح حــدود يــک هــزار و 100 ميليــارد تومــان بايســتی 
ــار مصــوب ســال 95 حــدود  ــد، درحالی کــه اعتب تخصيــص ياب
ــار  ــن اعتب ــر اي ــه اگ ــت. درصورتی ک ــان اس ــارد توم 2۶2 ميلي
ــذاری  ــه هدف گ ــايانی ب ــک ش ــد کم ــص ياب ــع تخصي به موق

ــروژه خواهــد کــرد. ــن پ ســال جــاری اي
ــل  ــای حمل ونق ــعه زيربناه ــاخت و توس ــرکت س ــده ش نماين
کشــور در آذربايجــان شــرقی در خصــوص اهميــت ايــن طــرح 
نيــز گفــت: ايــن طــرح اولويــت دارتريــن طــرح راه آهــن کشــور 
ــران و  ــن ته ــفر بي ــافت س ــه مس ــر ک ــن نظ ــم از اي ــت، ه اس
ــرايط  ــد و در ش ــش می ده ــر کاه ــدود 140 کيلومت ــا را ح اروپ
فعلــی نــاوگان مســافری و بــاری عبــوری در ايــن مســير حــدود 
ــا 4 ســاعت زمــان ســفر را کاهــش خواهــد داد و هــم از  3.5 ت
ــر  ــرعت نظي ــاوگان پرس ــتفاده از ن ــکان اس ــه ام ــر ک ــن نظ اي
قطــار مغناطيســی يــا قطــار برقــی را کــه حداقــل ســرعت 1۶0 
کيلومتــر در ســاعت و حداکثــر 250 کيلومتــر در ســاعت اســت را 

فراهــم می ســازد.
ــا  ــوان شــريان ارتباطــی کشــور ب ــه به عن ــزـ  ميان راه آهــن تبري
ــرداری از  ــه سال هاســت حســرت بهره ب ــا مطــرح اســت ک اروپ
آن بــر دل مــردم آذربايجــان شــرقی مانــده اســت و اميدواريــم 
وعده هــای مســئوالن بــرای اتمــام ايــن پــروژه باالخــره بعــد از 

15 ســال محقــق شــود.

محمد رضا
 علی اشرفی

ریلی که به ایستگاه نرسید/   راه آهن میانه-تبریز 
همچنان روی خط وعده 
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ــران اقتصاد ایـ

 عاطفه قلع ریز
ــوان  ــا وجــود اینکــه عن اســتان اصفهــان ب
»قطــب صنعتــی« ایــران را یــدک مــی 
کشــد امــا ایــن روزهــا زیر ســایه ســنگین 
ــن  ــر »بیکارتری ــع، مه ــر صنای ــم ب ــود حاک ــکاری و رک بی

اســتان« را روی پیشــانی خــود دارد. 

ــور،  ــکاری در کش ــن بي ــن ميانگي ــا باالتري ــتانی ب ــان اس اصفه
ــا،  ــع و کارخانه ه ــزان صناي ــترين مي ــا بيش ــتانی ب ــان اس اصفه
اصفهــان اســتانی بــا بيشــترين تعــداد کارگــران و اصفهان اســتانی 
ــده  ــه ش ــا مواج ــينی مرده ــد خانه نش ــده جدي ــا پدي ــه ب ــت ک اس

ــت. اس
ــش  ــد بي ــه 2.۸ درص ــان ک ــکاری در اصفه ــد بي ــرخ 13.۸ درص ن
ــار  ــن اســتان را گرفت ــکاری در ســطح کشــور اســت، اي ــرخ بي از ن
خانه نشــينی مردهــا کــرده اســت بــه گونــه ای کــه در هــر خانــواده 

ــی يــک بيــکار وجــود دارد. اصفهان
ــود  ــه خ ــده ای ب ــد فزاين ــان رون ــال در اصفه ــکاری سال به س بي
ــر  ــادی، ديگ ــی - اقتص ــل اجتماع ــن معض ــه اي ــرد چنانچ می گي
ــن  ــت. اي ــه داش ــی نگ ــوان آن را مخف ــه بت ــت ک ــئله ای نيس مس
ــا نيمــه تعطيــل  ــار تعطيلــی کارخانه هــا ي واقعيــت را آمــار فاجعه ب
شــدن آن هــا و بيــکاری چنديــن ســاله مردانــی کــه بيــش از ســه 

ــد. ــان می ده ــر نش ــده اند، بهت ــين ش ــت خانه نش ــال اس س
بــا توجــه بــه اينکــه بخــش زيــادی از اشــتغال اصفهــان در ســال 
هــای اخيــر از روی دوش بخــش کشــاورزی برداشــته و بــه بخــش 
صنعــت منتقــل شــده اســت بنابرايــن وضعيــت کنونــی صنعــت در 
اصفهــان را مــی تــوان يکــی از حلقــه هــای متصــل بــه معضــل 

بيــکاری در اســتان اصفهــان دانســت.
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــری، مشــاور حقوق ــران پورجوه کام
مــی گويــد: بــر اســاس آمــار هشــت هــزا ر و۸00 واحــد صنعتــی در 
اســتان اصفهــان داريــم کــه حــدود 30 واحــد اعــام ورشکســتگی 
ــم درصــد از کل واحدهــا را در  ــزان حــدود ني ــن مي ــد و اي کــرده ان
برمــی گيرنــد کــه البتــه مشــکل اصلــی واحدهــای صنعتــی ايــن 
موضــوع نيســت و بايــد بديــن پرداختــه شــود کــه چــه واحدهايــی 
ــه پرداخــت بدهــی  ــادر ب ــد و ق ــرو شــده ان ــل ني ــه تعدي ــور ب مجب
هــای خــود نيســتند و در واقــع بايــد وضعيــت واحدهــای صنعتــی 

نيمــه جــان بررســی شــود.
منوچهــر زمانــی کــه نزديــک بــه هشــت ســال اســت بــه دليــل 
ــر  ــه مه ــت، ب ــده اس ــين ش ــود، خانه نش ــغل خ ــت دادن ش از دس
ــا  ــدی ي ــای تولي ــی واحده ــه برخ ــه ب ــگام مراجع ــد: هن می گوي
شــرکت هــا، کارفرمــا يــا حاضــر بــه بيمــه کــردن مــن نبــوده يــا 
زيــر بــار قــراردادی کــه طبــق قانــون اداره کار باشــد، نرفتــه اســت 
و حتــی برخــی کارفرمايــان خواســتار چنــد مــاه کار کــردن بــدون 

ــده اند. ــوق ش حق
وی کــه يــک ديپلمــه اســت، ادامــه می دهــد: درجايــی کــه هيــچ 
ــر  ــينی بهت ــدارد، خانه نش ــود ن ــر وج ــرای کارگ ــغلی ب ــت ش امني

ــت. اس
ــه  ــح کريميــان يکــی ديگــر از افــرادی اســت کــه نزديــک ب صال
يــک ســال اســت بــه خاطــر تعديــل نيــرو بيــکار شــده و در مــورد 
وضعيــت خــود بــه مهــر می گويــد: ســه مــدرک تحصيلــی دارم و 
ــراع کــردم  حتــی در دوران دانشــجويی يــک وســيله برقــی را اخت
ــا  ــرای شــغل ســر زدم کاری متناســب ب ــه هــر جــا ب امــا چــون ب
ميــزان تجربيــات و تحصيــات خــود پيــدا نکــردم و متوجــه شــدم 
ــتند،  ــروی کار هس ــگاری از ني ــال بي ــه دنب ــان ب ــی کارفرماي برخ

ــی دســت از کار بکشــم. ــح دادم مدت ترجي
اصفهــان به عنــوان يکــی از اســتان های مهاجرپذيــر اتبــاع 
خارجــی افغانــی زيــادی را پذيــرش کــرده و ايــن اتبــاع بــا اشــغال 
ــی  ــه حت ــاغلی ک ــژه مش ــغلی به وي ــای ش ــياری از فرصت ه بس

نيــروی کار ايرانــی تــوان انجــام آن رادارنــد باعــث افزايــش نــرخ 
ــد. ــکاری اســتان شــده ان بي

ــه  ــدون بيم ــود را ب ــادر خ ــارج م ــد مخ ــه باي ــان ک ــاس عزيزي عب
ــدم  ــل ع ــه دلي ــا ب ــد ام ــن کن ــده، تأمي ــدر فوت ش بازنشســتگی پ
ــکار  ــرد، بي ــه در آن کار می ک ــه ای ک ــش از کارخان ــت حقوق پرداخ
شــده اســت، در گفت وگــو بــا مهــر بابيــان اينکــه پنــج ســال بــه 
ــد و  ــای تولي ــر واحده ــت در اکث ــن وضعي ــودن اي ــم ب ــل حاک دلي
شــرکت های خصوصــی، خانه نشــين شــده ام، می گويــد: اگــر 
ــاه  ــد م ــا چن ــر آن ه ــم اکث ــع کني ــا مراج ــه کارخانه ه ــرای کار ب ب
ــد و در  ــاری می دهن ــی اجب ــا مرخص ــد ي ــوق می دهن ــار حق يک ب
بــازار کار هــم نمی تــوان روی يــک شــغل اکتفــا کــرد بنابرايــن بــه 

ــده ام. ــه  مان ــد در خان ــاس و ناامي خاطــر ي
جالــب اينجاســت چنيــن وضعيتــی در اســتانی حاکــم اســت کــه 
مدعــی دارا بــودن بيشــترين واحــد صنعتــی در کشــور اســت و خود 
ــا  ــن روزه ــا اي ــد ام ــدی کشــور می دان ــای تولي را يکــی از قطب ه
ــد و  ــاخص رش ــه ش ــای اينک ــان به ج ــف جه ــای نص کارخانه ه
ــکاری  ــم بي ــی روی زخ ــد، نمک ــش دهن ــتان را افزاي ــعه اس توس
ــکان  ــر پي ــوع، س ــدد و تن ــود تع ــته  باوج ــده و نتوانس ــتان ش اس

