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زن روســتایی بــا لبخنــدی می گویــد »خــوب شــد زلزلــه آمــد تــا پــای مســئوالن به روســتا 
بــاز شــود«؛ امــا لبخنــد هــم تلخــی کالمــش را نمی گیــرد؛ اینجــا تــن مــردم سال هاســت 

می لــرزد و حــاال »آوارگــی« هــم درد مضاعــف شــده اســت. 

ــه  ــه ای ک ــذرد، دو ده ــه می گ ــه ارومی ــدن دریاچ ــک ش ــد خش ــه از رون ــش از دو ده بی
بی توجهــی مســئوالن بــه همــراه وعده هــای شــعاری دولت هــا هــرروز بــر عمــق 

ــت.  ــزوده اس ــران اف بح

ــا آب و هــوای  الله هــای واژگــون گل هــای وحشــی هســتند کــه در مناطــق صخــره ای ب
ــا را از  ــن گل ه ــانی ای ــل انس ــت عام ــت دخال ــا دس ــد، ام ــار می روین ــل به ــک در فص خن
زادگاه رویششــان دور می کنــد غافــل از آن کــه ایــن گل تنهــا در ایــن مناطــق اســت کــه 

ــد. ــد می کن ــود و رش ــکوفا می ش ش

جامعـه ایـــران



MEHR NEWSAGENCYصفحه 5 | شماره 18 | خرداد 96

ســی و یکــم اردیبهشــت ســرما داشــت، 
انــگار زمیــن آبــادان یــخ زد وقتیکــه 
ــال  ــدر داشــتن فوتب ــن لحظــات پ آخری

ــود.  ــدن ب ــپری ش ــال س ــهر در ح ش
پشــت آن پیــکان فرســوده کــه هیچگاه 
تبدیــل بــه احســن نشــد، تصاویــر 
زندگــی اش از لیــن دوغــه تــا آســمان، 
ــس  ــای روز در رک ــم ه ــای فیل ــای تماش ــه روزه ــبیه ب ش
ــم  ــگاه ج ــاعت باش ــرد و س ــور ک ــمانش عب ــوی چش از جل
آبــادان دســتور گرفتــه از قلــب منوچهرســالیا و همــراه بــا 

ــتاد. او، ایس

جامعــه ایـــران

آشنایی با مردی که آبادان را »برزیل« کرد/ او هیچوقت نترسید

پــدرش	اهــل	شــیراز	بــود	امــا	انــگار	او	خــود	رئیســعلی	دلــواری	
شــد	و	ایــن	شــیر	دلــوار	بــودن	را	شــاید	از	آنجا	بــه	ارث	داشــت	که	
مــادرش	خواهــرزاده	دلیــر	تنگســتان	بــود.	از	همــان	ســال	131۷	
کــه	در	قنــداق	تنــگ	پارچــه	ای	بــه	آبــادان	تقدیــم	شــد،	تصمیــم	

گرفــت	کــه	پــدر	باشــد؛	پــدری	کــه	هیچــگاه	ازدواج	نکــرد.
ــد	از	آنکــه	 ــودن«	را	شــروع	کــرد	بع ــدر	ب ــود	کــه	»پ 10	ســاله	ب
پــدرش	تنهــا	بــه	انــدازه	یک	دهــه	از	عمــرش	کنــار	منوچهــر	بود؛	
حــاال	او	مانــده	بــود	و	ایــران،	نجــف	و	حیدر)خواهــر	و	برادرانــش(،	
ــه	 ــود	ک ــالگی	ب ــان	10	س ــاید	در	هم ــد	ش ــه	می	دان ــی	چ کس
ــت	 ــم	می	توانس ــاال	آن	یتی ــد؛	ح ــان	بمان ــی	یتیم ــت	حام خواس

ــادان«	هــم	باشــد. ــال	آب »فوتب
ــتری	زاده،	 ــان	شوش ــا	هم ــی«	ی ــور	چارل ــازی	»منص دوچرخه	س
اولیــن	جایــی	بــود	کــه	کــودک	ســبزه	گــون	جنــوب	در	آن	بزرگ	
ــان	 ــه	آنچن ــود	ک ــی	می	ب ــه	بچه	های ــش	ب ــد	حواس ــد،	بای ش
فرصــت	نکــرده	بودنــد	بابــا	بگوینــد،	بــه	خاطــر	همیــن	بــود	کــه	
مدرســه	را	تــا	کاس	هشــتم	بیشــتر	ادامــه	نــداد	و	در	عــوض	بــه	

ــودن	ادامــه	داد! ــا	ب باب
ــواد	 ــد	م ــرکت	تولی ــه	ش ــود	ک ــیده	ب ــه	1۶	نرس ــنش	ب ــدد	س ع
دریایــی	»گــرم	مکنــزی«	بــا	آن	حجــم	بــاالی	ســختی	و	فشــار،	
محــل	کارش	شــد،	شــرکتی	کــه	منوچهــر	را	به	کویــت	برد	تــا	در	
همــان	ایــام	و	بــا	بــازی	در	تیــم	العربی	این	کشــور	شــاید	یکــی	از	
اولیــن	لژیونرهــای	فوتبــال	ایــران	باشــد.	مادر	داشــتن	را	هــم	زیاد	
ــده،	هــم	و	غمــش	را	گذاشــت	 ــه	نکــرد	و	بعــد	از	فــوت	وال تجرب

ــواده. ــرای	سروســامان	دادن	خان ب

lسالیا و البرز
تیــم	»البــرز«	آبــادان،	اولیــن	مجموعــه	ای	بــود	کــه	ســالیا	در	آن	
پــا	بــه	تــوپ	شــد	امــا	»جــم«	آن	مقصــدی	بــود	کــه	بــا	زندگــی	

منوچهــر	پیونــد	خــورد؛	تــا	آخریــن	روز	زندگــی.
حــس	وابســتگی	بــه	ســفیدی	پیراهــن	»شــاهین«	و	جــم	باعــث	
ــن	دو	مجموعــه	کــه	 ــاس	ای ــا	خــود	35	ســالگی	تنهــا	لب شــد	ت
یکــی	بودنــد	را	بــر	تــن	کنــد	و	جــام	امیــر	نویــدی،	آخریــن	بــاری	
بــود	کــه	ســکو	نشــینان	شــاپوری	دیدنــد	کــه	منوچهــر	بــه	دنبال	
تــوپ	دویــد؛	بعــد	از	آن	ســالیا	تمــام	زندگــی	اش	را	وقــف	آنهایــی	

کــرد	کــه	مظلومانــه	بــه	دنبــال	تــوپ	می	دویدنــد.
در	همــه	آن	روزهایــی	کــه	دویــد	و	در	تمــام	ســالهایی	کــه	دویدن	
دیــد،	یــک	نفــر	همیشــه	در	تصمیمــات	بــزرگ	منوچهــر	نقــش	
داشــت	و	او	مــرد	اخــاق	فوتبــال	ایــران	»پرویــز	دهــداری«	بــود.	
ــی	در	طــول	 ــود	کــه	حت ــا	آنجــا	ب ــه	اســتاد	ت عشــق	منوچهــر	ب
ــرد،	 ــت	می	ک ــتاده	صحب ــداری،	ایس ــا	ده ــش	ب ــات	تلفنی مکالم
ــه	 ــم	همیش ــان	ه ــود	و	پرویزخ ــویه	ب ــه	دوس ــه	البت ــقی	ک عش

بهترین	هــا	را	بــرای	او	می	خواســت.
ــت	 ــدای	دهــه	۶0	پیشــنهاد	هدای ــت	اســت	دهــداری	در	ابت روای
ــا	 ــا	ب ــد،	ام ــالیا	می	ده ــه	س ــه	را	ب ــی	پای ــای	مل ــی	از	تیم	ه یک
وجود»چشــم	گفتــن«	ســالیا،	دهــداری	از	زنــگ	صــدای	منوچهر	
ــد	 ــر	بگویی ــه	منوچه ــد	ب ــب	نیســت	و	می	گوی ــه	راغ ــد	ک می	دان
ــاش،	نمی	خواهــد	 ــی،	راحــت	ب ــن	پذیرفت ــه	خاطــر	م ــم	ب می	دان

بیایــی.

lآبادان چطور برزیل شد!
در	آخریــن	روزهایــی	کــه	لیگ	فوتبــال	ایــران،	»تخت	جمشــید«	
ــر	روی	نیمکــت	صنعــت	 ــه	پیشــنهاد	دهــداری	ب ــام	داشــت،	ب ن
نفــت	می	نشــیند	تــا	ســاختار	را	در	مجموعــه	اصلــی	آبادانی	هــای	
ایــران	تغییــر	بدهــد،	از	تغییــر	در	رنــگ	پیراهــن	تــا	تغییر	در	ســن	
بازیکنانــی	کــه	قــرار	بــود	بــرای	صنعــت	نفــت	بــه	میــدان	بروند.
ــه	عبدالرضــا	 ــازی	دادن	ب ــد	از	ب ــوان	شــد	و	بع ــت	ج ــت	نف صنع
برزگــری	یــا	همــان	حســون،	اســتعداد	کشــف		نشــده	
ــد	 ــم	بع ــادان	را	ه ــماره	10	آب ــالها،	ش ــران	در	آن	س ــال	ای فوتب
ــا	 ــا	ب ــرد	ت ــروزی	ک ــا	فی ــن	علیرض ــر	ت ــان	ب ــین	بهاری از	حس
ــر	 ــد	ب ــن	شــهر	بای ــال	ای ــره	فوتب ــن	نم ــه	بهتری ــاد	ک ــن	اعتق ای
تــن	خوشرنگ		پوســتان	ســیاه	باشــد،	بــه	تســاوی	کرامــت	

بگــذارد. انســان	هااحترام	
دسـترس	 عزیـز	 اسـت،	 »مولـر«	 فیـروزی	 علـی	 کـه	 حـاال	
»سـوکراتس«	و	برزگـری	سـلطان	دریبـل	ایـران،	جایـز	نیسـت	
انگلیس	باشـیم	و	آرژانتین؛	زرد	بپوشـید	تا	»برزیل«	شـویم	و	سالیا	
ایـن	تصمیـم	را	گرفـت	و	این	خواسـت	او	باعث	شـد	کـه	تا	همین	
امـروز	شـعارهای	اصلی	سـکوهای	اسـتادیوم	آبادان	»نـه	قرمز،	نه	

آبـی،	فقـط	زرد	طایـی«	و»آبـادان	برزیلته«	باشـد.

lنترسید، من هستم
جوان	هـا	داشـتند	آرام	آرام	بـه	بـزرگان	فوتبـال	ایـران	تبدیـل	
می	شـدند	کـه	صـدا	آمـد؛	صدایـش	خوش	آهنگ	نبـود؛	نه	شـبیه	
بیداربـاش	فیدوس	بود	و	نه	شـکل	صـدای	کفترباغی	هـای	بوارده.	
آوار	گلولـه	بـود	و	هوار	خمپـاره	و	فوتبال	هم	شـبیه	به	ننه	قاسـم	و	

ابوعبـد	در	آبـادان	جنگ	زده	شـد.
ــود	 ــده	ب ــرد	ش ــالگی	م ــه	در10	س ــری	ک ــرد؛	منوچه ــوف	نک خ
ــه	 ــاد	زد	ک ــه	داد	و	فری ــودن	را	ادام ــدر	ب ــید،	پ ــگ	نمی	ترس از	جن

امین جوکار
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جامعــه ایـــران

نمی	گــذارم	بمیریــد،	نمی	گــذارم	فرامــوش	شــوید.	صنعــت	نفــت	
را	در	شــیراز	زنــده	کــرد.	می	گفتنــد	بومــی	نیســتید	و	بایــد	برویــد	
از	انتهــای	فوتبــال	اســتان	شــروع	کنیــد؛	رفتنــد،	شــروع	کردنــد،	
بردنــد	و	آنقــدر	قهرمــان	شــدند	کــه	یادشــان	رفــت	جنگ	اســت.	
ــران،	 ــام	صنعــت	نفــت	از	تمــام	ای ــه	حرمــت	ن ــه	عشــق	او	و	ب ب
فوتبالیســت	آبادانــی	بــه	شــیراز	ســرازیر	شــد	تــا	تصمیــم	منوچهر	
ــه	 ــت	ک ــد،	نگذاش ــه	بمیرن ــت	ک ــد؛	و	او	نگذاش ــن	نمان ــر	زمی ب

فرامــوش	شــوند.
تــا	آنجــا	پــدر	بــود	کــه	علــی	فیــروزی	گفت:»ســال	های	ســختی	
را	در	جنــگ	گذراندیــم	ولــی	این	ســختی	بــا	در	کنــار	ســالیا	بودن	
برایمــان	ســاده	می	شــد	و	احســاس	نمی	کردیــم	از	آبــادان	خــارج	
شــده	ایم.«	یــا	اینکــه	عزیــز	دســترس	قیــد	پیشــنهاد۲00	هــزار	
ــت	 ــالیا	و	صنع ــار	س ــیراز	کن ــا	در	ش ــپولیس	را	زد	ت ــی	پرس تومان

نفتــش	باشــد.
ــگاه	 ــر	باش ــالهای	دورت ــی	س ــل	آبادان ــل	صالحــی،	مدیرعام خلی
ــن	 ــالیا	را	مظلوم	تری ــت	و	س ــا	گف ــم	از	آن	روزه ــیراز	ه ــرق	ش ب
ــی	 ــه	کس ــه	داد:»چ ــی	ادام ــد.	صالح ــادان	نامی ــال	آب ــرد	فوتب م
ــده	 ــرایط	زن ــن	ش ــال	در	بدتری ــت	س ــت	را	هش ــت	نف می	توانس
نگــه	دارد.	یــادم	نمــی	رود	در	روز	بــا	1۶0	تــا	1۷0	بازیکــن	

کارمی	کــرد.«

lبازگشت دوباره
ــواز	حضــور	در	 ــت	ج ــان	در	غرب ــوان	قهرم ــه	عن ــه	ب ــد	از	آنک بع
مســابقات	کشــور	را	کســب	کردنــد	بــه	جــرم	غیــر	بومــی	بــودن	
-جنگزدگــی	و	آوارگــی	بخوانیــد-	اجــازه	حضــور	در	لیــگ	کشــور	
ــود	 ــا	وج ــد،	ب ــرا	برس ــتن	ف ــان	برگش ــا	زم ــد،	ت را	کســب	نکردن
اینکــه	ورزشــگاه	آبــادان	نمــاد	کانــون	جنــگ	شــده	بــود.	صنعــت	
نفــت	را	بــه	خوزســتان	برگردانــد	و	پــس	از	قهرمانی	در	مســابقات	
استانی-درمسجدســلیمان-	جــواز	حضــور	در	لیــگ	کشــور	را	بــه	
دســت	آورد؛	آبــادان	ورزشــگاه	نداشــت،	منوچهــر	دوبــاره	گفــت:	

نترســید.
صنعــت	نفــت	در	اهــواز	اولیــن	حضــور	کشــوری	خــود	را	بعــد	از	
جنــگ	تجربــه	کــرد،	تــا	ســالیا	بــا	یــک	چشــم	نگــران	فوتبــال	
ــازی	 ــس	بازس ــر	دلواپ ــم	دیگ ــا	چش ــد	و	ب ــگ	باش ــا	در	لی زرده
یگانــه	ورزشــگاه	آبــادان.	پــس	از	تحمــل	یکســال	غریبــِی	دیگر،	
باالخــره	زنــگ	حضــور	صنعــت	نفــت	در	خانــه	زده	شــد؛	زنگــی	

کــه	صــدای	همــت،	غیــرت	و	خــون	دل	منوچهــر	را	داشــت.
ــت	و	در	 ــالیا	نگرف ــت	را	از	س ــت	نف ــی	صنع ــگ	و	جنگزدگ جن
روزهایــی	کــه	دیگــر	خبــری	از	گلولــه	نبــود،	ســالیا	از	صنعت	نفت	
دور	شــد،	او	کنــار	گذاشــته	شــد	و	امــا	ایــن	بــار	مخاطب»نتــرس«	
ــد	از	دور	 ــر	بع ــود.	منوچه ــودش	ب ــگی	اش	خ ــای	همیش گفتن	ه
ــم	را- ــار	ج ــن	ب ــید	و	ای ــم	نترس ــاز	ه ــت	ب ــت	نف شــدن	از	صنع

ــا	کــرد. ــادان	احی ــه	پیشــنهاد	دهــداری-	در	آب ــاره	ب دوب
نـه	تنهـا	نترسـید	بلکه	گایـه	هـم	نکـرد.	در	همـان	روزهایی	که	
نامـرادی	دید	به	کریم	سـنگرگیر،	مدافع	سـابق	صنعت	نفت	گفت:	
»همیـن	که	فرصت	داشـتم	بـه	چند	جـوان	فوتبال	آبـادان	خدمت	
کنـم؛	کافیسـت.«	و	بعـد	از	صنعـت	نفـت	دوبـاره	همـه	زندگی	و	
روزمرگی	اش	شـد	جـم،	پیکانی	که	رختکـن	بود	و	خریـد	یخ	برای	

بچه	هایـی	کـه	می	خواسـتند	بدوند.
	شــاگردان	اصیلــش	امــا	حرمتــش	را	هیچــگاه	زیــر	پا	نگذاشــتند،	
تــا	جاییکــه	برزگری-یکــی	از	10	چهــره	تکنیکــی	تاریــخ	فوتبال	
ایــران	و	مــردی	کــه	روی	یــک	دســتمال	کاغــذی	چنــد	بازیکــن	
را	دریبــل	می	زد)بــه	تعریــف	نوروزنامــه	ســال	90	شــرق(-	حاضــر	
شــد	از	امــارات	بیایــد	و	بــرای	منوچهــر	در	زمیــن	خاکــی	جــم	بــه	

میــدان	بــرود.
امــا	شــرجی	ســال	۸4،	ســی	و	یکــم	اردیبهشــت	ســردی	داشــت،	
انــگار	کــه	زمیــن	آبــادان	یــخ	زده	بــود	و	منوچهــر	ســالیا	در	کنــار	
پیکانــی	کــه	تمــام	دارایــی	او	از	نیــم	قــرن	تیمــداری	و	یتیــم	داری	

بــود؛	بــرای	همیشــه	مانــدگار	شــد.
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ــه عنــوان نخســتین اثــر   کویــر لــوت ب
طبیعــی جهانــی ایــران در یونســکو 
ــواری روی  ــین س ــا ماش ــده ام ــت ش ثب
ــوص در  ــه خص ــر ب ــای کوی ــه ه عرص
اطــراف آثــار شــاخص مــی توانــد ایــن 
ــد.  ــه کن ــدی مواج ــر ج ــا خط ــر را ب اث

کویــر	لــوت	در	اســتان	کرمــان	بــه	عنــوان	یکــی	از	آثــار	پنــج	گانــه	
ثبــت	جهانــی	اســتان	کرمــان	در	فهرســت	جهانــی	بــه	شــمار	مــی	
رود	امــا	مهمتریــن	شــاخصه	ایــن	اثــر	کــه	آن	را	در	ایــران	بــی	نظیــر	
مــی	کنــد	ایــن	اســت	کــه	کویــر	لــوت	کــه	شــامل	صدهــا	اثــر	بــی	
نظیــر	طبیعــی	اســت	تنهــا	اکوسیســتم	ایــران	محســوب	مــی	شــود	

کــه	ثبــت	جهانــی	شــده	اســت.
ــال	 ــه	ای	مث ــه	دارد،	دارای	جاذب ــیاری	ک ــای	بس ــا	ترینه ــر	ب ــن	اث ای
ــن	 ــه	گرمتری ــوان	ب ــی	در	ذهــن	گردشــگران	اســت	کــه	مــی	ت زدن
نقطــه	جهــان،	تنهــا	نبکاهــای	ایــران،	بلنــد	تریــن	تپــه	هــای	جهان	
و	تنهــا	مکانــی	در	ایــران	کــه	در	آن	کلــوت	وجــود	دارد	و	دههــا	جاذبه	

بــی	نظیــر	دیگــر	اشــاره	کــرد.
کویــر	لــوت	در	کنــار	داشــته	هــای	طبیعــی	آثــار	تاریخــی	بســیاری	را	
نیــز	در	خــود	جــای	داده	اســت	امــا	مهمترین	شــاخصه	چنیــن	مکانی	
بکــر	بــودن	و	لــزوم	دســت	نخوردگــی	بــه	داشــته	هــای	کویر	اســت.
ــه	 ــوت	در	زمین ــر	ل ــای	کوی ــته	ه ــه	داش ــی	ک ــای	ابتدای در	روز	ه
گردشــگری	مطــرح	شــده	بــود	و	ایــن	مــکان	از	منطقــه	ای	گمنــام	و	
البتــه	مبهــم	در	ذهــن	مــردم	بــه	عنــوان	مکانــی	گردشــگری	معرفی	
مــی	شــد،	مهمتریــن	شــاخص	کویــر	لــوت	بکــر	بــودن	ایــن	منطقه	
ــردی	 ــت	گ ــای	طبیع ــا	حضــور	ماجراجوه ــه	ب ــه	رفت ــی	و	رفت معرف
ــد	 ــرض	دی ــناخته	شــد	و	در	مع ــوت	ش ــر	ل ــف	کوی ــای	مختل مکانه

ــت. ــرار	گرف گردشــگران	ق
ــر	 ــوت	را	در	زی ــر	ل توصیــف	یکــی	از	گردشــگران	در	خصــوص	کوی
مــرور	مــی	کنیــم.	»	آنچــه	کــه	در	کویــر	لــوت	بســیار	قابــل	توجــه	
ــا	یــک	 اســت	ایــن	اســت	کــه	حتــی	جــای	پــای	یــک	انســان	و	ی
تکــه	زبالــه	و	تاثیــر	انســان	در	طبیعــت	بکــر	منطقــه	را	نمــی	تــوان	
دیــد،	کیلومترهــا	طبیعــت	بکــر	کــه	هیــچ	آالیندگــی	وجــود	نــدارد«.
ــار	 ــوت	در	فهرســت	آث حــاال	ســال	هــا	از	آن	روزهــا	مــی	گــذرد	و	ل
ــه	 ــن	منطق ــه	ای ــیتها	نســبت	ب ــده	و	حساس ــت	ش ــم	ثب ــی	ه جهان
افزایــش	یافتــه	اســت	امــا	اگــر	نگاهــی	بــه	تیتــر	رســانه	هــا	بیندازید	
عکســها	و	خبرهــای	متعــددی	در	خصــوص	اجــرای	آفــرود	و	

ــد. ــوان	دی ــی	ت ــه	را	م ــن	منطق ــی	در	ای ــل	ران مســابقات	اتومبی
عجیــب	آنکــه	مســابقات	اتومبیــل	رانــی	بــر	روی	بلنــد	تریــن	تپــه	
هــای	جهــان	بــا	افتخــار	یــاد	شــده	اســت	و	عامت	ســوال	بزرگــی	را	

در	طبیعــت	دوســتان	ایجــاد	مــی	کنــد.
ــان	هــای	شــهر	کرمــان	و	ســایر	شــهرهای	نزدیــک	 ــه	خیاب اگــر	ب
کویــر	نیــز	نگاهــی	کنیــد	بــه	ســادگی	مــی	توانیــد	اتومبیــل	هایــی	

را	کــه	بــرای	آفــرود	تجهیــز	شــده	انــد	را	ببینیــد.
آفــرود	ســواران	بــا	افتخــار	در	گروههــای	چنــد	نفــره	وبــا	ماشــینهای	
شاســی	بلنــد	عرصــه	هــای	کویــری	ایــن	منطقــه	ثبــت	جهانــی	را	
زیــر	چــرخ	های	خــود	طــی	مــی	کننــد	و	در	نزدیکــی	کلوتهــا،	نبکاها	
ــی	را	 ــوان	رد	خودروهــای	میلیون ــگان	مــی	ت ــه	هــای	شــنی	ری و	تپ
دیــد	کــه	ردشــان	را	برپهنه	کویــری	نقش	مــی	اندازنــد	کــه	روزگاری	

حتــی	رد	پــای	یــک	انســان	نیــز	در	آنهــا	دیــده	نمــی	شــد.
محمـد	عظیمـی	یکـی	از	دوسـتدارن	محیط	زیسـت	اسـت	کـه	می	
گویـد:	میـراث	فرهنگـی	کرمان	بایـد	برای	سـاماندهی	نحـوه	حضور	
گردشـگران	در	کویر	لوت	برنامه	ریزی	جدی	داشـته	باشـد.	سوال	این	
اسـت	آفـرود	در	کویر	لوت	چه	سـودی	بـرای	مردم	محلـی	و	یا	منطقه	
و	پرونـده	ثبـت	جهانـی	دارد	و	سـوال	دیگـر	اینکـه	در	اسـتان	کرمان	

مـکان	دیگری	بـرای	آفـرود	وجود	نـدارد.
وی	افــزود:	چگونــه	اســت	کــه	در	کنــار	کلوتها	کــه	یکــی	از	زیباترین	
مکانهــای	طبیعــی	کشــور	محســوب	مــی	شــود	خودروها	مــی	توانند	
عرصــه	طبیعــی	را	تحــت	تاثیــر	قــرار	دهنــد	و	حرکتهــای	هیجانــی	

انجــام	دهنــد.

ــار	روی	تپــه	هــای	 وی	گفــت:	مســابقات	اتومبیــل	رانــی	چندیــن	ب
ریــگان	بــه	عنــوان	بلندتریــن	تپــه	هــای	جهــان	انجام	شــده	اســت	و	

یــا	حتــی	مســابقات	ماراتــن	در	کویــر	لــوت	انجــام	شــد.

ــت  ــد مدیری ــه فاق ــر ک ــور در کوی ــه حض ــر گون lه
ــت ــیب زا اس ــد آس باش

ــکاران	و	 ــا	ورزش ــگران	و	ی ــور	گردش ــه	حض ــر	گون ــزود:	ه وی	اف
ماجراجوهــا	کــه	مدیریــت	شــده	نباشــد	مــی	توانــد	مشــکل	زا	باشــد	

ــی	اســت. ــب	نگران ــن	موج و	ای
عظیمـی	بیان	کرد:	کاما	مشـخص	اسـت	که	یـک	خودرو	مـی	تواند	
موجب	آلودگی	محیط	زیسـت	شـود	بـه	ویژه	در	منطقـه	ای	که	تا	قبل	
از	آن	هیـچ	خودرویـی	از	آن	نگذشـته،	از	سـوی	دیگـر	در	کویـر	لـوت	
برخـاف	تصـور	همـگان	گونـه	هـای	جانـوری	متعـدد	زندگـی	می	
کننـد	و	حضـور	اتومبیـل	در	این	مکان	هـا	می	تواند	موجـب	مهاجرت	
گونـه	های	جانوری	و	تغییر	در	اکوسیسـتم	منطقه	شـود	ایـن	در	حالی	
اسـت	که	حضـور	خودروهـا	تحت	پوشـش	حمایت	از	محیط	زیسـت،	
ماجراجویـی	و	معرفـی	جاذبـه	هـای	گردشـگری	انجام	می	شـود	که	

یک	برخـورد	دوگانه	اسـت.
ــای	 ــای	عرصــه	ه ــب	ه ــن	تخری ــا	ای وی	از	مســئوالن	خواســت	ب
طبیعــی	کویــر	لــوت	با	جدیــدت	برخــورد	کننــد	و	آفــرود	را	بــه	منطقه	

خــارج	از	کویــر	لــوت	منتقــل	کننــد.

lگردشگری نباید به لوت صدمه بزند
مدیــر	ســابق	پایگاه	ثبــت	جهانــی	کویــر	لــوت	در	خصــوص	تاثیرات	
انســانی	بر	عرصــه	کویــر	لــوت	اظهارداشــت:	یکــی	از	نگرانیهــای	ما	
ــد	در	 ــوت	اســت	و	بای ــر	ل حفاظــت	و	حراســت	از	عرصــه	هــای	کوی
ایــن	زمینــه	برنامــه	ریــزی	کنیــم	و	مــردم	و	مســئوالن	محلی	نیــز	در	

ایــن	مســیر	بایــد	در	کنــار	میــراث	فرهنگــی	باشــند.
ــه	هــای	حضــور	 محمــد	جهانشــاهی	افــزود:	از	نظــر	مــا	بایــد	جاذب
گردشــگران	در	کویــر	لــوت	را	ایجــاد	کنیــم	امــا	ایــن	جاذبــه	هــا	نباید	

بــه	صورتــی	باشــند	کــه	بــه	عرصــه	صدمــه	بزننــد.
وی	ادامــه	داد:	آفــرود	یکــی	از	زیــر	شــاخه	هــای	گردشــگری	در	کویر	
ــه	همیــن	 ــد	ب ــه	طبیعــت	وارد	مــی	کن ــی	هــم	ب اســت	امــا	صدمات
دلیــل	مــا	تعریــف	مســیر	و	نظــارت	را	در	دســتور	کار	قــرار	داده	ایــم	
ضمــن	اینکــه	بایــد	ایــن	نــوع	گردشــگری	را	به	ســمت	فهرج	ســوق	

دهیــم	کــه	کمتریــن	آســیب	بــه	عمــق	کویــر	لــوت	وارد	شــود.
ــان	و	 ــتان	کرم ــوت	در	اس ــر	ل ــد	کوی ــش	از	۸0	درص ــزود:	بی وی	اف
بیــش	از	90	درصــد	جاذبــه	هــای	ایــن	عرصــه	نیــز	در	اســتان	کرمان	

ــور	دارد. حض

جهانشــاهی	ادامــه	داد:	عرصــه	هــای	ثبــت	جهانــی	همیشــه	مــورد	
توجــه	گردشــگران	بــوده	انــد	و	در	ســال	گذشــته	هــم	شــاهد	حضــور	
گســترده	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	در	ایــن	عرصــه	هــای	بــوده	
ــه	 ــی	ب ــل	حضــور	گســترده	گردشــگران	اروپای ــم	و	یکــی	از	دالی ای
ــز	 ــا	در	ایــن	منطقــه	نی خصــوص	مناطــق	سردســیر	و	سرســبز	اروپ

اقلیــم	کامــا	متفــاوت	کویــر	لــوت	اســت.
ــی	 ــان	م ــردی	در	کرم ــت	گ ــت:	طبیع ــگری	گف ــال	گردش ــن	فع ای
توانــد	موجــب	توســعه	گردشــگری	شــود	امــا	اول	بایــد	گردشــگری	

ــم. ــن	گردشــگران	ایجــاد	کنی مســئوالنه	را	در	بی

lتقسیم کویر به سه منطقه
ــرود	در	 ــزاری	آف ــا	برگ ــراث	فرهنگــی	ب ــرد:	مســلما	می ــان	ک وی	بی
عرصــه	ثبــت	جهانــی	موافــق	نیســت	و	بایــد	هــر	نــوع	برنامــه	از	این	

دســت	بــا	برنامــه	ریــزی	و	ســاماندهی	دقیــق	انجــام	شــود.
ــرای	 ــز	و	نارنجــی	ب ــبز،	قرم ــه	س ــه	منطق ــود	س جهانشــاهی	از	وج
حضــور	خودروهــا	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	گردشــگران	از	ایــن	دســت	

تنهــا	مــی	تواننــد	در	منطقــه	ســبز	حضــور	یابنــد.
مدیرروابــط	عمومــی	میــراث	فرهنگــی	اســتان	کرمــان	نیــز	در	ایــن	
ــری	از	وارد	 ــا	هــدف	جلوگی ــوان	ب ــان	داشــت:		نمــی	ت خصــوص	بی
شــدن	آســیب	بــه	کویــر	لــوت	مانــع	از	اجــرای	افــرود	شــد	بلکــه	باید	

مناطقــی	جهــت	اجــرای	آن	مشــخص	و	تعییــن	شــود.

lبرگزاری همایشی دیگر در کویر
محمــد	مهــدی	افضلــی	افــزود:	البتــه	در	صــورت	ممنوعیــت	عــدم	
اجــرای	آن	بایــد	بــرای	همــه	باشــد	کــه	متاســفانه	چنیــن	نیســت	و	
برخــی	از	آژانــس	هــا	بــر	اســاس	روابــط	و	تحــت	عناویــن	مختلــف	

تورهــای	افــرود	را	اجــرا	مــی	کننــد.
وی	ادامــه	داد:	البتــه	بــا	توجــه	بــه	ثبــت	جهانــی	بیابــان	لــوت	بایــد	
ضوابــط	و	مقــررات	تعریــف	و	ابــاغ	شــود	کــه	هنــوز	چنیــن	نشــده	
و	حتــی	پایــگاه	ثبــت	جهانــی	لــوت	در	شــهداد	نیمــه	فعــال	اســت	و	
نیــروی	انســانی	و	تجهیــزات	نــدارد	در	صورتــی	کــه	حفــظ	ایــن	اثــر	
بعــد	از	ثبــت	در	فهرســت	یونســکو	از	خــود	ثبــت	جهانــی	آن	مهمتــر	

اســت	کــه	متاســفانه	توجــه	چندانــی	نمــی	شــود.
بــا	وجــود	تمــام	دغدغــه	هــا	امــا	همچنــان	حضورهــای	بــی	رویــه	
و	گروهــی	گردشــگران	آن	هــم	بــا	شــعار	حفاظــت	از	کویــر	در	ایــن	
ــه	زودی	 ــی	شــود	ب ــه	م ــورد	گفت ــن	م ــه	دارد	و	در	آخری عرصــه	ادام
همایــش	بــزرگ	کویرپیمایــی	شــهداد	در	کرمــان	برگــزار	مــی	شــود.
ایــن	همایــش	در	چهــار	گــروه	پیــاده	روی	و	موتورســواری	و	دوچرخه	

ســواری	و	آف	رود	برگــزار	مــی	شــود.

جامعــه ایـــران

آفرود بر روی تنها اثر طبیعی ثبت جهانی ایران/ 
ترمز تخریب را بکشید

اسما  محمودی
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درودگــری یکــی از مشــاغل پرطرفــدار 
در قــم اســت کــه تعــداد بســیاری 
از فعــاالن در ایــن عرصــه انگشــتان 
بــا  کار  هنــگام  را  خــود  دســت 
دســتگاه های چــوب بــری از دســت 

داده انــد. 

ــود	صدایــی	 ــه	ب ــان	را	فراگرفت صــدای	نعره	هــای	یــک	مــرد	خیاب
ــود	 ــرار	داده	ب ــر	درد	ق کــه	تمــام	مــردم	آن	محوطــه	را	تحــت	تأثی
ــان	داد	 ــق	ج ــزی	از	عم ــون	ری ــدت	درد	و	خ ــه	از	ش ــردی	ک م

می	کشــید،	هــر	بیننــده	ای	را	منقلــب		می	کــرد.
ــود	کــه	جریــان	 ــود	و	تنهــا	خــون	ب نفس	هــا	بــه	شــماره	افتــاده	ب
ــه	هــم	پیچیــده	راه	نفــوذی	پیــدا	 داشــت	و	از	میــان	پارچه	هــای	ب
ــوش	 ــودرو	را	قرمزپ ــای	خ ــت	و	صندلی	ه ــدام	می	ریخ ــرده	و	م ک
کــرده	بــود	از	قــم	تــا	تهــران	ایــن	رونــد	ادامــه	داشــت	و	بندهــای	
ــرزان	پســر	ســرد	شــده	 ــه	در	دســت	های	ل ــود	ک ــدر	ب انگشــت	پ
بــود	بندهــای	انگشــت	دســتی	کــه	30	ســال	زحمــت	کشــیده	بود.
ــری	۲3	 ــش	پس ــال	پی ــخ	۶	س ــرات	تل ــی	از	خاط ــا	بخش این	ه
ــک	 ــه	ی ــد	کــه	1۷	ســال	داشــته	ک ســاله	اســت؛	محمــد	می	گوی
ــوی	 ــه	اره	بســتم	از	جل ــد	ب ــغ	جدی ــد	تی ــه	او	می	گوی ــدرش	ب روز	پ
ــی	صــدای	 ــس	از	مدت ــی	رود	و	پ ــرون	م ــار	او	بی ــرو	کن ــتگاه	ب دس

ــود. ــد	می	ش ــاد	بلن فری

lلحظات دردناک پدر و پسر نجار
وی	می	گویــد	از	صــدای	فریادهــای	پــدرم	بــه	داخــل	کارگاه	رفتــم	
و	دیــدم	خــون	از	دســتان	وی	ســرازیر	شــده	و	پــدرم	محکم	دســت	
دیگــر	خــود	را	بــرآن	فشــار	می	دهــد؛	یــک	نئوپــان	غــرق	در	خــون	
بــود	و	تمــام	صــورت	مــن	بــی	حــس	شــده	بــود؛	مــن	هــم	شــروع	
بــه	داد	و	بیــداد	کــردم	و	تنهــا	کاری	کــه	بــه	ذهنــم	رســید	ایــن	بود	
کــه	بنــد	انگشــت	هایی	کــه	غــرق	در	خــون	بــود	را	یکــی	یکــی	از	
اطــراف	و	از	البــه	الی	خــاک	اره	هــا	بــرای	پیونــد	زدن	بــه	دســت	
پــدرم	پیــدا	کنــم	و	در	حالــی	کــه	ذره	هــای	گوشــت	انگشــتان	پدرم	
ــدم	اشــک	ها	و	خون	هــای	 ــود	می	دی ــوار	چســبیده	ب ــه	دی ــه	ب را	ک
بــر	زمیــن	ریختــه	اجــازه	درســت	دیــدن	را	از	مــن	گرفتــه	بــود	امــا	

هــر	طــوری	بــود	بــا	دســتان	لــرزان	ایــن	کار	را	کــردم.
ــاعت	15	 ــدود	س ــه	ح ــد	ک ــود	می	گوی ــرای	آن	روز	خ وی	از	ماج
بعدازظهــر	ایــن	اتفــاق	افتــاد	همســایه	روبــه	روی	مغــازه	مــا	آمــد	
ــول	 ــا	آنجــا	آمپ ــم	ام ــم	بردی ــی	ق ــه	بیمارســتان	نکوی ــدرم	را	ب و	پ
کــزاز	نداشــتند	و	از	بیــرون	از	بیمارســتان	تهیــه	کردیــم	بعــد	گفتند	
کــه	مــا	نمی	توانیــم	کاری	انجــام	دهیــم	و	تخصــص	آن	را	نداریــم؛	
برویــد	تهــران	کــه	مــا	پــدرم	را	بــه	ســرعت	بــا	ماشــین	شــخصی	
بــه	تهــران	رســاندیم	و	در	راه	از	شــدت	درد	۲ـ3	بــار	بــه	وی	مرفیــن	

تزریــق	کردیــم.
در	بیمارســتان	دولتــی	تهــران	۶	ســال	پیــش	یــک	جــراح	مشــهور	
ــن	 ــر	ذره	بی ــان	را	از	زی ــد	دســت	پدرت ــر	بخواهی ــت	اگ ــا	گف ــه	م ب
ــل	 ــد	عم ــر	بخواهی ــون	و	اگ ــج	میلی ــم	پن ــاهده	کن ــق	مش دقی
جراحــی	کنــم	50	میلیــون	می	گیــرم؛	گفتیــم	حرفــی	نیســت	اگــر	
ــم	 ــه	عمــل	را	می	پردازی ــان	را	می	فروشــیم	و	هزین ــه	م ــده	خان مان
امــا	شــما	تضمیــن	می	دهیــد	کــه	پیونــد	بــا	موفقیــت	انجام	شــود؟	
ــم؛	 ــان	نمی	ده ــم	اطمین ــد	ه ــک	درص ــه	ی ــت	ن ــک	گف آن	پزش
ــا	 ــود	ام ــت	انجــام	می	ش ــا	موفقی ــردم	ب ــی	از	م ــرای	برخ ــد	ب پیون
ــد	را	انجــام	دادم	 ــه	تازگــی	پیون ــرای	یــک	شــهروند	اصفهانــی	ب ب
ــرای	 ــد	ب ــن	صــورت	بای ــد	ســیاه	شــد	و	در	ای ــه	بع ــک	هفت ــا	ی ام
قطــع	مجــدد	هــم	پنــج	میلیــون	بدهیــد	و	پــدرم	قبــول	نکــرد.