ــد. ــم کنن ــان را خ ــکاری در اصفه بي

lاتباع بیگانه؛ عامل رشد بیکاری اصفهان 
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــتغال اداره کل تع ــر اش مدي
اصفهــان در زمينــه  وضعيــت بيــکاری می گويــد: اســتان 
ــاع  ــر، اتب ــتان های مهاجرپذي ــی از اس ــوان يک ــان به عن اصفه
ــی  ــرده و از لحــاظ اقامت ــرش ک ــادی را پذي ــی زي ــی افغان خارج
ــغال  ــا اش ــاع ب ــن اتب ــت و اي ــر اس ــتان های مهاجرپذي ــزء اس ج
ــی  ــه حت ــاغلی ک ــژه مش ــغلی به وي ــای ش ــياری از فرصت ه بس
ــر در  ــث تأثي ــام آن را دارد باع ــوان انج ــی ت ــروی کار ايران ني

ــت. ــده اس ــتان ش ــکاری اس ــرخ بي ــش ن افزاي
ســيف الــه علی خانی بــا اشــاره بــه اينکــه ايــن اداره کل بــا رويکرد 
محدودســازی رشــته های شــغلی ويــژه اتبــاع و اختصاصــی ســازی 
آن هــا برحســب نيــاز شهرســتان ها در تــاش اســت کــه موجبــات 
بهتــر شــدن فضــای کســب وکار و زمينه ســازی پذيــرش نيــروی 
ــی دارد:  ــان م ــد، بي ــم کن ــان را فراه ــط کارفرماي ــی توس کار ايران
شناســايی اتبــاع خارجــی غيرمجــاز، تشــديد بازرســی های مســتقل 
و گشــت های مشــترک شناســايی اتبــاع خارجــی غيرمجــاز 
ــبت  ــه نس ــی ک ــان و کارآفرينان ــا کارفرماي ــی ب ــورد قانون و برخ

ــه  ــد، ازجمل ــدام کرده ان ــاز اق ــی غيرمج ــاع خارج ــتغال اتب ــه اش ب
ــن اداره اســت. ــات اي اقدام

و  فرابخشــی  موضــوع  بيــکاری  و  اشــتغال  می گويــد:  وی 
فرادســتگاهی اســت و مختــص يــک اداره و دســتگاه نيســت لــذا 
دبيرخانــه شــورای عالــی اشــتغال در خصوص مســائل و مشــکات 
ــت« و  ــای »حرک ــرای طرح ه ــه اج ــدام ب ــکاری اق ــتغال و بي اش
ــد  ــه امي ــرده ک ــر ک ــتغال فراگي ــاد اش ــتای ايج ــو« در راس »تکاپ
ــط  ــور بخشــی از مســائل مرتب ــای مذک ــرای طرح ه ــا اج اســت ب

ــع شــود. ــا اشــتغال مرتف ب
4 درصــد بنگاه هــای اقتصــادی کــه دچــار مشــکل کمبــود 
ــته اند  ــردش توانس ــرمايه در گ ــق س ــا تزري ــتند ب ــی هس نقدينگ
ــز گام  ــد ني ــتغال جدي ــعه اش ــتغال و توس ــت اش ــتای تثبي در راس
بردارندمديــر اشــتغال اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
اصفهــان بيــان مــی دارد: توســعه و گســترش دفاتر مشــاوره شــغلی 
و کاريابی هــای غيردولتــی به عنــوان يکــی از سياســت های تعالــی 
ــازار کار کــه باعــث تســهيل و تســريع در ارتبــاط بيــن کارجــو و  ب
کارفرمــا شــده و خيــل عظيمــی از کارجويــان ســريع تر و آســان تر 
ــی از  ــد يک ــت پيداکرده ان ــود دس ــر خ ــغلی مدنظ ــت ش ــه فرص ب

ــکاری در ســطح اســتان اســت. ــع بي ــرای رف ــات ب اقدام
وی اضافــه می کنــد: توســعه و گســترش دفاتــر مشــاوره کارآفرينی 
ــی و  ــا کارآفرين ــط ب ــای مرتب ــق آموزش ه ــب وکار از طري و کس
ــادی و  ــای اقتص ــياری از بنگاه ه ــداری بس ــبب پاي ــب وکار س کس
تثبيــت اشــتغال موجــود شــده و تــا حــدی ايــن موضــوع از افزايش 

فزاينــده نــرخ بيــکاری جلوگيــری کــرده اســت.
ــای اقتصــادی  ــار درصــد بنگاه ه ــی دارد: چه ــار م ــی اظه علی خان
کــه دچار مشــکل کمبــود نقدينگــی هســتند با تزريــق ســرمايه در 
گــردش توانســته اند در راســتای تثبيــت اشــتغال و توســعه اشــتغال 
ــه  ــه کميت ــه بنگاه هــا ب ــی اين گون ــد و معرف ــز گام بردارن ــد ني جدي
ــرخ  ــش ن ــادی از افزاي ــد زي ــا ح ــده ت ــث ش ــتان باع ــهيل اس تس

بيــکاری و بيــکاران جلوگيــری کنــد.
باوجـود همـه اقداماتـی کـه عليخانـی آن هـا را در کاهـش معضل 
بيـکاری اسـتان مؤثـر دانسـته امـا آمـاری که محسـن نيرومنـد از 
وضعيـت بيمـه بيکاری و نـرخ بيکاری در اسـتان اصفهـان می دهد، 
حاکـی از آن اسـت کـه طرح های دولتی بـرای کنترل بيـکاری تنها 
درصد کمی از مشـکل اسـتان  را بهبود داده و هنوز بخش اعظمی از 
مشـکات پابرجاسـت که ميانگين بيکاری باالتر از نرخ کشوری در 

اسـتان اصفهـان مؤيد ايـن واقعيت تلخ اسـت.

سایه سنگین بیکاری بر سر اصفهانی ها/ مردانی که خانه نشین می شوند
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ــران اقتصاد ایـ

lســاالنه 23 هــزار نفــر در اصفهــان بیمــه بیــکاری 
ــد ــت می کنن دریاف

معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اصفهــان 
در خصــوص وضعيــت بيمــه بيــکاری کــه يکــی از خط کش هــای 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــتانی ب ــر اس ــکاری در ه ــزان بي ــنجش مي س
می گويــد: ســاالنه 23 هــزار نفــر در اســتان اصفهــان بيمــه 
بيــکاری دريافــت می کننــد کــه رشــد 24 و نيــم درصــد به نســبت 

ســال گذشــته داشــته اســت.
محســن نيرومنــد اظهــار مــی دارد: افزايــش بيــکاری در اصفهــان و 
نــرخ 13.۸ درصــد بيــکاری در ايــن اســتان کــه باالتــر از ميانگيــن 
ــه  ــد بيم ــم درص ــد 24 و ني ــبب رش ــروزه س ــت، ام ــوری اس کش

بيــکاری شــده اســت.
وی کــه آيــا ضعــف قوانيــن و برخــورد در روابــط مابيــن کارفرما 
و کارگــر ســبب افزايــش آمــار بيــکاری شــده اســت، می گويــد: 
ــای  ــارت روی واحده ــرو نظ ــا 70 ني ــا ب ــر تنه ــال حاض در ح
صنعتــی و صنفــی در ســطح اســتان اصفهــان انجــام می گيــرد.
معــاون روابــط کار اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــون  ــم روی يک ميلي ــا نمی تواني ــد: م ــه می ده ــان ادام اصفه
ــد  ــزار واح ــرای 150 ه ــا ب ــم ي ــارت کني ــر نظ ــزار نف و 100 ه
ــته  ــارت داش ــازرس نظ ــط 70 ب ــتان توس ــطح اس ــی در س صنف

ــيم. باش
وی بــا اعــام اينکــه نظــارت بــر بحــث بيمــه کارگــران و 
ســرباززدن کارفرمايــان از بيمــه کارگــران بــر عهــده بيمــه تأميــن 
ــن  ــای بي ــوزه قرارداده ــد: در ح ــه می ده ــت، ادام ــی اس اجتماع

کارفرمــا و کارگــر تنهــا در صــورت شــکايت می توانيــم، رســيدگی 
ــم. کني

lمدیــرکل کار اصفهــان: بــرای رفــع بیــکاری 
کردیــم الکترونیکــی  را  کاریابی هــا  اصفهــان، 

مديــرکل اداره کار و تعــاون و امــور اجتماعی اســتان اصفهــان اولين 
مســئولی در اســتان اســت کــه خبــر از اجــرای طــرح »حرکــت« در 
اســتان اصفهــان بــرای بــه حرکــت درآوردن موتــور نيمــه خاموش 
ــش  ــا افزاي ــد: ب ــد و می گوي ــان می ده ــتان اصفه ــکاری در اس بي
آمــار بيــکاری و بــرای رفــع ايــن معضــل و اشــتغال زايی، اصفهــان 

پايلــوت طــرح حرکــت در ســطح کشــور شــد.
ــتاورد  ــکاری را دس ــرخ بي ــدن ن ــی ش ــادری تک رقم ــی ق غامعل
ــه  ــد: در ســطح کشــور دو طــرح ب ــد و می افزاي ــن طــرح می دان اي
تصويــب رســيد کــه اصفهــان را مجــری طــرح حرکــت در ســطح 

ــد. کشــور کردن
وی کــه بــه وجــود باالتريــن ميــزان بيــکاری در اســتان اصفهــان، 
نســبت بــه ميانگيــن کشــوری اذعــان دارد، می گويــد: باوجوداينکه 
بــر اســاس قانــون،  اشــتغال زايی وظيفــه ايــن نهــاد نيســت و نيــاز 
ــا اجــرای  ــه يــک هماهنگــی بيــن دســتگاهی وجــود دارد امــا ب ب
طــرح حرکــت در ايــن اســتان و موفقيــت در اجــرای طــرح 

ــم. ــک کردي ــکاری کم ــع بي ــتغال زايی و رف ــا اش ــی ب به نوع

lاصفهانی ها چشم به راه »حرکت« دولت
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــور اجتماع ــاون و ام ــرکل اداره کار و تع مدي

ــا  ــر ب ــتغال فراگي ــعه اش ــرح، توس ــن ط ــات اي ــوص جزئي در خص
ــرای  ــتگاه ها ب ــن دس ــور تقســيم کار بي ــت« به منظ ــوان »حرک عن
ــور  ــتور رئيس جمه ــق دس ــکاری طب ــرخ بي ــدن ن ــی ش تک رقم
ــن  ــد: اي ــی کن ــان م ــوان و بي ــرح عن ــن ط ــت از اي ــير دول را تفس
طــرح تــا پايــان ســال 9۶ بــرای اجــرا در کل کشــور بــا تمرکــز بــر 
ــه  ــتان هايی ک ــتان ها و شهرس ــک در اس ــرد و کوچ ــای خ بنگاه ه
ــد در جلســه  ــی و خــرد دارن ــه کان، ميان ــی در ســه الي مزيت هاي

ــه تصويــب رســيد. ــی اشــتغال ب شــورای عال
وی بــه وظايــف اداره کار در خصــوص ايجــاد تناســب بيــن رابطــه 
کارگــر و کارفرمــا هــم اشــاره می کنــد و می افزايــد: اداره کل کار و 
تعــاون و امــور اجتماعــی بــر اســاس قانــون وظيفــه تنظيــم رابطــه 
کارگــر و کارفرمــا و صيانــت از نيــروی کار را بــر عهــده دارد. اين دو 
ــن اداره اســت کــه در هــر  ــرای اي مــورد از وظايــف تعريف شــده ب
مقطعــی نيــروی کار دچــار مشــکل شــود يــا حقــوق دريافــت نکند 

و ايمنــی کار نداشــته باشــد بايــد مــورد پيگيــری قــرار گيــرد.
اگرچــه مديــرکل اداره کار و تعــاون و امــور اجتماعــی اســتان 
اصفهــان ايــن ســازمان را موظــف بــه اشــتغالزايی در جامعــه نمــی 
دانــد و تنهــا تنظيــم رابطــه کارگــر و کارفرمــا و صيانــت از نيــروی 
ــی های  ــا بررس ــد ام ــی کن ــوان م ــاد عن ــن نه ــف اي کار را از تکالي
ــا  ــه کارفرم ــوه مواج ــران از نح ــه کارگ ــی ک ــی و حرف هاي ميدان
ــن  ــال اي ــن اداره در اعم ــد اي ــان می ده ــد، نش ــا می زنن ــا آن ه ب
دو هــدف نيــز ضعيــف واردشــده چراکــه يکــی از داليــل وضعيــت 
ــوزه  ــوی در ح ــن ق ــود قواني ــه نب ــان، ب ــتان اصفه ــکاری در اس بي

ــردد. ــی گ ــاز م ــا ب ــر و کارفرم ــن کارگ رابطــه بي

می کشــد  یــدک  را  »بین المللــی«  نــام 
امــا در ایــن فــرودگاه نــه خبــری از 
پروازهــای خارجــی اســت و نــه خدمــات 
ــام  ــرودگاه ب ــال وروز ف ــن ح ــی، ای رفاه
ایــران اســت کــه موردانتقــاد معــدود 

مســافران آن قــرار دارد. 

پــرواز و فــرودگاه و مســافر کلمــات عجيــن شــده بــه هــم هســتند، 
ــام فــرودگاه بــه خــودش می گيــرد  يعنــی اصــواًل هرجايــی کــه ن
بايــد منتظــر ديــدن مســافران و گردشــگرانی باشــد کــه در اوليــن 
ــد،  ــی می کنن ــک شــهر فرودگاهــش را ارزياب ــا ي مواجهــه خــود ب
ــی  ــودش ماجراي ــرای خ ــرودگاه ب ــی ف ــهرکرد بی رونق ــا در ش ام

شــده اســت، ماجرايــی کــه منتقــدان زيــادی دارد.
ــت  ــورد وضعي ــازی در م ــر راه و شهرس ــدی« وزي ــاس آخون »عب
فرودگاه هــای کشــور در اظهارنظــری گفتــه اســت »در حــال 
حاضــر ۶7 فــرودگاه در کشــور وجــود دارد کــه 54 فــرودگاه فعــال 
ــا اســت. ــن فرودگاه ه ــی از اي ــان يک ــهرکرد ميزب ــه ش اســت« ک

ــار  ــه چه ــار در فاصل ــاحت 350 هکت ــه مس ــهرکرد ب ــرودگاه ش ف
کيلومتــری از ورودی شــهرکرد در موقعيــت 32درجــه و 17 دقيقــه 
و 50 ثانيــه طــول جغرافيايــی و 50 درجــه و 50 دقيقــه و 32 ثانيــه 
عــرض جغرافيايــی در ارتفــاع دو هــزار و 50 متــری از ســطح دريــا 

ــت. ــده اس واقع ش
ــاز  ــال 72 آغ ــهرکرد در س ــرودگاه ش ــداث ف ــی اح ــرح مطالعات ط
ــال 73،  ــی س ــات ط ــل مطالع ــی و تکمي ــک اراض ــس از تمل و پ
عمليــات اجرايــی آن در ســال 74 شــروع و در ســال 7۸ بــا تکميــل 
عمليــات اجرايــی فــرودگاه بهره بــرداری شــدطرح مطالعاتــی 
ــک  ــس از تمل ــاز و پ ــال 72 آغ ــهرکرد در س ــرودگاه ش ــداث ف اح
اراضــی و تکميــل مطالعــات طــی ســال 73، عمليــات اجرايــی آن 
ــی  ــات اجراي ــل عملي ــا تکمي ــال 7۸ ب ــروع و در س ــال 74 ش در س

ــد. ــرداری ش ــرودگاه بهره ب ف

اوليــن پــرواز داخلــی ايــن فــرودگاه در تاريــخ اول تيرمــاه ســال 7۸ 
ــه مقصــد تهــران و اوليــن پــرواز  توســط شــرکت ايــران ايرتــور ب
ــور  ــه کش ــال ۸1 ب ــاه س ــوم مهرم ــخ س ــی آن در تاري بين الملل

ــت. ــده اس ــت انجام ش کوي
فــرودگاه شــهرکرد مجهــز بــه تجهيــزات ناوبــری و يــک سيســتم 
ــر و  ــزار و پنج مت ــه ه ــول س ــه ط ــد ب ــک بان ــنايی و دارای ي روش

ــا دو شــانه 7.5 متــری آســفالته اســت. عــرض 45 متــر ب
فــرودگاه شــهرکرد مرتفع تريــن فــرودگاه کشــور بــوده کــه در بــام 
ايــران قــرار گرفتــه اســت امــا کمتــر مســافری تمايــل دارد کــه از 
ايــن فــرودگاه اســتفاده کنــد. دليــل بی رونقــی فــرودگاه شــهرکرد 
در گام اول بــا نگاهــی بــه تعــداد پروازهــای اين فرودگاه مشــخص 
می شــود امــا مشــکات ناشــی از بی رونقــی ايــن فــرودگاه بيشــتر 

ــا اســت. ــن حرف ه از اي

ــه  ــانی ک ــرای کس ــون ب ــدارد چ ــژه ن ــی وي ــرودگاه تاکس ــن ف اي
ــن کار  ــد اي ــت کنن ــرودگاه فعالي ــيرانی ف ــط تاکس ــد در خ بخواهن
توجيــه اقتصــادی نــدارد. درحالی کــه در ترمينــال بســياری از 
فرودگاه هــای کشــور تســهيات رفاهــی بســياری بــرای مســافران 
ــری از  ــهرکرد خب ــرودگاه ش ــا در ف ــت ام ــده اس ــر گرفته ش در نظ

ــت. ــی نيس ــهيات رفاه تس
ــف کشــور  ــای شــهرهای مختل ــال فرودگاه ه ــاختمان ترمين در س
خدمــات رفاهــی مختلــف ارائــه و فــروش ســوغات انجــام 
ــات  ــه خدم ــفانه هيچ گون ــرودگاه متأس ــن ف ــا در اي ــود، ام می ش

صنفــی ارائــه نمی شــود.
در فــرودگاه شــهرکرد تنهــا يــک فروشــگاه عرضــه مــواد غذايــی 
ــال و  ــی در يخچ ــواد غذاي ــم م ــد قل ــا چن ــه تنه ــود دارد ک وج
قفســه های ايــن فروشــگاه کوچــک گذاشته شــده اســتدر فــرودگاه 

مرتفع ترین فرودگاه کشور سقوط کرد؛ نام بین المللی و امکانات محلی
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ــران اقتصاد ایـ

شــهرکرد تنهــا يــک فروشــگاه عرضــه مــواد غذايــی وجــود دارد 
کــه تنهــا چنــد قلــم مــواد غذايــی در يخچــال و قفســه های ايــن 
فروشــگاه کوچــک گذاشته شــده اســت کــه بــه نظــر می رســد بــا 
ــه نوعــی دکــوری  ــازه هــم ب ــن مغ ــام، اي ــد عرضــه اق ــن رون اي

باشــد.
ــه  ــی ک ــی اغذيه فروش ــد صنف ــه واح ــرودگاه هيچ گون ــن ف در اي
ــد  ــرار بده ــافران ورودی ق ــار مس ــرم در اختي ــذای گ ــد غ بتوان
ــرای  ــال ب ــد به عنوان مث ــافری بخواه ــر مس ــدارد و اگ ــود ن وج
ــهرکرد  ــه ش ــد ب ــرد باي ــاندويچ بخ ــک س ــودش ي ــد خ فرزن
ــرای وی ايجــاد  ــری ب ــن امــر هزينه هــای باالت برگــردد کــه اي

می کنــد.
ــده شــود،  ــراز آســمان شــهرکرد دي ــر ف ــی ب ــی کــه هواپيماي زمان
ــرودگاه  ــه ســمت ف بســياری از تاکســی های شــهری شــهرکرد ب
ــر عهــده  ــا وظيفــه حمل ونقــل مســافران را ب ــد ت حرکــت می کنن
گيرنــد. تاکســی ها بــا خــروج مســافران از ترمينــال يکی يکــی پــر 

ــد. ــت می کنن ــهرکرد حرک ــمت ش ــه س ــوند و ب می ش
در ايــن ميــان اگــر مســافری بــه هرعلتــی به عنوان مثــال 
اســتراحت و يــا اســتفاده از ســرويس بهداشــتی بخواهــد 
مدت زمانــی پــس از نشســتن هواپيمــا و خــروج مســافران در 
ســاختمان اصلــی بمانــد بايــد مطمئــن باشــد کــه تاکســی بــرای 
ــا  ــد ب ــه شــهر شــهرکرد وجــود نخواهــد داشــت و باي ــال او ب انتق
تاکســی های تلفنــی ســطح شــهرکرد تمــاس بگيــرد تــا بــرای وی 

ــتند. ــی بفرس تاکس
 

lفروشگاه تعطیل فرودگاه شهرکرد
ــهرکرد  ــران - ش ــرواز ته ــافران پ ــی از مس ــوص يک ــن خص در اي
ــا گايــه از نبــود خدمــات رفاهــی در فــرودگاه شــهرکرد اظهــار  ب
داشــت: فــرودگاه شــهرکرد در حــال حاضــر از بســياری از خدماتــی 
ــه می شــود  ــه مســافران ارائ کــه در فرودگاه هــای ديگــر کشــور ب