	مشــکات	درودگــران	بیــداد	می	کنــد	و	کســی	نیســت	کــه	بــه	داد	
آنــان	برســد؛	وضعیــت	نامناســب	ابــزارآالت	و	دیــدن	آدم	هــای	بــی	

انگشــتی	کــه	در	گوشــه	و	کنارمــان	می	بینیــم	مــا	را	بــر	آن	داشــت	
تــا	پیگیــر	مشــکات	ایــن	صنــف	شــویم	و	پــای	دل	درودگرانــی	
ــفره	 ــر	س ــر	س ــی	ب ــا	نان ــد	ت ــه	انگشــت	ها	را	می	دهن ــینیم	ک بنش

خانــواده	ببرنــد.

lقم، قطب دوم تولید صنایع چوبی کشور
درودگــران	از	انگشــتان	خــود	گذشــتند	تــا	قــم،	قطــب	دوم	تولیــد	
ــه	 ــا	مفتخــر	ب ــی	کشــور	باشــد	و	حــاال	مســئوالن	م ــع	چوب صنای

داشــتن	ایــن	رتبــه	اســتان	هســتند.
ــواع	ویتریــن،	کنســول،	وســایل	و	 مبلمــان،	در	و	پنجــره،	کمــد،	ان
ــود	 ــه	ای	وج ــر	خان ــه	در	ه ــی	ک ــایر	لوازم ــی	و	س ــای	تزئین قاب	ه
ــی	 ــه	حت ــت	ک ــی	اس ــان	های	متواضع ــت	انس ــل	زحم دارد	حاص
ــر	 ــاید	کمت ــود	و	ش ــت	نمی	ش ــان	رعای ــرای	آن ــه	ب ــوق	اولی حق
بــه	ایــن	فکــر	کردیــم	کــه	ســر	ســاخت	ایــن	وســایلی	کــه	از	آن	
ــه	 ــه	و	چ ــاد	رفت ــه	برب ــت	هایی	ک ــه	انگش ــم	چ ــتفاده	می	کنی اس

ــت. ــه	اس ــن	ریخت ــر	زمی ــی	ب خون	های
ــم	 ــتقیم	در	ق ــتقیم	و	غیرمس ــور	مس ــه	ط ــر	ب ــزار	نف ــدود	50	ه ح
ــان	 ــه	آن ــی	ب ــه	کاف ــا	توج ــد	ام ــف	روزی	می	خورن ــن	صن از	ای

نمی	شــود.
چهــار	هــزار	واحــد	صنفــی	در	قــم	وجــود	دارد	کــه	اگــر	بــه	طــور	
میانگیــن	در	هــر	واحــد	صنفــی	چهــار	نفــر	کار	کننــد	تــا	۲0	هــزار	
نفــر	مســتقیم	و	بــا	احتســاب	صنایــع	وابســته	ماننــد	رویــه	کــوب،	
ــان	 ــواده	آن ــا	و	خان ــین	آالت،	راننده	ه ــرات،	ماش ــر،	تعمی شیشــه	ب
حــدود	50	هــزار	نفر	بــه	طور	مســتقیم	و	غیرمســتقیم	در	قــم	از	این	
ــان	نمی	شــود. ــه	آن ــی	ب ــه	کاف ــا	توج ــد	ام ــف	روزی	می	خورن صن
محمدحســین	محمــودزاده	پــدر	محمــد	خــود	هــم	از	ســختی	های	
ــابقه	کاری	در	 ــال	س ــس	از	30	س ــه	پ ــد	ک ــری	می	گوی کار	درودگ
یــک	اهمــال	گــری	کــه	پیــچ	پشــت	گونیــای	دســتگاه	را	محکــم	
نکــردم،	پــس	از	شــروع	بــکار	گونیــا	کنــار	رفــت	و	پنــج	انگشــت	

مــن	بــا	هــم	قطــع	شــد.
ــد:	 ــزار	فرســوده	در	ایــن	رشــته	نیــز	می	گوی ــوازم	و	اب ــاره	ل وی	درب
ــال	 ــرای	50	س ــه	ب ــردد	ک ــی	گ ــتگاه	هایی	برم ــه	دس ــکل	ب مش
پیــش	اســت؛	لــوازم	و	ابــزار	مــا	وارد	نمی	شــود؛	چنــد	ســال	پیــش	
ــود	کــه	ســاخت	30	 ــده	ب ــش	درآم ــه	نمای ــم	ب دســتگاه	هایی	در	ق
ــود	 ــی	ب ــه	دوربین	های ــز	ب ــیه	و	مجه ــور	روس ــش	کش ــال	پی س
ــا	در	 ــا	م ــد	ام ــل	می	ش ــت	قف ــش	می	رف ــت	جلوی ــر	دس ــه	اگ ک
ــازار	ایــران	و	در	ســایر	نمایشــگاه	ها	دســتگاه	های	هوشــمند	کــه	 ب

در	مقابــل	دســت	انســان	متوقــف	می	شــود	را	ندیدیــم	و	از	طرفــی	
دیگرآمــوزش	و	اطــاع	رســانی	نیــز	دربــاره	اســتفاده	از	ابــزارآالت	
در	صنــف	مــا	نیســت	و	همــه	بــا	مدتــی	شــاگردی	شــروع	بــه	کار	

می	کننــد.
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســئوال	کــه	آیــا	در	اطــراف	خــود	شــخص	
ــده	 ــع	ش ــتان	وی	قط ــه	انگش ــد	ک ــراغ	داری ــم	س ــری	را	ه دیگ
باشــد؟	گفــت:	آقــا	داوود	کارگاه	روبــه	رو	هســت	مــن	خــودم	
انگشــت	هایش	را	در	قوطــی	کبریــت	کــردم	بــردم	بیمارســتان	امــا	
ــدارد. ــدارد	و	او	هــم	دو	انگشــت	ن ــده	ای	ن ــه	فای ــد	ک ــا	گفتن آن	ج

دستگاه	های	مورد	استفاده	ما	برای	50	سال	پیش	است
مجتبــی	صفایــی،	رئیــس	اتحادیــه	درودگــران	اســتان	قــم	نیــز	در	
ــتم	های	 ــانی	سیس ــی	بروزرس ــکل	اساس ــت:	مش ــه	گف ــن	رابط ای
ــث	 ــه	در	بح ــی	ک ــای	مال ــد	کمک	ه ــه	می	طلب ــت	ک ــد	اس تولی
حمایتــی	اســت	بــرای	ارتقــاء	ماشــین	آالت	و	نحــوه	اســتفاده	از	آنها	

ــکار	رود. ب
ــه	صنعــت	گــر	داده	شــود	کــه	 ــد	ب ــه	صنعــت	بای ــزود:	یاران وی	اف
توســعه	صنفــی	بدهــد	و	ایــن	رشــته	را	صنعتــی	کنــد	زیــرا	در	حال	
ــا	 ــه	ی ــر،	س ــر	ده	نف ــوده	از	ه ــین	آالت	فرس ــن	ماش ــا	ای حاضــر	ب

چهــار	تولیــد	کننــده	مــا	انگشــت	ندارنــد.
ــرای	 ــا	بیــان	اینکــه	دســتگاه	های	مــورد	اســتفاده	مــا	ب صفایــی	ب
ــده	 ــاخته	ش ــد	س ــم	جدی ــر	ه ــت:	اگ ــت،	گف ــش	اس ــال	پی 50	س
ــرار	 ــر	ق ــه	اگ ــش	را	دارد	ک ــوژی	50	ســال	پی ــان	تکنول باشــد	هم
ــا	 ــاج	دارد	ام ــت	احتی ــه	صنع ــه	یاران ــه	روزرســانی	شــود	ب اســت	ب
ــد	مشــکات	دیگــر	را	هــم	اعمــال	 ــه	صنعــت	کــه	نمی	دهن یاران

می	کننــد.
ــم،	قطــب	دوم	 ــه	اســتان	ق ــزود:	حــدود	30	ســال	اســت	ک وی	اف
تولیــد	صنایــع	مبلمــان	کشــور	اســت؛	در	ایــن	مــدت	جاهــای	دیگر	
ــدان	 ــاهرود	و	هم ــر،	ش ــد	مای ــد	مانن ــاب	نمی	آمدن ــه	حس ــه	ب ک
رونــد	روبــه	رشــدی	داشــتند	امــا	اگــر	رســیدگی	و	حمایــت	نباشــد	

افــول	خواهــد	کــرد.

lاز 10 درودگر، سه نفر دچار نقص عضو می شوند
حــاج	رضــا	محمــدی	پیشکســوت	و	بــازرس	اتحادیــه	درودگــران	
قــم	هــم	گفــت	کــه	از	10	درودگــر،	ســه	نفــر	دچــار	نقــص	عضــو	

می	شــوند.
ــاره	 ــته	درب ــن	رش ــاله	در	ای ــابقه	45	س ــا	س ــز	ب ــان	نی ــزاد	متقی به
مشــکات	صنــف	می	گویــد:	مــا	از	لحــاظ	اســتفاده	از	تکنولــوژی	

فاطمه محمدی

انگشتانی که قطع می شوند تا قم دومین قطب تولیدات چوبی کشور شود

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 9 | شماره 18 | خرداد 96

جامعــه ایـــران

ــل	 ــن	دلی ــه	ای ــه	ب ــتیم	ک ــب	هس ــا	عق ــال	از	دنی ــل	۸0	س حداق
ســرعت	و	کیفیــت	کار	مــا	را	پاییــن	و	خطــرات	آن	را	زیاد	کــرده	زیرا	
ســرمایه	کافی	بــرای	تهیــه	ابــزارآالت	بــه	روز	نداریم	و	هیــچ	بانک	
ــرایطی	 ــد	و	ش ــکاری	نمی	کن ــف	هم ــن	صن ــا	ای ــم	ب ــی	ه و	ارگان

ــف	بیشــتر	فشــار	وارد	می	شــود. ــات	ضعی ــه	طبق ــه	ب اســت	ک
ــا	ایــن	دســتگاه	ها	ماننــد	 ــه	رو	شــویم	کار	ب ــا	خطــر	روب مــا	بایــد	ب
کســی	اســت	کــه	در	اتوبــان	پیــاده	از	میــان	ماشــین	ها	راه	مــی	رود.
وی	اظهــار	داشــت:	مــا	بایــد	بــا	خطــر	روبــه	رو	شــویم	کار	بــا	ایــن	
ــان	 ــاده	از	می ــان	پی ــه	در	اتوب ــت	ک ــی	اس ــد	کس ــتگاه	ها	مانن دس
ــدم	 ــاج	حســین	مق ــال	ح ــوان	مث ــه	عن ــی	رود	و	ب ــین	ها	راه	م ماش
در	و	دکــور	ســاز	برجســته	قــم	و	حــاج	محمــود	جلــوه	در	ســازنمونه	
ــت	 ــغل	از	دس ــن	ش ــان	را	در	ای ــی	از	انگشتانش ــز	برخ ــتان	نی اس

ــد. داده	ان
ایــن	فعــال	در	عرصــه	چــوب	گفــت:	جوانــان	در	ایــن	رشــته	بایــد	
حمایــت	شــوند	امــا	وقتــی	آســیب	ها	را	ببیننــد	می	ترســند	و	

اســتقبال	نمی	کننــد.
ســیدعلی	طباطبایــی	از	تولیــد	کننده	هایــی	کــه	۲5	ســال	در	
ــر	تولیدکننده	هــای	 ــت:	اگ ــد	هــم	گف ــت	می	کن ــه	فعالی ــن	حرف ای
ــد	 ــدرن	را	وارد	کنن ــتگاه	های	م ــد	دس ــته	و	بتوانن ــرمایه	داش ــا	س م
رنده	هــای	 امــروزه	 می	یابــد؛	 کاهــش	 صدمــات	جســمانی	
پیشــرفته	اســت	کــه	احتمــال	آســیب	دیدگــی	بــه	مراتــب	پاییــن	

می	آیــد.
وی	اظهــار	داشــت:	بیشــتر	صنــف	درودگــران	دســت	های	آســیب	
ــن	بخــش	اســت	 ــد	ســرمایه	گذاری	در	ای ــه	نیازمن ــد	ک ــده	دارن دی
ــا	تولیــد	تناســب	 ــاال	کــه	ب ــا	ســود	ب ــه	در	قالــب	وام	هــای	ب امــا	ن
ــه	 ــد	ک ــزدی	بدهن ــدت	کارم ــای	بلندم ــد	وام	ه ــه	بای ــدارد	بلک ن

ــات	جســمانی	کــم	شــود. صدم
ــد	 ــی	راهگشــا	بای ــت	مال ــزود:	حمای ــی	اف ــده	قم ــد	کنن ــن	تولی ای
هدفمنــد	و	بــر	اســاس	مســتندات	کافــی	باشــد	بــه	گونــه	ای	کــه	
اگــر	قــرار	اســت	بــرای	دســتگاهی	وام	داده	شــود	همــان	دســتگاه	
ــا	 ــرود.	م ــن	کــه	در	ســرمایه	در	گــردش	ب ــه	ای ــداری	شــود	ن خری
بــه	تازگــی	در	کارگاه	خــود	ماشــین	آالت	پیشــرفته	تهیــه	کردیــم	
ــرفته	 ــتگاه	های	پیش ــا	دس ــد	ام ــرل	می	کن ــات	را	کنت ــه	صدم ک
ــف	 ــت	متوق ــدن	دس ــک	ش ــا	نزدی ــه	ب ــت	ک ــمندتر	هس هوش
می	شــود	کــه	بــه	دلیــل	گرانــی	بــه	نــدرت	کســی	از	آنهــا	اســتفاده	

می	کنــد.
وی	گفــت:	درودگــری	بــه	عنــوان	ســه	صنعــت	برتــر	اســتان	قــم	

اســت	یــک	بــازار	مبــل	مشــخص	داریــم	کــه	از	داخــل	و	اطــراف	
ــه	قــم	می	آینــد	و	اســتان	قــم	منتفــع	می	شــود	امــا	صنعــت	مــا	 ب
نیمــه	جــان	شــده	و	رو	بــه	افــول	مــی	رود	و	اگــر	حمایــت	نکننــد	از	

بیــن	مــی	رود.
ــه	جایــی	نمی	رســد،	 ــان	اینکــه	مــا	صدایمــان	ب ــا	بی طباطبایــی	ب
ــان	 ــا	آقای ــد	ام ــار	همایــش	برگــزار	می	کنن گفــت:		ســالی	یــک	ب
میکروفــن	را	دســت	می	گیرنــد	یــک	طرفــه	صحبــت	می	کننــد	و	
ــخ	 ــا	را	پاس ــای	م ــد	و	چراه ــد	بیاین ــه	بای ــی	ک ــد	در	صورت می	رون
دهنــد	و	مــا	بپرســیم	غیــر	از	شــعار	و	حــرف	زدن	اگــر	کاری	انجــام	
دادیــد	بفرماییــد؟	بگوییــد	کــدام	مجموعه	تولیــدی	مــا	را	در	بخش	

ــد؟ صــادرات	حمایــت	کردی

lمسئوالن ما باید در خدمت چرخه تولید باشند
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	مســئوالن	مــا	بایــد	در	خدمــت	چرخــه	
ــارج	 ــعار	خ ــا	از	ش ــه	و	ت ــن	چرخ ــده	ای ــه	فرمان ــند	ن ــد	باش تولی
ــت	 ــر	صنع ــت:	اگ ــد،	گف ــد	ش ــل	نخواه ــکات	ح ــوند	مش نش
چــوب،	فــرش	و	کفــش	را	از	قــم	بگیرنــد	بــرای	تولیــد	هیچــی	
نداریــم	کــه	اگــر	تولیــد	حمایــت	نشــود	فاجعــه	بــرای	قــم	بــه	

ــد. ــار	می	آی ب
مجیــد	شــریفی	نیــز	کــه	30	ســال	ســابقه	فعالیــت	در	ایــن	صنــف	
ــه	 ــد	ک ــت	داده	می	گوی ــم	از	دس ــود	را	ه ــت	خ را	دارد	و	دو	انگش
ــوان	 ــرا	کســی	ت ــدارد	زی ــمند	ن ــتگاه	هوش ــم	دس هیچکــس	در	ق

ــدارد. ــزارآالت	پیشــرفته	را	ن ــد	اب خری
ــوان	 ــرا	کســی	ت ــدارد	زی ــمند	ن ــتگاه	هوش ــم	دس هیچکــس	در	ق

ــدارد. ــرفته	را	ن ــزارآالت	پیش ــد	اب خری
وی	می	گویــد	مســئوالن	بایــد	بداننــد	که	اســتفاده	از	دســتگاه	ســه	
ــزارآالت	 ــا	ایــن	اب ــرای	مملکــت	هزینــه	دارد	و	ب کاره	درودگــری	ب
فرســوده	آســیب	نداشــتن	در	ایــن	حرفــه	وجــود	نــدارد	و	درودگــری	
ــا	فکــر	آشــفته	ســر	دســتگاه	رنــده	مــی	رود	دســت	خــود	را	 کــه	ب
می	بــرد	و	روبــات	نیســت	کــه	در	طــول	30	ســال	هیــچ	مشــکلی	
ــن	 ــد	پشــت	ای ــی	بای ــد	و	در	هــر	صورت ــه	وجــود	نیای ــرای	وی	ب ب

دســتگاه	بایســتد.
پــس	از	بریــدن	دســت	هــم	درودگــران	بــه	بیمارســتان	نکویــی	قم	
ــی	 ــد	وقت ــود	را	نمی	دانن ــدر	خ ــه	ق ــت	ک ــن	عل ــه	ای ــد	و	ب می	رون
ــن	و	 ــع	ک ــد	قط ــم؟	می	گوین ــع	کنی ــت	را	قط ــند	انگش می	پرس
شــاید	نداننــد	کــه	حتــی	پیونــد	انگشــتی	هــم	وجــود	دارد	کــه	بــه	

ــردد. ــر	می	گ ــوزش	ب ــود	آم نب

ــا	ســابقه	1۸	ســاله	در	ایــن	کار	نیــز	اظهــار	 مهــدی	محمــودزاده	ب
داشــت:	ایــن	منطقــه	صنعتــی	اســت	امــا	یــک	درمانــگاه	یــا	یــک	
شــخصی	کــه	بتوانــد	یــک	پانســمان	معمولــی	را	بــرای	ایــن	صنف	
انجــام	دهــد	نیســت	در	صورتــی	کــه	ایــن	اتفــاق	بــه	وفــور	در	ایــن	
ــت	و	 ــی	اس ــا	قدیم ــتگاه	های	م ــرا	دس ــد	زی ــش	می	آی ــه	پی منطق

حتــی	مجــوز	بــرای	کار	کــردن	نــدارد.

lدرودگــران ســازوکار اســتفاده از دســتگاه های 
ــد ــم نمی دانن ــدرن را ه م

ــن	 ــابقه	کار	در	ای ــال	س ــا	30	س ــی	ب ــم	بابای ــد	کاظ ــی	محم عل
صنــف	معتقــد	اســت	کــه	قریــب	بــه	اتفــاق	درودگــران	ســازوکار	
ــدا	 ــد	ابت ــد	بای ــم	نمی	دانن ــدرن	را	ه ــتگاه	های	م ــتفاده	از	دس اس
ــر	شــخص	100	 ــه	ه ــر	ب ــرا	اگ ــد	زی ــای	الزم	را	فراگیرن آموزش	ه
میلیــون	هــم	وام	دهنــد	بــه	دلیــل	ایــن	کــه	آمــوزش	ندیده	پــول	را	
ــه	 ــای	ب ــه	آموزش	ه ــه	اســت	ک ــه	اتحادی ــرد	و	وظیف ــن	می	ب از	بی
روز	را	بــه	اعضــا	بدهــد	زیــرا	بــا	چنــد	مــاه	شــاگردی	نمی	تــوان	در	

ایــن	شــغل	آســیب	ندیــد.
ــه	 ــی	نام ــی،	گواه ــرای	رانندگ ــه	ب ــه	ک ــان	گون ــزود:	هم وی	اف
اجبــاری	اســت	در	کارگاه	هــای	درودگــری	هم	اســتفاده	از	ســه	کاره	
بایــد	ممنــوع	شــود	زیــرا	خطرســاز	اســت	اگــر	درودگــران	پــس	از	
ممنوعیــت	بــاز	اســتفاده	کردنــد	بــا	اجبــار	و	قانــون	بایــد	جلــوی	آن	

ــت. را	گرف
ایــن	فعــال	عرصــه	چــوب	ادامــه	داد:	کارکــردن	بــا	ایــن	دســتگاه	
ــرد	 ــر	ف ــه	فک ــی	ک ــگ	اســت	بخصــوص	زمان ــدان	جن ــد	می مانن
آزاد	نیســت	و	پشــت	دســتگاه	مــی	رود	احتمــال	بریــدن	انگشــتان	
بســیار	زیــاد	می	شــود.	دســتگاه	هایی	در	تهــران	هســت	کــه	
انگشــت	برســد	متوقــف	می	شــود	تولیدکننــده	قشــر	ضعیــف	ایــن	
کار	اســت	آنهــا	کــه	توانایــی	مالــی	هــم	دارنــد	نمی	خواهنــد	پــول	

خــرج	کننــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	قــم	پتانســیل	رســیدن	به	جایــگاه	نخســت	در	
کشــور	را	دارد	امــا	متأســفانه	متولــی	نــدارد،	گفــت:	اتحادیه	ســاالنه	
ــد	 ــم	بگیرن ــتر	ه ــر	بیش ــرد	اگ ــان	می	گی ــزار	توم ــدود	1۲0	ه ح
مســئله	ای	نیســت	امــا	مــا	بارهــا	درخواســت	کردیــم	کــه	کاس	

آموزشــی	برپــا	کننــد	امــا	ایــن	کار	را	نکردنــد.
جــواد	مرســلی	کــه	از	ســال	۷۶	در	ایــن	رشــته	فعالیــت	کرده	اســت	
ــوزش	 ــدم	و	آم ــی	درس	خوان ــا	دوم	راهنمای ــه	ت ــد	ک ــز	می	گوی نی
ــم	ســال	گذشــته	انگشــتانم	را	از	 ــن	ه ــه	م ــا	داده	نشــده	ک ــه	م ب

ــت	دادم. دس
ــال	۷۲	 ــه	از	س ــم	ک ــران	ق ــر	درودگ ــگر	زاده	از	دیگ ــعید	عس س
شــروع	بــه	کار	کــرده	نیــز	گفــت:	چنــد	ســال	پیــش	کــه	کارهــای	
ابــزاری	بیشــتر	در	قــم	بــاب	شــد	کار	بــا	دســتگاه	فــرز	زیــاد	بــود	
ــه	 ــا	را	ب ــوع	کاره ــن	ن ــاال	ای ــا	ح ــود	ام ــد	ب ــزاری	م ــرا	کار	اب زی
ــت	 ــه	کاره	اس ــتگاه	س ــر	دوم	دس ــا	خط ــد	ام ــتادکارها	می	دهن اس
ــوان	 ــه	عن ــرده	و	ب ــت	ک ــی	انگش ــادی	را	ب ــت	های	زی ــه	دس ک
مثــال	دامــاد	عمــه	ام	چهــار	انگشــت	خــود	را	از	دســت	داد	و	یکــی	
از	همکارانمــان	هــم	دســت	خــود	را	از	مــچ	بریــد	کــه	پــس	از	آن	در	

ســوپرمارکت	کار	می	کنــد.
رضــا	مقــدم	از	دیگــر	درودگــران	قــم	نیــز	گفــت:	کار	مــا	با	ســختی	
ــه	 ــه	و	اتحادی ــه	برنام ــن	ک ــه	ای ــر	از	هم ــت	و	مهم	ت ــن	اس عجی
ــوز	 ــتیم	هن ــن	کار	هس ــری	در	ای ــه	عم ــا	ک ــم	و	م ــر	نداری پیگی
دســتگاهی	را	ندیدیــم	کــه	دســت	بــه	آن	نزدیــک	شــود	بایســتد،	
در	صورتــی	کــه	ســالیان	ســال	اســت	کــه	در	دنیــا	ایــن	تکنولــوژی	

ــود	دارد. وج
ــت	 ــن	شــغل	فعالی ــه	داد:	مــن	۲۶	ســال	اســت	کــه	در	ای وی	ادام
ــد	 ــود	را	بریده	ان ــه	انگشــت	خ ــه	هم ــاهد	هســتم	ک ــم	و	ش می	کن
و	۶0	تــا	۷0	درصــد	درودگــران	انگشــتان	دســت	خــود	را	از	دســت	

ــد. داده	ان
ــه	دوســتش	 وقتــی	برمــی	گشــتم	یکــی	دیگــر	از	درودگــران	ب
ــی	 ــت؟	و	وی	نگاه ــالم	هس ــت	هایت	س ــو	دس ــی	ت ــت	عل گف
ــالم	 ــا	س ــت	آره،	فع ــرد	و	گف ــت	هایش	ک ــه	دس ــل	ب ــا	تأم ب

ــتند. هس
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در   شــمالی  خراســان  دشــت های 
شهرســتان گرمــه، محــل جلــوه گــری 
ــت،  ــان اس ــای جه ــن گل ه کمیاب تری
امــروِز  ســربه زیری  کــه  الله هایــی 
و  مســئوالن  بی مهــری  از  آن هــا 
اســت.  آمــده  پدیــد  گردشــگران 

ــا	نزدیــک	شــدن	اردیبهشــت	ماه	هرســال،	 ــن	و	ب در	اواخــر	فروردی
ــمالی	در	 ــان	ش ــت	های	خراس ــگ	دش ــای	زرد	و	لیمویی	رن الله	ه
منطقــه	خمبــی	و	ســرای	شهرســتان	گرمــه	ســر	از	خــاک	بیــرون	
ــود	 ــوی	خ ــگران	را	به	س ــی،	گردش ــری	زیبای ــوه	گ ــا	جل آورده	و	ب

فرامی	خواننــد.
ــان	 ــای	جه ــن	گل	ه ــن	کمیاب	تری ــون،	ای ــای	واژگ ــت	الله	ه دش
ــز	و	 ــره	ای	دل	انگی ــا	منظ ــری	زیردری ــات	1500	مت ــه	در	ارتفاع ک
ــق	 ــرای	رون ــی	ب ــیار	خوب ــرده،	فرصــت	بس ــاد	ک ــم	نواز	را	ایج چش
صنعــت	اکــو	توریســم	و	جــذب	گردشــگر	بــه	ایــن	منطقــه	اســت.
فرصتــی	کــه	چنــد	ســالی	اســت	متولیــان	امــر	آن	را	مغتنم	شــمرده	
ــناخت	 ــعی	در	ش ــون،	س ــای	واژگ ــنواره	الله	ه ــزاری	جش ــا	برگ و	ب
ــای	 ــن	الله	ه ــه	ای ــه	البت ــد	ک ــگران	دارن ــه	گردش ــه	ب ــن	منطق ای

ســربه	زیر	بــا	بی	مهری	هایــی	نیــز	مواجــه	شــده	اند.
ــی	 ــاب	گیاه ــی	کمی ــای	خیل ــه	از	گونه	ه ــون	ک ــای	واژگ الله	ه
ــا،	 ــم	انداز	زیب ــاد	چش ــی	و	ایج ــر	ارزش	تفرجگاه ــاوه	ب ــت،	ع اس
ارزش	دارویــی	نیــز	دارد،	ایــن	جلوه	نمایــی	گل	هــای	زیبــا	در	
ــان	 ــدارد	و	زم ــی	ن ــِر	طوالن ــه	عم ــتان	گرم ــت	های	شهرس دش

ــت. ــگران	اس ــان	گردش ــال	را	میزب ــی	از	س اندک
همیــن	زمــان	انــدک،	بــا	غفلــت	برخــی	انســان	ها	و	در	زیــر	ســایه	
کوتاهــی	مســئوالن،	هرســال	کمتــر	می	شــود	به	طوری	کــه	

ــش	 ــاحت	روی ــش	مس ــب	و	کاه ــاهد	تخری ــاری	ش ــال	ج در	س
الله	هــای	واژگــون	در	دشــت	های	شهرســتان	گرمــه	بودیــم.

lگردشگراِن الله های واژگون را دریابیم
یکــی	از	گردشــگران	کــه	بــرای	دیــدن	الله	هــای	واژگــون	در	یــک	
ــان	 ــز	خراس ــری	از	مرک ــش	از	130	کیلومت ــیر	بی ــل،	مس روز	تعطی
ــال	 ــتین	س ــرای	نخس ــد:	ب ــرده	اســت،	می	گوی ــی	ک ــمالی	را	ط ش
اســت	کــه	بــه	ایــن	منطقــه	می	آیــم	و	بــا	توجــه	بــه	وجــود	مســیر	
ــای	 ــود	تابلوه ــل،	نب ــره	بی ــاط	ق ــتای	رب ــی	از	روس ــی	طوالن فرع

راهنمــا	ســبب	ســردرگمی	شــد.
ــه	 ــه	ب ــد	ک ــد:	در	طــول	مســیر	گردشــگرانی	بودن ــری	می	افزای اکب
ــیر	 ــه	مس ــد،	از	ادام ــردن	مقص ــدا	ک ــرای	پی ــردرگمی	ب ــل	س دلی

ــد. ــش	گرفتن ــت	را	در	پی ــده	و	راه	برگش ــرف	ش منص
وی	اظهــار	می	کنــد:	وجــود	چنیــن	منطقــه	بکــر	و	نمونــه	ای	کــه	در	
کشــور	کمیــاب	اســت،	همــت	مســئوالن	را	می	طلبــد	تــا	بــا	نصــب	
ــد	 ــه	مقص ــان	را	ب ــگر،	آن ــای	گردش ــوی	راهنم ــد	تابل ــل	چن حداق

هدایــت	کنــد.
ــواده	 ــراه	خان ــه	هم ــفراین	ب ــه	از	اس ــز	ک ــری	نی ــگر	دیگ گردش
ــون	 ــای	واژگ ــگ	از	الله	ه ــت	زردرن ــن	دش ــدن	ای ــرای	دی ــود	ب خ
ــروج	 ــور	ورود	و	خ ــارت	به	منظ ــود	نظ ــد:	نب ــت،	می	گوی ــده	اس آم
گردشــگران	و	رهــا	کــردن	منطقــه	ای	کــه	محــل	رویــش	
ــی	 ــچ	حفاظت ــدون	هی ــه	گل	در	جهــان	اســت،	ب ــن	گون کمیاب	تری

ــت. ــده	اس ــا	ش ــب	گل	ه ــیب	و	تخری ــبب		آس س
جعفــری	تصریــح	می	کنــد:	بــا	اشــتیاق	بســیار	بــه	همــراه	خانــواده	
خــود	بــرای	دیــدن	گل	هــا	بــه	ایــن	منطقــه	آمدیــم	و	باوجوداینکــه	
هنــوز	در	روزهــای	ابتدایــی	اردیبهشــت	ماه	قــرار	داریــم،	امــا	بیشــتر	

گل	هــا	براثــر	آفــت	و	تخریــب	از	بیــن	رفتــه	اســت.
یکــی	دیگــر	از	شــهروندان	بجنــوردی	نیــز	می	گویــد:	در	روز	

ــه	 ــتان	گرم ــی	شهرس ــا	راه ــن	الله	ه ــدن	ای ــرای	دی ــل	ب تعطی
شــدیم	و	بااینکــه	در	روز	برگــزاری	جشــنواره	هــم	نبــود	امــا	

گردشــگران	زیــادی	در	آنجــا	حضــور	داشــتند.
ــه	 ــن	منطق ــون	در	ای ــای	واژگ ــش	الله	ه ــد:	روی ــدی	می	افزای اس
فرصــت	بســیار	خوبــی	بــرای	جــذب	گردشــگر	اســت،	چراکــه	یکی	
از	کمیاب	تریــن	و	زیباتریــن	گونه	هــای	گل	در	جهــان	در	ایــن	

ــود	دارد. ــدادادی	وج ــت	خ ــورت	موهب ــه	به	ص منطق
ــتان	 ــاکن	شهرس ــه	س ــه	ک ــن	منطق ــی	ای ــراد	محل ــی	از	اف .	یک
ــار	 ــون	دچ ــای	واژگ ــال	الله	ه ــد:	امس ــز	می	گوی ــت	نی ــه	اس گرم
ــا	 ــر	آن	ه ــرر،	عم ــد	مق ــر	از	موع ــی	زودت ــده	و	خیل ــی	ش آفت	زدگ

تمام	شــده	اســت.
ــا	و	از	 ــه	گل	زیب ــه	این	گون ــه	ب ــدم	توج ــد:	ع ــان	می	افزای محمودی
دســت	دادن	ایــن	نعمــت	واال	کــه	از	میلیون	هــا	ســال	پیــش	بــه	مــا	

بــه	ارث	رســیده	اســت،	ضایعــه	ای	بــزرگ	خواهــد	بــود.
ــراز	امیــدواری	می	کنــد:	خراســان	شــمالی	همچــون	اســتان	 وی	اب
چهارمحــال	و	بختیــاری	روزی	به	عنــوان	مشــهورترین	دشــت	اللــه	

ایــران	معرفــی	شــود.
یکــی	دیگــر	از	شــهروندان	بجنــوردی	کــه	در	روز	برگــزاری	
ــوده	 ــه	دیــدن	دشــت	الله	هــای	واژگــون	آمــده		ب ــز	ب جشــنواره	نی
ــه	از	 ــر	از	یــک	هفت ــه	کمت ــه	فاصل ــد:	در	مــدت	کوتاهــی	ب می	گوی
برگــزاری	جشــنواره	مجــدد	بــه	همــراه	خانــواده	راهــی	ایــن	منطقه	
شــدیم	کــه	در	طــی	مســیر،	گردشــگران	ســردرگم	از	پیــدا	کــردن	

ــود. ــه	ب ــد،	جالب	توج مقص
ــط	 ــگر	فق ــذب	گردش ــی	و	ج ــد:	معرف ــان	می	کن ــور	بی ــا	پ صف
نبایــد	بــه	برگــزاری	جشــنواره	ختــم	شــود،	چراکــه	ایجــاد	
ــای	 ــاد	تابلوه ــگران،	ایج ــاه	گردش ــور	رف ــاخت	هایی	به	منظ زیرس
راهنمــای	گردشــگری،	فرهنگ	ســازی	چگونگــی	اســتفاده	از	
دشــت،	نظــارت	بــر	ورود	و	خــروج	گردشــگران	و	حفاظــت	از	منطقه	

دشت الله های خراسان شمالی سربه زیر از بی مهری/خطر انقراض در کمین

 محبوبه عبدی 
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ــر	 ــاوه	ب ــا	ع ــت	ت ــات	اس ــون	از	الزام ــای	واژگ ــگاه	الله	ه رویش
جلوگیــری	از	تخریــب	ایــن	گل	هــای	زیبــا،	در	ســال	های	آتــی	نیــز	

ــود. ــزوده	ش ــا	اف ــداد	آن	ه ــر	تع ــظ	و	ب ــگران	حف گردش

ــون در  ــای واژگ ــت از الله ه ــی و حفاظ lحصارکش
ــار ــن اعتب ــورت تأمی ص

در	 واژگــون	 رویــش	الله	هــای	 فرمانــدار	گرمــه	می	گویــد:	
ــاط	قــره	بیــل	و	منطقــه	خمبــی	و	ســرای	شهرســتان	 روســتای	رب
ــت. ــه	داده	اس ــن	منطق ــه	ای ــرد	ب ــوه	ای	منحصربه	ف ــه،	جل گرم
علی	محمـد	زاده		گفتگـو	اظهـار	می	کنـد:	ایـن	گل	هـا	بـه	دلیـل	
ارتفاعـی	که	از	سـطح	دریادارند	و	سردسـیری	منطقـه،	امکان	رویش	
پیداکرده	انـد	کـه	بـه	خاطـر	تفاوت	رنـگ	آن	ها	نسـبت	بـه	الله	های	
واژگـون	سـایر	مناطق	کشـور،	نظیر	اسـتان	چهارمحـال	و	بختیاری،	

فقـط	در	شهرسـتان	گرمه	شـاهد	رویش	آن	هسـتیم.
وی	می	افزایــد:	هرســاله	در	زمــان	رویــش	ایــن	گل	هــای	کمیــاب،	
بــا	برگــزاری	جشــنواره	ســعی	در	معرفــی	و	شناســاندن	ایــن	منطقه	

بــه	گردشــگران	راداریــم.
ــای	 ــم	الله	ه ــر	و	حج ــر	در	ظاه ــه	تغیی ــان	اینک ــد	زاده	بابی محم
واژگــون	در	ســال	جــاری	مربــوط	بــه	ســرمای	هــوا	بــوده	و	عامــل	
ــر	صــورت	 ــه	ه ــد:	ب ــت،	می	گوی ــوده	اس ــل	نب ــانی	در	آن	دخی انس

ــت. ــده	گرف ــز	نادی ــانی	را	نی ــت	انس ــوان	دخال نمی	ت
ــا	 ــه	ب ــی	ک ــا	صحبت	های ــد:	ب ــح	می	کن ــه	تصری ــدار	گرم فرمان
ســازمان	برنامه	وبودجــه	انجام	شــده،	پیگیــر	جــذب	اعتباراتــی	

به	منظــور	حصارکشــی	در	اطــراف	گل	هــا	هســتیم.

lاســتفاده از ظرفیــت محلــی بــرای معرفــی دشــت 
ــون ــای واژگ الله ه

ــه	منطقــه	 ــاره	تبدیــل	منطقــه	خمبــی	و	ســرای	ب محمــد	زاده	درب
ــاره	 ــد:	دراین	ب ــق	صنعــت	اکــو	توریســم	می	گوی گردشــگری	و	رون

بایــد	اقدامــات	تبلیغــی	انجــام	گیــرد.
وی	می	افزایــد:	بــا	منابــع	طبیعــی	صحبت	هایــی		به	منظــور		
ــه	دهیــاری	روســتای	 واگــذاری	برخــی	زمین	هــای	ایــن	منطقــه	ب

ــت. ــه	اس ــل	انجام	گرفت ــره	بی ــاط	ق رب
ــا	 ــاری	و	ب ــا	کمــک	دهی ــد	ب ــد:	بای ــار		می	کن ــه	اظه ــدار	گرم فرمان
ــون	را	 ــای	واژگ ــت	الله	ه ــی،	دش ــای	محل ــتفاده	از	ظرفیت	ه اس
حفاظــت	و	معرفــی	کــرد	و	همچنیــن	گردشــگری	را	در	ایــن	منطقه	

ــعه	داد. توس

ــب  ــل تخری ــی از عل ــانی و محیط ــل انس l عوام
واژگــون الله هــای 

مســئول	بهره	بــرداری	از	گیاهــان	دارویــی	منابــع	طبیعــی	و	
آبخیــزداری	خراســان	شــمالی	نیــز	بابیــان	اینکــه	عمــر	الله	هــای	
ــم	 ــر	و	حج ــری	در	ظاه ــد:	تغیی ــت،		می	گوی ــاه	اس ــون	کوت واژگ

ــت. ــده	اس ــاد	نش ــته	ایج ــال	های	گذش ــه	س ــبت	ب ــا	نس گل	ه
ــه	 ــه	چ ــؤال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب ــکویی	در	پاس ــدی	اس علیرضــا	احم
ــار	 ــود،	اظه ــام	می	ش ــا	انج ــت	از	الله	ه ــت	حفاظ ــی	در	جه اقدامات

می	کنــد:	در	منطقــه	رویــش	الله	هــای	واژگــون	قــرق	بــان	وجــود	
ــی	اســت. دارد	و	در	حــال	گشــت	زن

ــه	 ــرداری	ازاین	گون ــود	بهره	ب ــل	نب ــه	دلی ــد:	ب ــوان	می	کن وی	عن
ــه	 ــرای	گرم ــی	و	س ــتان	خمب ــون	شهرس ــای	واژگ ــی،	الله	ه گیاه
نیــز	کمتــر	دچــار	تخریب	شــده	اند،	امــا	عوامــل	انســانی	و	محیطــی	

ــر	نیســت. ــه	گل	هــا	بی	تأثی در	آســیب	رســیدن	ب
وی	می	افزایـد:	در	میـان	الله	های	شناخته	شـده	ایرانی،	اللـه	واژگون	
از	شـهرت	و	زیبایـی	منحصربه	فـردی	برخوردار	اسـت	که	همه	سـاله	
تعـداد	زیـادی	از	مـردم	را	در	فصـل	بهار	بـرای	تماشـای	آن	به	محل	

رویشـگاه	های	این	گل	هـای	کمیاب	می	کشـاند.
	مسـئول	بهره	برداری	از	گیاهـان	دارویی	منابع	طبیعـی	و	آبخیزداری	
خراسـان	شـمالی		بـا	اشـاره	بـه	جنبه	هـای	مختلـف	ارزش	این	گونه	
گیاهـی،		می	گویـد:	اللـه	واژگون	عـاوه	بـر	زیبایی	طبیعـی	و	جنبه	

گردشـگری،	خواص	دارویـی	را	نیز	دارا	اسـت.

ــت در  ــظ محیط زیس ــگری و حف ــگ گردش l فرهن
ــت شــود ــد تقوی ــون بای دشــت الله هــای واژگ

ــان	 ــگری	خراس ــی	و	گردش ــراث	فرهنگ ــگری	می ــاون	گردش مع
ــای	 ــه	زیب ــه	منطق ــیدگی	ب ــه	و	رس ــدم	توج ــل	ع ــمالی	از	دالی ش
الله	هــای	واژگــون	شهرســتان	گرمــه	از	ســوی	مســئوالن	را،	
ــوی	 ــت	از	س ــظ	محیط	زیس ــگری	و	حف ــف	گردش ــگ	ضعی فرهن

ــت. ــگران	دانس گردش
مینــا	هاشــمی	اظهــار	می	کنــد:	بــر	ایــن	اســاس،	ورود	ناهماهنــگ	
ــه	 ــد	ب ــافران	می	توان ــگران	و	مس ــده	گردش ــر	برنامه	ریزی	ش و	غی

ایــن	منطقــه	و	رویــش	گل	هــا	آســیب	وارد	کنــد.
ــت	 ــاخت	های	الزم	و	حفاظ ــه	زیرس ــی	ک ــا	زمان ــد:	ت وی	می	افزای

کامــل	از	منطقــه	انجــام	نگیــرد،	نمی	تــوان	گردشــگران	را	بــه	ایــن	
ســمت	هدایــت	کــرد.

وی	تأکیـد	می	کنـد:	تـا	زمانـی	کـه	بـدون	توجـه	بـه	جنبه	هـای	
اقتصـادی،	گردشـگر	را	جذب	کنیـم،	به	جز	تخریب	محیط	زیسـت	و	

اکـو	توریسـم	طبیعـی	منطقـه،	نتیجـه	ای	حاصـل	نمی	شـود.
ــان	 ــگری	خراس ــی	و	گردش ــراث	فرهنگ ــگری	می ــاون	گردش مع
ــی	و	 ــه	خمب ــون	منطق ــای	واژگ ــت	الله	ه ــد:	دش ــمالی	می	گوی ش
ســرای،	هنــوز	ناشــناخته	و	جــوان	اســت	و	ســعی	داریــم		فقــط	در	
قالــب	جشــنواره،	این	منطقــه	را	معرفــی	و	گردشــگران	را	بــا	نظارت	

ــم. ــوت	کنی ــا	دع ــن	الله	ه ــدن	ای ــه	دی ب
هاشــمی	تصریــح	می	کنــد:	به	طورقطــع	در	آینــده	حضــور	
گردشــگران	ســاماندهی	و	برنامه	ریزی	هایــی	به	منظــور	تأمیــن	
زیرســاخت	ها	و	همچنیــن	حصارکشــی	و	قــرق	منطقــه	الله	هــای	

ــت. ــد	گرف ــام	خواه ــه	انج ــون	گرم واژگ
ــه	 ــا	الل ــگ	ب ــاع	و	رن ــه	واژگــون	خراســان	شــمالی	ازنظــر	ارتف الل
واژگــون	اســتان	های	چهارمحــال	و	بختیــاری	و	کهکیلویــه	و	بویــر	
احمــد	متفــاوت	اســت	و	عمدتــاً	بــا	دورنــگ	زرد	و	بنفــش	کمرنــگ	
ــاالی	1500	 در	برخــی	مناطــق	خراســان	شــمالی	و	در	ارتفاعــات	ب
ــت	 ــن	ظرفی ــد	ای ــر	می	رس ــه	نظ ــد،	ب ــا	می	روی ــطح	دری ــر	از	س مت
پیــش	از	برگــزاری	جشــنواره	و	بیــش	از	جــذب	گردشــگر،	نیازمنــد	
توجــه	مســئوالن	امــر	و	ایجــاد	زیرســاخت	هایی	نظیــر	پارکینــگ،	
ــرق	 ــه	ق ــگران	و	البت ــای	گردش ــای	راهنم ــامیدنی،	تابلوه آب	آش
ــه	 ــن	صــورت	اســت	ک ــه	اســت،	در	ای ــل	از	منطق و	حفاظــت	کام
ــو	توریســم	در	خراســان	 ــت	اک ــق	صنع ــا	جــذب	گردشــگر	و	رون ب
شــمالی،	فرهنــگ	گردشــگری	و	حفــظ	محیط	زیســت	نیــز	تقویــت	

ــود. ــج	می	ش و	تروی
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لبخنــدی  بــا  روســتایی  زن 
ــه  ــد زلزل ــوب ش ــد »خ می گوی
آمــد تــا پــای مســئوالن بــه 
روســتا بــاز شــود«؛ اما لبخنــد هــم تلخــی کالمــش را نمی گیرد؛ 
اینجــا تــن مــردم سال هاســت می لــرزد و حــاال »آوارگــی« هــم 

درد مضاعــف شــده اســت. 