محــروم اســت.
وی عنــوان کــرد: در فــرودگاه  شــهرهای مختلف کشــور به واســطه 
وجــود فروشــگاه های مختلــف هرگونــه کااليــی از شــارژر گوشــی 
تلفــن همــراه گرفتــه تــا انــواع ســوغات و صنايع دســتی می تــوان 
تهيــه کــرد امــا در شــهرکرد، يــک ســاختمان بــا چنــد صندلــی و 

روشــنايی نامناســب، نــام فــرودگاه را يــدک می کشــد.
ــياری  ــهرکرد بس ــی ش ــافربری زمين ــه مس ــات در پايان ــه خدم ارائ
باالتــر از فــرودگاه شــهرکرد اســت و همــه گونــه خدمــت در ايــن 
ــا اشــاره بــه اينکــه  ترمينــال بــه مســافران عرضــه می شــودوی ب
ــده نمی شــود،  ــرودگاه دي ــن ف ــی در اي ــه تحــرک و فعاليت هيچ گون
ــن  ــردش در اي ــد گ ــه قص ــگرانی ک ــافران و گردش ــه داد: مس ادام
ــرودگاه شــهرکرد می شــوند  ــی وارد ف ــد و از راه هواي اســتان را دارن
در بــدو ورود در اوليــن صحنــه شــاهد بی تحرکــی و خلــوت بــودن 
ــه  ــی ب ــود و بی رونق ــاس رک ــتند و احس ــهر هس ــن ش ــرودگاه اي ف

ــود. ــل می ش ــا منتق آن ه
ــه  ــت ارائ ــر وضعي ــه اينکــه اگ ــاره ب ــا اش ــه ب ــن مســافر در ادام اي
خدمــات در ايــن فــرودگاه بــه اين گونــه باشــد، ايــن فــرودگاه هيــچ 
ــه خدمــات  ــرد، ادامــه داد: ضــرورت دارد ارائ ــق نمی گي ــی رون زمان

باکيفيــت  و متنــوع در ايــن فــرودگاه موردتوجــه قــرار گيــرد.
ــال و  ــتان چهارمح ــز اس ــرودگاه مرک ــت ف ــه داد: وضعي وی ادام
ــه  ــات در پايان ــه خدم ــه ای اســت کــه ســطح ارائ ــاری به گون بختي
مســافربری زمينــی شــهرکرد بســيار باالتــر از فــرودگاه شــهرکرد 
ــافران  ــه مس ــال ب ــن ترمين ــات در اي ــه خدم ــه گون ــت و هم اس

عرضــه می شــود.

lپروازهــای فــرودگاه شــهرکرد بــرای تــداوم 
ــت ــردم اس ــتقبال م ــد اس نیازمن

مديــر فــرودگاه شــهرکرد در ايــن زمينــه اظهــار داشــت: در حــال 
حاضــر پروازهــای تهــران - شــهرکرد و برعکــس و پرواز مشــهد - 

شــهرکرد و برعکــس در ايــن فــرودگاه دايــر اســت.
ــا  ــا ب ــش پروازه ــرد: افزاي ــوان ک ــهرکی عن ــليمی ش ــروش س س
ــداد مســافران رابطــه مســتقيم دارد و اگــر از پروازهــا اســتقبال  تع

ــد. ــدا می کن ــش پي ــز افزاي ــا ني ــداد پروازه ــود، تع ش
وی بــا اشــاره بــه اينکــه راه انــدازی فروشــگاه های عرضــه 
ــه اقتصــادی اســت،  ــد توجي ــرودگاه نيازمن ــف در ف ــاس مختل اجن
ــد  ــداد پروازهــا و مســافران افزايــش ياب ــه داد: هنگامی کــه تع ادام
ــات  ــه خدم ــای عرض ــدازی واحده ــرای راه ان ــان ب ــداد متقاضي تع
ــه واحدهــای  ــم ک ــاش می کني ــد و ت ــدا می کنن ــش پي هــم افزاي

ــوند. ــدازی ش ــرودگاه راه ان ــن ف ــی در اي صنف
ــژه  ــهرکرد به وي ــای ش ــداوم پروازه ــون ت ــرد: هم اکن ــان ک وی بي
پــرواز مشــهد - شــهرکرد نيازمنــد اســتقبال مــردم اســت و مــردم 
و ســازمان ها بايــد برنامه ريــزی و از پروازهــای فــرودگاه شــهرکرد 

اســتفاده کننــد تــا ايــن فــرودگاه رونــق بگيــرد.
ــه  ــبت ب ــرودگاه نس ــن ف ــا در اي ــداد پروازه ــرد:  تع ــد ک وی تأکي
ماه هــای گذشــته 150 درصــد رشــد داشــته و تــداوم ايــن پروازهــا 

نيازمنــد اســتقبال مــردم اســت.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه نزديکــی فــرودگاه شــهرکرد به مرکــز اين 
شــهر از امتيازهــای اين فــرودگاه اســت، تأکيد کــرد: در بســياری از 
شــهرها، فــرودگاه از مرکــز شــهر موردنظــر فاصلــه زيــادی دارد که 

هميــن امــر موجــب نارضايتــی مســافران می شــود.
ــان تورهــای زيارتــی  ــر فــرودگاه شــهرکرد ادامــه داد: از متولي مدي
اســتان در راســتای رونــق فرودگاه شــهرکرد خواســتار اين هســتيم 
ــا  ــد ت ــرودگاه انجــام دهن ــن ف ــرواز تورهــای مشــهد را از اي ــه پ ک

ايــن امــر موجــب رونــق بيشــتر فــرودگاه شــود.
ــاری  از بخــش خصوصــی و سيســتم اداری چهارمحــال و بختي
ــه  ــی ک ــرای رفت وآمدهايشــان از پروازهاي ــه ب ــم ک تقاضــا داري
ــال و  ــتاندار چهارمح ــد اس ــتفاده کنن ــت اس ــتان اس ــن اس در اي
ــتفاده  ــان اس ــود متقاضي ــکل کمب ــورد مش ــم در م ــاری ه بختي
ــان از  ــت: تقاضايم ــه اس ــهرکرد گفت ــرودگاه ش ــای ف از پروازه
ــاری  ــال و بختي ــتم اداری چهارمح ــی و سيس ــش خصوص بخ
ايــن اســت کــه ســعی کننــد بــرای رفت وآمدهايشــان از 
پروازهايــی کــه در ايــن اســتان اســت اســتفاده کننــد تــا 

ــرد. ــق بگي ــرودگاه رون ف
اســت  الزم  اينکــه  يــادآوری  بــا  سليمانی دشــتکی  قاســم 
پروازهــای ايــن فــرودگاه را تقويــت کنيــم ادامــه داد: قبــًا تورهــا 

و کاروان هــای زيارتــی ايــن اســتان بــرای مبلغــی ناچيــز پورســانت 
ــا  ــه ب ــد ک ــتفاده کنن ــان اس ــای اصفه ــد از پروازه ــح می دادن ترجي
راه انــدازی ايــن پــرواز در فــرودگاه شــهرکرد انتظــار مــی رود 

ــرد. ــورت گي ــرواز ص ــن پ ــتقبال از اي اس
امــا همــه مشــکات فــرودگاه شــهرکرد بــه ســطح پاييــن خدمات 
ــرودگاه محــدود نمی شــود،  ــن ف رفاهــی عرضه شــده در محــل اي
ــم دســت کمی  ــرودگاه ه ــن ف ــانی اي ــايت اطاع رس اوضــاع در س

از محــل آن نــدارد.
ــه  ــور ازجمل ــای کش ــانی فرودگاه ه ــايت اطاع رس ــه س درحالی ک
ــد از  ــهرکرد بع ــه ش ــرودگاه ب ــن ف ــرودگاه اصفهان)نزديک تري ف
ــاعت  ــه روز و س ــا ب ــت و پروازه ــه روز اس ــهر( ب ــن ش ــرودگاه اي ف
اطاع رســانی می شــود امــا ســايت اطاع رســانی فــرودگاه 
ــانی  ــن اطاع رس ــک مت ــا ي ــود تنه ــه اول خ ــهرکرد در صفح ش

ــت. ــده اس ــا گذاشته ش ــت از پروازه ثاب
ــانی  ــگاه اطاع رس ــن پاي ــت اي ــوان از ظرفي ــه می ت ــه ک درحالی ک
بــرای معرفــی خدمــات، مزايــای اســتفاده از پروازهــای فــرودگاه و 
ــات و اطاع رســانی به منظــور جــذب مســافران و  ــن تبليغ همچني
تورهــای گردشــگری اســتفاده کــرد کــه آخريــن خبــر بارگــذاری 
شــده در ايــن ســايت مربــوط بــه تاريــخ 2۶ تيرمــاه ســال جــاری 
ــه روز  ــری از ب ــان بســياری از آن گذشــته و خب اســت کــه مدت زم

شــدن ســايت ايــن فــرودگاه نيســت.
بخشــی ديگــر از مشــکات ايــن فــرودگاه بــه اســتفاده نکــردن از 
ــی  ظرفيت هــای فــرودگاه شــهرکرد در حــد قابليت هــای بين الملل
ــاری تنهــا  ــرودگاه مرکــز چهارمحــال و بختي ــا ف آن برمی گــردد ت
ــی از  ــرا بخش ــای ماج ــدتا اينج ــدک بکش ــی را ي ــام بين الملل ن
ــروازی و  ــوع پ ــتن تن ــه نداش ــهرکرد ب ــرودگاه ش ــکات ف مش
عــدم ارائــه خدمــات رفاهــی بــه مســافران مربــوط می شــود، امــا 
بخشــی ديگــر از مشــکات ايــن فــرودگاه بــه اســتفاده نکــردن از 
ــی  ظرفيت هــای فــرودگاه شــهرکرد در حــد قابليت هــای بين الملل
ــاری تنهــا  ــرودگاه مرکــز چهارمحــال و بختي ــا ف آن برمی گــردد ت

ــد. ــدک بکش ــی را ي ــام بين الملل ن
موضــوع ديگــر بحــث اســتقبال مــردم از پروازهــای فــرودگاه بــوده 
ــی  ــئوالن مدع ــی مس ــت. برخ ــف اس ــل مختل ــول عوام ــه معل ک
هســتند کــه دليــل عــدم راه انــدازی برخــی پروازهــا بــه اســتقبال 
ــد از  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــردد، هرچن ــردم برمی گ ــردن م نک
ظرفيت هــای الزم بــرای معرفــی پروازهــا و تبليغــات در ايــن زمينه 
استفاده نشــده اســت. همين طــور از ظرفيــت تورهــای گردشــگری 
و مشــارکت آژانس هــای خدمــات مســافری در ايــن بخــش بهــره 

بــرده نشــده اســت.
ــفر  ــرای س ــی را ب ــل هواي ــل و نق ــتم حم ــه سيس ــافرانی ک مس
انتخــاب می کننــد، بــا توجــه بــه اينکــه هزينــه باالتــری پرداخــت 
می کننــد بــه دنبــال دريافــت خدمــات مطلوب تــر و بهتــر هســتند 
ــرودگاه  ــی ف ــت فعل ــه وضعي ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه ب ک
ــدی  ــای بع ــد پروازه ــح می ده ــافری ترجي ــر مس ــهرکرد، کمت ش
ــافران از  ــده مس ــد و عم ــام ده ــرودگاه انج ــن ف ــودش را از اي خ
ــرای  ــان ب ــرودگاه اصفه ــژه ف ــور به وي ــر کش ــای ديگ فرودگاه ه

ــد. ــاری اســتفاده کنن ــه چهارمحــال و بختي ســفر ب
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صادرات فرش قم در کما قرار دارد/ اخذ گمرک تا ۷۵ درصد نرخ فرش
ــی از نظــر کیفیــت  فــرش دســتباف ایران
امــا  را می زنــد  اول  در جهــان حــرف 
صــادرات فــرش دســتباف قــم همچنــان 
در حالــت رکــود بــه ســر می بــرد و رونــق 
ایــن صنعــت نیــاز بــه حمایــت مســئوالن 

دارد. 

ــر ارزش  ــورمان از نظ ــادرات کش ــد ص ــنويم 20 درص ــی می ش وقت
ريالــی بــه فــرش دســتباف اختصــاص دارد، عجيــب نيســت اگــر به 
يــاد قالــی ابريشــم زيبــای قــم بــا نقش هــای بهشــتی اش بيفتيــم. 
ــی از  ــه يک ــم را ب ــد ق ــتان کم درآم ــد اس ــه می توانن ــی ک قالی هاي
اســتان های پردرآمــد کشــور تبديــل کــرده و بــدون هيــچ آســيبی 

بــه محيــط زيســت، رونقــی بــه کســب و کار در قــم ببخشــد.
ــت  ــور و هف ــادرات در کش ــدی ص ــش 20 درص ــال کاه ــه دنب ب
ــم از  ــتباف ه ــرش دس ــته، ف ــال گذش ــم در س ــدی آن در ق درص
توفان هــای اقتصــادی در امــان نبــوده و همچنــان در حالــت رکــود 

ــرد. ــر می ب ــه س ب
ابوالفضــل رجبيــان، رئيــس اتحاديــه صادرکننــدگان فرش دســتباف 
ــدون  ــک ســال گذشــته را ب ــرش در ي ــت صــادرات ف ــم ، وضعي ق

ــد. ــف می کن ــر توصي تغيي
ــرار  ــود ق ــت رک ــتباف در وضعي ــرش دس ــه ف ــان اينک ــا بي وی ب
ــدف  ــرش توســط کشــورهای ه ــزود: کاهــش تقاضــای ف دارد، اف
ــه  ــرا عرض ــت زي ــرش اس ــادرات ف ــود ص ــت رک ــن عل مهم تري

ــت. ــاد اس ــا زي ــه تقاض ــبت ب نس
رجبيــان بــا بيــان اينکــه بــاال بــودن هزينــه توليــد فــرش در ايــران 
ــزود: قيمــت تمــام شــده  ــه ســاير کشــورهای رقيــب، اف نســبت ب
فــرش در کشــورهای رقيــب پايين تــر اســت امــا فــرش دســتباف 

ــد. ــرف اول را می زن ــان ح ــت در جه ــر کيفي ــی از نظ ايران
متأســفانه تــا 75 درصــد از قيمــت فــرش عــوارض گمرکــی 
ــتباف  ــرش دس ــدگان ف ــه صادرکنن ــس اتحادي ــق می گيردرئي تعل
ــا آن  ــتباف ب ــرش دس ــون ف ــه اکن ــکلی را ک ــن مش ــم بزرگ تري ق
ــه گريبــان اســت را اخــذ عــوارض گمــرک از فرش هــای  دســت ب
مرجوعــی عنــوان کــرد و افــزود: اگــر در گذشــته صادرکننــده فرش 
ــرش را  ــرد و ف در نمايشــگاه های کشــورهای ديگــر شــرکت می ک
بــاز می گردانــد عــوارض گمــرک بــه فرش هــای مرجوعــی تعلــق 
نمی گرفــت امــا اکنــون عــوارض گمــرک بــرای فرش هــای 

ــود. ــت می ش ــی درياف مرجوع
وی ادامــه داد:   متأســفانه تــا 75 درصــد از قيمــت فــرش عــوارض 

ــرد. ــق می گي ــه آن تعل ــی ب گمرک
رجبيــان بيــان کــرد: خوشــبختانه در اســتان قــم وضعيــت فــرش از 

ــه می شــود. ــه روز اســت و بهتريــن طرح هــا بافت نظــر کيفيــت ب
وی بــا بيــان اينکــه مســئوالن همــکاری الزم را بــا صنعــت فــرش 
دارنــد و تنهــا مشــکل بــزرگ اخــذ گمــرک از فرش هــای مرجوعــی 
ــی از  ــی يک ــای مرجوع ــرک از فرش ه ــذ گم ــزود: اخ ــت، اف اس

ــود. ــوب می ش ــد محس ــزرگ تولي ــع ب موان
رئيــس اتحاديــه صادرکننــدگان فرش دســتباف قــم بيان 
کــرد: از گذشــته نيــز وضعيــت فــرش نوســانات بســياری 

داشــته و مرتــب در حــال رکــود و صعــود بــوده اســت.

lقیمــت تمــام شــده فــرش در کشــور بایــد 
کاهــش یابــد

عليرضــا راد، عضو هيئــت رئيســه اتحاديــه صادرکنندگان 
ــی  ــر صادرکنندگان ــم از ديگ ــتان ق ــتباف اس ــرش دس ف
ــرش  ــازار ف ــی ب ــت کنون ــه وضعي ــبت ب ــه نس ــت ک اس

ــت. ــی اس ناراض
ــه  ــران ن ــرش در اي ــادرات ف ــت ص ــد: وضعي وی می گوي
تنهــا نســبت بــه گذشــته تغييــر نيافتــه بلکــه بدتــر نيــز 

شــده اســت.

وی افــزود: عــدم رقابــت پذيــری قيمــت تمــام شــده فــرش و عــدم 
توجــه بــه بازارهــای جديــد مهم تريــن عوامــل رکــود صــادرات در 

ايــن صنعــت محســوب می شــود.
ــتباف  ــرش دس ــدگان ف ــه صادرکنن ــه اتحادي ــت رئيس ــو هيئ عض
ــل  ــا تعام ــد ب ــای جدي ــناخت بازاره ــرد: ش ــوان ک ــم عن ــتان ق اس
ــرار دارد. ــتقيم ق ــاط مس ــر در ارتب ــورهای ديگ ــا کش ــادی ب اقتص

ــد کــه قيمــت تمــام  ــد کمــک کن ــت باي ــان اينکــه دول ــا بي وی ب
ــی و حضــور  ــزود: بازارياب ــد، اف ــرش در کشــور کاهــش ياب شــده ف
در بازارهــای خارجــی از جملــه عواملــی اســت کــه منجــر بــه بهبود 

ــود. ــا می ش ــور در دني ــرش کش ــت ف وضعي
ــور  ــادی کش ــران اقتص ــه مدي ــت ک ــکل اينجاس ــت: مش راد گف
مشــخص نکرده انــد کــه صنعــت فــرش جــزو صنايــع دســتی و يــا 
توليــد محســوب می شــود و زمانــی کــه در بخــش صنايــع دســتی 
ــق  ــرش تعل ــت ف ــه صنع ــود ب ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ امکانات
نمی گيــرد، همچنيــن زمانــی کــه بــه بخــش توليــد نيــز امکاناتــی 

ــرد. ــق نمی گي ــرش تعل ــت ف ــه صنع ــاز ب ــود ب داده می ش
صنعــت فــرش جــزء بســته حمايتــی دولــت محســوب نمی شــود و 

در گذشــته نيــز هيــچ کمکــی بــه توليــد فــرش نشــده اســت
ــرد:  ــار ک ــم اظه ــتان ق ــی اس ــاق بازرگان ــه ات ــت رئيس ــو هيئ عض
ــت محســوب نمی شــود  صنعــت فــرش جــزء بســته حمايتــی دول
و در گذشــته نيــز هيــچ کمکــی بــه توليــد فــرش نشــده اســت در 
ــی  ــی صادرات ــر نفت ــم غي ــن رق ــته بزرگ تري ــه در گذش ــی ک حال

ــد. ــامل می ش ــرش ش ــت ف ــور را صنع کش
ــرف اول را  ــا ح ــت در دني ــر کيفي ــران از نظ ــرش اي ــت: ف وی گف

ــت. ــرش اس ــن ف ــد و بهتري می زن
ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــتان ق ــتباف اس ــرش دس ــده ف ــن صادرکنن اي
اخــذ گمــرک از فرش هــای مرجوعــی کــه در نمايشــگاه های 

کشــورهای خارجــی شــرکت می کننــد، افــزود: بــر اســاس مصوبــه 
ــی  ــوان کاالی واردات ــه عن ــزوده کاال ب ــت 9 درصــد از ارزش اف دول
ــرش  ــادرات ف ــی در ص ــر منف ــر اث ــن ام ــه اي ــود ک ــت می ش درياف

ــت. ــته اس داش
وی بيـان کـرد: در بخـش حمايت هـا مشـوق های صادراتـی بايد در 
قالب هايـی غيـر از مشـوق های نقـدی بـرای کمک به تسـهيات، 

تبليغـات و حضـور در نمايشـگاه ها در نظر گرفته شـود.
 