باگذشــت	دوازده	روز	از	وقــوع	زلزلــه	در	سفیدســنگ	خراســان	
ــه	دارد	و	 ــان	ادام ــرزه	همچن ــن	زمین	ل ــای	ای ــوی،	پس	لرزه	ه رض
ــون	بیــش	از	 ــگاری	کشــور	تاکن طبــق	گزارش	هــای	مرکــز	زلزله	ن

ــت. ــه	رخ	داده	اس ــن	منطق ــرزه		در	ای 950	پس	ل
ــا	شــدت	۶	ریشــتر	 ــرزه	ســفید	ســنگ	خراســان	رضــوی	ب زمین	ل
در	عمــق	10	کیلومتــری	زمیــن	و	در	ســاعت	10:39	در	شهرســتان	

ــان	رخ	داد. فریم
ــه	گفتــه	رئیــس	ســازمان	امــداد	و	نجــات	جمعیــت	هال	احمــر	 	ب
ــر	 ــوی	3۶	نف ــان	رض ــتان	خراس ــرزه	در	اس ــوع	زمین	ل ــر	وق براث
مصــدوم	شــدند	و	بــه	ســه	هــزار	و	۸5۲	نفــر	از	زلزلــه	زدگان	
ــداد	 ــس	کشــور	تع ــن	سرپرســت	اورژان ــد.	همچنی ــانی	ش امدادرس
قربانیــان	زلزلــه	اســتان	خراســان	رضــوی	را	یــک	نفــر	اعــام	کرد.
ــه	۶۷	 ــن	زلزل ــوع	ای ــال	وق ــه	دنب ــر	ب ــق	اعــام	مســئوالن	ام مطاب
ــده	اند. ــیب	دیده	و	تخریب	ش ــکونی،	آس ــزل	مس ــتا	و	1۸00	من روس
ــانی	 ــات	امدادرس ــه	عملی ــوع	زلزل ــی	وق ــق	ابتدای ــه	از	دقای اگرچ
ــتایی	 ــازل	روس ــد	بازســازی	من ــن	مناطــق	انجــام	شــد	و	رون در	ای
ــکات	 ــا	مش ــده،	ام ــته	آغازش ــه	گذش ــز	از	هفت ــده	نی تخریب	ش

ــت. ــی	اس ــان	باق ــق	همچن ــن	مناط ــردم	در	ای م
ــق	و	 ــات	دقی ــب	اطاع ــوع،	کس ــی	موض ــرای	بررس ــن	رو	ب ازای
صحبــت	با	اهالــی	مناطــق	زلزلــه	زده،	بــه	فریمــان	و	منطقه	ســنگ	
ســفید	رفتیــم	تــا	به	صــورت	میدانــی	آخریــن	وضعیــت	روســتاهای	

ایــن	محــدوده	را	بررســی	کنیــم.
	

l در چادر درس می خوانیم 
ــور«	در	۷0	 ــتای	»الغ ــویم،	روس ــه	وارد	می	ش ــتایی	ک ــن	روس اولی
ــتا	از	 ــن	روس ــاکنان	ای ــاش	س ــت.	امرارمع ــان	اس ــری	فریم کیلومت
ــدن	 ــض	وارد	ش ــت.	به	مح ــاورزی	اس ــروری	و	کش ــق	دام	پ طری
ــورد	و	 ــامت	می	خ ــه	مش ــوری	ب ــان	تن ــوی	ن ــتا،	ب ــن	روس ــه	ای ب
ــو	 ــان	جل ــار	پیدایشــان	می	شــود،	لبخندزن کــودکان	از	گوشــه	و	کن
می	آینــد،	انگارنه	انــگار	خانه	هــای	کاه	گلی	شــان	کــه	ســقف	
نمــور	و	تاریکــی	داشــت،	در	هــم	کوبیده	شــده	و	یــازده	روزی	اســت	
ــای	 ــد.	صورت	ه ــر	می	برن ــه	س ــر	ب ــای	هال	احم ــه	در	چادره ک

ــی	دارد. ــس	زندگ ــان	ح ــرق	چشمانش ــوخته	و	ب آفتاب	س
ــر	 ــری	را	ب ــار	بزرگ	ت ــاال	ب ــا	ح ــد،	ام ــوب	می	فهمن ــا	درد	را	خ آن	ه

ــی«. ــند:	»آوارگ دوش	می	کش
ــی	 ــی	روم.	وقت ــد	م ــم	حلقه	زده	ان ــه	دوره ــودک	ک ــد	ک ــار	چن کن
ــی	 ــیدید،	یک ــدر	ترس ــد	و	چق ــا	بودی ــه	کج ــع	زلزل ــم	موق می	پرس
ــدی	 ــت	لبخن ــر	صحب ــا	ه ــد	و	ب ــواب	می	دهن ــری	ج ــس	از	دیگ پ

چاشــنی	آن	می	کننــد.
یکـی	از	کـودکان	که	سـنش	از	بقیه	بیشـتر	بـه	نظر	می	آید	و	سـمیرا	
صدایـش	می	کننـد،	شـروع	بـه	جـواب	دادن	می	کنـد.	او	می	گویـد:	
وقتـی	زلزلـه	آمـد،	خیلی	ترسـیدم	و	بـا	مـادرم	در	خانـه	بودیـم	و	به	

بیـرون	فـرار	کردیـم	و	حـاال	خانه	مان	خراب	شـده	اسـت.
از	او	می	پرســم	ایــن	چنــد	روز	مدرســه	تعطیل	شــده	یــا	نــه؟	جــواب	
ــان	 ــه	برایم ــار	مدرس ــده،	در	کن ــه	آم ــه	زلزل ــد:	از	روزی	ک می	ده
چــادر	زدنــد	و	کاس	هایمــان	همان	جــا	اســت،	مــن	درس	خوانــدن	
ــم	درس	 ــتان	می	توانی ــم	دبس ــا	پنج ــط	ت ــا	فق ــت	دارم	ام را	دوس
بخوانیــم	و	ســوادمان	تــا	همیــن	کاس	اســت.	خــدا	کنــد	مــا	هــم	
مدرســه	دار	شــویم	و	بیشــتر	از	پنجــم	درس	بخوانیــم.	کمــی	نگاهم	

ــد؟ ــا	می	آیی ــم	اینج ــد	بازه ــد	و	می	پرس می	کن

lنمی خواهم کودکم را از دست بدهم
در	نزدیکــی	بچه	هــا،	زنــی	کــه	چــادر	رنــگ	و	رو	رفتــه	ای	بــه	ســر	
ــه	ســراغش	می	رویــم	و	در	مــورد	 ــرای	صحبــت	ب دارد	نشســته	و	ب
امدادرســانی	بعــد	از	زلزلــه	می	پرســم.	او	کــه	اســمش	فرزانــه	اســت	
ــه	 ــد	از	س ــد،	بع ــان	درد	نکن ــد:	دستش ــد	دارد،	می	گوی ــج	فرزن و	پن
چهــار	ســاعت	امدادرســانی	انجــام	شــد،	امــا	بزرگ	تریــن	مشــکل	

مــا	نداشــتن	ســرویس	بهداشــتی	و	حمــام	اســت.
فرزانـه	از	پس	لرزه	هـا	کـه	شـدید	اسـت	و	هـر	پنـج	شـش	سـاعت	
یک	بـار	حس	می	شـود،	ابـراز	ناراحتـی	و	تـرس	می	کنـد	و	می	گوید:	
فقـط	دو	روز	برایمان	غـذای	گرم	آوردند	و	بعدازآن	کنسـرو	و	غذاهای	
آمـاده	می	خوریـم	و	خودمـان	هـم	آشـپزی	می	کنیـم	ولـی	یخچال	

نداریـم	و	اگـر	غذایی	اضافـه	بیایـد	بایـد	آن	را	دور	بریزیم.
ــرق	 ــل	ب ــه	الاق ــل	از	زلزل ــا	قب ــا	ت وی	ادامــه	می	دهــد:	روســتای	م
ــه	 ــی	ک ــا	والورهای ــم	و	ب ــم	نداری ــرق	ه ــر	ب ــا	اآلن	دیگ ــت	ام داش
ــا	 ــن	چادره ــد	در	ای ــاه	بای ــرم	می	کنیم.شــش	م ــود	را	گ ــد	خ داده	ان
زندگــی	کنیــم	تــا	مســئوالن	خانه	هایمــان	را	بســازند.	کاش	هرچــه	
زودتــر	ایــن	مشــکات	کــم	بشــود.	بچــه	کوچکــم	مریض	اســت	و	

ــم. ــت	بده ــم	او	را	از	دس ــان	و		نمی	خواه گری
	

lسال هاست کسی سراغ ما را نگرفته
ــه	دو	زن	 ــم	ک ــوری	می	رس ــه	تن ــم	و	ب ــال	می	کن ــان	را	دنب ــوی	ن ب

در	کنــار	آن	نشســته	اند	و	خمیرهــا	را	ورز	می	دهنــد،	بــه	روی	آن	آرد	
ــد.	یکــی	از	آن	دو	کــه	جوان	تــر	 می	پاشــند	و	داخــل	تنــور	می	گذارن
ــت. ــر	اس ــر	و	دو	دخت ــج	پس ــام	دارد،	دارای	پن ــه	ن ــت	و	معصوم اس
ــد	از	 ــم	بع ــد.	از	او	می	پرس ــم	می	کن ــاده	اش	را	تعارف ــای	آم نان	ه

ــت؟ ــده	اس ــان	قطع	ش ــدام	امکاناتش ــرق،	ک ــراز	ب ــه	به	غی زلزل
وی	می	گویــد:	بعــد	از	زلزلــه		آب	روســتا	هــم	قطع	شــده	و	بــا	

تانکــر	برایمــان	آب	می	آورنــد.
وی	در	کمــال	تعجــب	از	آمــدن	زلزلــه	ابــراز	خوشــحالی	می	کنــد	و	
ادامــه	می	دهــد:	خــوب	شــد	زلزلــه	آمــد	و	مســئوالن	بــه	روســتای	
ــه	روســتای	مــا	را	تابه	حــال	هیچ	کــس	ندیــده	 ــد	وگرن مــا	ســر	زدن
ــرای	رأی	 ــار	ب ــود	و	مســئوالن	نیــز	فقــط	هــر	چهــار	ســال	یک	ب ب
ــا	آن	هــا	 ــرای	مــا	فرســتاد	ت ــه	را	ب ــد.	خــدا	ایــن	زلزل گرفتــن	می	آی
ــم	 ــر	کن ــم.	فک ــی	می	کنی ــه	زندگ ــا	چگون ــه	م ــد	ک ــد	و	ببینن بیاین
بعضــی	از	مســئوالنی	کــه	ایــن	چنــد	روز	بــه	روســتای	مــا	آمدنــد،	
بــرای	اولیــن	بــار	بــود	و	خــدا	کنــد	دوبــاره	مــا	را	فرامــوش	نکننــد	و	

ــد. ــه	قول	هــای	خــود	عمــل	کنن ب
وی	ادامــه	می	دهــد:	تابســتان	و	زمســتان،	گرمــا	و	ســرمای	
مــا	فهمیــده	نمی	شــود.	بچه	هــای	روســتا	مجبــور	هســتند	
ــی	را	 ــم	و	کس ــتان	داری ــط	دبس ــون	فق ــد	چ ــل	کنن ــرک	تحصی ت
ــتیم	 ــا	را	بفرس ــه	آن	ه ــم	ک ــری	نداری ــتای	دیگ ــهر	و	روس در	ش
ــا	نیســت،	از	ســمت	 ــا	یکــی	دوت ــد.	مشــکات	م ــا	درس	بخوانن ت
تربت	جــام	بــه	روســتای	مــا	۶0	کیلومتــر	راه	اســت	و	جــاده	اش	هــم	
چنــد	کیلومتــر	خاکــی	اســت	و	زمانــی	کــه	بــاران	و	بــرف	می	آیــد	
نمی	شــود	رفت	وآمــد	کــرد.	مــا	بــا	ایــن	بدبختــی	زندگــی	می	کنیــم	
ــه	 ــا	نگرفت ــراغی	از	م ــدارد	و	س ــر	ن ــی	خب ــه	کس ــت	ک و	سال	هاس

ــت. اس

60l خانوار و چهار سرویس بهداشتی
ــه،	روســتای	 ــی	زلزل ــون	اصل ــور	به	طــرف	کان ــد	از	روســتای	الغ بع
»دوقلعــه	براشــک«	می	رویــم.	روســتایی	کــه	بــه	گفتــه	اهالــی	آن	
ــتا	 ــن	روس ــت.	در	ای ــده	اس ــی	ش ــاد،	برق	کش ــه	هفت ــل	ده در	اوای
نیــز،	خانه	هــا	تخریب	شــده	اند	و	بــه	هــر	طــرف	کــه	نــگاه	
ــه	یخچال	هــای	قدیمــی	 ــردم	ازجمل ــی	م ــی،	وســایل	زندگ می	کن
ــو	و	بالشــت	های	 ــده،	پت ــقاب	های	لب	پری ــه	و	بش ــرده،	کاس و	کارک
درز	گرفتــه	را	می	بینــی	کــه	بــه	گوشــه	ای	تلنبــار	شــده	و	در	انتظــار	

مأمنــی	هســتند.
	ایــن	روســتا	۶0	خانــوار،	1۸	دانش	آمــوز	و	یــک	مدرســه	دارد.	
ــا	در	 ــر	چادره ــد	و	اکث ــر	می	برن ــه	س ــادر	ب ــوار	در	چ ــر	۶0	خان ه
ــت	 ــرق	اس ــای	چراغ	ب ــک	تیره ــه	نزدی ــده	ک ــی	تعبیه	ش مکان	های

ــدارد. ــردم	ن ــرای	م ــی	ب ــت	جان ــه	امنی و	هیچ	گون

رونمایی از محرومیت در سایه زلزله؛ تن مردم اینجا سال هاست می لرزد
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ــان	را	 ــرا	چادرهایت ــه	چ ــورد	اینک ــتا	در	م ــی	روس ــی	از	اهال 	از	یک
در	جاهــای	بهتــر	و	امن	تــری	قــرار	نداده	ایــد،	می	پرســم.	وی	
ــا	را	 ــن	چادره ــر	ای ــد،	هال	احم ــه	آم ــه	زلزل ــد:	روزی	ک می	گوی
برایمــان	آورد	و	بــه	مــا	نگفــت	کــه	آن	هــا	را	در	کجــا	نصــب	کنیــم	
ــا	هــم	کــه	در	بحــران	 ــود	و	م ــه	عهــده	خودمــان	ب ــی	آن	ب و	برپای
ــر	 ــه	فک ــی	ک ــم	،	هرجای ــر	می	بردی ــه	س ــی	ب ــرس	و	آوارگ و	ت
ــم. ــه	نکردی ــائل	توج ــر	مس ــه	دیگ ــم	و	ب ــادر	زدی ــم،	چ می	کردی
ــز	 ــپاه	نی ــر،	س ــای	هال	احم ــز	چادره ــد:	به	ج ــه	می	ده 	وی	ادام
ــرای	 ــط	ب ــداد	فق ــن	تع ــه	ای ــا	آورد	ک ــتای	م ــرای	روس ــادر	ب 1۶	چ
نگهــداری	وســایلمان	اســت	و	اساســی	ترین	مشــکلی	کــه	در	حــال	
حاضــر	داریــم،	کمبــود	ســرویس	بهداشــتی	و	حمــام	اســت.	فقــط	
ــا	 ــرای	م ــام	ب ــک	حم ــتی	و	ی ــرویس	بهداش ــس	س ــار	کانک چه
آورده	انــد	کــه	ســاعاتی	از	روز	را	مــردان	و	ســاعاتی	را	زنــان	اســتفاده	

می	کننــد.
البتـه	خـدا	بـه	مخابـرات	خیـر	بدهد،	بـا	وقـوع	زلزلـه	دسـتگاهی	را	
گذاشـته	اند	کـه	تلفـن	همـراه	نیـز	در	ایـن	منطقـه	جـواب	می	دهد.

	
lسالی یک گوسفند نذر امام هشتم )ع(می کنم

ایـن	روسـتا،	یک	فوتی	داشـت	کـه	پیرزنـی	۸۶	سـاله	بود.	بـه	چادر	
عمـو	حیـدر،	همسـر	آن	پیـرزن	مـی	روم.	بسـاط	سـینی	و	چایی	اش	
روبـه	راه	اسـت.	کمرش	خم	اسـت	و	کاهـش	ماننـد	لباس	هایش	از	

خاکـی	که	در	روسـتا	در	حـال	وزش	اسـت،	انبوه	شـده.
ــد:	 ــواب	می	ده ــم	و	ج ــلیت	می	گوی ــه	او	تس ــرش	را	ب ــوت	همس ف
ــت.	از	او	 ــاره	ای	نیس ــدا،	چ ــا	در	کار	خ ــده	ام ــش	تنگ	ش ــم	برای دل
ــر	 ــتی	ب ــت.	دس ــه	رو	اس ــکاتی	روب ــه	مش ــا	چ ــم	اآلن	ب می	پرس

ــم	 ــال	و	زن ــد:	م ــد	و	می	گوی ــرش	می	زن کم
ــود. ــتر	می	ش ــن	بیش ــکلی	از	ای ــه،	مش رفت

بــا	 و	 دارد	 پــردردی	 دل	 حیــدر	 عمــو	
هــر	صحبتــش	دســتی	بــر	پیشــانی	اش	
می	کشــد،	پایــش	را	جابه	جــا	می	کنــد	و	
ــش	 ــم	پی ــال	و	نی ــار	س ــد:	چه ــه	می	ده ادام
ــردن	و	 ــوان	کار	ک ــورده	و	ت ــه	خ ــرم	ضرب کم
هیچ	گونــه	درآمــدی	نــدارم،	امــا	نــذر	قدیمــی	
ــک	 ــم.	هرســال	ی خــود	را	هرســال	ادا	می	کن

ــتم	دارم. ــام	هش ــذر	ام ــفند	ن گوس
عمــو	حیــدر	می	افزایــد:	دو	پســر	و	یــک	
دختــر	دارم	کــه	دو	پســرم	نابینــا	هســتند	
ــام	 ــداد	ام ــه	ام ــه	کمیت ــه	ب ــن	مرتب و	چندی
خمینــی)ره(	مراجعــه	کــرده	امــا	جوابــی	
نگرفتــه	ام.	بهزیســتی	هــم	تابه	حــال	کمکــی	
بــه	فرزنــدان	معلولــم	نکــرده	اســت.	حــاال	که	

ــاز	شــد،	کاش	 ــا	ب ــه	روســتای	م ــای	مســئوالن	ب ــه	پ ــا	ایــن	زلزل ب
ــه	 ــد		و	ب ــا	را	ببینن ــند،	م ــن	مشــکات	بیاندیش ــرای	ای ــاره	ای	ب چ

ــد. ــل	کنن ــد،	عم ــد	روز	زدن ــن	چن ــه	ای ــی	ک حرف	های

lبیماری خاصی زلزله زدگان را تهدید نمی کند
ــه	ســراغ	احمــد	 ــرای	آگاهــی	از	وضعیــت	ســامت	روســتاییان	ب ب
خســرو	دوســت،	بهورز	و	مســئول	خانــه	بهداشــت	روســتای	دوقلعه	
می	رویــم	تــا	از	نحــوه	امدادرســانی	و	مشــکات	زلزلــه	زدگان	

ــد. برایمــان	بگوی
	وی	در	رابطــه	بــا	تعــداد	زنــان	بــاردار	در	موقــع	زلزلــه	و	
ــور	 ــتاهای	الغ ــد:	در	روس ــار	می	کن ــا	اظه ــه	آن	ه ــانی	ب خدمت	رس
شــش	مــادر	بــاردار،	سرچشــمه	دو	نفــر،	دوقلعــه	یــک	نفــر	و	رزمگاه	
اولیــاء	ســه	نفــر	را	کنتــرل	و	ســامان	دهی	کردیــم	و	در	حــال	حاضــر	

ــد. ــی	دارن ــال	خوب ح
ــتاها	 ــفید	در	روس ــت	س ــه	وضعی ــل	از	اینک ــا	قب ــد:	ت وی	می	افزای
ــتقر	 ــبانه	روزی	مس ــور	ش ــس	به	ط ــک	و	اورژان ــود،	پزش ــام	ش اع
ــال	 ــا	در	ح ــط	و	بیماری	ه ــز	پزشــک	محی ــان	نی ــم	چن ــد	و	ه بودن

انجام	وظیفــه	هســتند.
ــرارگاه	 ــه	ق ــان	اینک ــا	بی ــه	ب ــت	دو	قلع ــه	بهداش ــئول	خان 	مس
خاتم	االنبیــا	و	شــهرداری	فرهــاد	گــرد	هرکــدام	تعــداد	۲	کانکــس	
ســرویس	بهداشــتی	را	در	روســتا	مســتقر	کرده	انــد،	تصریــح	
ــکان	 ــک	م ــه	زدگان	در	ی ــه	زلزل ــت	ک ــن	اس ــکال	ای ــد:	اش می	کن
مشــخص	ســاکن	نیســتند	و	وسایلشــان	بیــرون	از	چادرهــا	اســت	
ــکان	 ــورد	اس ــه	توانســته	ایم	4	م ــان	زلزل ــتند.	از	زم ــده	هس و	پراکن
ــک	 ــان	ی ــک	خانه	هایش ــروه	نزدی ــر	گ ــرای	ه ــم	و	ب ــه	کنی را	تعبی

اســکان	در	نظــر	گرفته	شــده	و	بــا	توجــه	بــه	ایــن	پراکندگــی،	فقــط	
ــویی	دارد،	 ــار	دستش ــه	چه ــتی	ک ــرویس	بهداش ــمه	س ــک	چش ی
ــر	 ــمت	های	پایین	ت ــا	در	قس ــده،	ام ــتا	فرستاده	ش ــن	روس ــرای	ای ب

ــت. ــده	اس ــکل	حل	نش ــن	مش ــی	ای ــتا	حت روس
	

lخدمات دهی سپاه در اولین ساعات وقوع زلزله
ــت،	 ــپاه	اس ــه	س ــق	ب ــه	متعل ــادری	ک ــتا	چ ــر	روس ــرف	دیگ در	ط
ــوه	 ــتر	از	نح ــات	بیش ــب	اطاع ــور	کس ــود.	به	منظ ــده	می	ش دی
امدادرســانی	بــه	زلزلــه	زدگان	بــا	ســرهنگ	حســین	شــمس	فرمانده	

ــم. ــو	می	پردازی ــه	گفت	وگ ــان	ب ــپاه	فریم ــه	س ناحی
	وی	می	گویــد:	پــس	از	وقــوع	زلزلــه	بــه	منطقــه	آمدیــم	و	عملیــات	
آواربــرداری	و	نجــات	مصدومــان	انجــام	شــد	و	تنهــا	یــک	فوتــی	و	
هفــت	نفــر	مصــدوم	در	ایــن	حادثــه	داشــتیم	کــه	بــه	بیمارســتان	

فریمــان	انتقــال	داده	شــدند.
شــمس	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اســکان	موقــت	قبــل	از	هــر	اقدامــی	
ــار	 ــه	می	دهــد:	در	کن ــه	شــد،	ادام ــرای	روســتاییان	در	نظــر	گرفت ب
هال	احمــر،	بســیج	از	شهرســتان	های	اطــراف	و	ســپاه	امــام	
ــادر	و	 ــو،	چ ــع	پت ــه	توزی ــد	و	ب ــانی	آمدن ــه	خدمت	رس ــا)ع(	ب رض
ــا	در	13	 ــت،	چادره ــکان	موق ــد	از	اس ــد.	بع ــروجات	پرداختن کنس
روســتا	توزیــع	و	نصــب	شــد	و	بعــدازآن	مســئله	امنیــت	بــود	کــه	بــا	

ــه	انجــام	رســید. ــن	مهــم	ب ــروی	انتظامــی	ای کمــک	نی
ــوار	 ــتا،	300	خان ــان	13	روس ــتان	فریم ــد:	در	شهرس وی	می	افزای
و	تقریبــاً	هــزار	و	500	نفــر	جمعیــت	دارنــد	کــه	در	معــرض	
ــع	 ــانی	به	موق ــا	خدمت	رس ــا	ب ــتند	ام ــرار	داش ــه	ق ــیب	های	زلزل آس
تاانــدازه	ای	مشــکات	ســاماندهی	شــده	اســت	و	در	تاش	هســتیم	
تــا	چنــد	روز	آینــده	مشــکل	ســرویس	های	بهداشــتی	را	نیــز	حــل	

ــم. کنی
	شــمس	در	رابطــه	بــا	ضــرورت	بازســازی	روســتاها،	ابــراز	می	کنــد:	
یکــی	از	انتظــارات	طبیعــی	روســتاییان،	بازســازی	و	ســاخت	
ــه	فصــل	برداشــت	محصــوالت	 ــون	ک خانه	هایشــان	اســت	و	اکن
آن	هــا	اســت،	اســتانداری	و	بنیــاد	مســکن	تــا	قبــل	از	فصــل	ســرما	
ــد	 ــز	بای ــتاییان	نی ــه	روس ــد	و	البت ــکن	را	داده	ان ــاخت	مس ــول	س ق

ــد. ــکاری	کنن هم
ــال	 ــه	در	ح ــی	ک ــل	اساس ــن	معض ــد:	مهم	تری ــان	می	کن 	وی	بی
حاضــر	وجــود	دارد،	ســرویس	های	بهداشــتی	اســت	کــه	پراکندگــی	

ــد. ــن	مشــکل	را	بیشــتر	می	کن روســتاییان	ای
	فرمانــده	ناحیــه	ســپاه	فریمــان	ایــن	زلزلــه	را	تلنگــری	عنــوان	کرد	
ــه	آن	 ــت	بحــران	ب ــد	در	بحــث	مدیری ــی	مســئوالن	بای ــه	تمام ک

توجــه	بیشــتری	نشــان	دهنــد.

lزلزله روحیه آن ها را نلرزانده است
اهالــی	ایــن	روســتاها،	فقــر	و	کمبــود	نیازهــای	اولیــه	را	با	پوســت	و	
گوشــت	خــود	حــس	می	کننــد	و	از	زندگــی	تنهــا	بــه	شــب	رســاندن	
روز	را	در	پــس	امیــد	و	آرزوهــای	بــرآورده	نشــده،	خــوب	آموخته	انــد.	
آن	هــا	ندیده	انــد،	امــا	می	داننــد	ادامــه	تحصیــل	یعنــی	چــه،	تلفــن	
همــراه	چــه	مزیت	هایــی	دارد،	خــوراک	
ــو	 ــاس	ن ــیدن	لب ــت	و	پوش ــدام	اس ــوب	ک خ

چــه	کیفــی	دارد.
	آن	هـا	امیـد	را	می	شناسـند،	می	دانند	بخشـدار	
کیسـت،	بـا	وظایف	مسـئوالن	آشـنا	هسـتند،	
وعده	ووعیـد	را	هـم		بارهـا	و	بارهـا	شـنیده	اند.	
زلزلـه	 زمـان	 در	 روسـتا	 ایـن	چهـار	 اهالـی	
ترسـیدند،	فریـاد	زدند،	گریـه	کردند،	جسـم	و	
خانه	هایشـان	آسـیب	دیـد،	امـا	امیـد	به	انـدازه	

فقـر	در	آن	هـا	جـاری	اسـت.
آن	هــا	از	زلزلــه	خوشــحال	اند،	زیــرا	بــه	یمــن	
آن	مســیر	ســفید	ســنگ	به	روستایشــان	حاال	
ــد،	دو	روز	 ــئوالن	را	دیده	ان ــده،	مس ــاده	ش ج
ــد	درس	 ــد	دارن ــد	و	امی ــرم	خورده	ان ــذای	گ غ
خواندشــان	از	پنجــم	ابتدایــی	فراتــر	رود	و	

ــوند. ــه	دار	ش مدرس
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فاطمه کازرونی

وعـده انتخاباتـی دولـت بـرای احیـای 
گـوش  در  هنـوز  رود  زاینـده  دائمـی 
طبـق  امـا  پیچـد  مـی  اصفهـان  مـردم 
برنامـه ریـزی قـرار اسـت 15 خـرداد 
بزرگتریـن  روی  بـر  آب  دیگـر  بـار 
شـریان حیاتی مرکز کشـور قطع شـود. 

مــردم	اصفهــان	طــی	روزهــای	گذشــته	و	در	ســفر	تبلیغاتــی	رئیس	
ــنیدند.	 ــده	رود	را	ش ــی	زاین ــاء	دائم ــده	احی ــر	وع ــار	دیگ ــور	ب جمه

وعــده	ای	کــه	امیدوارنــد	محقــق	شــود.
امــا	مــردم	ایــن	اســتان	هنــوز	بهمن	مــاه	93	را	نیــز	از	یــاده	
ــان	 ــه	اصفه ــود	ب ــفر	خ ــور	در	س ــه	رئیس	جمه ــد	روزی	ک نبرده	ان
در	برابــر	هــزاران	اصفهانــِی	منتظــر	قــول	احیــای	زاینــده	رود	را	داد.
از		آن	قول	هـا	سـه	سـال	گذشـته	اسـت	و	بـا	وجـود	هشـدارهای	
خشـکی	 جبـران	 غیرقابـل	 اثـرات	 بـا	 ارتبـاط	 در	 کارشناسـان	
نبودیـم؛	 شـاهد	 دولـت	 از	 واکنشـی	 کوچک	تریـن	 زاینـده	رود،	
حتـی	وزیـر	نیـرو	در	سـفرهای	اخیـر	خـود	بـه	اصفهـان	در	طول	
ایـن	مـدت	سـخنانش	را	بـه	هـر	موضوعـی	اختصـاص	داده	بـه	
جـز	صحبـت	دربـاره	زاینـده	رود،	وی	بـرای	مصاحبـه	در	جمـع	
خبرنـگاران	اصفهانـی	لحظـه	ای	درنـگ	نکـرد	و	حتـی	در	برابـر	
درخواسـت	های	مردمی	در	این	سـفرها	نیز	واکنشـی	از	وی	شاهد	
نبودیـم،	گویـی	اصـا	صحبت	هـای	مـردم	را	نشـنیده	اسـت.

ابتــکار	رئیــس	ســازمان	محیــط	زیســت	نیــز	در	طــول	چهارســال	
گذشــته	ســفرهای	متعــددی	بــه	اصفهــان	داشــت	و	وعــده	
ــی	 ــاالب	گاوخون ــده	رود	و	ت ــای	زاین ــاره	احی ــراوان	درب وعیدهــای	ف
داد	امــا	پــس	از	ایــن	ســخنان	بــی	ســرانجام	در	ســفر	اخیــر	خــود	
بــه	اصفهــان	گویــی	تمــام	وعده	هــای	گذشــته	را	فرامــوش	کــرد.
ــاره	اینکــه	 ــی	اصفهــان	درب ــاق	بازرگان ــه	رئیــس	ات وی	از	پاســخ	ب

ــت	 ــرده	اس ــه	ک ــان	چ ــرای	اصفه ــون	ب ــود	تاکن ــل	خ ــفر	قب از	س
ــرر	و	 ــای	مک ــوال	و	اعتراض	ه ــرای	س ــز	ب ــه	نی ــد	و	در	ادام بازمان
مســتند	کشــاورزان	کــه	نســبت	بــه	آمارهــای	غلــط	وی	اعتــراض	
ــدا	نکــرد. ــن	راهــش	نیســت«	پی ــه	جــز»	ای ــی	ب ــد	جواب می	کردن

lدولت تدبیر و امید با اصفهان قهر کرده است
خاصــه		وعده	هــای	دولــت	در	طــول	ســال	های	گذشــته	در	
صحبت	هــای	رئیــس	خانــه	صنعــت	و	معــدن	اصفهــان	بــه	خوبــی	
نمــود	یافــت،	جایــی	کــه	وی	بــا	اعتــراض	بــه	ابتــکار	در	این	جلســه	
ــت	 ــر	نکــرده	بلکــه	دول ــان	قه ــا	اصفه ــت	ب ــار	داشــت:	طبیع اظه
تدبیــر	و	امیــد	بــا	اصفهــان	قهــر	کــرده	اســت؛	در	گذشــته	دولتــی	
روی	کار	آمــد	و	بــه	جهــت	اینکــه	زادگاه	خــود	یــزد	را	آبــاد	کنــد،	آب	
اصفهــان	را	بــرد،	حــاال	یــزد	افتخــار	می	کنــد	کــه	صنعــت	خــود	را	

ــد. ــده	رود	می	چرخان ــا	آب	زاین ب
ــار	 ــت:	چه ــه	گف ــادی	ســپس	در	ادام ــهل	آب ــاب	س ــید	عبدالوه س
ــل	 ــد	تحم ــط	گفته	ان ــته	و	فق ــم	گذش ــت	یازده ــر	دول ــال	از	عم س
کنیــد؛	روزی	مــردم	اصفهــان	بــرای	کشــاورزی	نیازمنــد	آب	بودنــد	

ــد	آب	هســتند. ــرای	مصــرف	شــرب	نیازمن ــا	امــروز	ب ام

lخشکی زاینده رود را به گردن نزوالت آسمانی نیاندازید
ــه	 ــان	ب ــت	اصفه ــط	زیس ــکار!	محی ــم	ابت ــت:	خان ــراز	داش وی	اب
ــر	 ــت،	اگ ــکل	اس ــار	مش ــی	دچ ــاالب	گاوخون ــکی	ت ــل	خش دلی
تــاالب	گاوخونــی	احیــاء	نشــود	شــما	دیگــر	کــدام	محیــط	زیســت	
را	می	خواهیــد	احیــا	کنیــد؟	بــا	ریزگردهایــی	کــه	بــه	گفتــه	
کارشناســان	خودتــان	می	توانــد	تــا	چنــد	100	کیلومتــر	آثــار	
ــد؟. ــان	داری ــرای	اصفه ــری	ب ــه	تدبی ــد،	چ ــته	باش ــی	داش تخریب

lدلیل خشکی زاینده رود برداشت های غیرقانونی است
ســهل	آبادی	ادامــه	داد:	خشــکی	زاینــده	رود	را	بــه	گــردن	نــزوالت	

الهــی	نیاندازیــد،	دلیــل	خشــکی	زاینــده	رود	کاهــش	بارندگــی	نبوده	
بلکــه	برداشــت	های	غیرقانونــی	و	غیراصولــی	چنــد	ســال	گذشــته	

بــوده	اســت.

ــای  ــر احی ــه فک ــم ب ــت یازده ــر در دول ــک نف lی
ــت ــده رود نیس زاین

رئیــس	اتــاق	بازرگانــی	اصفهــان	تصریــح	کــرد:	یــک	نفــر	در	دولت	
یازدهــم	بــه	فکــر	احیــای	زاینــده	رود	نیســت؟	زاینــده	رود	کمتــر	از	
دریاچــه	ارومیــه	اســت؟	ای	کاش	طرحــی	هــم	بــرای	احیــای	ایــن	

ــه	می	شــد. ــس	شــورای	اســامی	ارائ ــه	مجل ــه		ب رودخان
ــان	 ــردم	اصفه ــرد:	م ــه	ک ــان	اضاف ــی	اصفه ــاق	بازرگان ــس	ات رئی
ــاال	 ــد	ح ــامی	کرده	ان ــاب	اس ــم	انق ــهید	تقدی ــزار	ش ــه	۲3	ه ک
ــان	 ــد	برایش ــرب	را	می	خواهن ــه	آب	ش ــد	ک ــینند	و	ببینن ــد	بنش بای

جیره	بنــدی	کننــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	مســئله	زاینــده	رود	بایــد	بــه	اصفهــان	واگــذار	
شــود،	اظهارداشــت:	کار	را	بــه	مــردم	اصفهــان	بســپارید	و	بــه	آنــان	
ــتان،	 ــده	رود	و	اس ــرای	زاین ــد	و	ب ــان	بیایی ــردم	اصفه ــد	»م بگویی

ــد«. ــزی	کنی ــان	برنامه	ری خودت
ــود	و	وی	در	 ــی	ب ــا	باورنکردن ــراض	ه ــن		اعت ــه	ای ــکار	ب ــواب	ابت ج
ــای	 ــون	کاره ــه	تاکن ــت	ک ــار	داش ــار	اظه ــب	حض ــال	تعج کم
ــرای	حوضــه	زاینــده	رود	انجــام	شــده	و	ســپس	خشــکی	 زیــادی	ب
ــن	نخل	هــا	 ــان	رفت ــط	از	می ــی	رب ــه	موضــوع	ب ــه	را	ب ــن	رودخان ای
در	بندرعبــاس	گــره	زد	و	گفــت	ایــن	مشــکات	بایــد	بــا	همــت	و	

ــع	شــود. ــی	رف همدل

ــط  ــازمان محی ــس س ــب رئی ــر عجی ــار نظ lاظه
ــی ــا گاوخون ــاط ب ــت در ارتب زیس

ــی	 وی	ســپس	در	اظهــار	نظــری	عجیــب	ادعــا	کــرد	کــه	گاوخون
ــت	 ــوب	اس ــان	مرط ــه	همچن ــت	چراک ــار	نیس ــرد	و	غب ــون		گ کان

زاینده رود بار دیگر می خشکد/ سراب وعده ها مقابل چشم مردم
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و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	صحبت	هــای	مــردم	منطقــه	و	
کارشناســان	نشــان	مــی	دهــد	13	ســال	اســت	آبــی	بــه	لب	هــای	
ــال	 ــرم	س ــای	گ ــی	در	فصل	ه ــیده	و	گاوخون ــاالب	نرس خشــک	ت
ــود. ــک	می	ش ــل	خش ــکل	کام ــه	ش ــکار	ب ــای	ابت ــاف	ادع برخ

ــر روی  ــده رود ب ــای زاین ــاده ای احی ــه 9 م lمصوب
ــد ــی مان ــذ باق کاغ

ــه	9	 ــده	رود	مصوب ــراوان	در	حوضــه	زاین ــر	منظــور	از	کارهــای	ف اگ
ــر	 ــد	گفــت	در	طــول	ایــن	ســال	ها	تنهــا	ب مــاده	ای	اســت	کــه	بای
ــر	 ــه	از	حف ــی	اســت	ک ــر	قانون ــده	اســت،	اگ ــی	مان روی	کاغــذ	باق
چاه	هــای	غیرمجــاز	جلوگیــری	کنــد	پرســش	مــا	ایــن	اســت	کــه	
چاه	هــای	فــراوان	جدیــد	بــه	ویــژه	در	اســتان	مجــاور	چگونــه	ایجاد	
شــده	اســت،	در	صورتــی	کــه	منظــور	مدیریــت	یکپارچــه	حوضــه	
زاینــده	رود	باشــد	کــه	هنــوز	اجرایــی	نشــده	و	اگــر	اتحــاد	و	هم	دلــی	
ــن	دو	 ــت	ای ــد	گف ــه	بای ــر	اســت	ک ــور	نظ ــاور	منظ ــتان	مج دو	اس
اســتان	ســالها	بــا	اجــرای	طومــار	شــیخ	بهایــی	مشــکلی	نداشــتند	
بلکــه	آنچــه	آمــد	و	اختــاف	افکنــد	زیر	پــا	نهــادن	قوانیــن	مصوب	

شــده	بــا	چندیــن	قــرن	ســابقه	تاریخــی	اســت.

lآلمانی ها هم نتوانستند زاینده رود را نجات دهند
ــده	رود	 ــرای	زاین ــز	ب ــا	نی ــی	آلمانی	ه ــا	حت ــن	اعتراض	ه ــس	از	ای پ
دل	ســوزاندند	بــه	نوعــی	کــه	معــاون	امــور	برنامه	ریــزی	و	
اقتصــادی	وزارت	نیــرو	در	مصاحبــه	ای	بــر	واگــذاری	نجــات	
ــرکت	 ــک	ش ــت	»ی ــرد	و	گف ــد	ک ــا	تاکی ــه	آلمانی	ه ــده	رود	ب زاین
ــات	 ــه	در	بخــش	مطالع ــت	ک ــال	اس ــد	س ــی	چن ــی	آلمان تحقیقات
ــه	 ــات	ب ــن	مطالع ــون	ای ــه	اکن ــده	رود	مشــارکت	دارد	ک ــر	زاین آبگی
مرحلــه		اجــرا	رســیده	اســت«	امــا	عجیــب	اینکــه	ایــن	دلســوزی	ها	

ــز	نتیجــه	نداشــت. نی
	

ــدن  ــی ش ــاره دائم ــی درب ــی روحان ــول تبلیغات lق
زاینــده رود

ــت	 ــی	در	روز	۲4	اردیبهش ــار	روحان ــن	ب ــرایطی	آخری ــن	ش در	چنی
امســال	در	ســفر	تبلیغاتــی	اخیــر	خــود	بــه	اصفهــان	بــار	دیگــر	قول	

احیــای	زاینــده	رود	را	بــه	مــردم	داد.
ــه	 ــد	»دریاچ ــی	مانن ــا	پاکاردهای ــن	روز	ب ــان	در	ای ــردم	اصفه م
ــده	 ــی	زاین ــای	روحان ــی	داره«،	»آق ــه	چــه	فرق ــا	ارومی ــی	ب گاوخون
رود	مــن	کــو«،	»	زنــده	رود	همیشــه	جــاری	برنامــه	عملــی	دولــت	
دوازدهــم«	و	غیــره		بــه	نوعــی	عملیاتــی	نشــدن	قــول	ســه	ســال	

ــد. ــادآوری	کردن ــش	وی	را	ی پی

lاکنون نوبت زاینده رود است؟!
ــه	 ــا	شــعار	»رای	مــا	ب مــردم	در	اواســط	ســخنرانی	روحانــی	نیــز	ب
شــرط	زاینــده	رود«	پیــام	خــود	را	بــه	رئیس	جمهــور	رســاندند	و	وی	

نیــز	در	پاســخ	بــه	شــعارهای	مــردم	گفــت:	پــس	از	احیــای	دریاچــه	
ارومیــه،	بــه	ســراغ	تــاالب	هورالعظیــم	رفتیــم	و	حــاال	نوبــت	زاینده	
ــن	 ــده	رود	اســت.	و	ای ــه	زاین ــده	بودنــش	ب رود	اســت؛	اصفهــان	زن

ــه	آن	دل	بســته	اند. قولــی	اســت	کــه	مــردم	اصفهــان	ب
ــان	 ــی	اصفه ــگاه	صنعت ــتاد	دانش ــی	و	اس ــت	محیط ــال	زیس فع
ــس	 ــای	رئی ــدن	وعده	ه ــی	ش ــی	عملیات ــا	چگونگ ــاط	ب در	ارتب
ــتان	 ــف	اس ــق	مختل ــون	مناط ــا	کن ــته	ت ــد:	از	گذش جمهورمی	گوی
ــه	 ــع		ب ــه	هســتند،	در	واق ــار	شــیخ	بهایی	دارای	حق	آب ــق	طوم مطاب
دلیــل	جــاری	بــودن	رودخانــه	در	ایــن	منطقــه	قابلیــت	زندگــی	در	
حواشــی	آن	پدیــدار	شــده	و	بــر	ایــن	اســاس	ســاکنان	آن	مطابــق	
ــیخ	 ــار	ش ــه	در	طوم ــتند	ک ــه	هس ــق	آب ــی	دارای	ح ــول	جهان اص

ــذ	شــده	اســت. ــن	و	تنفی ــز	تعیی ــی	نی بهای
ــل	اول	 ــب	آب	تون ــه	صاح ــان	اینک ــا	بی ــادی	ب ــون	آب ــد	خات احم
کوهرنــگ	بــه	واســطه	تامیــن	هزینــه	آن	مــردم	هســتند	و	دولــت	
نیــز	صاحــب	آب	تونــل	دوم	اســت،	ابــراز	داشــت:	تونــل	دوم	حــدود	
ــون	آِب	حواشــی	 ــا	100	میلی ــون	مترمکعــب	آب	دارد		و	ب ۲50	میلی
در	مجمــوع	ســهم	دولــت	350	میلیــون	مترمکعــب	آب	اســت	و	این	
ــک	 ــش	از	ی ــه	در	طــول	ســال	های	گذشــته	بی ــی	اســت	ک در	حال
ــه	 ــد	ب هــزار	میلیــون	مترمکعــب	آب	واگــذار	کــرده	اســت	کــه	بای

ــد. اصفهــان	برگردان
وی	بــا	بیــان	اینکــه	آب	فروشــی	در	هیــج	کجــای	دنیــا	پســندیده	
نیســت،	گفــت:	در	واقــع	تخصیــص	میــزان	آب	از	رودخانــه	زاینــده	
رود	بــه	دیگــر	اســتانها	بــه	افتتــاح	تونــل	ســوم	کوهرنــگ	مشــروط	
شــده	بــود	امــا	دولــت	پیــش	از	افتتــاح		ایــن	تونــل،	آب	آن	را	واگــذار	

کــرده	اســت.

lدولت هزینه تکمیل تونل سوم را تخصیص دهد
ــل	 ــان	اینکــه	تون ــا	بی ــان	ب ــان	بی ــی	اصفه اســتاد	دانشــگاه	صنعت

ســوم	ســاخته	شــده	و	تنهــا	تزریــق	بتــون	داخلــی	و	ســد	انتقالــی	
ــد	400	 ــل	نیازمن ــده	اســت،	گفــت:	تکمیــل	ایــن	تون آن	باقــی	مان
میلیــارد	تومــان	هزینــه	اســت	بــر	ایــن	اســاس	در	وهلــه	نخســت	
ــرای	 ــه	را	ب ــن	هزین ــد	ای ــت	بای ــده	رود	دول ــه	زاین ــک	ب ــرای	کم ب

ــل	ســوم	تخصیــص	دهــد. ــل	تون تکمی
ــاورزان	 ــه	کش ــه	اتحادی ــد	ب ــت	بای ــه	دوم	دول ــزود:	در	مرحل وی	اف
کمــک	کنــد	تــا	طــرح	ســاماندهی	رودخانــه	زاینــده	رود	را	کــه	آغــاز	

شــده	اســت	از	باالدســت	تــا	پاییــن	دســت	اجرایــی	کننــد.

lخالــی شــدن آبخوان هــا و خطــر فرونشســت 
ــان ــن در اصفه زمی

ــای	غیرمجــاز	 ــوم	را	بســتن	چاه	ه ــم	س ــل	مه ــادی	راه	ح خاتون	آب
ــی	 ــی	م ــا	را	خال ــا	آبخوان	ه ــن	چاه	ه ــر	ای ــت:	حف ــمرد	و	گف برش
کنــد	بــه	نوعــی	کــه	ایــن	امــر		باعــث	از	میــان	رفتــن	کانال	هــای	
ــان	را	 ــز	اصفه ــت	نی ــر	فرونشس ــت	و	خط ــده	اس ــطحی	ش زیرس

تهدیــد	مــی	کنــد.
ــای	 ــن	راه	احی ــی	تری ــن	ســه	مســئله	اصل ــه	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــای	 ــرای	احی ــده	ب ــه	راه	حل	هــای	پیچی ــاز	ب ــده	رود	اســت	و	نی زاین
زاینــده	رود	نیســت،	اضافــه	کــرد:	درواقــع	بهتریــن	راه	احیــای	ایــن	
رودخانــه	اجــرای	قانــون	توزیــع	عادالنــه	آب	اســت،	همچنیــن	باید	
ــل	ســوم،	بســتن	 ــه	تون ــت	نســبت	ب شــاهد	اجــرای	تعهــدات	دول
چاه	هــای	غیرمجــاز	و	کمــک	بــه	ســاماندهی	رودخانــه	باشــیم	تــا	

ــار	دیگــر	در	مســیر	احیــای	زاینــده	رود	گام	برداریــم. ب

15l خــرداد زاینــده رود طعم خشکســالی را می چشــد 
یــا قــول رئیس جمهــور را؟

در	طــول	ایــن	ســال	ها	برخــاف	وعــده	ســه	ســال	پیــش	
ــاهد	 ــه	ای	خشــک	را	ش ــاب	رودخان ــچ	و	ت ــا	پی ــور،	تنه رئیس	جمه
ــده	رود	 ــته	و	زاین ــود	نداش ــز	سرچشــمه	ای	وج ــی	هرگ ــم،	گوی بودی
ــت. ــرده	اس ــی	نک ــاب	را	ط ــا	پای ــراب	ت ــیر	س ــن	مس ــا	ای قرن	ه
ــل	توجــه	از	 ــی	قاب ــوز	زمان تاســف	آور	اینکــه	در	شــرایطی	کــه	هن
آخریــن	وعــده	رئیــس	جمهــور	دربــاره	احیــای	ایــن	رودخانــه	دائمی	
فــات	مرکــزی	نگذشــته	اســت،	قــرار	اســت	15	روز	دیگــر		ایــن	

رودخانــه	طعــم	خشکســالی	را	تجربــه	کنــد.

ــده  ــق وع ــرای تحق ــا ب ــماری اصفهانی ه lلحظه ش
روحانــی

ــال	و	 ــان	و	چهارمح ــای	اصفه ــتان	ه ــوع	آب	در	اس ــی	موض گوی
بختیــاری	بــه	دســتاویز	سیاســی	و	حربــه	ای	بــرای	رای	آوری	تبدیل	
شــده	اســت	و	پــس	از	پشــت	ســر	گذاشــتن	تــب	و	تــاب	انتخاباتــی	
ــه	فراموشــی	ســپرده	می	شــود،	موضوعــی	کــه	مــردم	اصفهــان	 ب
امیدوارنــد	ایــن	بــار	تحقــق	پیــدا	کنــد	چراکــه	فریــاد	رئیس	جمهــور	
در	میــدان	امــام	را	در	ذهــن	تاریخــی	خــود	حــک	کــرده	و	در	
ــای	 ــد؛	آق ــماری	می	کنن ــور	لحظه	ش ــس	جمه ــده	رئی ــار	وع انتظ

ــت!. ــته	اس ــون	۷	روز	گذش ــور	تاکن رئیس	جمه

http://mehrnews.com


صفحه 16 | شماره 18 | خرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

مرزنشینان خراسان جنوبی 
اســتان  شــرقی ترین  در 
کشــور در حالــی حافــظ 
امنیــت شــرق هســتند کــه 
حمایــت از آن هــا در مــرز 
شــعار تــا عمــل دولــت 

اســت.  باقی مانــده 

ــا	 ــرز	مشــترک	ب ــر	م ــا	داشــتن	4۶0	کیلومت ــی	ب خراســان	جنوب
ــتن	 ــطه	داش ــور	به	واس ــه	کش ــرقی	ترین	نقط ــتان	در	ش افغانس
امن	تریــن	 میهن	دوســت	 نیروهایــی	 و	 غیــور	 مرزنشــینانی	
ــتای	 ــد	در	راس ــک	بای ــدون	ش ــه	ب ــور	را	دارد	ک ــای	کش مرزه
ــتر	 ــه	بیش ــر	چ ــور	ه ــرایط	حض ــت،	ش ــداری	امنی ــظ	و	پای حف
ــکات	 ــل	مش ــتای	ح ــم	و	در	راس ــرز	فراه ــینان	را	در	م مرزنش

ــود. ــاش	ش ــا	ت آن	ه
	امــا	اکنــون	بایــد	ســخن	از	حــال	وروز	مرزنشــینانی	در	شــرقی	ترین	
ــر	حــرف	آخــر	را	در	زندگی	شــان	 ــه	فق ــم	ک ــه	کشــور	بگویی منطق
می	زنــد	چــرا	کــه	از	منافــع	مــرزی	حتــی	کارگــری	و	باربــری	هــم	

ــود. ــان	نمی	ش نصیبش
	ایــن	روزهــا	وقتــی	مســئوالن	اســتان	در	صحبت	هایشــان	
می	گوینــد	»اگــر	همیــن	یارانــه	45	هزارتومانــی	دولــت	نبــود،	اآلن	
مــرز	شــرقی	خراســان	جنوبــی	خالی	شــده	بــود«	یعنــی	اینجــا	فقــر	

ــت. ــرف	اس ــط	ح ــین	فق ــت	از	مرزنش ــد	و	حمای ــداد	می	کن بی

lشعارهای انتخاباتی و توجه به شرق
بایــد	گفــت	تــا	کنــون	بســیاری	از	همیــن	روســتاهای	حاشــیه	مــرز	
ــت	 ــرای	امنی ــری	ب ــگ	خط ــن	زن ــده	اند	و	ای ــکنه	ش ــی	از	س خال

ــام	 ــئوالن	اع ــه	مس ــاری	ک ــن	آم ــق	آخری ــت.	طب ــرق	اس ش
ــی	از	 ــی	خال ــزار	و	۷03	روســتا	در	خراســان	جنوب ــک	ه ــد	ی کرده	ان

ــت. ــکنه	اس س
ــم	 ــس	ه ــف	در	مجل ــان	و	خوس ــد،	درمی ــردم	بیرجن ــده	م نماین
ــه	روســتاهای	 ــوط	ب ــی	از	ســکنه	شــدن	را	مرب بیشــترین	آمــار	خال
حاشــیه	مــرز	اعــام	کــرده	و	گفتــه	اســت:	»50	درصــد	روســتاهای	
ــی	از	ســکنه	 ــرز	در	اســتان	طــی	10	ســال	گذشــته	خال حاشــیه	م
ــت	وپنجه	 ــادی	دس ــکات	زی ــا	مش ــینان	ب ــت	و	مرزنش ــده	اس ش
نــرم	می	کننــد	امــا	هنــوز	هــم	در	ســطح	مســئوالن	مرکــز	بــه	ایــن	

ــود.« ــی	نمی	ش ــه	توجه منطق
امــا	امــروز	در	حالــی	دولــت	ســخن	از	توجــه	بــه	شــرق	کشــور	در	
فضــای	انتخاباتــی	می	گویــد	کــه	مرزنشــینان	شــرقی	ترین	اســتان	

ــد. کشــور	نصیبــی	از	ایــن	توجهــات	نبرده	ان
ــرای	توجــه	 ــت	ب ــاع	از	عملکــرد	دول ســخنان	رئیس	جمهــور	در	دف
بــه	شــرق	موردانتقــاد	نماینــده	مــردم	بیرجنــد،	درمیــان	و	خوســف	
قــرار	گرفــت	و	محمدباقــر	عبــادی	گفــت:	مــردم	خراســان	جنوبــی	
تشــنه	اند،	راه	آهــن	ندارنــد،	مرزهــای	مــا	دارد	خالــی	می	شــود	ایــن	

ــه	شــرق	معنــی	می	شــود. کجایــش	توجــه	ب
ــرای	حمایــت	از	مرزنشــینان	آن	هــم	در	 و	امــا	تنهــا	اقدامــی	کــه	ب
ســال	90	آغــاز	شــد	طرحــی	بــه	نــام	اختصــاص	»ســهمیه	ســوخت	
ــن	 ــی	از	ای ــین	واقع ــم	مرزنش ــا	بازه ــه	گوی ــود	ک ــینی«	ب مرزنش

ــرده	اســت. ــی	نب مزیــت	نصیب
طــرح	فــروش	ســوخت	مرزنشــینان	اســتان	از	اواخــر	اردیبهشــت	ماه	
ســال	1390	پیــرو	مصوبــه	شــماره	11۶۶۸9	آغاز	شــد،	اما	متأســفانه	
ــت	و	 ــادی	اس ــکاتی	زی ــر	دارای	مش ــال	حاض ــرح	در	ح ــن	ط ای
افــرادی	غیــر	مرزنشــین	از	عوایــد	ایــن	طــرح	بهره	منــد	می	شــوند	
ــی	از	 ــینان	واقع ــده	مرزنش ــث	ش ــن	باع ــی	از	قوانی ــود	برخ و	وج

دریافــت	ســهمیه	ســوخت	عقــب	بماننــد.

شــرایط	به	گونــه	ای	شــده	کــه	اکنــون	از	1۶	هــزار	خانــوار	مرزنشــین	
واقعــی	کــه	مشــمول	دریافــت	عواید	ســوخت	مرزنشــینی	هســتند،	
تنهــا	هفــت	هــزار	و	۶5۶	خانــوار	ســهمیه	ســوخت	را	دریافــت	کنند.
همچنیــن	وجــود	مشــکات	دیگــری	اعــم	از	مالیات	هــای	
ســنگین،	تأمیــن	اجتماعــی	و	تقلیــل	کاالهــای	خوراکــی؛	
ــه	جــدی	 ــد	توج ــه	نیازمن ــته	ک ــت	بازداش مرزنشــینان	را	از	فعالی
ــر	 ــه	مســئوالن	اگ ــه	گفت ــا	ب ــه	بن ــت	اســت،	چراک از	ســوی	دول
ــرق	 ــت	ش ــد	امنی ــی	کنن ــتان	را	خال ــای	اس ــینان	مرزه مرزنش

ــد. ــد	ش ــر	خواه ــت	هزینه	ب ــرای	دول ب

lجــای خالــی مرزنشــینان واقعــی در لیســت 
مرزنشــینی دریافــت ســوخت 

رئیــس	اتحادیــه	مرزنشــینان	خراســان	جنوبــی	بیــان	کــرد:	فــروش	
ســوخت	یکــی	از	راه	هــای	تأمیــن	هزینه	هــای	مرزنشــینان	اســت.
ــوخت	 ــروش	س ــرح	ف ــه	ط ــان	اینک ــا	بی ــعد	زاده	ب ــر	اس اهلل	نظ
ــی	 ــر	از	دو	ســال	گذشــته	در	خراســان	جنوب مرزنشــینان	طــی	کمت
آغــاز	شــده	اســت،	افــزود:	ایــن	طــرح	دارای	مشــکاتی	اســت	کــه	

ــع	شــود. ــد	رف بای
ــا	اشــاره	بــه	مشــکات	طــرح	فــروش	ســوخت	مرزنشــینان	 وی	ب
ــوخت	 ــهم	س ــرح،	س ــن	ط ــتای	ای ــرد:	در	راس ــان	ک ــتان	بی اس
ــی	 ــر	تفاوت ــا	یکدیگ ــره	ب ــره	و	10نف ــره،	پنج	نف ــای	یک	نف خانواره

ــم. ــزی	داری ــزان	واری ــک	می ــه	ی ــته	و	ب نداش
اســعد	زاده	بــا	بیــان	اینکــه	تخصیص	ســهمیه	ســوخت	مرزنشــینان	
بــر	اســاس	آمــار	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســت،	اظهــار	
ــی	در	 ــه	برخــی	از	مرزنشــینان	واقع ــی	اســت	ک ــن	در	حال ــرد:	ای ک

ــد. ــار	نیامده	ان ــن	آم ای
رئیــس	اتحادیــه	مرزنشــینان	خراســان	جنوبــی	تاکیــد	کــرد:	بایــد	

آمــار	دقیــق	مرزنشــینان	خراســان	جنوبــی	پایــش	شــود.

مالیات بر محرومیت سهم مرزنشینان شرق/اینجا فقر حرف آخر را می زند

رقیه رحمتی راد فاطمه زیراچی
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جامعــه ایـــران

ــوخت  ــش روی س ــکلی پی ــک مش l	کارت الکترونی
ــینان مرزنش

اســعد	زاده	اظهــار	کــرد:	بــه	آن	دســته	از	افــرادی	ســوخت	
ــرز	 ــری	م ــعاع	۲5	کیلومت ــه	در	ش ــرد	ک ــق	می	گی ــینی	تعل مرزنش

ــند. ــته	باش ــرار	داش ق
وی	دریافــت	کارت	الکترونیــک	معتبــر	مرزنشــینان	را	از	دیگــر	
شــرایط	الزم	بــرای	دریافــت	ســوخت	مرزنشــینان	دانســت	و	افــزود:	
همچنیــن	ایــن	کارت	بایــد	فعــال	شــده	باشــد	و	آمــار	آن	هــا	نیــز	در	

ســامانه	مرزنشــینان	کشــوری	بــه	ثبــت	رســیده	باشــد.
رئیــس	اتحادیــه	مرزنشــینان	خراســان	جنوبــی	بیــان	کــرد:	بــرای	
ــر	 ــاه	در	نظ ــال،	دو	م ــر	س ــی	ه ــینان	ط ــت	کارت	مرزنش دریاف
ــه	 ــق	ب ــردی	موف ــر	ف ــه	اگ ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــده	و	ای گرفته	ش
دریافــت	کارت	نشــود،	بایــد	10	مــاه	دیگــر	را	بــه	انتظــار	بنشــیند.
ــه	 ــق	ب ــی	موف ــینان	واقع ــدادی	از	مرزنش ــه	تع ــان	اینک ــا	بی وی	ب
دریافــت	ایــن	کارت	نشــده	اند،	اظهــار	کــرد:	عــدم	مراجعــه	برخــی	
از	مرزنشــینان	بــرای	دریافــت	کارت	الکترونیــک	یکــی	از	علــل	این	

امــر	اســت.
ــتای	 ــه	در	راس ــرادی	ک ــی	از	اف ــرای	برخ ــرد:	ب ــان	ک ــعد	زاده	بی اس
دریافــت	کارت	الکترونیــک	مرزنشــینان	مراجعــه	کردنــد،	تــا	مرحله	
صــدور	آن	بــه	دلیــل	طوالنــی	بــودن	پروســه،	اعتبــار	کارت	نیــز	بــه	

ــد. ــان	می	رس پای
ــا	بیــان	اینکــه	بــرای	تمدیــد	کارت	الکترونیــک	مرزنشــینان	 وی	ب
نیــز	مبالغــی	هزینــه	می	شــود،	افــزود:	ایــن	هزینــه	بــرای	
ــرد. ــرار	گی ــی	ق ــد	موردبررس ــوده	و	بای ــف	ب ــینان	مضاع مرزنش
ــی	 ــه	داد:	ط ــی	ادام ــان	جنوب ــینان	خراس ــه	مرزنش ــس	اتحادی رئی
ابــاغ	مصوبــه	ای	در	آینــده	ای	نزدیــک،	دریافــت	کارت	الکترونیــک	

ــود. ــه	می	ش ــش	ماه ــرزی	ش م

7656l خانوار مرزنشین سوخت دریافت می کنند
ــزار	 ــش	از	1۶	ه ــر	بی ــال	حاض ــه	در	ح ــان	اینک ــا	بی ــعد	زاده	ب اس
خانــوار	مرزنشــین	در	خراســان	جنوبــی	وجــود	دارد،	گفــت:	ایــن	در	
ــوار	ســوخت	 ــزار	و	۶5۶	خان ــت	ه ــه	هف ــا	ب ــه	تنه ــی	اســت	ک حال

تعلــق	می	گیــرد.
ــی	دو	 ــون	ط ــرزی	تاکن ــوخت	م ــد	س ــه	عوای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
مرحلــه	به	حســاب	سرپرســت	خانوارهــا	واریــز	شــده	اســت،	گفــت:	
مرحلــه	ســوم	تــا	پایــش	آمــار	دقیقــی	از	مرزنشــینان	اســتان	واریــز	
نخواهــد	شــد	چــرا	کــه	در	شــرایط	کنونــی	افــراد	غیــر	مرزنشــین	از	

ــوند. ــد	می	ش ــرح	بهره	من ــن	ط ــد	ای عوای
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــان	جنوب ــینان	خراس ــه	مرزنش ــس	اتحادی رئی
چگونگــی	فروش	ســوخت	مــرزی	بیــان	کرد:	ســوخت	مرزنشــینان	

ــد. ــروش	می	رس ــه	ف ــده	ب ــق	مزای ــی	و	از	طری ــه	افغان ب
وی	بیــان	کــرد:	تحویــل	ســوخت	بــه	مرزنشــینان	بــرای	فــروش	به	
ســاکنان	آن	ســوی	مــرز	از	سیاســت	هــای	مــورد	رضایــت	مــردم	
ســاکن	در	حاشــیه	مــرز	اســت	کــه	در	بهبــود	معیشــت	آنــان	تأثیــر	

ــی	دارد. مثبت
ــتان	 ــینان	در	اس ــوخت	مرزنش ــژه	س ــعد	زاده	از	صــدور	کارت	وی اس
خبــر	داد	و	گفــت:	ایــن	کارت	بــرای	واجدیــن	شــرایط	و	مشــموالن	
بهره	بــردار	از	عوایــد	ســوخت	صادرشــده	کــه	بــرای	دریافــت	ایــن	

عوایــد	مشــکلی	نداشــته	باشــند.
	

lمالیات های گزاف زخمی بر تن مرزنشینان شرق
ــرد:	 ــی	اظهــار	ک ــان	جنوب ــینان	خراس ــس	اتحادیــه	مرزنش رئی
ــی	 ــان	جنوب ــوص	در	خراس ــور	به	خص ــی	کش ــینان	در	تمام مرزنش
ــن	دار	و	میهن	دوســت	 ــجاع،	دی ــع،	ش ــی	ســخت	کوش،	قان مردمان

ــتند. هس
وی	ادامــه	داد:	ایــن	افــراد	عــاوه	بــر	حفــظ	امنیــت	مرزهــا،	بــرای	

ــاده	 ــه	ای	آم ــچ	هزین ــت	هی ــدون	دریاف ــن	ب ــاک	وط ــاع	از	خ دف
ــتند. هس

اســعد	زاده	بیــان	کــرد:	همچنیــن	مرزنشــینان	در	زمینه	هــای	تولیــد	
ــارزی	را	در	 ــش	ب ــداری	نق ــاورزی	و	دام ــم	از	کش ــازندگی	اع و	س
اجرایــی	کــردن	اقتصــاد	مقاومتــی	و	مدیریتــی	صرفــه	جویانــه	ایفــا	

می	کننــد.
ــی	 ــط،	بخش ــته	های	ذی	رب ــد	رس ــه	تأیی ــه	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
از	امنیــت	بی	نظیــر	خراســان	جنوبــی	بــه	دلیــل	همــکاری	و	
ــراد	 ــن	اف ــد	ای ــن	بای ــت:	بنابرای ــدت	مرزنشــینان	اســت،	گف مجاه

ــد. ــرار	گیرن ــژه	ق ــه	وی موردتوج
اســعدزاده	بــا	اشــاره	بــه	مشــکات	پیــش	روی	مرزنشــینان،	بیــان	
کــرد:	پرداخــت	مالیــات	هــای	ســنگین	از	جملــه	مشــکاتی	اســت	

کــه	گریبــان	گیــر	ایــن	قشــر	فــداکار	شــده	اســت.
رئیــس	اتحادیــه	مرزنشــینان	خراســان	جنوبــی	بیــان	کــرد:	
ــئوالن	 ــی	را	از	مس ــت	مالیات ــه	و	معافی ــات	معوق ــودگی	مالی بخش

ذی	ربــط	خواســتاریم.

lسهمیه هایی که آب رفته اند
اســعد	زاده	بیــان	کــرد:	طــی	مصوبــه	ای	از	ســوی	هیئــت	مدیــران،	
کاالهــای	خوراکــی	مرزنشــینان	بــه	نصــف،	تقلیــل	یافتــه	اســت.

ــن	 ــه	داد:	ای ــی	ادام ــان	جنوب ــینان	خراس ــه	مرزنش ــس	اتحادی رئی
ــد	 ــت	برخــی	از	مرزنشــینان	شــده	کــه	بای ــر	باعــث	عــدم	فعالی ام

ــرد. ــرار	گی ــه	ق موردتوج
وی	از	فعالیــت	14	تعاونــی	مرزنشــین	در	اســتان	خبــر	داد	و	افــزود:	

ــر	عضــو	هســتند. ــن	تعاونی	هــا	دارای	بیــش	از	۲00	هــزار	نف ای
ــی	مرزنشــین	 ــه	اســعد	زاده،	در	حــال	حاضــر	10	تعاون ــه	گفت ــا	ب بن

ــوده	و	چهــار	تعاونــی	نیــز	غیرفعــال	اســت. فعــال	ب

lسامانه مرزنشینی و حکایت اطالعات اشتباه
ــدن	و	 ــت،	مع ــازمان	صنع ــارت	س ــعه	تج ــی	و	توس ــاون	بازرگان مع
تجــارت	خراســان	جنوبــی	بیــان	کــرد:	برخــی	از	مرزنشــینانی	کــه	
ــل	 ــا	مح ــد،	آدرس	و	ی ــام	کرده	ان ــامانه	ثبت	ن ــر	در	س ــدای	ام در	ابت

ــد. ــت	کرده	ان ــتباه	ثب ــکونت	را	اش س
ــه	از	 ــده	ک ــث	ش ــر	باع ــن	ام ــه	ای ــان	اینک ــا	بی ــان	ب ــاس	جویب الی
شــرایط	دریافــت	ســوخت	مرزنشــینان	محــروم	بماننــد،	گفــت:	باید	
ایــن	افــراد	بــه	دفاتــر	پیشــخوان	دولــت	مراجعــه	کــرده	و	از	طریــق	

ســامانه	مرزنشــینان،	اطاعــات	خــود	را	ویرایــش	کننــد.
وی	ادامــه	داد:	مرزنشــینان	بــرای	دریافــت	کارت	الکترونیــک	
مرزنشــینی	تنهــا	در	مهرمــاه	و	آبــان	مــاه	می	تواننــد	مراجعــه	کننــد	
امــا	بــرای	ویرایــش	اطاعــات	در	تمامــی	ماه	هــا	می	تواننــد	اقــدام	

ــد. کنن
ــای	 ــه	اختصــاص	ســهمیه	ســوخت	خانواره ــاره	ب ــا	اش ــان	ب جویب
مرزنشــین	بیــان	کــرد:	میــزان	ســرانه	واریــزی	ایــن	خانوارهــا	بــر	
ــت. ــارت	اس ــدن	و	تج ــت،	مع ــتورالعمل	وزارت	صنع ــاس	دس اس

ــدن	و	 ــت،	مع ــازمان	صنع ــارت	س ــعه	تج ــی	و	توس ــاون	بازرگان مع
ــزار	و	551	 ــون	54	ه ــرد:	تاکن ــان	ک ــی	بی ــان	جنوب ــارت	خراس تج
خانــوار	در	ســامانه	مرزنشــینی	خراســان	جنوبــی	ثبت	نــام	کرده	انــد.

	
lصــدور بیــش از 50 هــزار کارت الکترونیــک 

مرزنشــینان
ــوار	 ــزار	و	۸0۲	خان ــرای	50	ه ــزان	ب ــن	می ــه	داد:	از	ای ــان	ادام جویب

کارت	الکترونیــک	مرزنشــینی	صــادر	شــده	اســت.
ــدن	و	 ــت،	مع ــازمان	صنع ــارت	س ــعه	تج ــی	و	توس ــاون	بازرگان مع
تجــارت	خراســان	جنوبــی	بیــان	کــرد:	همچنیــن	49	هــزار	و	1۸۲	

ــد. ــت	کرده	ان ــود	را	دریاف ــک	خ ــوار	کارت	الکترونی خان
ــال	 ــرای	س ــتان	ب ــینان	اس ــهمیه	مرزنش ــه	س ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــاط	 ــام	نق ــودن	تم ــه	محــروم	ب ــا	توجــه	ب ــرد:	ب ــان	ک جــاری	بی
ــرای	 ــی،	ســهمیه	ســوخت	مرزنشــینان	ب ــرزی	خراســان	جنوب م
ســال	جــاری	بــه	ازای	هــر	نفــر	150	دالر	ســهمیه	ارزی	تعییــن	

شــده	اســت.
ــدن	و	 ــت،	مع ــازمان	صنع ــارت	س ــعه	تج ــی	و	توس ــاون	بازرگان مع
ــد	 ــان	کــرد:	همچنیــن	مهلــت	تمدی ــی	بی تجــارت	خراســان	جنوب
کارت	هــای	مرزنشــینان	تــا	پایــان	شــهریورماه	ســال	جــاری	اعام	

شــده	اســت.

lسوخت مرزنشینان را با نرخ دو قارون خریداریم
ــرد:	 ــان	ک ــی	بی ــان	جنوب ــراه	در	خراس ــی	ف ــاق	بازرگان ــده	ات نماین
ســوخت	مرزنشــینان	خراســان	جنوبــی	را	بــا	نــرخ	رایــج	دو	قــارون	

می	خریــم.
غــام	صدیــق	خواســتار	فــروش	ســوخت	مرزنشــینان	بــه	
ــه	 ــوخت	ب ــن	س ــی	ای ــرایط	کنون ــزود:	در	ش ــد	و	اف ــا	ش افغانی	ه

نمی	شــود. داده	 افغانی	هــا	
ــان	 ــای	خراس ــرزی	ه ــود	در	م ــه	مشــکات	موج ــاره	ب ــا	اش وی	ب
جنوبــی	گفــت:	تبــادل	کاال	در	مــرز	یــک	طرفــه	اســت	به	گونــه	ای	
کــه	تنهــا	افغانســتان	تمــام	کاالهــای	خراســان	جنوبــی	را	

می	پذیــرد.
ــتان	 ــای	افغانس ــیاری	از	کااله ــرد:	بس ــان	ک ــق	بی ــام	صدی غ
ــول	 ــا	را	قب ــی	آن	ه ــان	جنوب ــته	و	خراس ــرار	داش ــرز	ق ــت	م در	پش

. نمی	کنــد
ــی	 ــان	جنوب ــینان	خراس ــه	مرزنش ــه	ب ــدم	توج ــک	ع ــدون	ش ب
ــه	 ــادی	را	ب ــکات	زی ــرقی	مش ــای	ش ــان	مرزه ــوان	مدافع به	عن
ــاد	 ــر،	ایج ــت	وپا	گی ــن	دس ــی	قوانی ــذف	برخ ــد	آورد.	ح ــار	خواه ب
ــای	 ــی	تعاونی	ه ــدن	برخ ــال	ش ــرای	فع ــویقی	ب ــات	تش مصوب
ــت	 ــن	امنی ــیر	تأمی ــادی	در	مس ــش	اقتص ــد	نق ــین	می	توان مرزنش

ــد. ــته	باش ــا	را	داش مرزه

http://mehrnews.com


صفحه 18 | شماره 18 | خرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

بحــران ریزگردهــا بیــش از یک دهه اســت 
ــای  ــن چالش ه ــی از بزرگ تری ــه یک ــه ب ک
و  تبدیل شــده  ایــران  زیســت محیطی 

ــد.  ــد می کن پایتخــت را هــم تهدی
خطــرات  از  یکــی  ریزگردهــا 
زیســت محیطی اســت کــه در یــک دهــه 
ــر خــود  ــی از کشــور را درگی ــر مناطق اخی
کــرده اســت و علی رغــم برخــی اقدامــات 
ــدی  ــر ج ــن خط ــان ای ــئوالن، همچن ــط مس ــده توس انجام ش

مناطقــی از کشــور را تهدیــد می کنــد.

بایــد	بــه	ایــن	نکتــه	اشــاره	کنیم	کــه	بیشــتر	از	یــک	دهــه	از	تولــد	
ــد	از	 ــتی	بع ــذرد؛	به	راس ــا	می	گ ــام	ریزگرده ــه	ن ــومی	ب ــده	ش پدی
گذشــت	یــک	دهــه	از	زندگــی	در	کنــار	ذرات	ریــزی	کــه	در	مقابــل	

هجــوم	گســترده	آن	هــا	هســتیم،	چــه	بایــد	کــرد.
و	 اثــرات	 خصــوص	 در	 محیط	زیســت	 حــوزه	 کارشناســان	
ــت	 ــازمان	حفاظ ــد	و	س ــخن	گفته	ان ــا	س ــا	باره ــج	ریزگرده نتای
محیط	زیســت	نیــز	می	گویــد	کــه	بارهــا	از	طریــق	مجامــع	
بین	المللــی	بــرای	جلوگیــری	از	تــداوم	ورود	ایــن	ذرات	ریــز	
ــاق	 ــا	اتف ــت،	آی ــی	اینجاس ــؤال	اصل ــا	س ــت؛	ام ــرده	اس ــاش	ک ت

اســت؟ رخ	داده	 امیدوارکننــده	ای	
ــر	روی	 ــار	ب ــمار	گردوغب ــرات	بی	ش ــه	اث ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
ســامتی	مــردم	موضــوع	بســیار	مهمــی	اســت	کــه	در	ســال	های	
اخیــر	هزینه	هــای	بســیاری	را	بــر	اهالــی	کشــورمان	تحمیــل	کــرده	
اســت.	ریزگردهــا	در	یــک	دهــه	اخیــر	بیــش	از	۲0	اســتان	کشــور	
ــش	از	 ــب	ســامتی	بی ــن	ترتی ــا	بدی ــد	ت ــش	کرده	ان ــر	خوی را	درگی
ــی	چــون	بیماری	هــای	حــاد	تنفســی،	 ــا	تبعات ــی	ب میلیون	هــا	ایران

ــد. ــت	به	گریبان	باش ــی	دس ــی	و	عروق قلب
اســتان	تهــران	نیــز	ازجملــه	اســتان	هایی	اســت	کــه	از	تهدیــد	ایــن	
ــا،	 ــش	هجــوم	ریزگرده ــواره	چال ــوده	و	هم ــان	نب ــا	در	ام ریزگرده

ــد	می	کــرده	اســت. تهــران	و	مناطــق	شــمالی	کشــور	را	تهدی
اگــر	مدیریــت	صحیــح	نباشــد،	خشــک	شــدن	تاالب	هــا	و	
ــمالی	 ــتان	های	ش ــران	و	اس ــتان	ته ــود	در	اس ــای	موج رودخانه	ه
کشــور	می	توانــد	وقــوع	یــک	فاجعــه	بــه	نــام	»ریزگردهــا«	را	رقــم	

ــوده	و	نیســت. ــن	نب ــه	دور	از	ذه ــن	فاجع ــد	و	ای بزن
متأســفانه	شــاهد	دخــل	و	تصرف	هــای	جــدی	در	طبیعــت	اســتان	

ــم. ــر	بوده	ای ــال	های	اخی ــران	در	س ته
ــه	دارای	شــاخه	هایی	 ــر	رود،	رود	الر	ک ــا	ابه ــه	رود،	رود	شــور	ی حبل
ماننــد	دلــی	چــای،	آب	بــاران	و	ســفیدآب	اســت،	جاجــرود،	رود	کرج	
ــتان	 ــم	اس ــای	مه ــا	و	تاالب	ه ــه	رودخانه	ه ــان	ازجمل و	رود	طالق
ــعت	330	 ــا	وس ــان	ب ــدهای	لتی ــوند	و	س ــوب	می	ش ــران	محس ته

هکتــار	در	شــرق	تهــران	بــر	روی	جاجــرود	و	ســد	بــزرگ	امیرکبیــر	
بــا	وســعت		4000	هکتــار	در	غــرب	تهــران	بــر	روی	رود	کــرج	نیــز	
از	مهم	تریــن	ســدهای	ایــن	منطقــه	هســتند	کــه	تغییــرات	بســیار	
جــدی	در	طبیعــت	اســتان	تهــران	و	شــرایط	زیســت	محیطی	آن	را	

ســبب	شــده	انــد.

lریزگردهــا را جــدی نگیریــم دچــار خشــم طبیعــت 
خواهیــم شــد

ــد	 محقــق	و	پژوهشــگر	مســائل	محیط	زیســت	در	خصــوص	تهدی
جــدی	ریزگردهــا	بــرای	پایتخــت	گفــت:	دهــه	چهــل	شــاهد	چنین	
ــات	 ــه	معض ــم	ک ــران	بودی ــژه	ته ــور	و	به	وی ــکاتی	در	کش مش
فراوانــی	در	شــهر	تهــران	و	به	ویــژه	شهرســتان	های	جنــوب	
تهــران	ایجــاد	کــرد،	تــا	جایــی	کــه	ریزگردهــا	گاه،	ریــل	راه	آهــن	را	

ــد. ــش	می	داده	ان ــل	پوش ــور	کام ــیر	به	ط ــمتی	از	مس در	قس
ــب	زیســت	محیطی	 ــد	تخری ــان	اینکــه	رون ــا	بی ــان	ب ــی	کریمی عل
فــات	ایــران	بــه	چنــد	هــزار	ســال	پیــش	بــر	مــی	گــردد،	افــزود:	

ــت	و	 ــوان	پایتخ ــران	به	عن ــاب	ته ــا	انتخ ــد	ب ــن	رون ــفانه	ای متأس
ــتری	 ــرعت	بیش ــه	س ــن	منطق ــه	ای ــت	ب ــابقه	جمعی ــوم	بی	س هج
گرفتــه	و	امــروز	بحــران	بیابان	هــای	خشــک	و	نیمه	خشــک	

ــد. ــد	می	کن ــور	را	تهدی ــت	کش ــدت	پایتخ به	ش
وی	بــا	بیــان	این	کــه	اگــر	می	خواهیــم	گرفتــار	هجــوم	
ــریع	تر	 ــه	س ــد	هرچ ــویم،	بای ــت	نش ــم	طبیع ــا	و	خش ریزگرده
ــم،		 ــه	بپردازی ــط	زیســتی	منطق ــت	تخریب	هــای	محی ــه	مدیری ب
ــوء	 ــه	ای	از	س ــم،	نمون ــده	ق ــه	خشک	ش ــرد:	دریاچ ــوان	ک عن
ــه	 ــی	ب ــای	نمک ــش	و	ورود	ریزگرده ــن	بخ ــا	در	ای مدیریت	ه

ــت. ــت	اس طبیع
کریمیــان	گفــت:	کم	آبــی	و	یــا	ناپدیــد	شــدن	آبگیرهــا،	باتاق	هــا	
ــر	 ــر	ب ــم	و	متأث ــی	ق ــی	در	نزدیک ــا	فصل ــدار	و	ی ــای	پای و	دریاچه	ه

تهــران	را	بایــد	جــدی	گرفــت.
ــان	 ــا	بی ــت	ب ــت	محیط	زیس ــازمان	حفاظ ــوزش	س ــرکل	آم مدی
اینکــه	از	دســت	مــردم	پایتخــت	کاری	بــرای	مقابلــه	بــا	ریزگردهــا	
برنمی	آیــد،	اظهــار	داشــت:	مــردم	تهــران	در	معــرض	خطــر	
ــه	در	 ــت	ک ــن	اس ــد	ای ــد	بکنن ــه	می	توانن ــا	کاری	ک ــتند	و	تنه هس
صــورت	هجــوم	ریزگردهــا	ماســک	زده	و	از	خانــه	خارج	نشــوند،	کار	

ــد. ــردم	برنمی	آی ــت	م ــری	از	دس دیگ

ــرات  ــه و ف ــورک« روی دجل ــد » آتات ــداث س lاح
ــا ــا ریزگرده منش

ــه	تهــران	می	رســند،	 کانتــری	اضافــه	کــرد:	ریزگردهایــی	کــه	ب
عمدتــاً	منشــأ	خارجــی	دارنــد	و	منشــأ	داخلــی	تنهــا	مناطــق	جنوب	

شــرق	و	غــرب	کشــور	را	تحــت	تأثیــر	قــرار	می	دهنــد.
ــاک	 ــران	خطرن ــرای	ته ــه	ب ــی	ک ــرد:	ریزگردهای ــه	ک وی	اضاف
هســتند	از	عــراق	و	ســوریه	می	آینــد	و	دلیــل	اصلــی	آن	هــم	ســاخت	
ــه	 ــت	ک ــرات	اس ــه	و	ف ــر	روی	دجل ــه	ب ــورک«	در	ترکی ــد	»آتات س
ــت	و	 ــده	اس ــق	ش ــای	آن	مناط ــدن	باتاق	ه ــک	ش ــبب	خش س

ــد. ــد	بکنن ــه	کاری	نمی	توانن ــن	زمین ــردم	در	ای م
ــا	بیــان	این	کــه	بخــش	عمــده	ای	از	اســتان	تهــران	را	 کانتــری	ب
ــتان	 ــای	اس ــت:	بیابان	ه ــه	اســت،	گف ــر	گرفت ــرز	درب ــای	الب کوه	ه
تهــران	در	جنــوب	اســتان	تهــران	و	پاییــن	ورامیــن	قــرار	دارنــد	کــه	

ــه	تهــران	نمی	رســد. ــا	ب ریزگردهــای	آن	ه
ــاره	 ــا	اش ــت	ب ــت	محیط	زیس ــازمان	حفاظ ــوزش	س ــرکل	آم مدی
بــه	تأثیــر	ریزگردهــای	منطقــه	قزویــن	بــر	تهــران،	گفــت:	ممکــن	

مقابله با ریزگردهای تهران؛ شاید وقتی دیگر/ 
پایتخت در خطر است
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جامعــه ایـــران

ــه	تهــران	 ــن	ب ــی	از	ســمت	قزوی ــان،	ریزگردهای ــاد	و	طوف اســت	ب
ــوده	 ــد،	خــود	بیابان	هــای	اســتان	تهــران،	شــهر	تهــران	را	آل بیاورن
نمی	کننــد	و	آلودگــی	شــهر	تهــران	عمدتــاً	منشــأ	خارجــی	داشــته	و	

ــه	می	رســد. ــن	منطق ــه	ای ــن	ب ــز	از	قزوی ــداری	نی مق
وی	اضافــه	کــرد:	اتفــاق	خوبــی	کــه	در	مــورد	بیابان	هــای	
ورامیــن	افتــاده	اســت،	جهــت	غــرب	بــه	شــرق	وزش	بــاد	اســت	
کــه	ســبب	می	شــود	ریزگردهــای	بیابان	هــای	ورامیــن	وارد	
ــد	و	 ــمنان	برس ــتان	س ــه	اس ــم	ب ــدودی	ه ــا	ح ــده	و	ت ــر	ش کوی
بــه	شهرســتان	های	اســتان	تهــران	و	شــهر	تهــران	آســیبی	وارد	

. نمی	کننــد

lکانــون ریزگردهــای داخلــی خطــری بــرای 
پایتخــت نیســتند

ــر	 ــون	ریزگردهــای	ورامیــن	ب ــه	تأثیــر	کان ــا	رد	هرگون کانتــری	ب
شــهر	تهــران،	تأکیــد	کــرد:	در	مــورد	تأثیــرات	کانــون	ریزگردهــای	
قزویــن	هــم	فضاهــای	ســبزی	وجــود	دارد	کــه	ریزگردهــای	آن	را	

ــدارد. ــرای	تهــران	ن ــد	و	خطــر	عمــده	ای	ب مهــار	می	کن
ــرات	منفــی	 ــد	تأثی ــا	تأیی ــط	زیســتی	کشــور	ب ــن	مســئول	محی ای
برخــی	اقدامــات	عمرانــی	و	دخــل	و	تصرف	هــا	ماننــد	ســد	لتیــان	
و	ســد	بــزرگ	امیرکبیــر	بــر	اکوسیســتم	اســتان	تهــران،	گفــت:	هــر	
اتفــاق	عمرانــی	تأثیراتــی	بــر	محیط	زیســت	دارد،	شــما	یــک	جــاده	
۶	متــری	هــم	احــداث	کنیــد	بــر	محیط	زیســت	تأثیــر	می	گــذارد	و	

ــدارد،	اشــتباه	می	کنــد. اگــر	کســی	بگویــد	تأثیــر	ن
ــر	 ــد	ب ــون	س ــم	چ ــم	بگویی ــا	نمی	توانی ــه	م ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
محیط	زیســت	اثــر	منفــی	دارد،	احــداث	نشــود،	اضافــه	کــرد:	
ــید،	 ــه	رس ــه	نتیج ــرد	و	ب ــی	ک ــی	را	در	کل	بررس ــر	اقدام ــد	ه بای
ــر	محیط	زیســت	 ــدارد،	ســدها	ب ــر	ن ــم	ســد	تأثی ــم	بگویی نمی	توانی
اثــر	می	گذارنــد،	امــا	اگــر	ایــن	ســدها	نبودنــد	مــردم	تهــران	بایــد	در	

حــد	یک	میلیــون	نفــر	زندگــی	می	کردنــد.
کانتــری	بــا	غیرعملــی	خوانــدن	انتقــال	نمــک	از	دریاچــه	نمــک	
قــم	بــه	آب	هــای	آزاد،	گفــت:	ایــن	مطالــب	کــه	متأســفانه	برخــی	
مواقــع	از	ســوی	اســاتید	دانشــگاه	ها	و	پژوهشــگران	مطــرح	
می	شــود،	شــدنی	نیســت،	چقــدر	نمــک	بایــد	ببرنــد،	چندیــن	قــرن	
انتقــال	ایــن	نمک	هــا	بــه	طــول	خواهــد	انجامیــد،	برخــی	دوســتان	
ــد	 ــد،	نبای ــان	تعجــب	می	کن ــه	انس ــد	ک ــی	می	زنن ــک	حرف	های ی
ــه	 ــی	ک ــد،	زمان ــاق	بیفت ــه	اتف ــتگی	نمــک	و	خشــکی	دریاچ انباش

ــرد. ــود	ک ــاد،	کاری	نمی	ش ــاق	افت اتف
وی	اضافــه	کــرد:	حســن	موضــوع	اینجــا	اســت	کــه	عمــده	مســیر	
ــی	 ــار	نمک ــرد	و	غب ــر	ریزگ ــت	و	اگ ــرق	اس ــه	ش ــرب	ب ــاد	از	غ ب
ــی	 ــدود	300	ال ــی	رود	و	ح ــک	م ــر	نم ــوی	کوی ــد	به	س ــم	باش ه
ــا	کاری	 ــن	نمک	ه ــرای	ای ــی	رود،	ب ــر	م ــر	آن	طرف	ت 500	کیلومت
ــم،	کجــا	 ــن	نمــک	چــه	کار	بکنی ــا	ت ــا	میلیارده ــرد،	ب نمی	شــود	ک

ــفانه	 ــی	متأس ــای	غیرعلم ــن	حرف	ه ــم،	ای ــا	بریزی ــم	و	کج ببری
برخــی	مواقــع	توســط	اســاتید	دانشــگاه	و	پژوهشــگرها	زده	

می	شــود	و	مــردم	فکــر	می	کننــد	واقعیــت	دارد.

lمنشأ ریزگردهای تهران خارجی نیست
ــت	 ــت	محیط	زیس ــازمان	حفاظ ــوزش	س ــرکل	آم ــارات	مدی اظه
در	حالــی	صــورت	می	گیــرد	کــه	یــک	اســتاد	دانشــگاه	
می	گویــد	بخــش	اعظمــی	از	ریزگردهــای	تهــران	منشــأ	

داخلــی	دارد.
ــه	 ــن	و	ماس ــادن	ش ــه	مع ــان	این	ک ــا	بی ــری	ب ــم	عام محمدابراهی
اطــراف	شــهریار،	عامــل	بخــش	عمــده	ای	از	ریزگردهــای	پایتخــت	
ــراف	 ــده	اط ــری	داده	ش ــر	کارب ــای	تغیی ــزود:	زمین	ه ــتند،	اف هس
ــردی	پایتخــت	 ــد	ریزگ ــرای	تهدی ــری	ب ــل	دیگ ــز	عام ــران	نی ته
اســت	و	احتمــال	این	کــه	از	کشــورهایی	مثــل	ســوریه	و	یــا	عــراق	

ــه	تهــران	بیایــد	بســیار	ضعیــف	اســت. ریزگــرد	ب
وی	تأثیــر	زیــاد	کانــون	ریزگردهــای	ورامیــن	و	قزویــن	بر	تهــران	را	
بیــش	از	تصــور	دانســت	و	عنــوان	کــرد:	جنــوب	و	غــرب	تهــران	بــا	
فعالیت	هــای	معدن	هــای	شــن	و	ماســه،	خطــر	هجــوم	ریزگردهــا	
ــن	مشــکات	 ــز	ای ــه	در	شــرق	تهــران	نی ــد،	البت ــش	داده	ان را	افزای
ــن	 ــت	محیطی	ای ــع	زیس ــی	مناب ــل	برخ ــه	دلی ــا	ب ــود	دارد	ام وج

ــر	اســت. ــزان	خطــر	کم	ت ــه،	می منطق

lروند مقابله با ریزگردها راضی کننده نیست
ــا	در	 ــا	ریزگرده ــه	ب ــد	مقابل ــت	رون ــط	زیس ــتاد	محی ــن	اس ای
ــات	 ــت:	تحقیق ــت	و	گف ــده	ندانس ــران	را	راضی	کنن ــتان	ته اس
نشــان	دهنده	 تهــران،	 اســتان	 محیط	زیســت	 پژوهشــگران	
ــود	تهدیــدات	زیســت	محیطی	پایتخــت	در	ایــن	منطقــه	 وج
اســت	و	اگــر	هجــوم	ریزگردهــا	بــه	معنــای	واقعــی	آغــاز	شــود	
ــر	 ــت	تأثی ــراف	را	تخ ــتان	های	اط ــران	و	شهرس ــهر	ته کان	ش

ــد	داد. ــرار	خواه ق
عامــری	آمــار	دقیقــی	از	تعــداد	کانون	هــای	ریزگــرد	اطــراف	تهــران	
ارائــه	نــداد،	امــا	گفــت:	دریاچــه	قــم،	یــک	دریاچــه	فصلــی	اســت	
کــه	آب	آن	در	فصولــی	از	ســال	افزایــش	پیــدا	می	کنــد	امــا	چــون	
در	دوره	خشک	ســالی	هســتیم	بســیاری	مواقــع	به	جــز	مرکــز	ایــن	
ــز	 ــت،	به	ج ــی	آب	اس ــم	ب ــه	ق ــر	دریاچ ــای	دیگ ــه،	بخش	ه دریاچ
ــان	در	 ــد	علیخ ــای	بن ــران	تاالب	ه ــتان	ته ــه	در	اس ــن	دریاچ ای
اطــراف	ورامیــن	و	حــوض	ســلطان	را	داریــم	کــه	بایــد	موردتوجــه	

قــرار	بگیرنــد.
وی	در	مــورد	انتقــال	نمــک	دریاچــه	قــم	بــه	خــارج	از	منطقــه	گفت:	
ایــن	امــر	بیش	تــر	از	این	کــه	راه	عــاج	باشــد،	ســبب	از	بیــن	رفتــن	
ــده	 ــه	عقی ــده	و	ب ــا	ش ــودن	نمک	ه ــتالی	ب ــفت	و	کریس ــت	س حال

مــن	نتیجــه	عکــس	خواهــد	داشــت.