lاخذ عوارض گمرکی از فرش های مرجوعی
رضــا محمد بيگــی، يکــی ديگــر از صادرکننــدگان مطرح فــرش در 
قــم اســت. وی نيــز بــا بيــان اينکــه متأســفانه صــادرات فــرش طی 
ســال جــاری نســبت بــه ســال های گذشــته تغييــر چندانی نداشــته 
ــادرات  ــت ص ــود وضعي ــا در بهب ــتن تحريم ه ــزود: برداش ــت، اف اس

فــرش تاکنــون مؤثــر نبــوده اســت.
وی در خصــوص مهم تريــن علــت رکــود صــادرات فــرش افــزود: 
قيمــت تمــام شــده در داخــل کشــور باالســت بنابرايــن نمی توانيــم 

بــا کشــورهای ديگــر رقابــت داشــته باشــيم.
بــرای بهبــود وضعيــت صــادرات در درجــه اول بايــد تســهياتی در 

اختيــار توليدکننــدگان قــرار دهيــم.
ايــن صــادر کننــده فــرش دســتباف اســتان قــم بيــان کــرد: اخيــراً 
گمــرک از فرش هــای مرجوعــی اخــذ می شــود زيــرا انتقــال 
ــت  ــرک درياف ــرده و گم ــوب ک ــران را واردات محس ــه اي ــرش ب ف

می کننــد.
ــود  ــران ب ــار اي ــان در اختي ــرش جه ــازار ف ــت: در گذشــته ب وی گف
ــکا دور  ــد آمري ــا پــس از لغــو تحريم هــا از برخــی از بازارهــا مانن ام
ــرد. ــا شناســايی وضعيــت ايــن بازارهــا زمــان می ب ــم کــه ت بوده اي

ــتباف  ــرش دس ــده ف ــال 1340 صادرکنن ــه از س ــی ک محمدبيگ
ــت صــادرات  ــود وضعي ــرای بهب ــزود: ب ــوده اســت، اف ب
در درجــه اول بايــد تســهياتی در اختيــار توليدکننــدگان 
ــی  ــا مشــکل بی پول ــدگان ب ــرا توليدکنن ــم زي ــرار دهي ق
مواجــه هســتند و بانک هــا نيــز همــکاری الزم را 

ــد. ندارن
ــن  ــورت پايي ــرش در ص ــادرات ف ــرد: در ص ــان ک وی بي
بــودن قيمــت تمــام شــده و ايجــاد رقابــت با کشــورهای 
ــم. ــرش را گســترش دهي ــم صــادرات ف ديگــر می تواني

صنعــت فــرش يکــی از مزيــت هــای اقتصــادی کشــور 
ــذاری  محســوب مــی شــود کــه در صــورت ســرمايه گ
و حمايــت مــی توانــد در زمينــه اشــتغال و ارزآوری 
ــت  ــل سياس ــه دلي ــا ب ــد ام ــور بزن ــرف اول را در کش ح
هــای داخلــی و تحريــم هــا طــی ســال هــای اخيــر بــا 
ــت. ــوده اس ــان ب ــه گريب ــت ب ــددی دس ــکات متع مش

ــران اقتصاد ایـ
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اسما   محمودی

ــران اقتصاد ایـ

اقلیـم   13 از  کرمـان 
اقلیـم   9 شناخته شـده 
و  جـای داده  خـود  در  را 
300 نـوع گیـاه دارویـی 
مختلـف در ایـن اسـتان 
امـا  می شـود  یافـت 
گنجینـه غنی ایـن گیاهان 
توسـط قاچاقچیـان بـه کشـورهای عربـی 

می شـود.  ارسـال 

اسـتان کرمـان بـه سـرزمين چهارفصـل معروف 
کـم  و  مرتفع تريـن  وجـود  دليـل  بـه  و  اسـت 
کرمـان  در  جغرافيايـی  مناطـق  ارتفاع تريـن 
اسـتان  ايـن  در  گياهـی  مختلـف  گونه هـای 

می کننـد. رشـد  طبيعـی  به صـورت 
کرمـان  اسـتان  در  مختلـف  اقليم هـای  وجـود 
مختلـف  گونه هـای  رويـش  بـرای  را  شـرايط 

گياهـان دارويـی مهيـا کـرده اسـت.
امـا خشک سـالی، عـدم توجه اقتصـادی بـه اين 
زمينه غنی اقتصـادی در بخش کشـاورزی نوين، 
عـدم بسـته بندی و از همـه مهم تر برداشـت های 
بی رويـه و صـادرات فلـه ای، امـا اين کلکسـيون 
غنی گياهـی را در معرض نابودی قرار داده اسـت.
در اين ميان قاچـاق گياهان دارويـی کرمان يکی 
از مخرب تريـن عواملـی اسـت کـه ايـن داشـته 
طبيعی اسـتان کرمـان را با تهديـد مواجه می کند.
دسـتگيری  و  مکـرر  هشـدارهای  عليرغـم 
قاچاقچيان و کشـف کاميون های مملو از گياهان 
دارويـی امـا ايـن نـوع قاچـاق در اسـتان کرمـان 
آن قدر سـودآور اسـت که همچنان برداشـت های 

غيرقانونـی گياهـان دارويـی ادامـه دارد
دسـتگيری  و  مکـرر  هشـدارهای  عليرغـم 
قاچاقچيان و کشـف کاميون های مملو از گياهان 
دارويـی امـا ايـن نـوع قاچـاق در اسـتان کرمـان 
آن قدر سـودآور اسـت که همچنان برداشـت های 

غيرقانونـی گياهـان دارويـی ادامـه دارد.
بنـا بـر تحقيقاتـی کـه انجـام داده اسـت ايـن 
گياهـان اکثـراً به بندرهـای جنوبی کشـور قاچاق 
و درنهايـت به کشـورهای عربی و يا کشـتی های 

چينـی منتقـل می شـود.
قيمـت هنگفـت ايـن گياهـان بـه دليـل کيفيت 
مطلـوب، موجب شـده مشـتری های قابل توجهی 
در سـطح بين المللی داشـته باشـند، نکته جالب و 
تعجـب آور اين اسـت که عليرغـم سـودآور بودن 
صـادرات گياهـان دارويی به کشـورهای مختلف 
و وجـود بازارهـای سـودآور امـا عمـًا صـادرات 
سـامان دهی شـده ای در ايـن خصوص در اسـتان 

کرمـان وجود نـدارد.
ــی  ــان داروي ــن گياه ــت ممک ــن حال در بهتري
کرمــان به صــورت فلــه ای بــه اســتان های 
ــاير  ــد عش ــی را عاي ــود اندک ــل و س ــر منتق ديگ

اســتان کرمــان می کنــد.
راسـتای  در  حرکت هايـی  اخيـر  سـال های  در 
کشـت  و  بسـته بندی  کارگاه هـای  احـداث 
سـاماندهی شـده برخی از اين گياهان انجام شـده 
اسـت اما اسـتان کرمان در ايـن زمينه ابتـدای راه 
اسـت و ثروت عظيمی در اين زمينه نهفته اسـت.

در حقيقـت به دليـل اعتقـاد عميق مـردم کرمان 
بـه درمـان هـای سـنتی و گياهـان دارويـی هـم 
اکنـون بزرگترين بـازار مصـرف گياهـان دارويی 
اسـتان مـردم اسـتان و بـه ويـژه سـاکنان شـهر 

هسـتند. کرمان 

lبرداشـت هـای غیـر اصولـی و انبوه 
شـود متوقف 

رئيـس جهـاد کشـاورزی اسـتان کرمـان اظهـار 
داشـت: يکی از اقداماتـی که در حال انجام اسـت 
و موردحمايـت قـرار می گيـرد بحث ايجـاد بانک 

ژنتيکـی گياهـان دارويی اسـتان کرمان اسـت.
عبــاس ســعيدی افــزود: در اســتان کرمــان 
صدهــا نــوع گيــاه دارويــی وجــود دارد امــا 
و  خشک ســالی  درزمينــه  اصلــی  مشــکل 

اســت. بی رويــه  برداشــت های 
وی تصريح کرد: اين مشـکل موجب شـده اسـت 
برخـی از ايـن گياهـان در معرض انقـراض جدی 
قـرار گيرنـد بااين وجـود سـعی شـده اسـت کـه 
کشـت مکانيزه و ساماندهی شـده اين گياهان در 
اسـتان کرمـان در دسـتور کار قرارگرفته اسـت و 

اميدواريـم در ايـن زمينه موفق شـويم.

و  تولید  برای  گذاران  سرمایه  lاز 
صادرات گیاهان دارویی حمایت می شود

افــزود:  ســرمايه گذاران  از  دعــوت  بــا  وی 
اقليم هــای مختلــف در اســتان کرمــان زمينــه را 
بــرای توليــد ايــن گياهــان فراهــم کرده اســت و 
ــی  ــل قانون ــی مراح ــا ط ــوان ب ــادگی می ت به س
و بســته بندی زمينــه صــادرات گياهــان دارويــی 
و خلــق ثــروت به خصــوص در روســتاهای 

ــم. ــم کني ــم فراه ــاده را ه دورافت
برداشـت های  متأسـفانه  داد:  ادامـه  سـعيدی 
غيراصولـی و عمده ايـن گياهـان می تواند چرخه 
توليـد را بـا خطـر مواجه کنـد و بايد بـا جديدت با 

ايـن مشـکل مقابلـه کنيم.
وی افزود: برای مقابله با خشک سالی در استان 
کرمان اقدامات فراوانی شده که يکی از اين اصول 
کشت جايگزين است و در همين راستا توصيه 
می کنيم کشاورزان به جای کشت محصوالت آب 
بر به سمت توليد گياهان دارويی باارزش ريالی 

مطلوب گرايش پيدا کنند.
وی گفـت: در حـال حاضـر 30 هکتـار زميـن 

کشـاورزی در ايـن خصـوص در نظر گرفته شـده 
اسـت و گياهان دارويی جايگزين شـده انـد و اين 
محصـوالت بـا توجـه بـه نيـاز بـازار با اسـتقبال 

مطلوبـی مواجه هسـتند.
سـعيدی بـا اشـاره بـه نيـاز کـم ايـن گياهـان به 
آب افـزود: طـرح برنامه ريزی شـده و مـدون برای 
توسـعه کشـت گياهان دارويـی در اسـتان کرمان 
تبيين شـده اسـت و به توليدکنندگان اين گياهان 