ــار	 ــم	اظه ــور،	ه ــار	کش ــده	گردوغب ــا	پدی ــه	ب ــی	مقابل ــر	مل مدی
داشــت:	در	مــورد	ریزگردهــا	در	اســتان	تهــران	و	کل	کشــور،	
مطالعاتــی	صــورت	گرفتــه	امــا	هنــوز	طرحــی	آمــاده	نشــده	اســت.

lاجــرای طــرح جامــع مقابلــه بــا ریزگردهــای ایران 
مرکــزی منتظــر تأمیــن بودجه

ضیاءالدیــن	شــعاعی	از	موافقــت	شــهردار	و	شــورای	شــهر	تهــران	
ــرای	انجــام	مطالعــات	وســیعی	در	اســتان	های	قزویــن،	زنجــان،	 ب
البــرز	و	تهــران	توســط	دانشــگاه	تهــران	خبــر	داد	و	افــزود:	
اطاعــات	فعلــی	مــا	بــر	اســاس	مطالعــات	قدیمــی	ســازمان	منابــع	

ــی	اســت. طبیع
وی	در	مــورد	کانون	هــای	ریزگــرد	در	اســتان	تهــران	گفــت:	
ــت	 ــران	اس ــون	ته ــن	کان ــرا،	جدی	تری ــرد	بوئین	زه ــون	ریزگ کان
ــا	از	 ــات	م ــت،	اطاع ــی	اس ــا	قدیم ــارات	م ــه	ها	و	اظه ــا	نقش ام
ــه	 ــک	ده ــه	در	ی ــت	ک ــی	اس ــع	طبیع ــازمان	مناب ــه	های	س نقش
قبــل	تهیــه	شــده	و	البتــه	ازآنجایی	کــه	بحــران	ریزگــرد	مربــوط	بــه	
ــذا	نقشــه	های	 ــران	مرکــزی	اســت،	ل ــوک	ای ــل	در	بل 10	ســال	قب
منابــع	طبیعــی	در	عیــن	قدیمــی	بــودن،	دقیــق	اســت	امــا	نیــاز	بــه	

ــم. ــد	داری ــات	جدی مطالع
مدیــر	ملــی	مقابلــه	بــا	پدیــده	گردوغبــار	کشــور	بــر	انجــام	طــرح	
ــت:	 ــرد	و	گف ــد	ک ــور	تأکی ــا	در	کش ــا	ریزگرده ــه	ب ــع	مقابل جام
فعل	وانفعــاالت	محیــط	زیســتی	تمــام	اســتان	های	قزویــن،	
ــزی	 ــران	مرک ــوک	ای ــتان	های	بل ــر	اس ــران	و	دیگ ــان،	ته زنج
ــرای	ایــران	 ــذا	بایــد	طــرح	جامــع	ب ــر	دارد	و	ل ــر	روی	یکدیگــر	اث ب
مرکــزی	هرچــه	ســریع	تر	بــا	تأمیــن	اعتبــار	در	ســال	جــاری	اجــرا	

ــود. ش
ــور	در	 ــار	کش ــده	گردوغب ــا	پدی ــه	ب ــی	مقابل ــر	مل ــارات	مدی اظه
ــت،	 ــده	اس ــی	انجام	نش ــدام	جامع ــال	اق ــه	تابه	ح ــوص	این	ک خص
ــا	 ــم	ت ــد	بگذاری ــه	بای ــد	ک ــاد	می	کن ــن	ایج ــؤال	را	در	ذه ــن	س ای
تهــران	هــم	ماننــد	خوزســتان	دچــار	گردوغبــار	حاصــل	از	ریزگردها	
ــار	 ــن	اســتان	دچ ــر	در	ای ــون	نف ــش	از	15	میلی ــت	بی شــده	و	فعالی

ــم؟ ــدام	کنی ــال	شــود	و	ســپس	اق اخت
روزهــای	ابتدایــی	دولــت	دوازدهــم	در	پیــش	اســت	و	مدیــر	ملــی	
ــد	انجــام	 ــر	»بای ــوز	درگی ــار	کشــور	هن ــده	گردوغب ــا	پدی ــه	ب مقابل
ــاد	 ــر	ایج ــفانه	درخط ــران	متأس ــردم	ته ــتند،	م ــا	هس ــود«	ه ش
بحرانــی	زیســت	محیطی	هســتند	و	زمــان	را	نبایــد	بــا	برخــی	ســوء	

مدیریت	هــا	از	دســت	داد.
حــال	بایــد	منتظــر	مانــد	و	دیــد	دولــت	دوازدهــم،	فکــری	اساســی	
ــز	کل	 ــینان	و	نی ــت	محیطی	پایتخت	نش ــای	زیس ــرای	بحران	ه ب
مــردم	ایــران	خواهــد	کــرد	یــا	ســال	1400	هــم،	همچنــان	داســتان	
ــم	 ــئوالن	را	خواهی ــراری	مس ــخ	تک ــگران	و	پاس ــدار	پژوهش هش

شــنید.
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جامعــه ایـــران

معلــم بــودن در سیســتان و بلوچســتان 
بــا توجــه بــه وســعت، اقلیــم و شــرایط 
همینطــور  و  خــاص  هوایــی  و  آب 
ایــن  در  کــه  تاریخــی  محرومیــت 
اســتان وجــود دارد، شــغلی پرخطــر اما 

ــود.  ــی ش ــوب م ــق محس ــر از عش پ

معلمــی	آینــه	تمــام	نمــای	فــداکاری،	ایثــار	و	جلــوه	گاه	اندیشــه	و	
آمــوزش	اســت	و	ایــن	بــار	ســخن	از	معلمانــی	اســت	کــه	بــا	تقبــل	
هزینــه	هــای	جانــی	و	مالــی	فــداکاری	رابــه	همــگان	مــی	آموزنــد.
سیســتان	و	بلوچســتان	یکــی	از	پهناورتریــن	اســتان	هــای	کشــور	
اســت	کــه	حتــی	اگــر	در	ایــن	اســتان	بــه	عنــوان	یــک	معلــم	بومی	
هــم	خدمــت	کنیــد	ممکــن	اســت	یــک	هــزار	کیلومتــر	بــا	محــل	
زندگیتــان		فاصلــه	داشــته	باشــید،	امــا	داســتان	بــه	همیــن	جــا	ختم	

نمــی	شــود.
ــای	 ــت	ه ــت	تروریس ــه	دس ــن	ب ــای	معلمی ــر	از	تروره ــه	اگ البت
کــوردل	در	ســال	هــای	اخیــر	بگذریــم		بازهــم	بــا	توجــه	بــه	اقلیم	و	
شــرایط	آب	و	هوایــی	ایــن	ناحیــه	از	کشــور	و	همینطــور	محرومیــت	
تاریخــی	کــه	در	ایــن	اســتان	وجــود	دارد	معلمــی	شــغلی	پرخطــر	

محســوب	مــی	شــود.
ــی	نهایــت	 ــا	عشــق	ب ــم	هــای	سیســتان	و	بلوچســتانی	ب ــا	معل ام
خــود	بــه	ایــن	شــغل	بــه	همــگان	نشــان	دادنــد	کــه	کــه	به	راســتی	
ــون	 ــوم	را	همچ ــرز	و	ب ــن	م ــدان	ای ــه	فرزن ــرورش	ب ــوزش	و	پ آم

ــرای	خــود	مــی	بینــد. جهــاد	در	راه	خــدا	ب
در	طــول	ســال	های	گذشــته	معلمــان	بســیاری	بودنــد	کــه	بــدون	
هیــچ	چشم	داشــتی	در	ســخت	ترین	و	دشــوارترین	لحظــات	
ــکوه	ترین	 ــده	باش ــود،	آفرینن ــان	خ ــار	ج ــا	ایث ــد	ب تصمیم	گرفتن
ــا	 ــهید	»حمیدرض ــا	ش ــی	از	آن	ه ــوند	یک ــی	ش ــای	معلم جلوه	ه
گنگوزهــی«	معلــم	فــداکار	سیســتان	و	بلوچســتانی	بــود	کــه	بــرای	

ــت	داد.	 ــود	را	از	دس ــان	خ ــش	ج ــان	دانش	آموزان ــات	ج نج
ایــن	معلــم	فــداکار	سیســتان	و	بلوچســتانی	کــه	در	روســتای	»نوک		
جــو«	از	توابــع	دهســتان	»روتــک«	شهرســتان	خــاش	خدمــت	می	
کــرد	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	در	مســیر	رفــت	و	آمــد	دانــش	آمــوزان،	
دیــوار	مخروبــه	ای	وجــود	داشــت	کــه	بــه		دلیــل	بارندگی		اســتحکام	
آن	بــه	کمتریــن	حــد	خــود	رســیده	بــود	پــس	از	اینکــه	یقیــن	پیــدا	
کــرد	کــه	دیــوار	در	حــال	ریــزش	اســت	بــه	همــراه	همــکارش	بــه	
ســرعت	خــود	را	بــه	دانــش	آموزانــی	کــه	در	کنــار	ایــن	دیــوار	قــرار	
داشــتند	رســاند	و	دانش	آمــوزان	را	از	خطــر	قــرار	گرفتــن	در	زیــر	آوار	

نجــات	مــی	دهــد.
ــداکار	 ــان	ف ــوزان،	معلم ــش	آم ــات	دان ــس	از	نج ــفانه	پ ــا	متأس ام
ــر	آوار	 ــهنوازی«	زی ــوف	ش ــی«	و	»عبدالرئ ــا	گنگوزه »حمیدرض
ــد	و	 ــی	رس ــهادت	م ــه	ش ــا	ب ــی	از	آنه ــه	یک ــوند	ک ــار	می	ش گرفت

ــود. ــی	ش ــا	م ــتگی	پ ــار	شکس ــری	دچ دیگ
ــتان	 ــع	دهس ــو«	از	تواب ــتای	»نوکج ــه	روس ــت	ک ــر	اس ــل	ذک قاب
ــوز	 ــه	هن ــی	ک ــرار	دارد،	جای ــرزی	ق ــر	م ــه	صف ــک«	در	نقط »روت
رنــگ	و	بــوی	محرومیــت	را	مــی	تــوان	از	مــدارس	کپــری	آن	حس	

ــاز	اســت. ــد	و	فضــا	ب ــوار	و	حصــاری	ندارن کــرد،	دی
ایــن	حادثــه	در	اوایــل	ســال	95	بعــد	از	13	روز	تعطیلــی	عیــد	نــوروز	
ــراوان	 ــه	ف ــا	شــوق	و	عاق ــوزان	ب ــار	دیگــر	دانش	آم ــی	کــه	ب زمان
ــاران	تمــام	 در	مدرســه	حاضــر	شــدند	و	بــه	علــت	بــارش	شــدید	ب

دیوارهــا	نمنــاک	بــود	اتفــاق	افتــاد.

lماجرای فداکاری یک معلم
شــرح	ماجــرا	اینگونــه	اســت:	کــه	زنــگ	تفریــح	می	شــود،	
دانش	آمــوزان	در	حیــاط	مدرســه	مشــغول	بــازی	بودنــد	و	در	
ــوز	نشســته	اند،	 ــد	دانش	آم ــار	مدرســه	چن ــاک	کن ــوار	نمن ــار	دی کن
حمیدرضــا	کنگوزهــی	معلــم	مدرســه	متوجــه	لــرزش	دیــوار	

ــان	 ــا	ج ــی	رود	ت ــا	م ــمت	آنه ــه	س ــوان	ب ــام	ت ــا	تم ــود	و	ب می	ش
ــد. ــر	آوار	می	مان ــود	در	زی ــا	خ ــد،	ام ــات	ده ــوزان	را	نج دانش	آم
»عبدالرئــوف	شــهنوازی«	معلمــی	کــه	هنــگام	حادثــه	در	کنــار	این	
معلــم	فــداکار	قــرار	داشــت	و	همــراه	او	بــرای	نجــات	جــان	دانــش	
آمــوزان	اقــدام	مــی	کنــد	اظهــار	داشــت:		بعــد	از	تعطیــات	نــوروز	
بنــده	بــه	اتفــاق	همــکارم	شــهید	»حمیدرضــا	گنگوزهــی«	جهــت	
ــی	در	 ــل	و	نادان ــا	جه ــارزه	ب ــوزان	و	مب ــش	آم ــت	دان ــم	و	تربی تعلی
نقطــه	صفــر	مــرزی	اســتان	سیســتان	وبلوچســتان	در	حــال	خدمت	
ــم	 ــخ	نوزده ــه	در	تاری ــم	ک ــه	بودی ــوزان	آن	منطق ــش	آم ــه	دان ب
ــاط	مدرســه	 ــوزان	در	حی ــش	آم ــی	کــه	دان ــاه	95	زمان ــن	م فروردی
ــد	ایــن	 ــازی	و	ســرگرمی	بودن در	هنــگام	زنــگ	تفریــح	مشــغول	ب

اتفــاق	افتــاد.
ــته	در	آن	 ــه	شــب	گذش ــی	ک ــی	های ــت	بارندگ ــه	عل ــزود:	ب وی	اف
منطقــه	اتفــاق	افتاده	بــود،	همــکار	بنــده	متوجه	لغــزش	دیــواری	در	
مدرســه	شــد	کــه	بچــه	هــا	در	کنــار	آن	مشــغول	بــازی	بودنــد	و	بــه	

مــن	نــدا	داد	کــه	دانــش	آمــوزان	را	از	آنجــا	متفــرق	کنیــم.
وی	ادامــه	داد:	در	ایــن	مــدت	زمــان	انــدک	هرچــه	دانش	آمــوزان	را	
صــدا	زدم	کــه	از	آن	ناحیــه	دور	شــوند	صــدای	مــن	را	نشــنیدند	کــه	
نهایتــاٌ	بنــده	بــه	اتفــاق	همــکارم	بــه	ســمت	دیــوار	رفتیــم	و	دانــش	
آمــوزان	را	از	خطــر	ریــزش	دیــوار	نجــات	دادیم	کــه	متاســفانه	دیوار	
بــه	روی	مــا	افتــاد	و	همــکارم	بــه	درجــه	رفیــع	شــهادت	نائــل	آمدند	

و	مــن	نیــز	از	ناحیــه	پــای	چــپ	دچــار	شکســتگی	شــدم.
ایــن	معلــم	فــداکار	سیســتان	وبلوچســتانی	افــزود:	تقریبــاً	هشــت	
معلــم	دیگــر	نیــز	در	ایــن	منطقــه	صفر	مــرزی	مشــغول	بــه	خدمت	
هســتندکه	نــه	تنهــا	شــهید	»حمیدرضــا	گنگوزهــی«	بلکــه	تمــام	
ــی	 ــات	آموزش ــد	خدم ــرح	خری ــمول	ط ــز	مش ــده	نی ــکاران	بن هم
هســتند	و	از	هیچگونــه	مزایــا	و	حقوقی	خاصــی	برخوردار	نیســتند	و	
از	زندگــی	و	خانــواده	خــود	گذشــته	و	در	نقطــه	صفــر	مــرزی	خدمت	

مــی	کننــد.
وی	ادامــه	داد:	امــا	بــا	ایــن	وجــود	تمــام	معلمیــن	سیســتان	
وبلوچســتانی	در	نقــاط	کــور	وصفــر	مــرزی	ایــن	اســتان	بــدون	هیچ	
چشــم	داشــتی	در	حــال	خدمــت	بــه	مــردم	هســتند	و	ایــن	خطرهــا	
را	بــا	جــان	خــود	مــی	خرنــد	تــا	بــه	بچــه	هــای	ایــن	مــرزو	بــوم	

ــد. ــش	بیاموزن ــم	و	دان عل
ــار	 ــا	دچ ــه	پ ــانحه	از	ناحی ــان	آن	س ــز	در	جری ــده	نی ــت:	بن وی	گف
ــی	از	 ــه	کمک ــون	هیچگون ــفانه	تاکن ــا	متاس ــدم	ام ــتگی	ش شکس
ســوی	مســئولین	ذیربــط	نشــده	و	بنده	هــم	ماننــد	ســایر	همکارانم	
در	آن	منطقــه	معلــم	خریــد	خدمــات	آموزشــی	هســتم	و	امیــدوارم	

ــرای	 ــئولین	ب ــوزش	مس ــابقه	آم ــال	س ــج	س ــود	پن ــا	وج ــه	ب ک
جــذب	بنــده	کمــک	کننــد	تــا	همچنــان	ادامــه	دهنــده	راه	شــهید	

ــم. ــی	باش گنگوزه
امــا	داســتان	فــداکاری	هــای	معلمــان	ایــن	اســتان	بــه	همیــن	جــا	
ختــم	نمــی	شــود	یــک	زوج	فرهنگــی	در	مدرســه	امامــت	روســتای	
»تیمــور	آبــاد«	شهرســتان	نیمروز	واقع	در	شــمال	اســتان	سیســتان	
و	بلوچســتان	دراقدامــی	خداپســندانه	هزینــه	هــای	عمــل	جراحــی	

دانــش	آمــوز	خــود	را	برعهــده	گرفتنــد.
فاطمــه	ســرگلزایی	معلــم	ایــن	مدرســه	در	خصــوص	اقــدام	
ــوم	 ــرز	و	ب ــن	م ــگ	ای ــت:	در	فرهن ــار	داش ــندانه	اش	اظه خداپس
همــواره	ایثــار	و	فــداکاری	جایــگاه	ویــژه	ای	دارد	و	وضعیــت	دســت	
ایــن	دانــش	آمــوز	مــدت	زمانــی	بــود	کــه	ذهــن	مــن	و	همســرم	را	

ــود. ــرده	ب ــه	خــود	مشــغول	ک ب

ــا هزینــه  lمعلمــی کــه دســت دانــش آمــوزش را ب
شــخصی عمــل کــرد

ــن	 ــزود:	دســت	ای مســعود	شــیبانی	همســر	فاطمــه	ســرگلزایی	اف
ــت	 ــود	و	حال ــده	ب ــوختگی	ش ــار	س ــی	دچ ــوز	از	کودک ــش	آم دان

ــود. ــه	ب ــود	گرفت ــه	خ مشــت	ب
ــه	اینکــه	در	ایــن	مدرســه	 ــا	توجــه	ب وی	گفــت:	مــن	و	همســرم	ب
ــن	 ــواده	ای ــه	خان ــدیم	ک ــه	ش ــی	متوج ــم	وقت ــی	کنی ــس	م تدری
کــودک	توانایــی	مالــی	بــرای	انجــام	ایــن	عمــل	را	ندارنــد	تصمیــم	
گرفتیــم	کــه	هزینــه	هــای	عمــل	ایــن	کــودک	را	برعهــده	بگیریم.
وی	افــزود:	بنابرایــن	بــا	پیگیــری	هایــی	کــه	انجــام	شــد	مقرر	شــد	

تــا	عمــل	جراحــی	ایــن	کــودک	در	ســه	مرحلــه	انجــام	شــود.

ــی  ــه دانــش آمــوزان ب lمعلمــی کــه وعــده صبحان
ــل شــد بضاعــت را متقب

ــا	۲3	ســال	ســابقه	 ــه	ب ــن	ریگــی	معلمــی	دیگــری	اســت	ک رامی
ــق	و	 ــا	عش ــتان	ب ــتان	و	بلوچس ــروم	از	سیس ــه	ای	مح کار	در	نقط
ــداکاری	 ــت	وف ــه	درس	محب ــوزان	مدرس ــش	آم ــه	دان ــت	ب محب
مــی	دهــد	او	هــر	روز	صبــح	بــا	هزینــه	شــخص	اش	بــرای	دانــش	
آمــوزان	مدرســه	روســتای	»ســامانی«	از	توابــع	بخــش	»جزینــک«	
شهرســتان	زهــک	صبحانه	تهیه	مــی	کنــد	تــا	ذره	ای	از	محرومیت	

ایــن	منطقــه	را	برطــرف	کنــد.
وی	اظهــار	داشــت:	قصــه	کمــک	مــن	بــه	مدرســه	ام	مربــوط	بــه	
شــش	ســال	قبــل	اســت	در	آن	زمــان	یکــی	از	دانــش	آمــوزان	مــن	
مشــکل	خانوادگــی	داشــت	زیــرا	پــدر	و	مــادر	ایــن	دانــش	آمــوز	از	

هجی کردن فداکاری در مناطق دور افتاده شرقی/ اینجا مشق عشق می کنند

جواد قنبری
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ــادری	اش	را	 ــا	نام ــی	ب ــد	و	او	جــرات	رویاروی هــم	جــدا	شــده	بودن
نداشــت	و	از	دســت	نامــادری	اش	همیشــه	اذیــت	و	آزار	مــی	شــد	
ــه	مدرســه	مــی	 ــر	ب بطــوری	کــه	بیشــتر	اوقــات	ایــن	کــودک	دی
آمــد	و	اکثــر	اوقــات	ضعــف	شــدیدی	داشــت	چــون	نامــادری	اش	از	

صبحانــه	دادن	بــه	ایــن	کــودک	دریــغ	مــی	کــرد.
ــع	 ــن	موضــوع	شــدم	و	مطل ــر	ای ــن	پیگی ــا	اینکــه	م ــزود:	ت وی	اف
شــدم	کــه	بــه	دلیــل	اعتیــاد	خانــواده	ایــن	کــودک،	پــدرو	مــادرش	

از	هــم	طــاق	گرفتــه	انــد	وایــن	کــودک	هــر	روز	توســط	نامــادری	
ــه	 ــود	و	جرق ــی	ش ــت	م ــه	آن	آزار	و	اذی ــدادن	ب ــه	ن ــا	صبحان اش	ب
ــه	دانــش	آمــوزان	از	ایــن	قصــه	شــکل	گرفــت. ــه	دادن	ب صبحان

ریگــی	ادامــه	داد:	هــر	روز	بــا	هزینــه	شــخصی	ام	بــه	ایــن	کــودکان	
صبحانــه	کامــل	مــی	دادم	و	بعدهــا	بــا	درد	دل	بــا	این	کــودکان	آگاه	
شــدم	و	متوجــه	شــدم	کــه	در	بیــن	کــودکان	ایــن	مدرســه	چهــار	
ــدان	 ــه	فرزن ــودک	ک ــن	ک ــد	و	چندی ــون	دارن ــرطان	خ ــودک	س ک

طــاق	و	حتــی	بــی	سرپرســت	و	بدسرپرســت	هســتند	نیــز	در	بیــن	
کــودکان		ایــن	مدرســه	وجــود	دارنــد	وایــن	باعــث	ترغیــب	بیشــتر	

مــن	در	ایــن	امــر	شــده	اســت.
وی	گفــت:	متاســفانه	در	برخــی	خانــواده	هــای	روســتایی	کــه	فرزند	
محصــل	دارنــد	فقرخانــواده،	اعتیــاد	والدین،	طــاق،	بی	سرپرســت	
بــودن	و	بــد	سرپرســت	باعــث	مــی	شــودکودکان	از	تحصیــل	بــاز	

بماننــد	وتحصیــل	را	رهــا	کنند.
ــی	 ــه	حت ــترکودکانی	ک ــده	بیش ــث	ش ــن	کار	باع ــزود:	ای وی	اف
محصــل	نیســتند	و	در	همیــن	روســتا	نیــز	زندگــی	مــی	کننــد	اکثــر	
اوقــات	بــرای	صبحانــه	بــه	مدرســه	بیاینــد	و	موجــب	ترغیــب	بقیــه	

ــه	تحصیــل	شــده	اســت. کــودکان	ایــن	روســتا	ب
ایـن	معلم	فـداکار	بـا	اشـاره	به	کمـک	همکارانـش	بـرای	کمک	به	
این	کـودکان،	ادمه	داد:	امسـال	با	کمک	چندین	خیر	پوشـاک	سـال	

جدیـد	تمامـی	دانـش	آمـوزان	که	صد	نفر	هسـتند	تهیه	شـد.
وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	در	ایــن	مدرســه		نیمــی	از	دانــش	آمــوزان	
دختــر	و	نیمــی	از	دانــش	آمــوزان	پســر	هســتند	و	بیشــتر	اوقــات	بــا	
کمــک	وهمیــاری	خــود	دانــش	آمــوزان	نظافــت	مدرســه	و	آمــاده	

کــردن	صبحانــه	انجــام	مــی	شــود.
ــن	 ــان	ای ــای	معلم ــداکاری	ه ــی	از	ف ــه	های ــا	نمون ــن	تنه ــه	ای البت
خطــه	از	ایــران	اســامی	بــود	و	گرنــه	نــام	معلمــان	شــهید	اســتان	
سیســتان	و	بلوچســتان	کــه	در	طــی	ایــن	ســال	هــا	بــا	ایثــار	جــان	
خــود	در	راه	علــم	و	دانــش	جــان	فشــانی	کردنــد	همــواره	در	تاریــخ	

ایــن	ســرزمین	جــاودان	مــی	مانــد.

بیــش از دو دهــه از رونــد خشــک شــدن 
ــه ای  ــذرد، دو ده ــه می گ ــه ارومی دریاچ
کــه بی توجهــی مســئوالن بــه همــراه 
وعده هــای شــعاری دولت هــا هــرروز 

ــزوده اســت.  ــر عمــق بحــران اف ب

ــال	 ــده	و	هرس ــال	۷۶	آغازش ــه	از	س ــه	ارومی خشــک	شــدن	دریاچ
ــا	اینکــه	9۶	درصــد	 40	ســانتیمتر	از	عمــق	آب	آن	کــم	می	شــد	ت
از	مســاحت	دریاچــه	ارومیــه	تــا	ســه	ســال	گذشــته	از	بیــن	رفــت.
عمــق	فاجعــه	تــا	جایــی	پیــش	رفــت	کــه	احیــای	دریاچــه	یکــی	
ــا	تشــکیل	 ــت	و	ب ــرار	گرف ــم	ق ــت	یازده ــی	دول ــعارهای	اصل از	ش
ــاز	 ــا	وارد	ف ــد	وعده	ه ــرر	ش ــه	مق ــه	ارومی ــای	دریاچ ــتاد	احی س
عملیاتــی	شــوند	اما	تزریــق	ناچیــز	اعتبــارات	و	آمــاده	نبــودن	برخی	
ــز	 ــعارها	ناچی ــدن	ش ــی	ش ــد	عمل ــد	رون ــب	ش ــاخت	ها	موج زیرس

ــری	داشــته	باشــد. ــوده	و	شــتاب	کمت ب

lبه مرحمت باران!
ــراه	ســیاب	های	 ــه	هم ــای	شــدید	ب ــر	بارندگی	ه در	دو	ســال	اخی
اخیــر	موجــب	شــده	شــاهد	بهبــود	نســبی	وضــع	دریاچــه	ارومیــه	
باشــیم	امــا	ایــن	رونــد	تــا	احیــای	کامــل	دریاچــه	ارومیــه	فاصلــه	

ــی	دارد. طوالن
ــاورزی	 ــار	در	اراضــی	کش ــاری	تحت	فش ــعه	آبی ــد	توس ــد	کن رون
و	انتقــال	آب	در	کنــار	ســایر	طرح	هــای	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	
بــا	توجــه	بــه	فرارســیدن	فصــل	تبخیــر	آب	ایــن	ســؤال	را	ایجــاد	
ــد	 ــه	خواه ــاالب	چ ــن	ت ــش	روی	ای ــت	پی ــه	وضعی ــد	ک می	کن

ــود؟ ب
اســاس	 بــر	 نیــرو	 وزیــر	 معــاون	 اعــام	 اســاس	 بــر	
ــت	ســال	دیگــر	حجــم	 ــا	هف ــه	ت برنامه	ریزی	هــای	صــورت	گرفت
دریاچــه	ارومیــه	بــه	14	میلیــون	مترمکعــب	خواهــد	رســید	کــه	در	
ایــن	شــرایط	می	تــوان	گفــت	کــه	دیگــر	نگرانــی	بــرای	وضعیــت	

ــت. ــد	داش ــود	نخواه ــه	وج ــن	دریاچ ای
در	طــول	بیــش	از	دو	دهــه	بی	توجهــی	و	غفلــت،	وضعیــت	
دریاچــه	ارومیــه	بــه	شــرایط	کنونــی	مبتــا	شــده	اســت.	کاهــش	

ــای	 ــه	از	آب	ه ــتفاده	بی	روی ــنتی،	اس ــاورزی	س ــا،	کش بارندگی	ه
ــانی	 ــل	انس ــی	و	عوام ــع	آب ــب	مناب ــرف	نامناس ــی،	مص زیرزمین
عنــوان	 زیســت	محیطی	 بحــران	 ایــن	 دالیــل	 مهم	تریــن	
ــال	 ــه		بااین	ح ــد	ک ــود	می	آی ــه	وج ــؤال	ب ــن	س ــا	ای ــود،	ام می	ش
و	بــا	منابــع	مالــی	محــدود	چگونــه	می	تــوان	انتظــار	داشــت	هفــت	

ــود؟ ــده	ش ــی	زن ــاالب	بین	الملل ــن	ت ــده	ای ــال	آین س
تبدیــل	دریاچــه	ارومیــه	بــه	کانــون	ریزگردهــا	در	خاورمیانــه،	وقــوع	
بادهــای	نمکــی،	تغییــر	اقلیــم،	بــروز	بیماری	هــای	نوظهــور،	از	بین	
رفتــن	کشــاورزی	و	معیشــت	مــردم	منطقــه	و	مهاجــرت	بخشــی	از	
هــزاران	آســیب	و	تبعــات	منفــی	ناشــی	از	خشــک	شــدن	دریاچــه	
ــده	 ــئوالن	واقع	ش ــت	مس ــورد	غفل ــال	ها	م ــه	س ــوده	ک ــه	ب ارومی

اســت.
دریاچــه	ارومیــه	در	شــمال	غربــی	ایــران	و	بیــن	دو	اســتان	
ــی	قرارگرفتــه	و	بزرگ	تریــن	 آذربایجــان	شــرقی	و	آذربایجــان	غرب

ــاالنه	 ــر	س ــال	های	اخی ــه	در	س ــت	ک ــور	اس ــی	کش ــه	داخل دریاچ
ــه	در	 ــده	به	طوری	ک ــته	ش ــطح	آن	کاس ــانتی	متر	از	س ــدود	40	س ح

ــد. ــپری	می	کن ــود	را	س ــی	خ ــای	بحران ــر	روزه ــال	حاض ح
ــراز	آب	 ــطح	ت ــی	س ــوم	ارتفاع ــون	رق ــی	۷5-	۷4	تاکن ــال	آب از	س
ــال	های	 ــول	س ــرده	و	در	ط ــی	پیداک ــیر	نزول ــه	س ــه	ارومی دریاچ
ــی	 ــی	بخش ــی	و	محل ــی،	مل ــای	بین	الملل ــود	تاش	ه ــر	باوج اخی
ــه	کاســته	شــده	 ــا	در	ارومی ــن	دریاچــه	شــور	دنی از	مســاحت	دومی

ــت. اس
ــون(		 ــک	دو	دهــه	پیــش	تاکن ــات	انجام	شــده	)نزدی ــر	تحقیق ــا	ب بن
نمــودار	تــراز	آب	پــارک	ملــی	دریاچــه	ارومیــه	رو	بــه	پاییــن	اســت	و	
مطالعــات	مدیریــت	زیســت	بوم	حوضــه	آبریــز	دریاچــه	ارومیــه	کــه	
ــه	اتمــام	رســیده،	نشــان	می	دهــد	 ــی	ب ــک	جهان ــا	همــکاری	بان ب
دریاچــه	ارومیــه	به	عنــوان	دومیــن	دریاچــه	شــور	جهــان	روزهــای	

ــد. ــی	را	طــی	می	کن ــم	و	بحران ــی	وخی خیل
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جامعــه ایـــران

lدریاچه ها وضعیت ناراحت کننده ای دارند
به	رغــم	اقداماتــی	کــه	در	طــول	ســال	های	گذشــته	در	
ــان	 ــا	خــود	متولی ــه	انجام	شــده	ام حــوزه	دریاچــه	ارومی
ــای	دریاچــه	اذعــان	 ــر	بارندگی	هــا	در	احی ــه	تأثی هــم	ب
دارنــد	به	طوری	کــه	رئیــس	ســازمان	مدیریــت	بحــران	
ــداری	 ــر	مق ــال	اخی ــی	دو	س ــد:	در	یک ــور	می	گوی کش
ــادل	 ــر	مع ــای	اخی ــده	و	در	بارندگی	ه ــر	ش ــع	بهت وض
حــدود	10	ســال	آب	بــه	دریاچــه	ارومیــه	اضافــه	شــد.
ــا	 ــروز	دریاچه	ه ــه	ام ــد	ک ــد	می	کن ــه	تأکی ــار	البت نج
وضعیــت	 پریشــان	 تــا	 هامــون	 از	 کشــور	 در	
ناراحت	کننــده	ای	دارنــد	و	دریاچــه	نمــک	هــم	در	حــال	

احتضــار	اســت.
ــه	فعالیت	هــای	انجام	شــده	در	 ــم	و	امیدهــا	نســبت	ب بی
حــوزه	دریاچــه	ارومیــه	را	می	تــوان	در	ســخنان	اســاتید	

دانشــگاهی	داخلــی	و	خارجــی	هم	دید.	اســتاد	دانشــگاه	ملبــورن	در	
پاســخ	بــه	پرسشــی	مبنــی	بــر	اینکــه	پســاب	های	تصفیه	شــده	ای	
کــه	به	قصــد	احیــا	بــه	دریاچــه	ارومیــه	ســرازیر	می	شــوند	مشــکلی	
بــرای	زیســتمندان	آن	ایجــاد	نمی	کننــد	گفــت:	می	دانیــم	حداقــل	
شــوری	الزم	بــرای	زندگــی	آرتمیــا	چقــدر	اســت	امــا	بایــد	ببینیــم	
اثــرات	ورود	ایــن	پســاب	های	تصفیه	شــده	چیســت	و	درصــد	
ــرای	 ــران	ب ــم	ای ــت.	تصمی ــدر	اس ــود	چق ــه	وارد	می	ش ــابی	ک پس
ــا	شــاید	 اســتفاده	از	پســاب	تصفیه	شــده	تحســین	برانگیز	اســت	ام
نهایتــاً	یــک	درصــد	آب	موردنیــاز	دریاچــه	را	هــم	تأمیــن	نکنــد.	اگر	
ــاری	 ــره	وری	آبی ــاورزی	و	به ــوزه	کش ــرمایه	گذاری	در	ح ــن	س ای

ــود. ــد	ب ــر	خواه ــاً	نتیجه	بخش	ت ــود	قطع ــام	ش انج
ــد	 ــش	می	یاب ــادی	افزای ــعه	اقتص ــه	توس ــرد:	هرچ ــح	ک وی	تصری
محیط	زیســت	خراب	تــر	می	شــود	و	نمونــه	آن	چیــن	اســت	
ــی	 ــای	اصل ــی	از	دغدغه	ه ــده	و	یک ــتش	ویران	ش ــه	محیط	زیس ک
مردمــش	بــه	شــمار	مــی	رود.	در	ایــران	هــم	دریاچــه	ارومیــه	مثالــی	
از	وضعیــت	محیط	زیســت	اســت	کــه	اکنــون	نه	فقــط	بــرای	ایــران	

کــه	بــرای	دنیــا	مهــم	اســت.
اســتاد	دانشــگاه	ملبــورن	اذعــان	کــرد:	در	بازدیدهایــی	کــه	داشــتیم	
متوجــه	شــدیم	ســتاد	احیــای	دریاچــه	ارومیه	کارهــای	خوبــی	انجام	
داده	اســت	امــا	ایــن	تنهــا	یــک	شــروع	اســت	و	دریاچــه	دیگــر	بــه	

وضعیــت	دویســت	ســال	قبــل	خــود	برنخواهــد	گشــت.
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ــه	در	خصــوص	 ــای	دریاچــه	ارومی ــر	اســتانی	ســتاد	احی ــر	دفت مدی
آخریــن	وضعیــت	دریاچــه	ارومیــه	گفــت:	هم	اکنــون	بــا	توجــه	بــه	
ــه	 ــه	ارومی ــود	دریاچ ــد	بهب ــاهد	رون ــر	ش ــیاب	اخی ــا	و	س بارش	ه
هســتیم.	همچنیــن	طــرح	تثبیــت	آب	و	وضعیــت	دریاچــه	ارومیــه	
ــی	آغازشــده	اســت. ــه	آب ــن	پهن ــای	ای اجــرا	و	از	امســال،	دوره	احی
ــه	 ــای	دریاچــه	ارومی 	فرهــاد	ســرخوش	اظهــار	داشــت:	ســتاد	احی
ــاز	و	در	 ــن	دریاچــه	را	آغ ــا	ای ــرای	احی ــی	ب در	گام	نخســت	مطالعات
ــرای	 ــی	ب ــه	نهای ــای	چهل	گان ــن	طرح	ه ــان	ممک ــریع	ترین	زم س
ــور	 ــی	کش ــی	داخل ــه	آب ــن	پهن ــه	را	در	بزرگ	تری ــای	دریاچ احی

ــرد. ــروع	ک ش
وی	ادامــه	داد:	انتقــال	آب	بیــن	حوضــه	ای،	تثبیــت	آب	موجــود	در	
حوضــه	دریاچــه	ارومیــه،	اســتفاده	از	آبیاری	هــای	نویــن	در	بخــش	
کشــاورزی	بــا	توجــه	بــه	ســهم	بیــش	از	90	درصــدی	ایــن	بخــش	
از	مصــرف	آب	و	فعالیت	هــای	فرهنگــی،	آموزشــی	و	ترویجــی	

ــود. ــی	ب ــن	اقدام	هــای	عملیات ــه	ای ازجمل
ســرخوش	عنــوان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	44	پــروژه	توســط	شــش	
دســتگاه	اجرایــی	در	حــوزه	آبریــز	دریاچــه	ارومیــه	در	حال	اجراســت.
ــا	اشــاره	بــه	 مدیــر	دفتــر	اســتانی	ســتاد	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	ب
ــاری،	 ــال	ج ــه	در	س ــه	ارومی ــوزه	دریاچ ــروژه	در	ح ــرای	44	پ اج
مهم	تریــن	پــروژه	احیــا	را	انتقــال	آب	از	»کانــی	ســیب«	بــه	
دریاچــه	ارومیــه	عنــوان	کــرد	کــه	بــا	اجــرای	ایــن	پــروژه	ســاالنه	
۶50	میلیــون	مترمکعــب	آب	وارد	پیکــره	دریاچــه	ارومیــه	می	شــود.

ــیفت کاری  ــه ش ــتگاه tbm و س ــتقرار دو دس ــا اس ــت: ب وی گف
حــدود	9	کیلومتــر	و	۲00	متــر	از	آن	اجــرا	شــده	اســت	کــه	

پیش	بینــی	می	شــود	ایــن	پــروژه	ســال	9۸	بــه	بهره	بــرداری	
ــد. برس

ــای	 ــتاد	احی ــوزه	س ــتانی	ح ــت	اس ــرد:	مدیری ــه	ک ــرخوش	اضاف س
دریاچــه	در	آذربایجــان	غربــی	و	کردســتان	در	ارومیه	مســتقر	اســت	
و	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	۷0	درصــد	حــوزه	در	ایــن	اســتان	قــرار	دارد	
در	ســال	95	بیــش	از	۷0	درصــد	بودجــه	بــه	ایــن	اســتان	اختصاص	

یافــت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تــراز	دریاچــه	ارومیــه	در	شــرایط	
ــاری	 ــال	ج ــدای	س ــه	ابت ــبت	ب ــه	نس ــت	ک ــی	1۲۷0.۸۶	اس فعل
10	ســانتی	متر	افزایــش	دارد،	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	اقدامــات	
انجام	گرفتــه	و	بارش	هــای	صــورت	گرفتــه،	در	ســال	جــاری	
ــه	 ــه	ارومی ــره	دریاچ ــب	آب	وارد	پیک ــون	مترمکع ــدود	190	میلی ح

ــت. ــده	اس ش
ســرخوش	در	ایــن	خصــوص	کــه	چــه	عواملــی	در	بــه	وجــود	آمدن	
ــال	 ــت:	در	ح ــتند	گف ــل	هس ــه	دخی ــه	ارومی ــی	دریاچ ــرایط	فعل ش
ــه	 ــای	دریاچ ــتاد	احی ــب	س ــه	در	قال ــی	ک ــام	طرح	های ــر	تم حاض
ارومیــه	اجراشــده	یــا	در	دســت	اجــرا	هســتند	جــزو	وظایــف	ذاتــی	
ــی	 ــون	اجرای ــفانه	تاکن ــه	متأس ــت	ک ــی	اس ــتگاه	های	اجرای دس

نشــده	اند.

ــورد  lاصــالح الگــوی کشــت بخــش کشــاورزی م
توجــه قــرار گیــرد

ــدود	41۲	 ــال	های	94	و	95	ح ــه	در	س ــان	اینک ــا	بی ــرخوش	ب س
ــرقی	 ــی	و	ش ــان	غرب ــتان	های	آذربایج ــی	در	اس ــر	الیروب کیلومت
انجــام	گرفتــه	اســت،	اضافــه	کــرد:	در	بحــث	اجــرای	پروژه	هــای	
ســتاد	احیــا	دریاچــه	ارومیــه	ســه	محــور	اساســی	رعایــت	شــده	و	
ــامل	 ــه	ش ــده	ک ــه	ش ــن	دریاچ ــی	ای ــت	آب ــود	وضعی ــب	بهب موج
الیروبــی	رودخانه	هــا	بــه	عنــوان	مجــاری	وردی	آب،	اتصــال	
ــی	در	 ــه	جوی ــای	صرف ــرای	طرح	ه ــیمینه	رود،	اج ــه	رود	و	س زرین
ــز	 مصــرف	آب	کشــاورزی	و	رهاســازی	آب	ســدهای	حوضــه	آبری

ــت. ــه	اس ــه	ارومی دریاچ
مدیــر	اســتانی	ســتاد	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	بــه	پروژه	هــای	جهــاد	
ــاره	و	 ــه	اش ــه	ارومی ــای	دریاچ ــتای	احی ــتان	در	راس ــاورزی	اس کش
ــرای	 ــح	کــرد:	کاهــش	مصــرف	آب	در	بخــش	کشــاورزی	ب تصری
احیــای	دریاچــه	ارومیــه	ضــروری	اســت	کــه	در	ایــن	راســتا	توســعه	
آبیــاری	نویــن	و	تغییــر	الگــوی	کشــت	محصــوالت	کشــاورزی	از	

راهکارهــای	جبــران	کــم	آبــی	اســت.
وی	ادامـه	داد:	تاکنـون	شـش	هـزار	و	500	هکتـار	از	زمین	هـای	
کشـاورزی	بـه	آبیـاری	تحـت	فشـار	مجهـز	و	1۲0	هـزار	هکتـار	از	
زمین	هـای	کشـاورزی	بـه	اطاعـات	کاداسـتر	اضافه	شـده	اسـت.
ســرخوش	بــا	اشــاره	بــه	کشــت	چغنــدر	قنــد	بــه	عنــوان	محصــول	
پــرآب	بــر	در	اســتان	آذربایجــان	غربــی	بیــان	کــرد:	تمکیــن	نکردن	
ــد	در	 ــدر	قن ــت	چغن ــطح	زیرکش ــا	س ــده	ت ــب	ش ــاورزان	موج کش
اســتان	همچنــان	بــاال	باشــد	بــه	طــوری	کــه	قــرار	بــود	حــدود	1۲	
هــزار	هکتــار	چغنــدر	کاشــته	شــود	ولــی	بیــش	از	1۷	هــزار	هکتــار	

کاشــته	شــد.
ــری	از	 ــار	جلوگی ــت	در	کن ــوی	کش ــاح	الگ ــرد:	اص ــد	ک وی	تاکی
ــه	 ــز	دریاچــه	ارومی ــر«	حوضــه	آبری ــر	آب	ب توســعه	کشــاورزی	»پ

بــه	منظــور	تأمیــن	حــق	آبــه	ایــن	پهنــه	آبــی	از	اهمیت	
ــد	اعمــال	شــود. ــه	بای خاصــی	برخــوردار	اســت	ک

ــه	 ــق	آب ــال	ح ــه	امس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــرخوش	ب س
دریاچــه	ارومیــه	را	3۷0	میلیــون	متــر	مکعــب	در	نظــر	
ــازی	 ــه	رهاس ــی	دریاچ ــره	آب ــه	پیک ــه	ب ــد	ک گرفته	ان
ــد	 ــته	1۶	درص ــال	گذش ــرد:	در	س ــار	ک ــود،	اظه می	ش
ــز	 ــال	نی ــده	و	امس ــره	ش ــاورزی	ذخی ــای	کش از	آب	ه
ــا	 ــزان	ب ــن	می ــه	ای ــه	شــدن	هشــت	درصــد	ب ــا	اضاف ب
ذخیــره	ســازی	۲4	درصــد	از	آب	ایــن	حــوزه	در	پشــت	
ــره	 ــه	پیک ــاورزی	ب ــل	کش ــام	فص ــد	از	اتم ــدها	بع س

دریاچــه	رهــا	می	شــود.
ــه	 ــه	ارومی ــای	دریاچ ــتاد	احی ــتانی	س ــر	اس ــر	دفت مدی
همچنیــن	از	مطالعــه	انتقــال	آب	دریاچــه	وان	بــه	
ــح	داد:	مطالعــه	ایــن	 ــر	داد	و	توضی ــه	خب دریاچــه	ارومی
طــرح	در	دســتور	کار	ســتاد	احیــا	قــرار	گرفتــه	اســت	کــه	در	صورت	

ــود. ــی	می	ش ــرف	عملیات ــت	دو	ط موافق

lافزایش 80 سانتیمتری ارتفاع آب دریاچه ارومیه
پرویــز	آراســته	مدیــرکل	حفاظــت	محیط	زیســت	آذربایجــان	غربی	
از	افزایــش	۸0	ســانتیمتری	ارتفــاع	آب	دریاچــه	ارومیــه	خبــر	داد	و	
گفــت:	عوامــل	انســانی	یکــی	از	مهم	تریــن	عوامــل	خشــک	شــدن	

دریاچــه	ارومیــه	اســت.
ــرای	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	 وی	خاطرنشــان	کــرد:	از	ســال	9۲	ب
تــاش	می	کنیــم	تــا	آب	دریاچــه	را	تثبیــت	کنیــم	و	در	ایــن	
راســتا	از	کاهــش	34	ســانتی	متری	دریاچــه	در	هرســال	جلوگیــری	
کرده	ایــم	کــه	در	نــوع	خــود	بســیار	خــوب	اســت	و	در	ایــن	
ــرد	 ــی	ک ــر	چشم	پوش ــای	اخی ــش	بارندگی	ه ــد	از	افزای ــان	نبای می
ــوده	 ــای	دریاچــه	مناســب	ب ــوان	گفــت	اقدامــات	ســتاد	احی و	می	ت

ــت. اس
ــاون	 ــه	مع ــرد	ک ــی	صــورت	می	گی ــته	در	حال ــارات	آراس ــن	اظه ای
ــر	 ــری	اخی ــت	خب ــتان	در	نشس ــت	اس ــی	اداره	کل	محیط	زیس فن
ــال	 ــه	در	ح ــه	ارومی ــی	دریاچ ــراز	آب ــع	ت ــت:	وض ــه	اس ــود	گفت خ
ــا	 ــه	ب ــدار	در	مقایس ــن	مق ــه	ای ــت	ک ــر	اس ــر	1۲۷0.۸5	مت حاض
مدت	زمــان	مشــابه	ســال	قبــل	1۶	ســانتی	متر	کاهــش	دارد.