نيز تسـهيات مطلـوب ارائه می شـود.
در حـال حاضـر 700 گونـه گيـاه دارويـی نيـز در 
دانشـکده داروسـازی کرمـان نگهداری می شـود 
و اين دانشـگاه و سـاير دانشـگاه های داروسـازی 
کشـور مشـتری پـر و پا قـرص ايـن گياهـان در 

کشـور محسـوب می شـود
همچنيـن در حال حاضـر 700 گونه گيـاه دارويی 
نيـز در دانشـکده داروسـازی کرمـان نگهـداری 
می شـود و ايـن دانشـگاه و سـاير دانشـگاه های 
داروسـازی کشـور مشـتری پـر و پـا قـرص ايـن 

گياهـان محسـوب می شـود.
ــان  ــتان کرم ــازی اس ــکده داروس ــس دانش رئي
ــتان  ــی اس ــان داروي ــت: گياه ــار داش ــز اظه ني
کرمــان يکــی از منابــع غنــی دارويــی در کشــور 

محســوب می شــود.
اميد حيـدری افـزود: گياهان دارويـی از مهم ترين 
زمينه هـای توليد انـواع دارو در کشـور محسـوب 
می شـود و بـا توجـه بـه وجـود ده هـا کارخانـه 
داروسـازی در کشـور و دانشـکده های داروسـازی 
می تـوان بـه گياهـان دارويی به عنـوان منبع غنی 

نـگاه کرد.
وی تصريـح کرد: دانشـکده کرمان رتبـه هفتم را 
در کشـور دارا اسـت و از يـک مجموعـه غنـی و 

کامـل گياهـان دارويـی برخوردار اسـت.
و  برداشـت  فعـاالن  ازجملـه  محمدصادقـی 
خريدوفـروش گياهـان دارويـی در اسـتان کرمان 
اسـت کـه می گويـد: بحـر آسـمان و کوه شـاه به 
دليـل ارتفـاع بـاال و بارش هـای بـاران ازجملـه 
دارويـی  گياهـان  انـواع  کشـت  اصلـی  مراکـز 

می شـود. محسـوب 
همچنيـن ارتفاعـات اللـه زار و کـوه هـزار نيـز 
بسـيار غنـی اسـت و جالـب اينکه در هر بخشـی 
از کوهسـتان بنـا بـه ارتفـاع گياهـان خـاص و يا 
خاصيت هـای ويـژه دارويـی رشـد می کنـد کـه 
در کمتـر منطقه ای از کشـور شـاهد چنيـن غنای 

گياهـی هسـتيم.
جمـع آوری  عامـل  مهم تريـن  افـزود:  صادقـی 
گياهـان دارويـی روسـتايی ها و عشـاير مناطـق 
هسـتند اما برخی افراد سـودجو نيز بـا اجير کردن 
افـراد بيـکار و پرداخـت پولـی ناچيـز به صـورت 
عمـده و غيراصولـی ايـن گياهـان را برداشـت 
می کننـد درصورتی کـه ايـن گياهـان برای رشـد 
و نمـو در سـال های بعـد هـم نياز بـه بـذر دارند و 
اگر اين گياهان ريشـه کن شـوند سـال بعد رشـد 

کرد. نخواهنـد 
وی امـا مهم تريـن خريـدار گياهـان دارويـی از 
عشـاير را نيز عطاری های اسـتان کرمان دانسـت 
و افـزود: باوجود غنی بسـيار بـاالی ذخاير گياهان 
دارويـی در اسـتان کرمـان تمام سيسـتم کشـت، 
برداشـت و خريدوفـروش گياهان سـنتی اسـت و 

هيـچ برنامه ريـزی صـورت نگرفته اسـت.
وی يکـی از مشـکات موجـود در مسـير رشـد و 
نم گياهـان دارويـی را معدنکاری در بحر آسـمان 
و کـوه شـاه دانسـت و افزود: بـا وجـود ممانعت از 
فعاليـت ايـن معـادن امـا بـه نظر مـی رسـد عده 
ای همچنـان مترصد فرصت هسـتند تـا از غفلت 
مسـئوالن و مـردم بـرای تخريـب ايـن ذخايـر 

بـزرگ گياهـی اسـتفاده کنند.
امـا مراکـز کارگاهـی بسـيار محـدودی هـم در 
کار  بـه  اقـدام  و  دارنـد  وجـود  کرمـان  اسـتان 

می کننـد. زمينـه  ايـن  در  برنامه ريزی شـده 

lگامـی در راسـتای توسـعه مکانیـزه 
تجـارت گیاهـان دارویـی در کرمـان

از آن جملـه می تـوان بـه کارگاه خانـم اعتبـار و 
فرزندانـش اشـاره کـرد کـه بـا سـرمايه گذاری 
خصوصـی و بـدون حمايـت مشـخص از سـوی 
دسـتگاه های دولتـی در کرمـان کار خـود را آغـاز 

کـرده اسـت.
ــته بندی  ــول را بس ــوع محص ــن کارگاه 137 ن اي
می کنــد و 30 نفــر اشــتغال مســتقيم بــرای 
روســتاييان اســتان کرمــان ايجــاد کــرده اســت 
ــان  ــتان کرم ــا در اس ــت کارگاه ه ــا ازاين دس ام

ــت. ــدود اس مح

گیاهان  بندی  بسته  افزوده  lارزش 
دارویی 10 برابر صادرات فله ای است

نکته جالـب در اين خصـوص ايجـاد ارزش افزوده 
10 برابـری محصـوالت گياهـان دارويـی پس از 

بسـته بنده در اسـتان کرمان اسـت.
بااين وجـود بسـياری از گياهـان دارويـی کرمـان 
همچنـان به صـورت فلـه ای و در گونی از اسـتان 

کرمـان صـادر می شـود.
يکــی از اقداماتــی کــه بــرای ايجــاد بانکــی غنی 
ــام  ــان انج ــتان کرم ــی در اس ــان داروي از گياه
شــده اســت کشــت 250 نــوع از ايــن گياهــان در 
ــاد در شــهر  ــاغ تاريخــی فتح آب ــت ب ــروژه مرم پ

کرمــان اســت.
در ايـن پروژه نيز سـه هکتار از زمين هـای اطراف 
ايـن باغ بـا اسـتفاده از ايـن گياهان کشـت و زرع 
شـده اسـت و در کنـار جاذبه هـای گردشـگری 
زمينـه توسـعه کشـت و کار ايـن گياهـان هـم 

فراهم شـده اسـت.

قاچاق گیاهان دارویی کرمان به کشورهای عربی و چین
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ــران اقتصاد ایـ

گردوی کرمان  
زیر فشار  چینی ها   

می شکند/   واردات 
گردو از آن سوی مرزها

تولیدکننــده  دومیــن  عنــوان  کرمــان 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــردو در کش گ
پتانســیل ها،  تمــام  علیرغــم  امــا  داده 
کمــر گــردوکاران کرمــان بــه دلیــل 
واردات  و  آفــت  شــیوع  خشکســالی، 

اســت.  خم شــده  بی رویــه 

اينکــه گفتــه می شــود گــردو زيــر ســايه پســته قرارگرفتــه اســت 
ــد پســته  ــت نيســت، هرچن ــان دور از واقعي ــد کرم در اســتانی مانن
نخســتين کاالی غيرنفتــی صادراتــی از اســتان کرمــان اســت امــا 
ــای  ــاد زمينه ه ــدی، در ايج ــای بع ــز در رده ه ــا ني ــردو و خرم گ
اشــتغال فــراوان و ارزآوری بــرای اســتان کرمــان از جايــگاه ويژه ای 

برخــوردار هســتند.
ــن  ــت از اي ــدم حماي ــز از ع ــان ني ــاورزی کرم ــاد کش ــس جه رئي
ــد  ــه دارد و خواســتار توجــه جــدی در راســتای برن محصــول گاي
ســازی و صــادرات محصــول مرغــوب و ارگانيــک گــردو اســتان 
ــه  ــان رتب ــه کرم ــد ک ــعيدی می گوي ــاس س ــت، عب ــان اس کرم
نخســت ســطح زيــر کشــت محصــول و رتبــه دوم ميــزان توليــد 
گــردو را دارد امــا اگــر بــه بــازار گــردو مراجعــه شــوند گردوی ســاير 
ــد  ــن دارن ــت پايي ــر و باکيفي ــب کمت ــد به مرات ــه تولي ــتان ها ک اس
ــد  ــا برن ــد م ــان می ده ــن نش ــت و اي ــا اس ــر زبان ه ــتر س بيش

ســازی نکرده ايــم.
ــی  ــل دل نگران ــع دلي ــوص درواق ــن خص ــعيدی در اي ــه س دغدغ
ــرا محصــول  بســياری از کشــاورزان نيــز محســوب مــی شــود زي
ــخصی  ــته بندی مش ــد و بس ــچ برن ــدون هي ــان ب ــردو در کرم گ
ــور  ــازار کش ــا وارد ب ــام آن ه ــه ن ــادر و ب ــتان ها ص ــاير اس ــه س ب

می شــود.
در ســال های اخيــر بارهــا از گــردوی کرمــان ســخن گفته شــده و 
حتــی جشــنواره گــردو در کرمــان راه انــدازی شــده اســت امــا ايــن 
ــر  ــزاری مشــخصاً زي ــس از برگ ــال پ ــد س ــز چن ــا ني جشــنواره ه
ســايه اســم پســته رفتــه و کمتــر نامــی از گــردو در اســتان کرمــان 

ــود. ــرده می ش ب
نکتـه عجيب اينکـه در کرمان که 17 هـزار و 100 هکتـار باغ گردو 
دارد کـه 13 هـزار و ۶00 هکتـار ايـن ميـزان بـاغ بـارور اسـت امـا 

همچنـان کرمـان جـزو وارد کننـده هـای عمده گردو اسـت.
نکتــه عجيــب اينکــه در کرمــان کــه 17 هــزار و 100 هکتــار بــاغ 
ــارور  ــاغ ب ــزان ب ــن مي ــار اي ــزار و ۶00 هکت ــه 13 ه ــردو دارد ک گ
اســت امــا همچنــان کرمــان جــزو وارد کننــده هــای عمــده گــردو 