حجــت	جبــاری	از	کاهــش	۲9	درصــدی	بارندگــی	در	حــوزه	آبریــز	
ــره	 ــال	حاضــر	ذخی ــزود:	در	ح ــر	داد	و	اف ــم	خب ــه	ه ــه	ارومی دریاچ
ــن	در	 ــت	و	ای ــب	اس ــارد	مترمکع ــه	۲	و	4	میلی ــه	ارومی ــی	دریاچ آب
ــتان،	 ــر	در	اس ــا	و	ســیاب	اخی ــر	بارندگی	ه ــه	براث ــی	اســت	ک حال
ــه	شــده	اســت. ــه	ارومی ــب	آب	وارد	دریاچ ــون	مترمکع 300	میلی

lآنچه باقی ماند: تأسف و کویر نمک
پــارک	ملــی	دریاچــه	ارومیــه	بــا	ویژگی	هــای	خــاص	خــود	بعــد	از	
دریاچــه	شــور	بحــر	المیــت	در	دنیــا	به	عنــوان	دومیــن	دریاچه	شــور	
ــوان	 ــه	به	عن ــن	دریاچ ــت،	ای ــه	شــمار	می	رف ــان	ب ــزرگ	در	جه و	ب
ــزرگ	و	 ــره	ب ــودن	10۲	جزی ــا	دارا	ب ــی	ب ــاالب	دائم ــن	ت بزرگ	تری
ــادی	را	در	دل	خــود	جــای	داده	 کوچــک	در	اســتان	قابلیت	هــای	زی
بــود	کــه	امــروز	جــز	تأســف	و	کویــری	از	نمــک	چیــزی	از	آن	باقــی	

نمانــده	اســت.
ــه،	 ــورت	گرفت ــی	ص ــی	های	کارشناس ــاس	بررس ــر	اس ــد	ب هرچن
سدســازی،	ســاخت	و	اتمــام	میان	گــذر	شــهید	کانتــری،	مصــرف	
ــه	آب	در	بخــش	کشــاورزی،	اســتفاده	بیش	ازحــد	آب	هــای	 بی	روی
ــی	 ــعه	غیراصول ــراه	توس ــه	هم ــاز	ب ــای	غیرمج ــی،	چاه	ه زیرزمین
زمین	هــای	کشــاورزی	از	دالیــل	بــروز	بحــران	خشک	ســالی	
دریاچــه	ارومیــه	شــده	اســت	امــا	کاهــش	میــزان	بارش	هــا	ســهم	

ــان	داشــته	اســت. ــادی	در	ایــن	می زی
متأســفانه	عمــق	حادثــه	تــا	جایــی	اســت	کــه	هزینه	هــای	
میلیــاردی	بــرای	احیــای	ایــن	تــاالب	بین	المللــی،	برگــزاری	
ده	هــا	همایــش	بین	المللــی،	ملــی	و	محلــی	نیــز	تاکنــون	نتوانســته	
ــه	کاهــش	 ــروز	خشک	ســالی	و	ادام ــل	ب ــه	دلی چاره	ســاز	شــود	و	ب
ــت	محیطی	 ــه	زیس ــن	فاجع ــعت	ای ــر	وس ــرروز	ب ــا	ه بارندگی	ه

افــزوده	می	شــود.
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وقتی سودجویی 
اشک مریم را به 

بازارسرازیرمی کند/
نابودی الله  واژگون

دامنــه هــای ســنگالخی اســتان مرکزی 
همزمــان بــا بهــار، عرصــه رویــش اللــه 
ــازار  ــوداگران ب ــا س ــت ام ــون اس واژگ
ــه  ــد و ب ــته ان ــای ننشس ــم از پ ــا ه اینج
بهــای انقــراض ایــن گل، بــازار طــی 

ــی شــود.  ــو از آن م ــار ممل فصــل به

گل	»اشــک	مریــم«	یــا	اللــه	واژگــون	از	جملــه	ذخایــر	ارزشــمند	
طبیعــی	کشــورمان	اســت	کــه	بــه	عنــوان	یــک	اثــر	طبیعــی	ملــی	
از	ســال	۷5	بــه	مجموعــه	میــراث	طبیعــی	تحــت	مدیریــت	منابــع	
طبیعــی	و	ســازمان	حفاظــت	از	محیــط	زیســت	کشــور	پیوســت.

ــق	 ــه	در	مناط ــتند	ک ــی	هس ــای	وحش ــون	گل	ه ــای	واژگ الله	ه
صخــره	ای	بــا	آب	و	هــوای	خنــک	در	فصــل	بهــار	می	روینــد،	امــا	
دســت	دخالــت	عامــل	انســانی	ایــن	گل	هــا	را	از	زادگاه	رویششــان	
دور	می	کنــد	غافــل	از	آن	کــه	ایــن	گل	تنهــا	در	ایــن	مناطــق	اســت	

ــد. ــد	می	کن ــود	و	رش ــکوفا	می	ش ــه	ش ک
ــا	 ــم«	ی ــک	مری ــد	گل»اش ــرای	تول ــی	ب ــار،	زمان ــاز	فصــل	به آغ
اللــه	واژگــون	در	پهنــه	دشــت	های	اســتان	مرکــزی	اســت	
ــن	گل	 ــو	از	ای ــازار	گل	طــی	فصــل	بهــار	ممل ــی	کــه	ب ــا	در	حال ام
ــد.	 ــرض	نابودی	ان ــش	آن	در	مع ــی	روی ــود،عرصه	های	طبیع می	ش
اشــک	مریــم	کــه	در	فصــل	بهــار	و	ماه	هــای	فروردیــن	و	
اردیبهشــت	می	رویــد	بیــن	100	تــا	1۲0	ســانتیمتر	از	ســطح	زمیــن	
قــد	می	کشــد.	ایــن	گل	بــرای	اولیــن	بــار	در	ســال	15۷۶	میــادی	
ــه	 ــی	از	منطق ــت	اروپای ــت	دوس ــردان	طبیع ــیله	جهانگ ــه	وس ب

ــد. ــال	داده	ش ــا	انتق ــاط	اروپ ــر	نق ــش	و	دیگ ــه	اتری ــرس	ب زاگ
ایــن	گونــه	گیاهــی	اســتقامت	زیــادی	در	برابــر	ســرما	و	ســازگاری	
ــه	 ــره	ای	دارد	و	چنانچ ــنگاخی	و	صخ ــای	س ــا	دامنه	ه ــژه	ای	ب وی
زیســتگاه	ایــن	گل	بــه	وســیله	انســان	ها	و	دام	هــا	تخریــب	نشــود،	
ــا	رویــش	 ــی	پوشــاندن	عرصه	هــای	وســیعی	از	طبیعــت	را	ب توانای

ــا	دارد. هــزاران	شــاخه	زیب
ایـن	گونـه	گیاهـی،	چهارمیـن	اثـر	طبیعـی	ملـی	ایـران	اسـت	و	در	
برخـی	اسـتان	های	کشـور	از	جملـه	مناطقـی	از	اسـتان	مرکـزی	
همچـون	خمیـن،	اراک	و	آشـتیان	می	روید	که	متاسـفانه	ایـن	روزها	
بـه	دلیل	چـرای	بی	رویـه	دام،	تخریب	زیسـتگاه	برای	ایجـاد	اراضی	
کشـاورزی،	برداشـت	بی	رویـه	این	گیاه	بـرای	عرضه	به	بـازار	گل	و	

عوامـل	دیگـر،	در	خطـر	انقراض	قـرار	گرفته	اسـت.
	

lدخالــت انســان و ســودجویی عامــل نابــودی 
عرصه هــای رویــش گل اللــه واژگــون

ــار	داشــت:	 ــن	رابطــه	اظه ــط	زیســت	در	ای ــک	کارشــناس	محی ی
ــای	 ــن	عرصه	ه ــرار	گرفت ــراض	ق ــر	انق ــل	در	خط ــن	عام مهم	تری
رویــش	گل	اللــه	واژگــون	در	اســتان	مرکــزی،	دخالــت	انســان	در	

ــت. ــودجویی	اس ــا	و	س ــن	عرصه	ه ای
علــی	اکبــری	افــزود:	بــه	دلیــل	زیبایــی	خــاص	و	شــمایل	منحصــر	
ــای	 ــی	از	عرصه	ه ــوال	بخش ــن	گل	دارد	معم ــه	ای ــردی	ک ــه	ف ب
رویــش	ایــن	گل	مــورد	تهاجــم	عامل	انســانی	قــرار	گرفتــه	و	از	بین	
مــی	رود	و	کســانی	کــه	بــه	ایــن	کار	اقــدام	می	کننــد،	بایــد	بداننــد	
کــه	عرصــه	رویــش	ایــن	گل	دشــت	ها	و	مناطــق	صخــره	ای	اســت	

ــد. و	در	فضاهــای	دیگــر	همچــون	باغچــه	رشــد	نمی	کن

وی	بیــان	داشــت:	برخــی	دیگــر	از	افــراد	نیــز	کــه	بــا	قصــد	کســب	
ــز	 ــد	نی ــدن	آن	می	کنن ــه	چی ــدام	ب ــن	گل	اق ــروش	ای ــد	و	ف درآم
ــه	 ــن	گل	را	ب ــادی	از	عرصه	هــای	رویــش	ای هــر	ســاله	بخــش	زی
ــتان	 ــی	اس ــرارزش	طبیع ــرمایه	پ ــن	س ــانند	و	ای ــودی	می	کش ناب

ــد. ــرار	می	دهن ــراض	ق ــر	انق ــرض	خط ــزی	را	در	مع مرک

lضــرورت انجــام طرح هــای مطالعاتــی بــرای 
ــراض آن ــری از انق ــون و جلوگی ــه واژگ ــر الل تکثی
ــت	از	 ــدم	مراقب ــرد:	ع ــد	ک ــت	تاکی ــط	زیس ــناس	محی ــن	کارش ای
عرصه	هــای	رویــش	ایــن	گیــاه	و	چــرای	دام	در	ایــن	مناطــق	نیــز	
ــودی	دشــت	های	گل	 عامــل	تاثیرگــذار	دیگــر	در	ایجــاد	خطــر	ناب

ــم	اســت. اشــک	مری
اکبــری	گفــت:	گل	»اشــک	مریــم«	یــا	اللــه	واژگــون	بــه	عنــوان	
یــک	اثــر	طبیعــی	ملــی	در	کشــور	بــه	ثبــت	رســیده	کــه	نشــان	از	
اهمیــت	و	منحصــر	به	فــردی	این	ذخیــره	طبیعــی	دارد	و	بــه	همین	
دلیــل	ســازمان	های	متولــی	محیــط	زیســت	و	منابــع	طبیعــی	بایــد	
بــرای	حفــظ	عرصه	هــای	رویــش	ایــن	گل	کمیــاب	کــه	بیشــتر	در	
ــد	 ــار	رش ــاه	در	فصــل	به ــی	کوت ــرس	و	طــی	مدت ــای	زاگ دامنه	ه
ــن	 ــا	ای ــد	ت ــزی	کنن ــه	ری ــی	اجــرا	کــرده	و	برنام ــد	طرح	های می	کن

گیــاه	از	خطــر	انقــراض	مصــون	بمانــد.
وی	تاکیــد	کــرد:	بایــد	در	زمینــه	حفــظ	و	تکثیــر	ایــن	گیــاه	کمیاب،	
ــن	گل	 ــرورش	ای ــه	پ ــا	زمین ــات	کارشناســی	انجــام	شــده	ت مطالع
ــون	 ــه	واژگ ــه	گل	هــای	الل ــز	فراهــم	شــود	چراک ــا	نی در	گلخانه	ه
قابلیــت	تکثیــر	از	طریــق	کشــت	گلخانــه	ای	را	دارنــد	و	ایــن	حرکت	
خــوب	و	تاثیرگــذاری	اســت	چراکــه	از	انقــراض	ایــن	گونــه	کمیــاب	

ــود. ــری	می	ش ــی	جلوگی گیاه
	

lعرصه هــای رویــش اللــه واژگــون در اســتان 
ــت ــد اس ــرض تهدی ــزی در مع مرک

ــزداری	اســتان	 ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــرکل	مناب یوســف	یوســفی،	مدی
ــوان	 ــه	عن ــون	ب ــای	واژگ ــت:	الله	ه ــار	داش ــز	اظه ــزی	نی مرک
شــاه	گل	عرصه	هــای	طبیعــی	اســتان	مرکــزی	در	معــرض	خطــر	
ــل	 ــه	دلی ــر	ب ــال	های	اخی ــفانه	در	س ــرار	دارد	و	متاس ــراض	ق انق
دخالــت	انســان،	عرصه	هــای	محــل	رویــش	گل	اللــه	واژگــون	در	
اســتان	مرکــزی	بــه	شــدت	مــورد	تهدیــد	قــرار	گرفتــه	و	کاهــش	

ــه	اســت. یافت
ــت	 ــا	طبیع ــودجو	ی ــراد	س ــی	اف ــار	برخ ــل	به ــزود:	در	فص وی	اف
گردهــا	ایــن	گل	زیبــا	و	کمیــاب	را	می	چیننــد	تــا	بــا	فــروش	گل	هــا	

ــد. ــا	کاشــت	در	باغچــه	منــزل	از	آن	اســتفاده	کنن ی
ــت:	 ــزی	گف ــتان	مرک ــزداری	اس ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــرکل	مناب مدی
بــرای	پیشــگیری	از	خطــر	انقــراض	گل	اللــه	واژگــون	طــی	چنــد	

ــع	 ــت	از	مناب ــرای	دام،	حفاظ ــت	چ ــای	مدیری ــر	طرح	ه ــال	اخی س
ــاه	 ــن	گی ــرق	در	عرصه	هــای	رویــش	ای ــع	داری	و	ق طبیعــی	و	مرت

اجــرا	شــده	اســت.
یوســفی	مهمتریــن	راهــکار	پیشــگیری	از	خطــر	انقــراض	ایــن	گیاه	
زینتــی	و	ســرمایه	طبیعــی	را	ارتقای	فرهنــگ	روســتاییان	و	طبیعت	
گــردان	بیــان	داشــت	و	گفــت:	هــر	جــا	کــه	اللــه	واژگــون	رشــد	و	
ــاالی	ســاکنان	آن	 ــدا	کــرده	اســت	نشــان	از	فرهنــگ	ب ــر	پی تکثی

منطقــه	دارد.

lحفاظــت از عرصــه هــای طبیعــی خــاص و کمیــاب 
نیازمنــد فرهنــگ ســازی اســت

ــی	»اشــک	 ــان	محل ــه	در	زب ــون	ک ــای	واژگ ــه	داد:	الله	ه وی	ادام
ــد	و	در	 ــنگاخی	می	روی ــق	س ــود	در	مناط ــده	می	ش ــم«	نامی مری
ــا	اواخــر	اردیبهشــت	 ــه	گل	می	نشــیند	و	ت ــاه	ب ــن	م اواخــر	فروردی

ــد. ــظ	می	کن ــود	را	حف ــای	خ ــاه	گل	ه م
مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	اســتان	مرکــزی	مهمتریــن	
ــتان	های	اراک،	 ــون	را	در	شهرس ــه	واژگ ــش	گل	الل ــق	روی مناط

خمیــن،	تفــرش،	ســاوه	و	آشــتیان	اعــام	کــرد.
یوســفی	بــا	بیــان	اینکــه	منابــع	طبیعــی	نقــش	اساســی	در	توســعه	
پایــدار	هــر	کشــور	دارد	اظهــار	داشــت:	برهمیــن	اســاس	جلوگیــری	
از	تخریــب	جنــگل	و	مراتــع	و	برنامــه	ریــزی	بــرای	بهــره	بــرداری	
ــن	 ــی	از	مهمتری ــدادادی	یک ــع	خ ــن	مناب ــی	از	ای ــح	و	اصول صحی
دغدغه	هــای	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	اســتان	مرکــزی	اســت.
	مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	اســتان	مرکــزی	بــا	تاکیــد	
بــر	اینکــه	برای	شــناخت	هــر	چــه	بیشــتر	از	اهمیــت	منابــع	طبیعی	
در	جامعــه	بایــد	فعالیت	هــای	فرهنگــی	صــورت	گیــرد،	افــزود:	بــا	
توجــه	بــه	جایــگاه	و	نقــش	منابــع	طبیعــی	در	موضوعــات	مختلف،	
ــات	و	 ــج،	تبلیغ ــازی،	تروی ــگ	س ــوع	فرهن ــای	متن ــد	از	روش	ه بای
ــش	 ــش	و	بین ــی،	دان ــطح	آگاه ــای	س ــرای	ارتق ــانی	ب ــاع	رس اط

جامعــه	در	مــورد	منابــع	طبیعــی	بهــره	گرفــت.
ــارات	 ــاص	اعتب ــازی	اختص ــگ	س ــار	فرهن ــه	داد:	در	کن وی	ادام
ــن	 ــت	نیروهــای	انســانی	در	ای ــه	تقوی ــات	و	توجــه	ب ــی،	امکان کاف
ــرورت	دارد. ــی	ض ــع	طبیع ــناخت	مناب ــی	و	ش ــرای	معرف ــوزه	ب ح
ــز	 ــم«	نی ــده	گل	»اشــک	مری ــا	آغــاز	فصــل	بهــار،	رویــش	و	خن ب
ــردن	 ــدا	ک ــدن	و	ج ــا	چی ــود	ام ــاز	می	ش ــت	آغ ــان	طبیع در	دام
اللــه	واژگــون	از	زیســتگاه	و	محــل	رویــش	طبیعــی	آن	و	نابــودی	
ــی	چــون	ســودجویی،	 ــر	عوامل ــن	گل	در	اث عرصه	هــای	رویــش	ای
تغییــر	کاربــری	و	چــرای	دام،	خنــده	آن	را	تبدیــل	بــه	اشــک	
می	کنــد	و	بــه	نظــر	می	رســد	اجــرای	طرح	هــای	حفاظــت	
ــر	 ــت	از	ذخای ــازی	صیان ــگ	س ــن	گل	و	فرهن ــش	ای ــق	روی مناط

ــد.	 ــه	باش ــن	زمین ــدام	در	ای ــن	اق ــی،	مهم	تری طبیع
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تلفــات بــاالی تصادفــات موتورســواران 
موجــب  مختلــف  اســتان های  در 
و  فــردی  هزینه هــای  تحمیــل 
ــراد  ــن اف ــط ای ــادی توس ــی زی اجتماع
ــی  ــی در یک ــه حت ــود؛ به طوری ک می ش
ــداد  ــه تع ــا ب ــار موتوره ــتان ها آم از اس

جمعیــت تنــه می زنــد. 

ــش	 ــاید	چرخ	های ــنش،	ش ــکنی	می	شناس ــون	ش ــه	قان ــه	ب هم
عصــای	دســت	عــده	ای	بــرای	امــرار	معــاش	اســت	امــا	خطــرات،	
ســر	و	صــدا	و	زحمتــش	بــرای	دیگــران	موجــب	شــده	تــا	
خیلی	هــا	تصمیــم	بگیرنــد	اگــر	روزی	در	مســند	قــدرت	بنشــینند،	

ــد! ــردن	آن	باش ــوع	ک ــد	ممن ــه	انجــام	دهن ــن	کاری	ک اولی
وضعیــت	تصادفــات	رانندگــی	مربــوط	بــه	موتــور	در	اســتان	های	
ــس	راه	و	 ــئوالن	پلی ــی	مس ــه	وقت ــت	ک ــه	ای	اس ــف	به	گون مختل
راهــور	می	خواهنــد	محدودیــت	ترافیکــی	در	ایــام	مختلــف	ســال	
بــه	ویــژه	روزهــای	پرتــردد	را	اعــام	کننــد	نــام	موتور	در	فهرســت	

آن	هــا	حتمــاً	قــرار	دارد.

ــیکلت در  ــادف موتورس ــت تص ــه وضعی ــی ب lنگاه
اســتان های مختلــف

به	گونــه	ای	 موتورســیکلت	ها	 تصادفــات	 وضعیــت	 امــا	
ــه	و	 ــن	زمین ــی	در	ای ــف	و	متفاوت ــات	مختل ــه	تحقیق ــت	ک اس
آسیب	شناســی	های	جــدی	در	ایــن	حــوزه	صــورت	گرفتــه	اســت.	
ــه	در	شــهر	مشــهد	انجام	شــده	اســت	بیشــترین	 در	پژوهشــی	ک
آســیب	های	ناشــی	از	تصادفــات	موتورســیکلت	مربــوط	بــه	

ــت. ــوده	اس ــی	ب ــدام	تحتان ــتگی	ان شکس
همچنیــن	بیشــترین	نحــوه	تصــادف،	برخــورد	جلــو	بــه	پهلــو	بود	
بــوده	و	۶۲.۲	درصــد	ایــن	افــراد	تحــت	عمــل	جراحــی	قرارگرفتــه	
ــدود	 ــه	ح ــوط	ب ــم	مرب ــات	ه ــی	تصادف ــترین	فراوان ــد.	بیش بودن

ــوده	اســت. ســاعت	۲0	)۸	شــب(	ب
ــان	 ــه	نش ــده	ک ــال	۸5	انجام	ش ــز	در	س ــابهی	نی ــش	مش پژوه
می	دهــد	در	ســال	های	اخیــر	موتورســیکلت	در	کشــور	مــا	
به	صــورت	انبــوه	تولیــد	و	مورداســتفاده	روزافــزون	مــردان	جــوان	و	
طبقــات	متوســط	قــرار	می	گیــرد	و	4۲	درصــد	تصادفــات	در	شــهر	

ــد. ــکیل	می	ده ــیکلت	تش ــات	موتورس ــران	را	تصادف ته
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	معــاون	حمل	ونقــل	و	ترافیــک	
شــهرداری	تهــران	می	گویــد:	90	درصــد	افــرادی	کــه	طــی	ســال	
ــود	را	 ــان	خ ــت	ج ــرق	پایتخ ــی	ش ــات	رانندگ ــته	در	تصادف گذش

بوده	انــد. موتورسیکلت	ســوار	 ازدســت	داده	اند،	
ــد	 ــه	9۶	درص ــد	ک ــان	می	ده ــز	نش ــه	نی ــهر	ارومی ــا	در	ش آماره
مصدومــان	تصادفــات	موتــور	مــرد	بــوده	کــه	94	درصــد	آن	هــا	از	
کاه	ایمنــی	اســتفاده	نکــرده	بودنــد.	عــدم	اســتفاده	از	کاه	ایمنی	
ــد	 ــورت	در	ح ــتگی	های	ص ــزی	و	شکس ــروز	ضربه	مغ ــب	ب موج

باالتــر	از	معمــول	شــده	بــود.
به	رغــم	اینکــه	در	آمــار	مصدومــان	ترافیک	بیشــترین	آســیب	های	
موتورســواران	را	شکســتگی	های	انــدام	تحتانــی	تشــکیل	می	دهد	
امــا	در	ارومیــه	ازنظــر	فراوانــی	آســیب	ها	در	ایــن	مطالعــه	
ضربه	مغــزی	۶4.5	درصــد	در	ردیــف	اول	و	شکســتگی	های	
انــدام	تحتانــی	بــا	میــزان		41	درصــد	در	ردیــف	دوم	قــرار	داشــتند.
ــی	 ــس	راهنمای ــس	پلی ــه	رئی ــه	گفت ــم	ب در	اســتان	کردســتان	ه
ــتان	 ــات	درون	شــهری	اس ــتان	بیشــترین	تصادف ــی	کردس رانندگ

ــه	موتورســیکلت	اســت. ــوط	ب مرب

lآمارهای هشدار دهنده
وضعیــت	تخلفــات	موتورســیکلت	ها	به	گونــه	ای	اســت	کــه	
رئیــس	پلیــس	ترافیــک	شــهری	راهــور	از	اعمــال	طــرح	ترافیک	و	
زوج	و	فــرد	بــرای	موتورســیکلت	ها	خبــر	داده	و	گفتــه	اســت:	ایــن	
ــس	 ــد	و	پلی ــک	می	کن ــایل	کم ــن	وس ــاماندهی	ای ــه	س ــرح	ب ط
بــرای	ســاماندهی	موتورســواران	در	ســطح	شــهر	تمهیداتــی	را	در	

ــر	دارد. نظ
ــس	 ــهری	پلی ــک	ش ــس	ترافی ــط	پلی ــده	توس ــای	اعام	ش آماره
ــال	 ــت	س ــاه	نخس ــی	9	م ــه	ط ــت	ک ــی	از	آن	اس ــور	حاک راه
گذشــته،	پلیــس	راهــور	حــدود	۶00	هــزار	دســتگاه	موتورســیکلت	
ــات	حادثه	سازشــان	توقیــف	کــرده	 ــل	تخلف ــه	دلی را	در	شــهرها	ب

ــت. اس
ســرهنگ	داوود	قاســمیان	گفتــه	اســت:	بیشــترین	تخلــف	
موتورســیکلت	ها	کــه	در	معابــر	شــاهد	هســتیم،	همــراه	نداشــتن	
کاه	ایمنــی	اســت	کــه	بعضــاً	در	صــورت	بــروز	تصــادف	باعــث	

ضربه	مغــزی	راننــده	می	شــود.
ــدی	 ــات	بع ــح	داد:	تخلف ــک	شــهری	توضی ــس	ترافی ــس	پلی رئی
ــد	 ــان	موتورســیکلت	ها	دارن ــن	راکب ــی	را	بی ــه	بیشــترین	فراوان ک
ــه	ترتیــب	حــرکات	 و	باعــث	توقیــف	وســیله	آن	هــا	می	شــوند،	ب
نمایشــی،	عبــور	از	چراغ	قرمــز،	عبــور	از	پیــاده	رو،	حرکــت	نکــردن	

بیــن	خطــوط	و	تجــاوز	بــه	گــذرگاه	عابــران	پیــاده	هســتند.
معــاون	دفتــر	ایمنــی	و	ترافیــک	ســازمان	راهــداری	و	حمل	ونقــل	
ــواران	30	 ــت:	موتورسیکلت	س ــه	اس ــم	گفت ــور	ه ــاده	ای	کش ج
ــاص	 ــود	اختص ــه	خ ــاده	ای	را	ب ــات	ج ــوادث	و	تلف ــد	از	ح درص

ــد. داده	ان
اشــاره	بــه	ایــن	آمارهــا	بــرای	یــادآوری	ایــن	موضــوع	اســت	کــه	
ــیب	های	 ــدت	آس ــعت	و	ش ــیکلت	و	وس ــات	موتورس ــار	تصادف آم

جامعــه ایـــران
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ناشــی	از	آن	چشــمگیر	و	قابل	تأمــل	بــوده	و	بایــد	توجــه	
ــرد. ــورت	گی ــوع	ص ــن	موض ــه	ای ــری	ب جدی	ت

ــیکلت	های	 ــداد	موتورس ــور	تع ــتان	های	کش ــی	از	اس ــا	در	یک ام
ــود	 ــن	خ ــد	و	ای ــه	می	زن ــتان	تن ــت	اس ــار	جمعی ــه	آم ــود	ب موج

ــت. ــدا	درآورده	اس ــه	ص ــدار	را	ب ــگ	هش زن

lاینجا چقدر موتور دارد!
اگــر	در	قــم	زندگــی	می	کنیــد	و	برایتــان	از	ســایر	مناطــق	کشــور	
ــا	 ــدر	اینج ــروف	»چق ــه	مع ــاً	جمل ــاً	و	حتم ــده،	حتم ــان	آم مهم
ــوهانش	 ــه	س ــر	ب ــم	اگ ــنیده	اید.	ق ــت«	را	ش ــیکلت	هس موتورس
ــم	 ــوارانش	ه ــر	موتورس ــک	و	دردس ــا	ترافی ــت،	ب ــروف	اس مع

ــت. ــده	اس ــر	ش ــروف	ت مع
ــهر،	از	 ــای	ش ــن	کوچه	ه ــا	تنگ	تری ــا	ت ــیع	ترین	خیابان	ه از	وس
ــا	 ــا	پیــاده	روهــا	جایــی	نیســت	کــه	تعــداد	خودروهــا	ی بلوارهــا	ت
ــا	اســتفاده	 افــراد	بیشــتر	از	موتورســواران	باشــد.	وســیله	ای	کــه	ب
از	آن	نــه	فقــط	آلودگــی	صوتــی	و	تنفســی	قــم	بیشــتر	و	بیشــتر	
ــکنی،	دور	زدن	 ــون	ش ــرای	قان ــی	ب ــزار	خوب ــه	اب ــود،	بلک می	ش
ــرای	 ــت	ب ــاد	مزاحم ــی	ایج ــهر	و	حت ــز	ش ــا	در	مرک ترافیک	ه

ــردم	شــده	اســت. ــس	م نوامی
ــرای	 ــواران	ب ــه	موتورس ــی	ک ــائل	و	زحمت	های ــن	مس ــه	ای هم
شــهر	ایجــاد	می	کننــد	یــک	ســو،	ایجــاد	بســتر	بــرای	بــروز	انــواع	
تصادفــات	جــاده	ای	و	شــهری	کــه	منجــر	بــه	فــوت	و	مصدومیت	

ــا	ســایرین	می	شــود	ســوی	دیگــر. خودشــان	ی
ــران	موتورســوار	 ــود	کــه	تصــادف	دخت ــد	روز	پیــش	ب همیــن	چن
در	قــم	ســر	خــط	خبرهــا	رفــت؛	دخترانــی	کــه	بــه	گفتــه	معــاون	
ــال	 ــا	۲0	س ــن	15	ت ــا	بی ــم	تنه ــکی	ق ــای	پزش ــز	فوریت	ه مرک
ــم	)دو	سرنشــین	و	 ــال	تصــادف	ســه	خان ــه	دنب ســن	داشــتند	و	ب
ــده	 ــدوم	ش ــف	مص ــدید	و	خفی ــای	ش ــا	درجه	ه ــب(	ب ــک	راک ی

ــد. بودن

lآمار باالی تعداد موتورسواران در قم
ــه	کــه	معــاون	مرکــز	فوریت	هــای	پزشــکی	قــم	 قطعــاً	همانگون
تأکیــد	کــرده	اســت،	تصادفــات	ناشــی	از	موتورســواری	در	سراســر	
کشــور	و	بــه	خصــوص	در	شــهر	قــم	معضــل	بســیار	بزرگی	اســت	

و	دســتگاه	های	مختلــف	نیــز	درگیــر	ایــن	مســئله	هســتند.
ــا	سراســر	کشــور	 ــاس	ب ــان	اینکــه	در	قی ــا	بی ــی	ب مهــدی	فراهان
شــهر	قــم	بــه	نســبت	جمعیــت	خــود،	آمــار	باالیــی	از	تعــداد	موتور	
ــا	 ــه	3۲0	ت ــک	ب ــت:	نزدی ــار	دارد،	گف ــواران	را	در	اختی و	موتورس
340	هــزار	موتــور	در	قــم	پــاک	شــده	اند	کــه	بــه	گفتــه	دوســتان	
ــاک	 ــدون	پ ــای	ب ــار	موتوره ــن	آم ــر	ای ــه	براب ــا	س ــس	دو	ت پلی
داریــم،	بنابرایــن	روی	هــم	رفتــه	قریــب	بــه	یــک	میلیــون	موتــور	
ــه	 ــبت	ب ــه	نس ــود	دارد	ک ــم	وج ــاک	در	ق ــدون	پ ــاک	دار	و	ب پ

جمعیــت	آن	بســیار	بســیار	بیشــتر	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	عــدم	التــزام	اکثــر	موتورســواران	بــه	قوانین	و	
مقــررات	ترافیکــی	و	همچنیــن	عــدم	اســتفاده	از	کاه	هــای	ایمنی	
از	دالیــل	اصلــی	بــروز	حــوادث	بــرای	آن	هــا	محســوب	می	شــود،	
ــتفاده	 ــم	اس ــی	ه ــه	از	کاه	ایمن ــی	ک ــفانه	راکبان ــت:	متأس گف
ــه	 ــد	ک ــر	می	گذارن ــر	س ــتاندارد	آن	را	ب ــواع	غیراس ــد،	ان می	کنن

خــودش	بســیار	خطرســاز	اســت.
ــه	بیــن	30	 ــه	طــور	میانگیــن	روزان طبــق	گفته	هــای	فراهانــی،	ب
ــه	 ــد	ک ــی	رخ	می	ده ــواران	قم ــرای	موتورس ــادف	ب ــا	35	تص ت

ــذارد. ــای	می	گ ــر	ج ــروح	ب ــا	40	مج ــه	35	ت ــب	ب قری
ــروح	 ــزار	و	۲00	مج ــا	ه ــزار	ت ــاه	ه ــک	م ــول	ی ــن	در	ط همچنی
ــی	 ــم	کم ــه	رق ــود	ک ــزارش	می	ش ــواران	گ ــوادث	موتورس از	ح

ــت. نیس

lفوت 85 نفر بر اثر تصادف با موتورسیکلت
معــاون	مرکــز	فوریت	هــای	پزشــکی	قــم	در	ادامــه	افــزود:	
ــم	 ــواران	در	ق ــات	موتورس ــوادث	و	تصادف ــای	ناشــی	از	ح فوتی	ه
طــی	ســال	گذشــته	۸5	نفــر	بوده	انــد	کــه	ایــن	افــراد	در	صحنــه	
تصــادف	جــان	دادنــد،	میانگیــن	ســنی	ایــن	افــراد	نیــز	بیــن	1۸	تا	
35	ســال	اســت	کــه	ماحظــه	می	کنیــد	از	قشــر	جــوان	کشــور	را	

ــد. ــکیل	می	دهن تش
تصادفــات	 اینکــه	مجروحــان	 بــه	 اشــاره	 بــا	 فراهانــی	
بــه	دو	دســته	تقســیم	می	شــوند،	گفــت:	 موتورســواری	
ــل	 ــه	ســامت	کام ــی	ب ــس	از	مدت ــه	پ ــرادی	ک ــته	اول	اف دس
ــته	 ــا	دس ــت	ام ــی	اس ــد	جزی ــی	باش ــر	نقص ــند	و	اگ می	رس
ــود	 ــامل	می	ش ــان	را	ش ــادی	از	مجروح ــداد	زی ــه	تع ــدی	ک بع
ــی	شــده	 ــار	آســیب	های	نخاع ــه	دچ ــامل	کســانی	اســت	ک ش
ــی	 ــیوه	نبات ــه	ش ــی	ب ــه	زندگ ــه	ادام ــور	ب ــی	مجب ــه	نوع و	ب
ــی	 ــه	زندگ ــود	ک ــی	خ ــا	زندگ ــه	تنه ــراد	ن ــن	اف ــتند،	ای هس
ــد. ــرار	می	دهن ــه	شــدت	تحــت	الشــعاع	ق خانواده	هایشــان	را	ب
ــت.	 ــم	نیس ــواران	در	ق ــوادث	موتورس ــاد	ح ــه	ابع ــن	هم ــا	ای ام
ــات	 ــی	تصادف ــارات	جان ــر	خس ــاوه	ب ــی	ع ــه	فراهان ــه	گفت ب
موتورســیکلت	ها،	ظرفیت	هــای	زیــادی	از	اورژانــس	و	پلیــس	بــه	
تصادفــات	موتورســواران	اختصــاص	پیــدا	می	کنــد،	ایــن	درحالــی	
ــدان	و	 ــه	نیازمن ــت	ب ــد	در	خدم ــا	بای ــن	ظرفیت	ه ــه	ای ــت	ک اس

ــد. ــاج	دارن ــه	آن	احتی ــاً	ب ــه	واقع کســانی	باشــد	ک
اورژانــس	 بخش	هــای	 متأســفانه	 گفــت:	 این	بــاره	 در	 وی	
ــی	 ــات	رانندگ ــاالی	تصادف ــم	ب ــل	حج ــه	دلی ــا	ب ــتانی	م بیمارس
ــایر	 ــای	س ــه	ج ــد،	ب ــان	رخ	می	ده ــتباهات	راکب ــر	اش ــر	اث ــه	ب ک
ــت. ــوری	اس ــات	موت ــار	تصادف ــی،	در	اختی ــای	اورژانس مریض	ه
ــه	 ــی	ک ــزود:	زمان ــم	اف ــکی	ق ــای	پزش ــز	فوریت	ه ــاون	مرک مع
ــوند،	 ــات	می	ش ــن	تصادف ــر	ای ــتری	درگی ــای	بیش آمبوالنس	ه

ــار	ســایر	شــهروندان	 ــه	می	توانســتند	در	اختی ــت	رســیدگی	ک وق
ــک	 ــی	ی ــاردار	و	حت ــک	زن	ب ــکته	ای،	ی ــار	س ــک	بیم ــد	ی مانن
ــاق	 ــت	اتف ــه	می	توانس ــات	ک ــه	تصادف ــد،	ب ــرار	دهن ــودک	ق ک

ــرد. ــق	می	گی ــد	تعل نیفت

lعدم رعایت نکات ایمنی توسط موتورسواران
فراهانــی	در	ایــن	بــاره	اضافه	کــرد:	مثــًا	مــا	در	تصــادف	دو	موتور	
بــا	5	مجــروح	مجبــور	شــدیم	4	آمبوالنــس	را	از	ســطح	شــهر،	بــه	
محــل	حادثــه	اعــزام	کنیــم.	در	واقــع	قریــب	بــه	30	تــا	40	درصــد	
ظرفیــت	اورژانــس	115	قــم	درگیر	تصادفات	موتورســواران	اســت.	
ــتان	ها	 ــژه	در	بیمارس ــای	وی ــی	از	تخت	ه ــن	درصــد	باالی همچنی

نیــز	بــه	دلیــل	ایــن	تصادفــات	درگیر	هســتند.
وی	تأکیــد	کــرد:	دلیــل	اصلــی	تصادفــات	وســیع	در	حــوزه	
ــکات	ایمنــی	و	قوانیــن	را	 موتورســواران	قمــی	ایــن	اســت	کــه	ن
ــر	آن	هــا	خودشــان	را	در	مســائل	ترافیکــی	 ــت	نکــرده	و	اکث رعای

ــد. ــی	می	دانن ــن	عموم ــت	قوانی ــاز	از	تابعی ــی	نی ب
ــرم	 ــه	داد:	خاط ــم	ادام ــکی	ق ــای	پزش ــز	فوریت	ه ــاون	مرک مع
هســت	کــه	طــی	یــک	تصــادف	در	محــور	کهــک،	ســه	دســتگاه	
ــا	یکدیگــر	شــاخ	بــه	شــاخ	 موتورســیکلت	بــه	شــکل	عجیبــی	ب
ــن	 ــرای	ای ــا	ب ــاً	۲	کشــته	برجــای	گذاشــتند،	م ــه	نهایت شــدند	ک
ــس	 ــرد	اورژان ــتگاه	بالگ ــک	دس ــزام	ی ــه	اع ــور	ب ــادف	مجب تص
ــم	 ــت	مه ــک	ظرفی ــه	بالگــرد	ی ــی	اســت	ک ــن	درحال شــدیم،	ای

ــنگین	اســت. ــوادث	س ــات	ح ــش	تلف ــرای	کاه ب
ایــن	ســخنان	در	حالــی	مطــرح	می	شــود	کــه	پیش	ازایــن	
معــاون	فرهنگــی	اجتماعــی	فرماندهــی	انتظامــی	اســتان	قــم	در	
ــه	بحــث	تصــادف	 ــود	ک ــرده	ب ــد	ک ــا	رســانه	ها	تأکی ــو	ب گفت	وگ
ــه	یکــی	از	حادتریــن	مشــکات	اجتماعــی	قــم	 موتورســیکلت	ب
ــورت	 ــه	به	ص ــی	ک ــا	زمان ــوع	ت ــن	موض ــت	و	ای ــده	اس تبدیل	ش

ــرد. ــد	ک ــت	نخواه ــاغ	نشــود،	کســی	آن	را	رعای ــون	اب قان
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــت	ک ــد	اس ــز	معتق ــم	نی ــتاندار	ق ــاون	اس مع
مخــارج	و	هزینــه	ســنگینی	کــه	ایــن	معضــل	بــر	دوش	دولــت	
ــواران	 ــوی	موتورس ــی	از	س ــائل	ایمن ــت	مس ــذارد،	رعای می	گ
ــا	 ــه	ب ــود	ک ــادآور	می	ش ــود	و	ی ــل	ش ــگ	تبدی ــه	فرهن ــد	ب بای
ــیکلت	ها	در	 ــات	موتورس ــی	از	تصادف ــات	ناش ــه	تلف ــه	ب توج
ــه	 ــوط	ب ــه	مرب ــوارد	اخــذ	دی ــم	امــروزه	بخــش	اعظمــی	از	م ق

راکبــان	موتورســیکلت	می	شــود.
ــدوم	از	 ــار	و	مص ــدارد	بیم ــی	ن ــس	تفاوت ــنل	اورژان ــرای	پرس ب
چــه	حادثــه	ای	باشــد	و	ایــن	وظیفــه	اســت	کــه	خدمــت	رســانی	
ــل	اشــتباهات	 ــه	دلی ــا	در	حــوزه	موتورســواران	ب انجــام	شــود،	ام
ــت	و	بســیاری	از	 ــه،	وق ــد	روی	ندهــد	هزین مکــرری	کــه	می	توان
ظرفیت	هــا	مصــرف	شــده	و	حــق	ســایر	شــهروندانی	کــه	نیــاز	بــه	

ــود. ــه	می	ش ــده	گرفت ــد	نادی ــس	دارن ــات	اورژان خدم
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ــر ایران فرهنگ و هن

ــوان از  ــذر می ت ــن رهگ ــه از ای ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــی در حال ــعدی شناس ــوم س ــه س ده
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــه داوری نشس ــه را ب ــن عرص ــتی های ای ــته ها و کاس ــو داش یک س

ــرد.  ــر ک ــی را پرفروغ ت ــعدی پژوه ــعله س ش

ــنایی  ــای آش ــان صفت ه ــا هم ــری و ...« این ه ــروت، برت ــان، ث ــدرت، هیج ــرعت، ق »س
ــا  ــم. ام ــا می گردی ــال آن ه ــب دنب ــر ش ــا آخ ــم و ت ــم می کنی ــح زود گ ــه صب ــتند ک هس
برخی هــا راه آســان تری بــرای پیــدا کــردن ایــن احســاس و لمــس آن هــا پیــدا 

ــه ای.  ــازی رایان ــان ب ــا هم ــم ی ــد: گی کرده ان

ــد در راســتای  ــا بای ــت اســت و قطع ــد حمای ــری کــه 120 ســال قدمــت دارد، نیازمن تئات
کســب جایــگاه واقعــی هنرهــای نمایشــی تبریــز، تــالش مضاعفــی انجــام دهیــم. تئاتــر 
ــن  ــت و در همی ــه اس ــگ در جامع ــج فرهن ــرای تروی ــذار ب ــیله های تاثیرگ ــی از وس یک
راســتا مســئوالن و مــردم بایــد در کنــار هنرمنــدان باشــند. مــا این همــه هنرمنــد در ســطح 
شــهر داریــم ولــی ایــن امکانــات کــم، باعــث تاســف بــرای شــهرداری، اداره فرهنــگ و 

ارشــاد و... اســت.



MEHR NEWSAGENCYصفحه 27 | شماره 18 | خرداد 96

»تاکــه فابر« اســتاد دانشــگاه و پیانیســت فرانســوی کــه برای 
اجــرای زنــده بــه خرمشــهر ســفر کــرده اســت، مــی گویــد: 
بــه فرانســوی هــا مــی گویــم مــردم ایــران بســیار خونگــرم 

هســتند و قلــب هایشــان شــبیه مــا اســت. 

»لیــا	روک	تنــور«	)خواننــده	تنــور(	و	»تومــاس	تاکــه	فابــر«	)نوازنده	
پیانــو(	از	موزیســین	هــای	برجســته	فرانســوی	بــرای	اجــرای	زنــده	
بــه	ایــران	ســفر	کردنــد	و	بعــد	از	چنــد	اجــرا	و	آمــوزش	در	تهــران،	
ــه	خواســته	خــود	صبــح	جمعــه	 ــا	ب ــد.	آنهــا	بن ــه	خرمشــهر	آمدن ب
بــه	مرقــد	مطهــر	پنــج	شــهید	گمنــام	در	محوطــه	مســجد	جامــع	
ــی	 ــز	فرهنگ ــازم	مرک ــا	ع ــد	و	از	آنج ــرام	کردن خرمشــهر	ادای	احت
ــر	 ــدس(	شــدند	و	نامشــان	را	در	دفت ــاع	مق ــوزه	دف ــاع	مقدس)م دف

یادبــود	ایــن	مرکــز	بــه	عنــوان	بازدیدکننــدگان	ثبــت	کردنــد.
ــی	رئیــس	اداره	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســامی	خرمشــهر	 رضــا	مردان
کــه	آنــان	را	در	ایــن	گــردش	صبحگاهــی	همراهــی	مــی	کــرد	مــی	
گویــد:	از	نــکات	بــارز	در	دیــدار	از	مرکــز	فرهنگــی	دفــاع	مقــدس،	
ــده	رشــید	اســام	ســردار	 ــه	فرمان ــه	غرف ــان	ب توجــه	و	اشــتیاق	آن
ــر	 ــه	تصاوی ــوش	ب ــری	منق ــار	هن ــت	آث ــان	آرا«	و	درخواس »جه

ــود. ــری	ب ــام	معظــم	رهب ــی	)ره(	و	مق ــام	خمین حضــرت	ام
وی	مــی	افزایــد:	خیلــی	برایشــان	جالــب	بــود.	مــن	هم	از	خرمشــهر	
قبــل	از	انقــاب،	بعــد	از	انقــاب	و	جنــگ،	مقاومــت	مردم،	از	شــهدا	

و	از	اراده	مــردم	بــرای	خرمــی	خرمشــهر	گفتم.
ایــن	گــروه	دو	نفــره	ســاعت	19	بــرای	اجــرای	زنــده	بــه	
مجتمــع	فرهنگــی	هنــری	خلیــج	فــارس	آمدنــد	و	پــس	از	تاخیــر	
یــک	ســاعته	از	اعــام	برنامــه،	ســاعت	۲0:15	دقیقــه	بــه	روی	
صحنــه	رفتنــد	کــه	اجــرای	آوازهــا	و	شانســون	هــای	فرانســوی	
در	موســیقی	رمانتیــک	فرانســه،	آریاهــای	از	چنــد	اپــرا،	اجــرای	
ــر	از	دو	آهنگســاز	 ــن	اجــرای	دو	اث ــی	و	همچنی موســیقی	ایتالیای
ــور«	از	 ــی	پ ــار	تفرش ــر	مهی ــت«	و	»امی ــاهین	فره ــی	»ش ایران
ــن	دو	ســاعت	اجــرا	 ــه	هــای	اجــرا	شــده	ظــرف	ای ــه	برنام جمل

ــود. ب
آنهــا	عــاوه	بــر	اجــرای	فرانســوی	بــه	اجــرای	آهنــگ	و	آوازهایــی	
ــد.	 ــظ	پرداختن ــی	همچــون	حاف ــام	ایران ــه	ن ــاعران	ب فارســی	از	ش

اجرایــی	کــه	ارتبــاط	بــا	مخاطــب	برقــرار	کــرد	و	بــه	همیــن	دلیــل	
شــعر	حافــظ	اثــری	از	داریــوش	فرهــت	را	بــرای	دومیــن	بــار	اجــرا	

ــد. کردن
ســید	مرتضــی	نعمــت	زاده،	معــاون	فرهنگــی،	اجتماعــی	و	
گردشــگری	ســازمان	منطقــه	آزاد	ارونــد	در	ایــن	مراســم	مــی	گوید:	
موســیقی	زبــان	لطیــف	بیــن	المللی	و	خرمشــهر	شــهر	بیــن	المللی	
ــاز	 ــان	ب ــان	جه ــدان	و	مردم ــرای	هنرمن ــه	آغوشــش	را	ب اســت	ک

ــرده	اســت. ک
او	بــه	موزیســین	هــا	دســته	گل	هدیــه	و	بیــان	مــی	کنــد:	ایــن	گل	
هــا	کــه	تقدیــم	شــد،	هــم	پیــام	تشــکر	از	کســانی	اســت	کــه	زبــان	
ــح	و	دوســتی	 ــام	صل ــد	و	هــم	پی ــه	کردن ــا	هدی ــه	م موســیقی	را	ب
ــی	 ــه	م ــی	ک ــت،	مردم ــه	اس ــردم	فرانس ــه	م ــهر	ب ــردم	خرمش م
خواهنــد	بگوینــد،	اگــر	روزی	بــرای	آزادگــی	و	دفــاع	از	ســرزمینمان	

در	برابــر	دژخیمــان	جنگیدیــم	جنــگ	طلــب	نیســتیم.
ــن	 ــا	ای ــاه	ب ــی	کوت ــرا	گپ ــن	اج ــیه	ای ــر،	در	حاش ــگار	مه خبرن
ــتین	 ــه	نخس ــا	از	تجرب ــت.	آنه ــوی	داش ــای	فرانس ــین	ه موزیس

ــد. ــران	گفتن ــه	ای ــان	ب سفرش
ــر	 ــروه	ک ــر	گ ــی	آواز	و	مدی ــر«	پیانیســت،	مرب ــه	فاب ــاس	تاک »توم
اســت	کــه	در	کنســرواتور	بوبیگنــی،	گــروه	کــر	دانشــگاه	ســوربن	و	
کــر	رجوینــال	مشــغول	بــه	کار	اســت	و	بــه	عنــوان	پیانیســت	جوایز	
ــب	 ــف	کس ــابقات	مختل ــددی	را	در	مس ــی	متع ــن	الملل ــی	و	بی مل
کــرده	اســت	بــا	اشــتیاق	و	رویــی	گشــاده	از	گفــت	وگــو	اســتقبال	

مــی	کنــد.

ــد  ــه ایــران مــی آییــد و چن ــار اســت ب || چندمیــن ب
ــد؟ ــران بودی روز در ای

اولیــن	بــار	اســت	بــه	ایــران	ســفر	مــی	کنیــم	و	شــش	روز	در	تهران	
بودیــم	کــه	اجراهایــی	را	در	آموزشــگاه	اســتاد	تفرشــی	و	یــک	جای	
دیگــر	داشــتیم.	دو	روز	دیگــر	در	تهــران	و	ســفارت	بلژیــک	بــاز	هــم	

ــت. ــرا	خواهیم	داش اج

|| در خرمشهر چه اجرا کردید؟
ــود.	 ــران	ب ــورد	ای ــعاری	در	م ــوی	و	اش ــارت	آواز	فرانس ــن	پ اولی
شــاعران	قــرن	19	عاشــق	مبالغــه	بودنــد	و	در	مــورد	ایــران	هــم	بــا	

ــد. ــه	بودن ــن	ســبک	شــعر	گفت همی

|| ظاهــرا آمــوزش هــم داشــتید، اســتعداد و توانمندی 
ایرانــی هــا در موســیقی چگونــه بود؟

ــو	کارگاه	 ــا	14	هنرج ــم	ب ــهر	ه ــو	و	در	خرمش ــران	۲0	هنرج در	ته
ــارت	 ــر	از	مه ــا	پ ــود.	اینج ــد	ب ــم	کارگاه	خواه ــردا	ه ــتم	و	ف داش
هاســت	و	مــردم	خیلــی	مشــتاق	هســتند	امــا	متاســفانه	مشــکات	

ــد. ــارت	دارن ــک	و	مه ــادی	در	تکنی زی

|| قبــل ازســفر بــه ایــران چــه ذهنیتــی درمــورد ایــن 
کشــور داشــتید؟

یــک	چیزهایــی	در	مــورد	ایــران	از	اخبــار	مــی	شــنیدم	کــه	ایــران	
مشــکات	هســته	ای	و	ناامنــی	دارد.	پــدر	و	مــادرم	مــی	ترســیدند	
بــه	آبــادان	و	خرمشــهر	بیایــم	زیــرا	در	ســفارتخانه	فرانســه،	اهــواز	
از	جملــه	نقــاط	خطرنــاک	و	آبــادان	و	خرمشــهر	بــه	خاطــر	نزدیکــی	
بــه	عــراق	از	جملــه	مناطــق	بســیار	خطرنــاک	تعریــف	شــده	بودند.

|| چــرا بــا وجــود احســاس خطــر به خرمشــهر ســفر 
کردید؟

ــتیم	 ــت	داش ــا	دوس ــم.	م ــد	بدان ــای	جدی ــتم	چیزه ــت	داش دوس
ــی	و	 ــای	تعامل ــیم	و	فض ــته	باش ــر	داش ــران	تصوی ــیقی	ای از	موس

ــد. ــته	باش ــود	داش ــور	وج ــن	دو	کش ــترک	بی مش

|| و حــاال نظــرت در مــورد ایــران و خرمشــهر 
؟ چیســت

ذهنیتــم	کامــا	تغییــر	کــرده.	تصــور	مــن	قبــل	از	ســفر	نســبت	بــه	
ایــران	بســیار	بــد	بــود	امــا	االن	بســیار	خــوب	اســت.	اینجــا	امــن	

امــن	اســت	و	مردمــش	بســیار	خــوب.

ــن  ــایر هموط ــرای س ــران ب ــی از ای ــر بخواه || اگ
ــی؟ ــی گوی ــه م ــی چ ــف کن ــت تعری های

ــه	 ــتند.	ب ــادی	گذاش ــرام	زی ــا	احت ــه	م ــران	و	خرمشــهر	ب ــردم	ای م
فرانســویی	هــا	مــی	گویــم	مــردم	ایــران	بســیار	خونگــرم	هســتند	

ــا	اســت. و	قلبهایشــان	شــبیه	م

فرهنــگ و هنــر ایــران

به مردم فرانسه می گویم قلب ایرانی ها شبیه ما است 
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

»اصــًا	اهــل	ایــن	برنامه	هــا	نبــودم«،	»نمی	دانــم	چطــور	
شــد«،	»فکــر	نمی	کــردم	ادامــه	دهم«،»مــن	وقتــی	آمــدم	
فقــط	هشت	ســاله	بــود«،	»اولیــن	بــار	پشــیمان	هــم	شــدم	
و	خواســتم	برگــردم«؛	ایــن	برخــی	از	پرتکرارتریــن	جماتــی	
ــد،	 ــری	می	کنن ــروز	گردگی ــه	ام ــرادی	ک ــی	از	اف ــه	برخ ــت	ک اس
ــاید	 ــد	و	ش ــرپا	می	مانن ــاعت	ها	س ــد	و	س ــت	می	کنن ــش	جف کف
ــود	در	 ــاعت	خاصــه	ش ــج	س ــا	پن ــار	ی ــان	در	چه ــواب	روزانه	ش خ
ــه	 ــی	ک ــد،	آنان ــان	می	گوین ــادم	شدنش ــرای	خ ــاز	ماج ــف	آغ تعری
برخی	هایشــان	سال	هاســت	بــه	ایــن	کار	ادامــه	می	دهنــد	و	
ــی	کــه	 ــا	زمان ــد	ت ــد	می	خواهن ــه	اتفاقشــان	ادعــا	می	کنن ــب	ب قری
ــی	 ــه	خادم ــد	ب ــق	بدانن ــه	شــهدا	الی ــان	ک ــر	زم ــد	و	ه ــوان	دارن ت

ــد. ــه	دهن ــور	ادام ــرزمین	های	ن ــران	س زائ

lاز نقاشی تا نقش خادمی
یکــی	از	مکان	هایــی	کــه	روزانــه	پذیــرای	چنــد	هــزار	زائــر	
اســت	مرکــز	فرهنگــی	دفــاع	مقــدس	خرمشــهر	یــا	همــان	مــوزه	
دفــاع	مقــدس	خرمشــهر	اســت.	محلــی	کــه	بــا	توجــه	بــه	حجــم	
ــم	 ــه	ه ــد	ک ــی	کنن ــرادی	در	آن	خادم ــاز	دارد	اف ــده	نی مراجعه	کنن
مســلط	بــه	مســائل	روایتگــری	و	آشــنا	بــا	شــهدا	باشــند،	هــم	مقام	
ــه	 ــم	ب ــد	و	ه ــهدا	را	بدانن ــده	از	ش ــای	مان ــای	به	ج ــیا	و	یادگاره اش
خاطــر	فشــردگی	کارهــا	و	کمبــود	نیروهــا	از	انجــام	کارهــای	دیگــر	

ــا	نداشــته	باشــند. اب
فاطمــه	یکــی	از	ایــن	افــراد	اســت،	او	کوچک	تریــن	دختــر	
ــوان	مــوزه	اســت،	بانوانــی	کــه	هــم	 مجموعــه	1۲،	13	نفــره	از	بان
ــل	 ــار	قب ــن	ب ــه	را	اولی ــم	راوی.	فاطم ــد	و	ه ــادم	را	دارن ــوان	خ عن
ــود	و	 ــتاده	ب ــن	ایس ــک	ویتری ــروی	ی ــدم،	روب ــال	تحویل	دی از	س
می	خواســت	قــاب	عکــس	شــهیدی	را	گردگیــری	کنــد.	آرام	قــاب	
را	برداشــت،	نــگاه	خریدارانــه	بــه	آن	کــرد،	گــردش	را	گرفــت	بازهم	
نگاهــش	کــرد	و	بــا	احتیــاط	انــگار	کــه	نبایــد	حتــی	یــک	میلی	متــر	
جابه	جــا	شــود	در	جــای	قبــل	گذاشــت	و	رفــت	ســراغ	قــرآن	جیبــی	

ــار	قــاب... کوچــک	کن
ــن	 ــم«	ای ــار	می	کن ــهدا	و	افتخ ــادم	الش ــد	خ ــن	می	گوین ــه	م »ب
ــالگی	 ــه	از	هشت	س ــری	ک ــد،	دخت ــلیمانی	می	گوی ــه	س را	فاطم
ــد	و	از	 ــنا	ش ــوزه	آش ــا	م ــدرش	ب ــتان	پ ــی	از	دوس ــطه	یک به	واس
ــی	از	 ــع	نقاش ــرد.	او	آن	موق ــروع	ک ــی	ش ــه	نقاش ــت	در	غرف فعالی
ــروز	شــده	 ــر	خــورده	و	خــون	شــهدا	را	می	کشــید	و	ام شــهدای	تی

ــهدا.	 ــادم	الش خ
خــودش	تعریــف	می	کنــد:	»اول	آمــدم	در	غرفــه	نقاشــی،	نقاشــی	
ــوروز	 ــام	ن ــا	و	ای ــد	بی ــدم	گفتن ــر	ش ــه	بزرگ	ت ــا	ک ــردم.	بعده ک
کمکمــان	کــن.	حــاال	به	عنــوان	مترجــم	و	راهنمــا	هســتم،	در	مورد	
ــد	 ــم	و	خاصــه	هــر	کاری	کــه	از	مــن	بربیای ــج	می	کن حجــاب	پی

ــم.« ــام	می	ده انج
ــد	 ــام	عی ــی	ای ــوزه	ط ــزش	در	م ــور	متمرک ــد:	حض وی	می	گوی
ــد	 ــام	دادن	باش ــرای	انج ــر	کاری	ب ــا	اگ ــام	تنه ــایر	ای ــت،	در	س اس
ــرب	 ــا	اذان	مغ ــد	و	ب ــح	می	آی ــت	صب ــد.	از	هش ــوزه	می	آی ــه	م ب
ــوروز	 ــدن	ن ــرای	آم ــد	ب ــال	می	گوی ــردد،	بااین	ح ــه	برمی	گ ــه	خان ب
ــام،	 ــم	می ــن	بازه ــم	نگ ــه	به ــی	اگ ــد:	»حت ــماری	می	کن لحظه	ش

خســته	نمــی	شــم.«
ــد	 ــف	می	کن ــد،	تعری ــم	می	گوی ــور	ه ــان	ن ــه	از	حضــور	راهی فاطم
کــه	چطــور	کنجــکاوی	کــودکان	او	را	بــه	وجــد	مــی	آورد	و	می	گوید:	
ــاد	 ــم،	دوســت	دارم	بچه	هــا	ی ــه	بچه	هــا	کمــک	کن دوســت	دارم	ب
ــد،	 ــی	می	آین ــات	خوب ــا	اطاع ــه	ب ــی	از	بچ ــه	بعض ــد،	البت بگیرن
پســربچه	ای	دیــدم	کــه	چیزهایــی	راجــع	بــه	شــهید	جهــان	آرا	بــه	
مــن	گفــت	کــه	هــم	تعجــب	کــردم	و	هــم	خیلی	خوشــحال	شــدم.

ــیاری	 ــای	بس ــای	دع ــد،	التماس	ه ــودش	می	گوی ــه	خ ــور	ک آن	ط
ــه	 ــق	این	هم ــد	الی ــس	می	کن ــه	ح ــت	ک ــنیده	اس ــردم	را	ش از	م
احتــرام	نیســت.	می	گویــد	بــرای	زائــران	عاقبت	به	خیــری	آرزو	
ــهادت. ــم	ش ــیدن	طع ــهدا،	چش ــودش	از	ش ــرای	خ ــد	و	ب می	کن

lدعوتی برای تحول
ــور	از	 ــان	ن ــان	راهی ــی	کاروانی ــداول	و	به	یادماندن ــر	مت ــا	تعبی ام
خادمــان،	آنانــی	هســتند	کــه	در	یادمان	هــا	یــا	در	خوابگاه	هــا	حضور	
ــا	 ــد	ام ــن	شــهر	غریب	ان ــرادی	کــه	خودشــان	هــم	در	ای ــد،	اف دارن
ــور	 ــرزمین	های	ن ــافران	س ــه	مس ــد	ک ــان	را	می	کنن ــام	تاشش تم

ــد. ــه	نکنن ایــن	احســاس	را	تجرب
ــه	در	یکــی	از	پادگان	هــای	 ــری	اســت	ک ــراد	دخت ــن	اف یکــی	از	ای
ــه	 ــش	ک ــی	دیدم ــار	وقت ــن	ب ــدم،	اولی ــه	رو	ش ــا	او	روب خرمشــهر	ب
از	مســئول	پــادگان	یــک	قــرص	مســکن	بــرای	ســردردش	
ــی	زود	 ــا	خیل ــه	ام ــا	ن ــرص	را	خــورد	ی ــدم	کــه	ق می	خواســت.	ندی
دوبــاره	در	محوطــه	حســینیه	دیدمــش،	صــدای	نوحــه	و	ذکر	شــهدا	
ــده	 ــای	بازسازی	ش ــه	آن	فض ــه	ب ــد	ک ــش	می	ش ــو	پخ از	بلندگ

جبهه	هــای	جنــگ	روحــی	تــازه	می	بخشــید.
بــه	ســمت	یکــی	از	خادمــان	آنجــا	رفتم،	همــان	دختــر	را	نشــانم	داد	
کــه	حــاال	روی	صندلــی	نشســته	بــود.	گفــت	داســتان	جالبــی	دارد.	
ــی	زد.	 ــی	آرام	و	شــمرده	حــرف	م ــرم	و	خیل ــم،	گ ــه	ســمتش	رفت ب
ــی	از	او	 ــم	نام ــه	ه ــرط	ک ــه	دو	ش ــد	ب ــو	ش ــه	گفت	وگ ــر	ب حاض
ــادگان	خادمــی	 ذکــر	نشــود	و	هــم	حتــی	گفتــه	نشــود	در	کــدام	پ

ــم. ــم	پذیرفت ــن	ه ــد.	م می	کن
ــا	 ــه	حجــاب.	ت ــودم	و	ن ــه	اهــل	نمــاز	ب و	او	این	طــور	آغــاز	کــرد:	ن
دو	ســال	پیــش	کــه	بــرای	اولیــن	بــار	بــا	کاروان	راهیــان	نــور	آمــدم	

حتــی	یــک	ســفر	بــدون	خانــواده	هــم	نرفتــه	بــود.
ایــن	بانــوی	خــادم	کــه	حــاال	۲5	ســاله	اســت	داســتان	نخســتین	
ــف	 ــور	را	تعری ــرزمین	های	ن ــد	س ــه	مقص ــواده	ب ــدون	خان ــفر	ب س
می	کنــد:	بــا	مســئول	بســیج	دانشــگاهمان	در	یــک	درس	عمومــی	
ــی	 ــش	اتفاق ــده	بودم ــه	ندی ــال	ک ــد	از	دو	س ــودم	بع ــکاس	ب هم
ــور	در	 ــان	ن ــام	راهی ــت	ثبت	ن ــان	مهل ــا	پای ــد	ت ــه	مان یکــی	دو	هفت
دانشــگاه	دیدمــش	از	مــن	خواســت	کــه	بــا	آن	هــا	هم	ســفر	شــوم.
ادامــه	می	دهــد:	مــن	گفتــم	تــا	حــاال	ســفر	بــدون	خانــواده	نرفتــم.	
ــه	اعــزام	راضــی	 ــده	ب ــا	اینکــه	یــک	روز	مان خیلــی	اصــرار	کــرد	ت
ــه،	 ــد	دوکوه ــم،	بع ــم	ق ــم،	اول	رفتی ــوس	بودی ــش	اتوب ــدم.	ش ش

ــه	و... طایی
ــم	 ــود.	دل ــه	ب ــم	گرفت ــی	دل ــع	نمــاز	رســیدیم،	خیل »دوکوهــه	موق

ــودم	کــه	 ــه	حــدی	رســیده	ب ــود	و	ب ــواده	ام	تنگ	شــده	ب ــرای	خان ب
پشــیمان	شــدم	و	دوســت	داشــتم	برگــردم«	او	بــه	پشــیمانی	اش	از	
ــاز	 ــن	دونم ــد:	بی ــه	می	ده ــد	و	ادام ــاره	می	کن ــور	اش ــفر	این	ط س
ــد	 ــف	می	کــرد	کــه	چطــور	شــهدا	آمدن ــت	کــرد.	تعری راوی	صحب
ــن	 ــردم	م ــر	ک ــودم	فک ــا	خ ــن	ب ــتند	و	م ــان	گذش از	خانواده	هایش
ــا	آن	هــا	 ــواده	ام	برگــردم	ام ــرار	اســت	ســالم	پیــش	خان ــم	ق می	دان
ــه	 ــود	ک ــا	ب ــه.	همان	ج ــا	ن ــردن	ی ــی	گ ــر	م ــده	ب ــتند	زن نمی	دانس

ــدگار	شــدم. ــت	و	مان ــوت	گرف ــم	ق دل
دختــر	خــادم	کــه	حــاال	حجــاب	کاملــی	دارد،	ادعــا	می	کنــد	ایــن	
ــه	در	 ــادری	را	ک ــه	چ ــرای	اینک ــد	ب ــی	ش ــه	ای،	عامل تحــول	لحظ
ــوان	پوشــش	 ــود	به	عن ــار	ســرکرده	ب ــم	به	اجب ــدای	ســفر	و	در	ق ابت

ــد. همیشــگی	اش	انتخــاب	کن
وقتــی	از	عمیق	تریــن	لحظــات	تأثــرش	از	فضــا	می	پرســم،	
تعریــف	می	کنــد:	»هویــزه	بــا	خیلــی	جاهــای	دیگــر	برایــم	فــرق	
ــورد	 ــت	در	م ــم	راوی	داش ــرار	گرفت ــا	ق ــی	در	آن	فض ــت.	وقت داش
ــات	خطرناکــش	کــه	زندگــی	کــردن	را	 شــرایط	آن	محــل	و	حیوان
در	آن	زمــان	دشــوار	کــرده	بــود،	چــه	برســد	بــه	جنگیــدن	را	حــرف	
مــی	زد.	حــس	عجیبــی	را	بــرای	اولیــن	بــار	تجربــه	کــردم	و	تصمیم	
گرفتــم	در	مــورد	شــهدا	بیشــتر	بدانــم	و	مثــل	شــهدا	زندگــی	کنم.«

lاز زائری تا خادمی
او	در	هویــزه	حســی	را	تجربــه	کــرده	بــود	کــه	نتوانســت	توصیفــش	
کنــد	امــا	به	قــدری	شــدت	داشــت	کــه	عــاوه	بــر	ســفر	
ــه	هــم	همراهــش	 ــه	خان ــا	پــس	از	بازگشــتش	ب شش	روزه	شــان	ت
ــر	 ــت	در	ه ــه	می	توانس ــا	ک ــا	آنج ــس	ت ــد	ازآن	پ ــث	ش ــود	و	باع ب
مراســمی	کــه	در	شهرشــان	بــه	یــاد	شــهدا	برگــزار	می	شــد	

ــد. ــرکت	کن ش
ــد،	 ــاره	می	کن ــم	اش ــدنش	ه ــادم	ش ــوه	خ ــه	نح ــادم	ب ــن	خ ای
می	گویــد:	در	شــهر	خودمــان	مراســمی	خــادم	می	خواســت،	همــان	
ــادم	نوشــت	 ــوان	خ ــمم	را	به	عن مســئول	بســیج	دانشــگاهمان	اس
ــادم	 ــا	خ ــر	ج ــدازآن	ه ــم	و	بع ــه	خادمی ــن	تجرب ــد	اولی ــن	ش و	ای

می	رفتــم. می	خواســتند،	
ادامــه	می	دهــد:	از	وقتــی	بــه	شــهرمان	برگشــتم	انتظــار	اســفند	را	
می	کشــیدم	کــه	موقــع	راهیــان	نــور	شــود	و	بــه	ایــن	ســرزمین	ها	
برگــردم.	در	طــول	مــدت	هــم	بــه	خــودم	می	گفتــم	خادمــی	بهتــر	
ــد،	اســمم	را	 ــام	می	کردن ــری	اســت.	هــر	جــا	هــم	کــه	ثبت	ن از	زائ

می	نوشــتم.
»خودشــان	 می	انــدازد:	 پاییــن	 را	 ســرش	 می	کنــد،	 مکــث	

»خ« مثل خاک و خون و خادمی  افــرادی کــه در ســرزمین نــور با اشــتیاق 
ــن  اســم خــود را »خــادم« گذاشــته اند، ای
روزهــا در مناطــق عملیاتــی حضــور 
ــه  ــق ب ــه و عش ــد و باعالق ــی دارن پررنگ
بــه  خدمات رســانی  حــال  در  شــهدا 

مهمان هــای شــهدا هســتند. 
سیده  فاطمه 

هالالت
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فرهنــگ و هنــر ایــران

طلبیدنــد«
صــدای	بــوق	اتوبوس	هــا	بلنــد	می	شــود،	از	حــس	و	حــال	و	
ــم	 ــد:	حس ــان	می	کن ــخم	بی ــم،	در	پاس ــتگی	هایش	می	پرس خس
ــته	 ــًا	خس ــت.	اص ــف	نیس ــل	وص ــران	قاب ــی	زائ ــرای	خادم ب

نمی	شــوم.
ــئولیت	 ــک	روز	مس ــت،	او	ی ــیفتی	اس ــا	ش ــد	کار	در	آنج می	گوی
اســکان	دارد،	یــک	روز	محوطــه،	روزی	کیــف	و	کفــش،	
می	پرســم	در	خانــه	هــم	این	قــدر	فعــال	اســت،	می	گویــد:	
اصــًا	در	خانــه	کار	نمی	کــردم.	زود	خســته	می	شــدم	اگــر	
یــک	ســاعت	در	خانــه	کار	می	کــردم	یــک	هفتــه	بایــد	
ــر	 ــدارد.	فک ــی	ن ــا	اینجــا	خســتگی	معن ــردم	ام ــتراحت	می	ک اس
نمی	کــردم	روزی	ســرویس	های	بهداشــتی	را	بشــویم.	حتــی	
خانــه	خودمــان	کــه	تمیــز	اســت	چــه	برســد	بــه	ســرویس	های	

ــی. عموم
می	پرسم	پشیمانی،	محکم	پاسخ	می	دهد:	اصًا!

اگــر	خــادم	بخواهنــد	بازهــم	می	آیــی؟	بــا	همــان	لحــن	»صــد	در	
ــک	 ــت	دارم	ی ــم	دوس ــاره	بیای ــر	دوب ــد:	اگ ــه	می	ده ــد«	و	ادام ص

ــم. ــه	بیای ــم	یک	ماه ــعی	می	کن ــد	س دوره	ای	نباش
ــاپ	دوســتش	 ــه	صفحــه	لپ	ت دوســتش	از	او	ســؤالی	می	پرســد،	ب
ــد.	 ــگاه	می	کن ــد	ن ــورد	می	کنن ــا	آن	برخ ــادی	ب ــرات	زی ــه	حش ک
چشــمش	بــه	مــن	می	افتــد	ســرش	را	پاییــن	می	انــدازد.	می	پرســم	
ــخ	 ــت؟	پاس ــهرتان	چیس ــه	ش ــور	ب ــرزمین	ن ــو	از	س ــوغات	ت س
ــی	پوســت	و	گوشــت	و	خــون	 ــه	قات می	دهــد:	»خــاک.	خاکــی	ک

ــت«. شهداس
ایــن	خــادم	جوان	ســال	گذشــته	و	در	اولیــن	ســفرش	بــه	
ســرزمین	های	نــور	از	شــلمچه،	خــاک	بــا	خــودش	بــه	خانــه	بــرده	
ــمت	 ــه	قس ــه	ای	ک ــر	منطق ــت	از	ه ــم	داش ــال	تصمی ــود	و	امس ب
ــد:	 ــردارد.	می	گوی ــاک	ب ــداری	خ ــد	مق ــدا	کن ــور	در	آن	را	پی حض
ــم	 ــم	پشــیمانی	اش	برای ــم	بیای ــه	بازه ــر	نشــد	ک ــه	اگ ــرای	اینک ب

ــد. نمان
وی	اعتقــاد	دارد	خــاک	در	آرامشــش	تأثیــر	دارد	و	چون	چنین	حســی	
بــه	آن	دارد	خــاک	را	نگــه	مــی	دارد.	توضیــح	می	دهــد:	خــاک	مــن	
ــه	اینجــا	باشــم	 ــم	مــی	خواهــد	ک ــد.	دل ــگ	اینجــا	می	کن را	دل	تن
ــا	 ــال	اینج ــام	س ــود	تم ــار	نب ــالی	یک	ب ــم	ای	کاش	س و	آرزو	می	کن

ــودم. ب
ــه	یادمان	هــای	 ــی	کــه	تاکنــون	ب ــا	جوانان ــا	حرفــی	ب می	پرســم	آی
دفــاع	مقــدس	نیامده	انــد	دارد،	بــا	همــان	لحــن	آرامــش	می	گویــد:	
ــم	کــه	حتمــًا	 ــون	شــهدا	هســتیم.	پیشــنهاد	می	کن ــا	همــه	مدی م
بیاینــد	و	ببیننــد	کــه	چــه	زحمت	هایــی	کشــیده	شــده	اســت	کــه	

مــا	اینجــا	باشــم.
ــه		ایــن	ســؤال	کــه	از	شــهدا	 ــوی	خــادم	هــم	در	پاســخ	ب ــن	بان ای
ــد:	شــهادت! ــی	محکــم	و	قاطــع	می	گوی ــا	لحن چــه	می	خواهــد:	ب

ــه  ــال ب ــرای اتص ــتری ب ــور بس ــان ن ــی راهی lخادم
ــهدا ش

ــگاه	 ــام	در	پای ــا	ثبت	ن ــاالی	1۶	ســال	ب ــر	ب ــزاران	نف هرســاله	ه
اینترنتــی	»کوله	بــار«	بــرای	حضــور	در	یادمان	هــای	دفــاع	
ــی	 ــد.	خادمان ــی	می	کنن ــام	آمادگ ــادم	اع ــوان	خ ــدس	به	عن مق
کــه	روزی	زائــر	بودنــد	و	در	حــال	و	هــوای	شــهدا	آرزوی	خــادم	
بــودن	کردنــد.	امــا	دانش	آموزانــی	هــم	هســتند	کــه	امســال	بــا	
ــتند.	 ــدس	گذاش ــاع	مق ــای	دف ــه	یادمان	ه ــا	ب ــادم	پ ــوان	خ عن
مشــخصه	 نخســتین	 بــودن	 ممتــاز	 کــه	 دانش	آموزانــی	

ــت. آن	هاس
ــور	 ــان	ن ــزی	راهی ــتاد	مرک ــن	س ــزی	خادمی ــبکه	مرک مســئول	ش
ــد	و	 ــی	می	خوان ــت	فرهنگ ــک	حرک ــان	را	ی ــزام	خادم ــور	اع کش
ــه	 ــج	ب ــف	رای ــن	تعری ــور	ای ــان	ن ــی	راهی ــد:	خادم ــار	می	کن اظه
معنــای	خدمات	دهــی	و	کار	کــردن	نیســت،	بلکــه	بــا	قــرار	گرفتــن	

ــود. ــال	می	ش ــی	دنب ــداف	تربیت ــگاه	اه ــن	جای در	ای
ــت	 ــتفاده	از	ظرفی ــران	و	اس ــم	زائ ــی	تکری ــی	رحیم ــد	حاج محم
ــک	 ــان	پی ــا	در	زم ــاالی	کاره ــم	ب ــه	حج ــه	ب ــا	توج ــان	ب خادم
ــن	 ــد:	مهم	تری ــد	و	می	گوی ــه	می	دان ــور	را	از	اهــداف	ثانوی ــان	ن راهی
دغدغــه	در	امــور	خادمیــن	ایــن	اســت	کــه	بــا	ایــن	جایــگاه	بتــوان	
ــه	 ــوزان	را	ب ــش	آم ــژه	دان ــان	به	وی ــا	خادم بســتری	فراهــم	کــرد	ت
زندگــی	شــهدا	متصــل	کــرد	و	به	نوعــی	آمــوزش	ســبک	زندگــی	

ــت. شهداس

وی	شــمار	خادمــان	راهیــان	نــور	در	طول	ســال	گذشــته	که	شــامل	
ــه	به	عــاوه	 ــی	مناطــق	ک ــوزی،	تمام ــی،	دانش	آم ــن	عموم خادمی
ــد	و	 ــام	می	کن ــر	اع ــزار	نف ــود	را	15	ه ــتان	ها	می	ش ــن	اس خادمی
می	افزایــد:	امســال	41	هــزار	نفــر	بــا	مراجعــه	بــه	ســایت	کوله	بــار	
بــرای	خادمــی	عمومــی	ثبت	نــام	کردنــد	کــه	هرســاله	۶	تــا	۷	هــزار	

نفــر	خــادم	جدیــد	بــه	فهرســت	اضافــه	می	شــود.
حاجــی	رحیمــی	در	ادامــه	بیــان	می	کنــد:	بــا	توجــه	بــه	محدودیــت	
مکانــی	و	بــرای	اینکــه	همه	این	قشــر	پوشــش	داده	شــوند،	امســال	
شــرط	گذاشــته	شــد	کــه	اولویــت	بــا	خادمــان	ســال	اولــی	باشــد	اما	
ــن	ســاله	و	خادم	هــای	اســتانی	کــه	در	یادمان	هــای	 خادمــی	چندی

اســتان	ها	حضــور	دارنــد	نیــز	در	گــروه	خادمــان	قــرار	دارنــد.

lاعزام 5هزار خادم به مناطق جنوب
ــان	 ــزی	راهی ــتاد	مرک ــن	س ــزی	خادمی ــبکه	مرک ــئول	ش مس
ــوب	 ــق	جن ــه	مناط ــده	ب ــان	اعزام	ش ــمار	خادم ــور	ش ــور	کش ن
ــه	 ــد:	س ــد	و	می	گوی ــام	می	کن ــر	اع ــزار	نف ــج	ه ــدود	پن را	ح
ــر	 ــزار	و	۲00	نف ــک	ه ــدود	ی ــی	و	ح ــادم	عموم ــزار	و	500	خ ه
ــج	 ــدود	پن ــوع	ح ــه	درمجم ــدند	ک ــری	ش ــوز	به	کارگی دانش	آم
ــان	در	 ــدون	احتســاب	خادم ــار	ب ــن	آم ــه	ای ــد	ک ــر	بودن ــزار	نف ه
طــول	ســال،	در	مناطــق	شــمالی	و	غربــی	و	همچنیــن	خادمیــن	

استان	هاســت.
وی	بــه	تفاوت	هــای	خادمیــن	دانش	آمــوز	و	خادمــی	عمومــی	هــم	
ــام	 ــایت	ثبت	ن ــوز	در	س ــن	دانش	آم ــد:	خادمی ــان	می	کن ــاره	و	بی اش
نمی	کننــد	بلکــه	از	طریــق	بســیج	دانش	آمــوزی	اســتان	ها،	
دانــش	آمــوزان	عاقه	منــد	و	ممتــاز	بــه	کمیتــه	خادمیــن	معرفــی	

می	شــود.
حاجــی	رحیمــی	بابیــان	اینکــه	خادمــی	دانش	آمــوزی	و	عمومــی	در	
ــد:	 ــح	می	ده ــی	دارد،	توضی ــم	تفاوت	های ــکان	ه ــان	و	م ــدت		زم م
خادمــان	عمومــی	در	کارگاه	هــای	خادمــی	10	روزه	شــرکت	
ــا	در	دو	 ــز	طــی	دوره	ســه	روزه	و	تنه ــوزان	نی ــش	آم ــد	و	دان می	کنن

ــوند. ــزام	می	ش ــه	اع ــن	و	طایی ــح	المبی ــان	فت یادم
ــا	10	 ــج		ت ــال	به	تدری ــادم	امس ــوزان	خ ــش	آم ــد:	دان وی	می	افزای
اســفند	بــه	یادمــان	فتــح	المبیــن	اعــزام	شــدند	و	از	30	بهمــن	تــا	9	

فروردیــن	نیــز	اعــزام	بــه	یادمــان	طاییــه	ادامــه	داشــت.
امســال	بســیاری	بــرای	نخســتین	بار	طعــم	خادمــی	را	چشــیدند،	
ــا	بازهــم	آرزوی	 ــد،	خســته	هــم	شــدند	ام ســخت	تــاش	کردن
ــد	 ــم	اتفاق	نظــر	دارن ــا	ه ــه	ب ــراد	هم ــن	اف ــتند،	ای برگشــت	داش
ــا	 ــن	ب ــن	خادمی ــه	ای ــد.	هم ــهدا	اینجاین ــت	ش ــه	خواس ــه	ب ک
ــک	 ــی	ی ــده	اند،	حت ــکل	ش ــًا	یک	ش ــان	تقریب ــه	تفاوت	هایش هم
ــه	 ــن	ب ــت	یافت ــد	و	آن	دس ــهیدان	دارن ــترک	از	ش ــته	مش خواس

ــت. ــهادت	اس ش
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

قهر مردم با یار مهربان/
فضای مجازی در سبد 

مطالعه ایرانی ها

 در عصــر حاضــر کــه جهــان بــه 
دهکــده ارتباطــی تبدیــل شــده 
کاربــران  افزایــش ســاالنه  بــا  و 
فضــای مجــازی، بــه تدریــج برخــی ســبک هــای زندگــی دچار 
تغییــرات گســترده و بنیادیــن شــده کــه نبایــد از اثــرات ســوء 

آن غافــل بــود. 

در	جامعــه	امــروزی	دوســتی	بــا	یــار	مهربــان	کــم	رنــگ	تــر	شــده	
اســت	و	فرهنــگ	کتابخوانــی	جــای	خــود	را	بــه	فضــای	مجــازی	
ســپرده	اســت	و	بــا	وجــود	اینکــه	یکــی	از	شــاخصه	هــای	ارزیابــی	
رشــد،	توســعه	و	پیشــرفت	فرهنگــی	هــر	کشــوری	در	عصــر	حاضر	
میــزان	مطالعــه	و	کتابخوانــی	مــردم	آن		مــرز	و	بــوم	اســت	کمتــر	
ــاب	صــرف	 ــوازش	کت ــت		خــود	را	جهــت	ن کســی	اســت	کــه	وق

کنــد	و	بــا	مشــکات	جامعــه	آگاهانــه	برخــورد	کنــد.

lفرهنگ کتابخوانی از منظر قرآن کریم
ــه	کار	 ــف	ب ــه	مختل ــت	در	3۷	صیغ ــار	کتاب ــم	3۲۲	ب ــرآن	کری در	ق
رفتــه	اســت	بــرای	مثــال	۲۶3	بــار	لفــظ	کتــاب،	کتــب	و	مکتوبــات	
در	قــرآن	آمــده	اســت	ســوره	حمــد	را	فاتحــه	الکتــاب	مــی	خوانند	و	
در	ابتــدای	دومیــن	ســوره	قــرآن	نیــز	لفظ	کتــاب	بــه	کار	رفتــه	و	باز	
در	جایــی	از	ایــن	کتــاب	عظیــم،	خداونــد	متعــال	وصف	کتابــت	را	به	

خــود	منصــوب	کــرده	اســت)	و	کتبنــا	فــی	االراح(	
عــاوه	بــر	ایــن	احادیــث	متعــددی	وجــود	دارد	کــه	مبیــن	اهمیــت	
کتــاب	و	کتابخوانــی	در	ســیره	معصومیــن	اســت،		تــا	آنجایــی	کــه	
معصومیــن)ع(	کتابخوانــی	و	مطالعــه	را	در	حــد	فریضــه	بــرای	امت	

مــی	داننــد.