اســت.
ــه ســاالنه 200  ــد ک ــا نشــان می ده ــه ســعيدی آماره ــق گفت طب
ــر،  ــن گــردوی خشــک و درجه يــک از شهرســتان های راب هــزار ت
بافــت، کرمــان، شــهربابک، ســيرجان و زرنــد و بردســير برداشــت 
می شــود امــا ايــن گردوهــا هيــچ نــام و نشــان مشــخصی نــدارد.
ــد  ــان بزني ــوپرمارکت های کرم ــا و س ــه عطاری ه ــری ب ــر س اگ
ــد  ــی تولي ــتان فراوان ــه در اس ــت ک ــر و باف ــردوی راب ــای گ به ج
بســيار دارد بــا کارتون هــای گــردوی تبريــز، تويســرکان و 
اســتان های ديگــر مواجــه می شــويد امــا تأســف بارتر اينکــه 
ــده  ــازار دي ــم در ب ــی ه ــردوی چين ــای گ ــته بنديه ــی بس به تازگ

می شــود.
کشــاورزان کرمانــی در حالــی بــازار مصــرف اســتان را نيــز 

ازدســت داده اند کــه محصــول گــردوی کرمــان به صــورت معمــول 
ــام اســتان هايی کــه بــه  به صــورت فلــه ای از کرمــان خــارج بــه ن
ــا اســتان های  ــه خــارج از کشــور ي ــد ب ــان گــردو وارد می کنن کرم

ــود. ــادر می ش ــر ص ديگ

lجشنواره ها و برنامه های بی تاثیر ادامه دارد
ــردو و  ــن اقتصــادی گ ــردو، انجم ــه اقتصــادی گ ــدازی خوش راه ان
جشــنواره های متعــدد و وعده هــای مســئوالن نيــز نتوانســته 
ايــن مزيــت اقتصــادی اســتان کرمــان را بــه جايــگاه اصلــی خــود 

ــد. بازگردان
ــه  ــق گفت ــر مطاب ــال های اخي ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال اي
و  اقليمــی  تغييــرات  کشــاورزی  کارشناســان  و  کشــاورزان 
به خصــوص ســرمازدگی و همچنيــن شــيوع گســترده آفــت کــرم 
خــراط به شــدت توليــد محصــول در اســتان را کاهــش داده اســت.

ايــن در حالــی اســت کــه تاکنــون هيــچ درمانــی نيز بــرای مبــارزه 
بــا آفت کــرم خــراط پيــدا نشــده اســت و تنهــا راه کشــاورزان برای 

مقابلــه بــا ايــن آفــت قطــع و ســوزاندن درختــان آلــوده اســت.
ــه  ــان چرخ ــردو در کرم ــد گ ــت تولي ــان صنع ــود همچن بااين وج
ناقــص خــود را ادامــه می دهــد و ســود محصــول توليــدی 
در کرمــان بــه  جيــب دالالن در اســتان های ديگــر  ســرازير 

می شــود.

ــخص  ــردو مش ــی گ ــازار جهان ــان از ب ــهم کرم lس
ــود ش

نيمـه شـهريور اسـت و کشـاورزان اسـتان کرمـان خـود را بـرای 
برداشـت محصـول گـردو در سـال جديـد آمـاده می کننـد. هرچند 
موانع و مشـکات پيش پای کشـاورزان هنوز برداشـته نشـده است 
امـا همچنان بـه آينده اين محصـول اميد دارند و برداشـت محصول 

تـا اواخـر مهرمـاه در کرمـان ادامه خواهـد يافت.
رئيــس جهــاد کشــاورزی کرمــان می گويــد: ارزش گــردوی 
توليدشــده در کرمــان 400 ميليــارد تومــان در هرســال اســت امــا 
ــد  ــد کــه خشک ســالی و کــرم خــراط تولي ــد می کن ســعيدی تأکي

ــت. ــش داده اس ــدت کاه ــتان به ش ــول را در اس محص
ــن  ــد اي ــا در تولي ــران در دني ــارم اي ــام چه ــه مق ــود ب وی بااين وج
ــد  ــه دوم تولي ــان رتب ــد: کرم ــد و می گوي ــاره می کن ــول اش محص
ــزو  ــان ج ــد کرم ــان می ده ــا نش ــن آماره ــور را دارد و اي در کش
ــد  ــت و باي ــی اس ــازار جهان ــردو در ب ــد گ ــی تولي ــای اصل قطب ه
متناســب بــا ايــن آمــار بــازار مصــرف را نيــز بــه خــود اختصــاص 
ــادرات  ــته بندی و ص ــی، بس ــير بازارياب ــن مس ــه در اي ــم ک دهي

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــان از ارزش باالي ــد کرم ــا برن ــول ب محص
ــان  ــتان کرم ــردو اس ــه گ ــت ک ــر اس ــت انکارناپذي ــک واقعي اين ي
ــرف  ــازار مص ــی و ب ــاص خارج ــای خ ــتری ه ــه مش باوجوداينک
ــود ــادر نمی ش ــان ص ــتان کرم ــام اس ــه ن ــا ب ــده دارد ام تعريف ش

محمــد شــمس الدينی يکــی از صادرکننــدگان خشــکبار در اســتان 

کرمــان می گويــد: اين يــک واقعيــت انکارناپذيــر اســت کــه گــردو 
ــی و  ــاص خارج ــای خ ــتری ه ــه مش ــان باوجوداينک ــتان کرم اس
بــازار مصــرف تعريف شــده دارد امــا بــه نــام اســتان کرمــان صــادر 

نمی شــود.
وی تصريــح کــرد: هيچ گونــه برنــد ســازی بــرای گــردو 
ــه ای صــادر  انجام نشــده اســت و محصــول به صــورت عمــده و فل
می شــود و حتــی امــکان دارد مجــددا بــه اســم اســتان های ديگــر 

ــردد. ــان بازگ ــه کرم ــته بندی ب ــا بس ب
وی افــزود: تاش هايــی در خصــوص ســاماندهی گــردو در 
کرمــان انجام شــده اســت امــا همــه ايــن تاش هــا بــه بن بســت 
ــت. ــده اس ــاماندهی نش ــت س ــن صنع ــم اي ــوز ه ــد و هن خورده ان

ايــن فعــال اقتصــادی بــه خشک ســالی های متوالــی، ســرمازدگی 
ــتان های  ــای شهرس ــت در باغ ه ــيوع آف ــان و ش ــترده درخت گس
ــردم بخشــی از  ــزود: بســياری از م ــرد و اف ــاره ک ــر اش ــت و راب باف
ــه باغ هــا  ــا درختــان گردويــی کــه در خان ــواده خــود را ب خــرج خان
ــهر  ــن دو ش ــان اي ــه درخت ــی ب ــر نگاه ــا اگ ــد ام ــد می گذارن دارن

ــه کــرم خــراط هســتند. ــوده ب ــراً آل ــد کــه اکث ــد می بيني بکني
شــمس الدينی ادامــه داد: انتظــار ايــن بــود کــه يــک طــرح 
حمايتــی از کشــاورزان تعريــف شــود و در قالــب ايــن طــرح 
کارهــای تحقيقاتــی و پژوهشــی بــرای مقابلــه بــا آفت انجام شــود 
امــا عمــًا هيــچ اقدامــی نشــده اســت و درنهايــت کشــاورزان بعــد 
ــا  ــوزاندن درخت ه ــع و س ــه قط ــور ب ــان مجب ــدن درخت ــوده ش آل

ــتند. هس
ــه  ــيب ها ب ــن آس ــه مهم تري ــز ازجمل ــی را ني ــرات اقليم وی تغيي
صنعــت توليــد گــردو دانســت و گفــت: در ســال های اخيــر شــدت 
ســرمازدگی در برخــی از شــهرها ازجملــه رابــر بــه حــدی بــود کــه 
ــا 40 درصــد از باغ هــای شهرســتان در برخــی از ســال ها  ــی ت حت

ثمــر نداشــتند.

lکاهش 40 درصدی تولید گردو در کرمان
وی بــه کاهــش 40 درصــدی توليــد گــردو در رابــر و بافــت 
ــارت های  ــل خس ــه دلي ــت: ب ــر داد و گف ــته خب ــال گذش ــی س ط
ــوار مــردم در روســتاهای شهرســتان های  ســرمازدگی اقتصــاد خان

ــت. ــده اس ــر تضعيف ش ــت و راب باف
امــا طبــق آخريــن بررســی های خبرگــزاری مهــر در ســال جــاری 
ــان  ــتان کرم ــردو در اس ــای گ ــی از باغ ه ــش قابل توجه ــز بخ ني

ــده اند. ــارت ش ــار خس دچ
ــان  ــردو در اســتان کرم ــده محصــول گ ــن شــرايط باقيمان در چني
نيــز در چنــگال دالالن قــرار می گيــرد و دســترنج کشــاورزان هــدر 

ــی رود. م
ــول از  ــن محص ــت اي ــرای برداش ــی ب ــاورزان در حال ــاش کش ت
ــئوالن  ــی رود مس ــار م ــه انتظ ــود ک ــاز می ش ــده آغ ــای آين روزه
ــعه  ــتای توس ــادی را در راس ــيل اقتص ــن پتانس ــان اي ــتان کرم اس

ــد. ــرار دهن ــدی ق ــت ج ــی موردحماي ــاد بوم اقتص

اسما   محمودی
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اختتامیه بیست و سومین جشنواره 
هنرهای تجسمی جوانان کشور

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.

اقامه نماز عید سعید قربان در مشهد

تصویـر ایران
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آئیــن برگــزاری دعــای عرفــه 
در اصفهــان

باران شدید و آب گرفتگی 
معابر در استان مازندران

برداشت شالیزار های گرگان

تصویـر ایران
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تجمع طاب و روحانیان 
قم در اعتراض به سرکوب 

مردم بحرین

خسارات سیل گلستان به 
روستاهای اطراف گرگان

تصویـر ایران

چهارمین جشنواره ملی 
خوشه برتر انگور در همدان
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ــع  ــگاه صنای ــن نمایش دوازدهمی
ــدان   ــتی در هم دس

ــت  ــزاران در محکومی ــی نمازگ راهپیمای
ــعود ــات آل س جنای

سفر وزیر بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی به شاهرود

تصویـر ایران
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طرح پلمب مراکز فروش 
مواد مخدر در مشهد

سفر وزیر کشور به تبریز
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مسابقات قهرمانی والیبال 
ساحلی استان سمنان 
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مراسم استقبال از پیکر 
مطهر 3 شهید گمنام دوران 

دفاع مقدس در بیرجند

مراسم عمامه گذاری طاب 
اهل سنت حوزه علمیه عرفانی

تصویـر ایران

ــان در روســتای چــاه  ــد ســعید قرب عی
ــدر عســلویه ــع در بن ــارک واق مب
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