و  کتــاب  جانشــین  مجــازی  فضــای  lوقتــی 
کتابخوانــی مــی شــود

یکــی	از	راه	هــای	مهــم	توســعه	فرهنگــی	توجــه	بــه	مســئله	کتاب	
و	کتابخوانــی	و	ترویــج	مطالعــه	جامعــه	در	میــان	قشــر	جوان	اســت	
امــا	در	جامعــه	امــروزی	کتــاب	در	ســبد	خانــوده	هــای		ایرانــی	گــم	

شــده	و	فضــای	مجــازی	زندگــی	بشــر	را	پیــش	مــی	بــرد.
فرهنــگ	کتابخوانــی	بایتســی	بــه	صــورت	یــک	فرهنــگ	جامــع	
ــه	طوریکــه	اگــر	 ــا	آن	همــراه	شــود	ب ــراد	ب ــر	ازکودکــی	اف و	فراگی

فرهنــگ	کتابخوانــی	در	جامعــه	نهادینــه	شــود،	یــک	نســل	رشــد	
ــادت	 ــه	ع ــن	بایســتی	پای ــم	داشــت	بنابرای ــده	خواهی ــه	در	آین یافت
ــا	امــروزه	شــاهد	هســتیم	کــه	 ــرد	ام ــه	شــکل	گی ــدن	در	خان خوان
ــدن	و	نوشــتن	اســتفاده	از	فضــای	مجــازی	 کــودکان	قبــل	از	خوان
را	یــاد	مــی	گیرنــد	و	از	چنیــن	کودکانــی	نمــی	تــوان	انتظــار	داشــت	
کــه	مــرور	مطالــب	همــراه	بــا	عکــس	را	در	فضــای	مجــازی	را	بــر	
ــتی	 ــن	بایس ــوی	والدی ــن	رو	از	س ــد	از	ای ــح	دهن ــی	ترجی کتابخوان

ــرد. ــن	خصــوص	صــورت	گی ــات	صحیحــی	را	در	ای اقدام
ــش	 ــان	در	خصــوص	نق ــان	آذربایج ــوی	رم ــزاد	بان ــم	فرخ اعظ
کتــاب	در	زندگــی	مــردم	مــی	گویــد:	کتــاب	عامــل	بســیاری	از	
موفقیــت	هــا	و	پیشــرفت	هــای	در	زندگــی		فــردی	و	اجتماعــی	
ــا	 ــاب	ســاختار	شــخصیت	انســانی	اســت	ت ــه	کت اســت	و	مطالع
در	برابــر	تمامــی	مســایل	زندگــی	بــا	منطــق	و	آگاهــی	برخــورد	

ــد	 کنن
ــی	 ــت	روح ــان	اس ــذای	روح	انس ــاب	غ ــد:	کت ــی	ده ــه	م وی	ادام
ــه	مرتبــه	 ــا	رشــد	کنــد	و	ب ــه	تغذیــه	صحیــح	دارد	ت ــاج	ب کــه	احتی
علــم	و	کمــاالت	برســد	متاســفانه	برخــی	هــا	از	ایــن	تغذیــه	ســالم	
غفلــت	مــی	کننــد		و	بــه	روش	هــای	ناصحیــح	کــه	آســیب	هــا	و	

ــد. ــی	آورن ــد،	روی	م ــی	دارن ــه	در	پ ناهنجــاری	را	در	جامع
بانــوی	رمــان	آذربایجــان	بــا	بیــان	اینکــه	وقــت	آن	رســیده	اســت	
کــه	از	ایــن	غفلــت	هــا	خــارج	شــده	و	به	ســوی	توســعه	و	پیشــرفت	
جامعــه	گام	هایــی	را	برداریــم،	مــی	افزایــد:	دســت	یابــی	به	توســعه	
فرهنگــی	بــا	پذیــرش	صلــح	و	آشــتی	بــا	کتــاب	محقــق	می	شــود.
فرخــزاد	ادامــه	مــی	دهــد	برخــی	از	مــردم	یــک	لحظــه	شــادی	و	
تفریــح	را	فــدای	یــک	عمــر	پشــیمانی	مــی	کننــد،	ادامــه	مــی	دهد:	

ــدن	آن	اســت،	نمــی	 ــاب	و	خوان ــن	کت ــه	در	دســت	گرفت ــی	ک لذت
تــوان	بــا		ســرگرمی	در	فضــای	مجــازی	بــه	دســت	بیاید	متاســفانه	
در	ایــن	میــان	افــرادی	هســتند	کــه	فضــای	مجــازی	را	جایگزیــن	

دانــش	خــود	مــی	کننــد.
ــی	 ــه	کتــاب	خوان وی	در	خصــوص	عــدم		رغبــت	مــردم	اســتان	ب
مــی	گویــد:	اســتفاده	بیــش	از	حــد	مــردم	از	فضــای	مجــازی	و	بــه	
ویــژه	اســتفاده	نادرســت	از	ایــن	رســانه	هــا	باعــث	بــروز	ناهنجــاری	
در	جامعــه	شــده	و	همیــن	رســانه	هــا	بیــن	مــردم	و	کتــاب	فاصلــه	

انداختــه	اســت.

lقیمــت بــاال و بــی محتــوا بــودن کتــاب هــا در کنــار 
ــل  ــازی از عوام ــای مج ــتفاده از فض ــترش اس گس

ــی اســت ــه کتابخوان ــی رغبتــی عمومــی ب مهــم ب
ــی	 ــد:	تمام ــی	ده ــه	م ــرقی	ادام ــان	ش ــنده	آذربایج ــوی	نویس بان
مــردم	جامعــه	ایفاگر	نقــش	ترویــج	فرهنــگ	کتابخوانی	هســتند	در	
کنــار	ایــن		بایــد	افــراد	متخصــص	در	ایــن	حــوزه	دســت	بــه	دســت	
داده	و	امکاناتــی	را	بــرای	فعالیــت	در	حــوزه	فرهنگــی	فراهــم	کننــد	
فرخــزاد	بــا	اشــاره	بــه	قیمــت	بــاالی	کتــاب	مــی	افزایــد:	قیمــت	
بــاالی	کتــاب	و	پاییــن	بــودن	و	بــی	مفهمــوم	بــودن	ســطح	کتــاب	
ــوند	 ــرد	ش ــی	دلس ــر	کتابخوان ــردم	از	ام ــا	م ــده	ت ــث	ش ــا	باع ه
بنابرایــن	چــاره	اندیشــی	بــرای	وضیعــت	نــرخ	کتــاب	هــا	و	حمایت	
از	کتابفروشــی	هــا	گامــی	موفــق	جهــت	ترویــج	فرهنــگ	و	هنــر	

اســتان	اســت.
ــور	 ــی	در	کش ــار	کتابخوان ــودن	آم ــن	ب ــل	پایی ــده	عوام وی	عم
مــا		نســبت	بــه	ســایر	کشــور	هــا	را	اعتیــاد	بــه	فضــای	مجــازی	
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ــای	 ــت	و	فض ــتفاده	از	اینترن ــد:	اس ــی	کن ــار	م ــوان	و	اظه عن
ــن	رســانه	 ــح	مســلم	شــده	ای ــا	یــک	تفری مجــازی	در	کشــور	م
ــا	 ــور	م ــالم	را	در	کش ــی	و	س ــی	علم ــه	کارای ــل	از	اینک ــا	قب ه
ــودن	 ــن	ب ــوده	کــه	پایی ــوه	گــر	ناســالمی	هــا	ب نشــان	دهــد	جل
آمــار	کتابخوانــی	در	مقایســه	بــا	ســایر	کشــور	هــا	از	جملــه	ایــن	

ــت. ــل	اس عوام
بانــوی	رمــان	آذربایجــان	بــا	بیــان	اینکــه	فــا	صله	مــردم	از	کتــاب	و	
کتــاب	خوانــی	منجــر	بــه	فقــر	فرهنگــی	شــده	اســت،	عنــوان	مــی	
کنــد:	زمانــی	کــه	نمــی	دانیــم		در	برابــر	چنیــن	تکنولــوژی	هــای	
غربــی	چــه	کنیــم	جــای	تاســف	اســت،	بــا	نــوازش	کلمــا	ت	کتــاب	
مــی	توانیــم	بــه	دانــش	خــود	بیافزاییــم	و	در	برابــر	چنین	مشــکات	

آگاهانــه	برخــورد	کنیــم	.
فرخــزاد	در	بخشــی	از	ســخنان	خــود	مــی	گویــد:	کتــاب	در	فرهنگ	
اســتان	نقــش	موثــری	را	ایفــا	مــی	کنــد	بنابرایــن	بایســتی	کتــاب	و	
کتابخوانــی	را	جزئــی	از	برنامــه	هــای	اصلــی	قــرار	دهیــم	و	هماننــد	
کشــور	هــای	پیشــرفته	ســاعاتی	را	بــرای	مطالعــه	اختصــاص	دهیم	

تــا	شــاهد	توســعه	فرهنگــی	در	اســتان	باشــیم.

lآمار کتابخوانی در ایران و جهان
	آمــار	و	ارقامــی	کــه	هر	ســال	از	ســوی	مســیولین	از	میــزان	مطالعه	
کشــور	هــا	ارائــه	مــی	شــود	ایــن	آمــار	پاییــن	بــودن	ســرانه	مطالعه	
در	ایــران	را	نشــان	مــی	دهــد	طبــق	آمــار	جهانــی	آمریکایــی	هــا	
ــه	از	 ــا	90	دقیق ــی	ه ــه،	ژاپن ــا	55	دقیق ــی	ه ــه،	انگلیس ۲0	دقیق
ــد	 ــی	کنن ــاب	م ــه	کت ــرف	مطالع ــبانه	روز	ص ــود	را	در	ش ــت	خ وق
ــود	 ــه	خ ــی	ب ــگاه	نخســت	را	در	کتابخوان ــن	جای ــه	ژاپ ــه	طوریک ب

اختصــاص	مــی	دهــد	بــرای	مثــال	یــک	ژاپنــی	
ــد. ــاب	مــی	خوان در	ســال	حــدود	4۷	کت

ــازی	از	 ــای	مج ــران	فض ــر	کارب ــال	حاض در	ح
فضــای	مجــازی	بــه	مــرور	مطالــب	و	کتــاب	را	
در	صفحــات	وب	اختصــاص	مــی	دهــد	امــا	بــه	
راســتی	ایــن	مــرور	مطالــب	در	فضــای	مجــازی	
مــی	توانــد	جــای	فرهنــگ	کتــاب	و	کتابخوانــی	
ــن	 ــه	ای ــخ	ب ــرای	پاس ــرد؟	ب ــه	بگی را	در	جامع
ســئوال	بررســی	هــای	خــود	را	از	ســطح	شــهر	
ــا	کاربــران	فضــای	 تبریــز	و	بــا	گــپ	و	گفــت	ب
ــه	 ــی	از	کتابخان ــردم		و	در	یک ــاز	ک ــازی	آغ مج
هــای	تبریــز	پــای	صحبــت	جوانــی	می	نشــینم	
ــا	 ــک	دســت	گوشــی	دارد	ام ــد	در	ی ــه	هرچن ک

مشــغول	کتابخوانــی	اســت.
ــه	نظــرت	 هنگامــی	کــه	از	وی	مــی	پرســم	ب
ــی	 ــخ	م ــتری	دارد،	پاس ــت	بیش ــدام	جذابی ک

ــال	 ــه	دیجیت ــر	مطالع ــازی	دیگ ــه	فضــای	مج ــا	ورود	ب ــد:	ب ده
و	الکترونیکــی	زمــان		زیــادی	را	از	مــن	مــی	گیــرد	بــه	طوریکــه	
ــای	 ــی	در	فض ــه	کتاب ــرای	مطالع ــه	ای	را	ب ــه	صفح ــی	ک زمان
ــاال	 ــل		تعــداد	صفحــات	ب ــه	دلی ــم	ب مجــازی	جســتجو	مــی	کن
ــرای		 ــی	ب ــت	کاف ــه	وق ــود	ک ــی	ش ــب	م ــا	موج ــن	فض در	ای
مطالعــه	کــردن	کتــاب	وجــود	نداشــته	باشــد	و	امــکان	دسترســی	
ــراد	را	 ــوع	اف ــای	متن ــت	ه ــا	جذابی ــات	ب ــه	اطاع ــدود	ب نامح

ــدازد. ــا	بین ــه	آن	ه ــذرا	ب ــی	گ ــا	نگاه ــد	ت ــی	کن وسوســه	م
ــش	 ــه	ش ــد	ک ــگران	معتقدن ــه	پژوهش ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
دقیقــه	مطالعــه	۶۸	دقیقــه	اســترس	را	کاهــش	مــی	دهنــد	امــا	
بــه	نظــر	مــی	رســد	ایــن	امــر	بیشــتر	از	طریــق	مطالعــه	کتــاب	
هــا	حاصــل	مــی	شــود	تــا	مطالعــه	در	فضــای	مجــازی،		چراکــه	
فضــای	مجــازی	بــه	خاطــر	مطالــب	نامحــدود	مرهــون	اســترس	

اســت.
	

ــد در جامعــه ترویــج  ــی فضیلتــی کــه بای lکتابخوان
ــود ش

مدیــر	کل	نهــاد	کتابخانــه	عمومــی	آذربایجــان	شــرقی	در	همیــن	
ــد:	امــر	کتابخوانــی	یــک	فضیلــت	اســت	و	بایــد	 رابطــه	مــی	گوی
تــاش	مــی	کنیم	کــه	ایــن	فضیلــت	را	درســطح	اســتان	گســترش	

و	ترویــج	دهیــم.
خدایــی		نبــود	کتابخانــه	در	تمامــی	مناطــق	شــهری	و	روســتایی،	
ــاب	و	اســتفاده	 ــش	قیمــت	ســرانه	کت ــاب	مناســب،	افزای ــود	کت نب
ــن	 ــل	پایی ــه	عوام ــات	را	از	جمل ــات		فراغ ــان	و	اوق ــردن	از	زم نک
بــودن	ســرانه	مطالعــه	دراســتان	عنــوان	کــرده	و	ادامــه	مــی	دهــد:	

بــرای	رفــع	ایــن	مشــکل	بایــد	خدمــات	کتابخانــه	در	کنــار	همدیگر	
فعالیــت	هــای	فرهنگــی	انجــام	گیــرد	کــه	نقــش	خیریــن	در	ایــن	

امــر	قابــل	توجــه	اســت.
ــاب	 ــوزه	کت ــل	مشــکات	ح ــای	ح ــکار	ه ــه	راه ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــاپ،	 ــرای	چ ــهیات	الزم	ب ــاد	تس ــد:	ایج ــی	افزای ــی	م و	کتابخوان
افزایــش	پخــش	کتــاب	و	کتــاب	فروشــی	هــا،	گســترش	فضــای	
مطالعــه	در	مســاجد،	متــرو،	پــارک	هــا	و	بوســتان	در	رشــد	مطالعــه	

مثمــر	ثمــر	اســت.
ــا	اشــاره	 ــه	عمومــی	آذربایجــان	شــرقی	ب مدیــر	کل	نهــاد	کتابخان
بــه	راهــکار	هــای	رســانه	ای	در	خصــوص	تقویــت	جایــگاه	کتــاب	
در	اســتان	خاطرنشــان	مــی	کنــد:	رســانه	هــا	ایفــای	نقــش	هــای	
اطــاع	رســانی،	تحلیلــی،	تبیینــی	خــود	در	حــوزه	مربــوط	بــه	کتاب	
ــاب	در	اســتان	 ــگاه	کت ــاء	جای ــرای	ارتق ــر	ب ــی	موث ــد	گام ــی	توان م

ــم. برداری

lفعالیت 140 کتابخانه در آذربایجان شرقی 
ــری	 ــش	موث ــتان		نق ــای	اس ــه	ه ــه	کتابخان ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــانی،	 ــعه	انس ــای	توس ــاخص	ه ــت	ش ــت	و	کیفی ــای	کمی در	ارتق
ــای	 ــه	ه ــد:	کتابخان ــی	ده ــه	م ــد،	ادام فرهنگــی	و	اجتماعــی	دارن
عمومــی	اســتان	برنامــه	هــای	متعــددی	را	بــرای	مطالعــه	کــودکان	
انجــام	مــی	دهنــد	تــا	در	بزرگســالی	افــراد	کتابخــوان	را	بــه	جامعــه	
تحویــل	دهیــم	و	بــر	همیــن	اســاس	شــاهد	فعالیــت	140	کتابخانه	
ــه	 ــداد	109	کتابخان ــن	تع در	آذربایجــان	شــرقی	هســتیم	کــه	از	ای
نهــادی،	۲0	کتابخانــه	مشــارکتی	و	۲	کتابخانــه	مســتقل	در	ســطح	

اســتان	در	حــال	فعالیــت	هســتند.
ــا	 ــه	هــای	عمومــی	آذربایجــان	شــرقی	ب ــر	کل	نهــاد	کتابخان مدی
بیــان	اینکــه	آذربایجــان	شــرقی	در	حــوزه	کتــاب	و	کتــاب	خوانــی	
ــد:	از	 ــی	کن ــان	م ــت،	خاطرنش ــور	هس ــر	کش ــتان	برت ــزو	۶	اس ج
ــاب	در	 ــوزه	کت ــانی		در	ح ــات	رس ــت	خدم ــت	و	کیفی ــاظ	کمی لح
اســتان	افتخاراتــی	را	داریــم	امیدواریــم	بــا	هــم	اندیشــی	و	همکاری	
ــی	را	در	 ــای	فرهنگ ــت	ه ــتان	فعالی ــای	اس ــه	ه ــر	کتابخان سراس

ــد. اســتان	گســترش	یاب
وی	کتابخانــه	را	محلــی	بــرای	تلقــی	اندیشــه	هــا	عنــوان	و	بیــان	
مــی	کنــد:	نویســنده	از	رویکــرد	هــای	فــردی	و	جمعــی	پیرامــون	
ــب	 ــود	را	در	قال ــای	خ ــه	ه ــانی	اندیش ــه	انس ــک	جامع ــود	در	ی خ
کتــاب	تجلــی	مــی	کنــد	و	کتــاب	خانــه	محلــی	هــر	اســتان	محلی	

بــرای	عرضــه	اندیشــه	هــا	و	اثــر	هــا	اســت.
	

lرشــد 12 درصــدی عضویــت و امانــت داری کتــاب 
در اســتان نســبت بــه ســال هــای گذشــته

ــر	وضیعــت	ســرانه	مطالعــه	در	اســتان	 ــه	تغیی ــا	اشــاره	ب ــی	ب خدای
ــر	 ــا	وجــود	اینکــه	در	ســال	هــای	دهــه	اخی ــد:	ب ــح	مــی	کن تصری
رونــد	منفــی	در	ســرانه	کتــاب	خوانــی	و	مطالعــه	در	ســطح	اســتان	
ــر	وضیعــت	 و	کشــور	مشــاهده	شــده	خوشــبختانه	در	دوســال	اخی

ــه	ایــن	حــوزه	برگشــته	اســت		 ــر	کــرده	و	امیــدواری	ب تغیی
وی	در	ســخنان	خــود	خاطــر	نشــان	مــی	کنــد:	
در	میــان	کتابخانــه	هــای	تحــت	پوشــش	نهــاد	
ــن	 ــور	بزرگتری ــی	کش ــای	عموم ــه	ه کتابخان
کتابخانــه	نهــادی	در	اســتان،	کتابخانــه	مرکزی	
بــا	11	هــزار	متــر	مربــع	اســت	کــه	کــه	
گســترش	فضــا	و	منابــع	کتابخانه	در	دســتور	کار	

ــم. ــرار	داده	ای ــال	9۶	ق س
ــر	 ــاب	در	ه ــه	کت ــزان	مطالع ــک	می ــدون	ش ب
کشــور	از	جملــه	شــاخص	هــای	توســعه	
انســانی،	فرهنگــی	و	اجتماعــی	محســوب	مــی	
شــود	در	ایــن	میــان	وظیفــه	مــا	ایــن	اســت	کــه	
برنامــه	هــای	خاصــی	را	جهــت	ارتقــای	کیمیت	
ــد	 ــه	من ــا،	و	عاق ــاخص	ه ــن	ش ــت	ای و	کیفی
کــردن	کــوددکان	بــرای	مطالعــه		برنامــه	هــای	
متعــددی	را	انجــام	دهیــم	تــا	افــراد	کتابخوانی	را	

ــم. ــل	دهی ــرای	جامعــه	تحوی ب
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــی  ــوت گرگان ــگار پیشکس ــه ن روزنام
رمــز موفقیــت خبرنــگاران را در جلــب 
اعتمــاد جامعــه می دانــد و معتقد اســت 
ــر«  ــام »خبی ــود را از ن ــام خ ــگار ن خبرن
کــه متعلــق یــه خداونــد اســت گرفتــه 

ــت.  اس

ــدا	 ــش	پی ــای	صورت ــن	و	چروک	ه ــه	در	چی ــای	تجرب ــط	رد	پ خ
بــود،	ســال	های	دور	بــا	دســتان	خالــی	و	پــای	پیــاده	راهــی	را	طــی	
کــرده	کــه	امــروز	مــن	بــا	پیشــرفته	ترین	تکنولوژی	هــا	آن	را	طــی	

ــال	13۲9	اســت. ــد	س ــم.	متول می	کن
»جمشــید	کازرانــی«،	نخســتین	خبرنــگار	و	روزنامــه	نگار	گلســتانی	
ــدان	و	 ــا	هنرمن ــر	ب ــگ	و	هن ــوزه	فرهن ــه	روزی	روزگاری	در	ح ک
ــا	 ــرده،	ام ــو	می	ک ــودش	گفتگ ــان	خ ــته	زم شــخصیت	های	برجس
ــر	 ــگاری	اش	در	دفت ــرات	دوران	خبرن ــار	خاط ــه	ب ــا	کول ــار	ب ــن	ب ای
خبرگــزاری	مهــر	حاضــر	شــد	تــا	پاســخگوی	ســؤاالت	خبرنــگاری	
ــته	اش	در	 ــم	شکس ــا	قل ــت	ب ــی	اس ــان	اندک ــدت	زم ــه	م ــود	ک ش
حــوزه	فرهنــگ	و	هنــر	قلــم	مــی	زنــد.	کازرانــی	عــاوه	بــر	روزنامه	
ــه	و	 ــت	پرداخت ــه	فعالی ــم	ب ــش	ه ــر	و	نمای ــه	تئات ــگاری	در	حرف ن

ــود	دارد. ــه	خ ــش	را	در	کارنام ــش	از	۶0	نمای ــرای	بی ــابقه	اج س
	

|| درچه سالی پا به حرفه خبرنگاری گذاشتید؟
ــق	 ــت	عش ــه	عل ــی	ب ــی	و	جوان ــام	نوجوان ــل	وای در	دوران	تحصی
حرفــه	 وارد	 داشــتم	 مطبوعــات	 کار	 بــه	 کــه	 عاقــه	ای	 و	
ــی	 ــر	نمایندگ ــه	دفت ــاد	دارم	روزی	ب ــه	ی ــدم.	ب ــگاری	ش روزنامه	ن
ــع	در	 ــان	واق ــه	در	آن	زم ــرگان	ک ــات	گ ــه	اطاع ــه	روزنام موسس
ــه	 ــودم	ب ــی	خ ــن	معرف ــا	ضم ــم.	آنج ــود،	رفت ــیرنگی	ب ــاژ	ش پاس
ــتم	 ــه	از	وی	خواس ــده	موسس ــری«	نماین ــداهلل	باق ــاد	»اس زنده	ی
بــه	مــن	فرصتــی	دهــد	تــا	به	عنــوان	خبرنــگار	»مجلــه	دختــران	و	
پســران«	بــا	آن	هــا	همــکاری	کنــم	کــه	پیشــنهاد	مــن	با	اســتقبال	
اســداهلل	باقــری	مواجــه	شــد.	بعــد	از	یادگرفتــن	کلیــات	کار	بــا	غرور	
جوانــی	و	اشــتیاقی	کــه	در	خــودم	نســبت	بــه	حرفــه	خبرنــگاری	و	
ــدم. ــاس	ش ــه	حس ــن	عرص ــتم	وارد	ای ــراغ	داش ــگاری	س روزنامه	ن

|| در مورد مجله دختران و پسران کمی توضیح دهید.
ــان	و	 ــژه	نوجوان ــه	وی ــود	ک ــه	ای	ب ــران	و	پســران	مجل ــه	دخت مجل
ــنی	 ــروه	س ــش	را	گ ــترین	مخاطبین ــد	و	بیش ــاپ	می	ش ــوان	چ ج

ــد. ــکیل	می	دادن ــتان	تش دبیرس

|| در آن سال ها بیشتر در چه حوزه هایی قلم می زدید؟
خبرهــای	مــن	بیشــتر	مســتند	بــود.	بــرای	مثــال	معرفی	مــدارس	و	
دبیرســتان	های	شــهرمان	گــرگان،	مصاحبــه	بــا	شــاگردان	ممتــاز،	
معرفــی	ورزشــکاران	و	هنرمنــدان	رشــته	های	مختلــف	فرهنگــی	و	
هنــری	و	ورزشــی،	بررســی	آمــار	دانــش	آمــوزان	قبولــی،	تجدیــدی	

و	مــردودی،	حــوزه	فرهنــگ	و	هنــر،	هنــر	ورزش	و	...	.

|| تعریف شما از خبرنگاری؟
ــه	 ــر	رازی	از	آن	ب ــت،	فخ ــد	اس ــای	خداون ــی	از	نام	ه ــر«	نام »خبی
ــه	پوشــیده	ها«	تفســیر	 ــم	ب ــی	آن	را	»عال ــر	و	غزال ــده	تعبی آگاه	کنن
ــود	 ــر	از	خ ــام	خبی ــار	بان ــا	45	ب ــرآن	تنه ــد	در	ق ــد.	خداون می	کنن
یادکــرده	اســت،	خبیــر	از	»علیــم«	نیــز	اخص	تــر	اســت	زیــرا	خبیــر	

ــان	ها. ــیا	و	انس ــات	اش ــق	و	جزئی ــی	آگاه	از	دقای یعن
	خبرنــگار	وارث	چنیــن	نــام	بلندی	اســت	خبرنــگاری	حرفه	و	شــغل	
نیســت	و	فراتــر	از	آن	نوعــی	رســالت	و	گونــه	ای	هدایــت	و	مدیریت	
ــن	 ــه	برتری ــه	ک ــت.	همان	گون ــه	اس ــای	جامع ــت	ها	و	نیازه خواس
ــالت	 ــم	رس ــگاران	ه ــد	خبرن ــام	آوران	او	بوده	ان ــد	پی ــدگان	خداون بن

ــد. ویــژه	ای	دارن

|| خاطره خاصی از دوران خبرنگاری خوددارید؟
ــی«	منتخــب	 ــم	»ُکُلن ــن	تی ــال	بی در	ســال	1350	مســابقه	فوتب
گــرگان	و	تیــم	فوتبــال	اســتقال	گــرگان	)تــاج	ســابق	گــرگان(	
ــا	حضــور	مدیــران	و	مســئوالن	شهرســتان	و	جمــع	کثیــری	از	 ب
ــی	آزادی	 ــتادیوم	ورزش ــرگان	در	اس ــردم	گ ــتان	و	م ورزش	دوس
)ایرانشــهر	ســابق(	گــرگان	برگزارمــی	شــد.	مــن	هــم	به	عنــوان	
ــا	عــکاس	روزنامــه	اطاعــات	گــرگان	 ــگار	همــراه	ب یــک	خبرن
ــا	نتیجــه	هشــت	 ــازی	ب در	بیــن	تماشــاگران	نشســتیم.	آن	روز	ب
بــر	صفــر	بــه	نفــع	گــروه	ُکُلنــی	گــرگان	تمــام	شــد.	صبــح	روز	
ــد	روزی	 ــم.	چن ــرگان	رفت ــات	گ ــه	اطاع ــر	روزنام ــه	دفت ــد	ب بع
بــود	مأموریــت	زنده	یــاد	آقــای	باقــری	در	دفتــر	روزنامــه	
اطاعــات	گــرگان	بــه	اتمــام	رســیده	بــود	و	فــرد	دیگــری	کــه	
از	معلمیــن	اداره	آموزش	وپــرورش	گــرگان	بــود	بــه	ایــن	ســمت	
منصوب	شــده	بــود.	پاکــت	خبــر	را	بــه	انضمــام	عکس	هــا	
گرفتــم	و	عــازم	اداره	پســت	شــدم.	چنــد	روز	بعــد	خبــر	مســابقه	
ــاج	 ــال	ت ــگاه	فوتب ــرگان	و	باش ــی	گ ــم	ُکُلن ــن	تی ــال	بی فوتب
ــن	 ــا	ای ــران	ب ــران	و	پس ــه	دخت ــماره	مجل ــن	ش ــرگان	در	اولی گ
ــاپ	 ــه	چ ــد(	ب ــرنگون	کردن ــاج	را	س ــار	ت ــا	۸	ب ــر	)گرگانی	ه تیت
ــدم	 ــور	ش ــر	مجب ــن	خب ــاپ	ای ــد	از	چ ــفانه	بع ــا	متأس ــید؛	ام رس

ــذارم. ــار	بگ ــگاری	را	کن ــه	روزنامه	ن ــی	حرف مدت
	

|| چرا؟ لطفاً بیشتر توضیح دهید.
روز	بعـد	از	انتشـار	مجلـه	سرپرسـت	جدیـد	با	مـن	تمـاس	گرفت	و	
بـا	عصبانیت	مـرا	به	دفتـر	روزنامـه	فراخواند.	هنـوز	کامـل	وارد	دفتر	
روزنامـه	نشـده	بـودم	که	سرپرسـت،	مجله	را	به	سـمتم	پـرت	کرد	و	
بـا	لحـن	تنـدی	پرسـید	ایـن	کارت	چـه	معنـی	می	دهد؟	مـن	هنوز	
کامـل	متوجه	موضـوع	نبودم	کـه	سرپرسـت	کارت	خبرنـگاری	را	از	
مـن	گرفـت	و	با	گفتـن	این	جمله	کـه	جواب	سـاواک	را	بایـد	خودت	
بدهـی	از	من	خواسـت	پایش	را	بـه	این	ماجرا	بـاز	نکنم.	بعـد	از	دفتر	
روزنامـه	بـه	محلـی	واقـع	در	کـوی	ویا	کـه	سـاواک	منتظـرم	بود	
رفتـم	و	مـن	را	با	چشـمانی	بسـته	به	مکانـی	بردند	و	بعد	از	شـکنجه	
بـه	دلیل	اسـتفاده	از	کلمه	سـرنگونی	تاج	مـن	را	به	مدت	هشـت	ماه	
از	کار	خبـری	محـروم	کردنـد.	ایـن	وقفـه	بیش	از	هشـت	مـاه	طول	

کشـید	و	منجـر	بـه	فاصله	مـن	از	حرفـه	روزنامه	نگاری	شـد.

|| بــه نظــر شــما مهم تریــن رســالت یــک خبرنــگار 
در جامعــه چیســت؟

رسـالت	شـما	خبرنگاران	کسـب	اعتماد	جامعه	اسـت	پـس	کاری	را	

انجـام	دهید	کـه	در	وهله	نخسـت	اعتماد	مـردم	را	به	دسـت	بیاورید.

|| در بیــن مصاحبه هایــی کــه انجــام داده ایــد، 
کدام یــک برایتــان خاطره انگیــز بــوده اســت؟
مصاحبــه	بازنــده	یــاد	»پرویــز	کیانــی«	قهرمــان	گرگانــی	شــنای	
کشــور	کــه	در	محــل	اســتخر	پیشــاهنگی	گــرگان	انجــام	
ــت	و	 ــتخر	رف ــه	درون	اس ــی	ب ــز	کیان ــه	پروی ــن	مصاحب ــد.	حی ش
درحالی	کــه	روی	آب	دراز	کشــیده	بــود	ســماور	نفتــی	روشــن	
روی	ســینه	اش	قراردادنــد	کــه	بعــد	از	جــوش	آمــدن	آب	در	همــان	
حــال	چایــی	دم	کــرد	و	مــرا	دعــوت	بــه	خــوردن	چــای	کــرد.	ایــن	
ــود	کــه	هیــچ	گاه	از	ذهنــم	پــاک	نشــد.	 مصاحبــه	ای	لذت	بخــش	ب
ــم	دارد	 ــت	تصمی ــن	گف ــه	م ــی	ب ــز	کیان ــه	پروی ــان	مصاحب در	هم
ــد	از	بازگشــت	 ــرود	و	بع ــودا	ب ــث	برم ــه	مثل ــه	منطق ــنا	ب ــرای	ش ب
ــا	وی	مصاحبــه	می	کنــد	مــن	باشــم،	 نخســتین	خبرنــگاری	کــه	ب
ــان	باخــت. ــه	ای	ج ــن	ســفر	طــی	حادث ــل	از	ای ــا	متأســفانه	قب ام
ــدان	 ــر،	هنرمن ــینما،	تئات ــزرگان	س ــاتید	و	ب ــا	اس ــن	ب ــه	م 	البت
ــاد	»داود	 ــه	»جمشــید	مشــایخی«،	زنده	ی ــران،	ازجمل ــون	ای تلویزی
ــرز	 ــان«،	»فرام ــی	نصیری ــی«،	»عل ــزت	اهلل	انتظام ــیدی«،	»ع رش
ــم	 ــی«	و	...	ه ــر	وال ــاد	»جعف ــی«	،	زنده	ی ــا	فاضل ــان«،	»رض قریبی
مصاحبــه	داشــته	ام	کــه	در	نــوع	خــودش	خاطره	انگیــز	بــوده	اســت.

|| چند سال در حرفه خبرنگاری فعالیت کردید؟
ــگاری	را	در	روزنامه	هــای	اطاعــات،	کیهــان	و	 15	ســال	کار	خبرن
مجلــه	دختــران	و	پســران	و	مجلــه	جوانــان	گذرانــدم	و	بعــدازآن	در	
ســال	5۶	بــه	اســتخدام	تــاالر	فخرالدیــن	اســعد	گرگانــی	درآمــدم،	
در	تــاالر	30	ســال	در	ســمت	روابــط	عمومــی	بــودم	و	در	ایــن	ایــام	
کــه	بــه	هنرمنــدان	نزدیــک	بــودم	وارد	حرفــه	هنرپیشــگی	و	تئاتــر	

شــدم.

|| امکانــات خبرنــگاری از گذشــته تــا بــه امــروز چــه 
تغییراتــی داشــته اســت؟

در	آن	زمــان	خبــری	از	»رکــوردر«	و	فضــای	مجــازی	و	اینترنــت	
ــر	 ــرای	دفت ــت	ب ــق	پس ــود	را	از	طری ــای	خ ــا	خبره ــود	و	م نب
روزنامــه	ارســال	می	کردیــم	و	چنــد	روزی	طــول	می	کشــید	
ــا	 ــع	خبره ــود	درواق ــر	ش ــد	و	منتش ــه	برس ــه	روزنام ــر	ب ــا	خب ت
گزارش	هــای	 تهیــه	 بــرای	 دارم	 یــاد	 بــه	 بــود.	 ســوخته	
ــه	دلیــل	نداشــتن	وســیله	نقلیــه	مناســب	 کــورس	ســوارکاری	ب
ــورگازی	طــی	می	کــردم	تنهــا	 ــا	موت ــی	را	ب مســافت	های	طوالن

رمز موفقیت خبرنگار جلب اعتمادجامعه است/ساواک من را از کار منع کرد
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــارم	در	 ــی	از	شــهر	و	دی ــه	عشــق	اینکــه	مطلب ب
ــود. ــاپ	ش ــوری	چ ــه	ای	کش روزنام

ــه  ــود دغدغ ــگاری خ || در دوران خبرن
خاصــی را دنبــال می کردیــد؟

در	ابتــدای	شــروع	بــه	کارم	مصاحبه	هــای	هنــری	
و	ورزشــی	و	گزارش	هایــی	کــه	پیرامــون	وضعیــت	
تحصیلــی	مــدارس	و	دانــش	آمــوزان	شــهر	و	
اســتان	بــود	را	پیگیــری	می	کــردم	امــا	رفته	رفتــه	
ــت	 ــم	دارای	اهمی ــردم	برای ــی	م مشــکات	زندگ
گزارش	هایــم	 بــا	 می	کــردم	 ســعی	 و	 شــد	

ــم. ــع	کن ــردم	را	مرتف ــه	ای	از	درد	م گوش
	

ــم  ــتقبال ک ــت اس ــما عل ــر ش ــه نظ || ب
مــردم از روزنامه هــا چیســت؟ آیــا 
ــی  ــه بی محل ــر ب ــازی منج ــای مج فض

ــت؟ ــده اس ــه ش ــه روزنام ــردم ب م
به	غیــراز	فضــای	مجــازی	خبرنــگاران	هــم	نقــش	
ــه	ســزایی	در	کاهــش	اســتقبال	داشــته	اند.	اگــر	 ب
خبرنــگار	کار	خــود	را	به	درســتی	انجــام	دهــد	
قطعــاً	بــر	فــروش	روزنامــه	هــم	تأثیــر	می	گــذارد.

|| فعالیــت اجتماعــی را بــرای خبرنــگار 
ــد؟ ــروری می دانی ــدر ض چق

ــگار	 ــک	خبرن ــرای	ی ــی	ب ــای	اجتماع فعالیت	ه
ــگار	 ــه	خبرن ــت،	چراک ــروری	اس ــر	ض ــک	ام ی
ــد	 ــود	و	می	توان ــوب	می	ش ــت	محس ــک	ظرفی ی
مشــکات	و	معضــات	جامعــه	را	بــه	مســئوالنی	
ــد	و	 ــل	کن ــت	منتق ــاط	اس ــا	در	ارتب ــا	آن	ه ــه	ب ک
ــد. ــری	کن ــارا	پیگی ــدن	آن	ه ــرف	ش ــیر	برط مس

|| در مـورد سـابقه فعالیـت هنـری خود 
کمـی توضیح دهیـد. از چـه سـالی وارد 
حرفه تئاتـر و هنرپیشـگی شـدید و چه 
تعـداد فیلـم و نمایـش بـازی کرده اید؟
ســال	۶1	اولیــن	تئاتــر	خــود	بانــام	»شــب	۲1	ام«	
را	روی	صحنــه	رفتــم.	در	تعــدادی	فیلم	ســینمایی	
ــته	ام،	 ــم	حضورداش ــی	ه ــریال	تلویزیون ــد	و	س بلن
ــود	و	 ــر	ب ــه	تئات ــت	مــن	در	زمین ــا	بیشــتر	فعالی ام

بیــش	از	۶0	تئاتــر	بــه	روی	صحنــه	رفتــه	ام.

|| بــه نظــر شــما مشــکالت و معضــالت 
فعلــی تئاتــر مــا چیســت؟

متأســفانه	شــرایط	طــوری	شــده	کــه	نــگاه	
ــی	 ــه	هنرپیشــه	های	آن	چنان ــا	ب هنرپیشــه	های	م
در	تلویزیــون	و	تئاتــر	دوخته	شــده	و	دوســت	دارنــد	
ــت	 ــی	اس ــی	از	معضات ــوند	و	این	یک ــروف	ش مع
ــود	 ــی	کمب ــود،	از	طرف ــده	می	ش ــر	دی ــه	در	تئات ک
تجهیــزات	یکــی	از	مشــکات	اصلی	تئاتر	اســتان	
ــالن	های	 ــرات	س ــازی	و	تعمی ــا	بازس ــه	ب اســت	ک
تئاتــر	و	همچنیــن	بــا	حمایــت	بیشترمســئوالن	از	
تئاتــر	از	طریــق	برگــزاری	کاس	هــای	آموزشــی	
ــرف	 ــکات	را	برط ــم	مش ــدودی	می	توانی ــا	ح ت

ــم. کنی

ــه  ــوت عرص ــک پیشکس ــوان ی || به عن
از  اســتان  تئاتــر  و  روزنامه نــگاری 

ــد؟ ــاری داری ــه انتظ ــئوالن چ مس
انتظــار	خاصــی	نــدارم	جــز	اینکــه	به	پیشکســوتان	
ــده	هســتند	 ــی	کــه	زن ــا	زمان ارج	نهــاده	شــود	و	ت

قدرشــان	را	بداننــد.

آمــوزش در عرصــه هنــر بــه ویــژه هنــر 
بازیگــری هرچنــد جــزو الینفکــی از این 
عرصــه اســت امــا ایــن روزهــا دســتخوش 
تغییراتــی شــده کــه بــه تبــع آن معــادالت 
بزرگتــری را در زمینــه هــای کالن تحــت 

تأثیــر خــود قــرار داده اســت. 

ــه	 ــک	ب ــت	آکادمی ــری	از	حال ــای	هن ــته	ه ــوزش	رش ــروج	آم خ

آموزشــگاهی،	هرچنــد	شــرایط	تحصیــل	در	رشــته	هــای	هنــری	
را	بــه	ویــژه	در	هنرهــای	نمایشــی	تســهیل	کــرد	و	از	ایــن	میــان	
ــای	نمایــش	معرفــی	 ــه	دنی ــز	ب بازیگــران	خــوب	و	مســتعدی	نی
شــد	کــه	امــروزه	از	بازیگــران	بــه	نــام	کشــور	هســتند	اما،	توســعه	
آموزشــگاه	هــای	هنــری	بــه	ویــژه	آموزشــگاه	هــای	بازیگــری	در	
ســطح	کشــور	و	در	اســتان	گیــان،	تبعاتــی	را	بــه	دنبــال	داشــته	
کــه	از	مهمتریــن	آن	مــی	تــوان	بــه	نادیــده	گرفتــه	شــدن	نســل	
ــاره	 ــز	اش ــه	مرک ــا	ب ــوچ	آنه ــتانی	وک ــران	اس ــتعدی	از	بازیگ مس

کــرد.
ــش	 ــری،	نق ــای	بازیگ ــوزش	در	دنی ــزوم	آم ــتا،	ل ــن	راس در	ای
ــع	 ــه	تب ــتان	وب ــه	ای	در	اس ــای	حرف ــرفت	فض ــوزش	در	پیش آم
ــه	 ــی	صحن ــار	نمایش ــی	در	آث ــای	فرهنگ ــه	ه ــد	مولف آن	رش
ــه	در	آن	 ــد	ک ــردی	ش ــتمایه	میزگ ــان،	دس ــی	گی ای	و	تلویزیون
ــون	 از	نظــرات	»ســهیا	اخاقــی«	-از	بازیگــران	مطــرح	تلویزی
ــژاد«	-	بازیگــر	تأتــر	و	تلویزیــون	 گیــان-	و	»داریــوش	علــی	ن
ــاره	 ــن	ب ــای	نمایشــی-	در	ای ــد	هنره ــناس	ارش ــان	و	کارش گی

ــدیم. ــع	ش مطل

|| هرچنـد بارها عنوان شـده که شـهر رشـت دروازه 
ورود تأتـر به کشـور بـوده و اولیـن نمایـش در ایران 
بـه طـور رسـمی در این شـهر بـه روی صحنـه رفته 
ولـی، این روزها اخبـار خوبی از صحنه های نمایشـی 
شـهر بـه گـوش نمـی رسـد و خیلـی از هنرمنـدان 
مسـتعد اسـتان بـه خـارج از گیـالن بـه ویـژه مرکز 

روزهـای  از  نزولـی  سـیر  ایـن  انـد.  کـرده  کـوچ 
درخشـش تأتـر اسـتان تـا بـه امـروز را چگونه می 

تـوان توصیـف کرد؟
ــه	عقــب	برگــردم	و	ترجیــح	 ــژاد:	خیلــی	نمــی	خواهــم	ب علــی	ن
ــم	 ــی	کن ــر	را	بررس ــاله	اخی ــازه	15-	۲0	س ــن	ب ــم	همی ــی	ده م
یعنــی	از	همــان	ســال	هــای	۷۲	تــا	۷۸	کــه	گــروه	فیلــم	ســریال	

ــدازی	شــد. ــاران	راه	ان ــه	ب شــبکه	اســتانی	گیــان	موســوم	ب
در	آن	ســال	هــا	نیروهــای	بازیگــری	مســتعدی	در	تأتــر	گیــان	
فعالیــت	مــی	کردنــد	کــه	ماحصــل	انســجام	آنهــا،	تشــکیل	گروه	
فیلــم	و	ســریال	شــد	و	در	همــان	ســال	هــا	تولیــدات	بســیار	خوبی	
ــان	 ــن	مخاطب ــادی	در	بی ــیار	زی ــت	بس ــا	از	محبوبی ــه	عموم ک

اســتانی	برخــوردار	بودنــد	را	بــه	منصــه	ظهــور	رســاند.
ــر	 ــری	تأت ــرای	بازیگ ــخصی	ب ــف	مش ــد	صن ــراد	هرچن ــن	اف ای
ــود	 ــم	ب ــان	حاک ــته	ای	در	میانش ــن	نانوش ــا	قوانی ــتند	ام نداش
ــه	 ــراد	راب ــان	اف ــدام	از	هم ــن،	هرک ــن	قوانی ــود	ای ــروز	نب ــه	ام ک

ــت. ــرده	اس ــا	ک ــایند	مبت ــتی	ناخوش سرنوش
	

|| بــه بیــان بهتــر نبــود صنــف بازیگــری ویــا همان 
ــن نانوشــته ســبب شــده  ــان قوانی ــول خودت ــه ق ب

تــا امــروز از روزهــای اوج فاصلــه بگیریــم؟
علــی	نــژاد:	ببینیــد	فاصلــه	گرفتــن	از	روزهــای	اوج	معلــول	یــک	
ــل	 ــاق	دخی ــن	اتف ــت	نیســت	و	مجموعــه	ای	از	عوامــل	در	ای عل
هســتند	امــا	شــاید	بتــوان	دو	عامــل	مهــم	را	در	ایــن	اتفاق	بیشــتر	
مــورد	توجــه	قــرار	داد.	اولــی	نبــود	صنفــی	مشــخص	و	یــا	قوانین	
نانوشــته	بیــن	فــردی	و	دومــی	بــه	بیراهــه	کشــیده	شــدن	بحــث	

آمــوزش	در	ایــن	رشــته.

اخاقــی:	شــاید	بحــث	آمــوزش	خیلــی	جــدی	تــراز	گزینــه	اول	
ــه	 ــا	ب ــه	پ ــی	ک ــی	از	بازیگران ــروز	خیل ــه	ام ــرا	ک ــد	چ ــم	باش ه
ــتادی	 ــاگرد	واس ــی	ش ــای	آموزش ــا	فض ــد،	ب ــی	گذارن ــه	م عرص

ــتند. ــه	هس ــم	بیگان قدی

|| یعنــی آموزشــگاه هــا نتوانســته انــد ایــن حــس 

خروج از نگاه دالل مأبانه به بازیگری/
 هنر گیالن متولی خوب ندارد
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــا  ــا الق ــران نوپ ــه بازیگ ــتادی را ب ــاگرد و اس ش
ــد؟ کنن

اخاقــی:	توجــه	داشــته	باشــید	کــه	اســاس	آمــوزش	در	رشــته	
هــای	هنــری،	شــاگرد	و	اســتادی	اســت.	یعنــی	هنرجویــی	وقتی	
اصــول	اولیــه	کار	را	یــاد	مــی	گرفــت،	تــازه	وارد	مرحلــه	ای	مــی	
شــد	کــه	از	بــزرگان	هنــر	نــکات	فنــی	تــری	را	یــاد	مــی	گرفــت	
تــا	در	اصطــاح	هنــرش	پختــه	و	جــا	افتــاده	شــود	و	در	اثــر	تکرار	
ــدا	مــی	کــرد	 ــری	دســت	پی ــکات	مهــم	ت ــه	ن ــز	ب ــن	نی و	تمری
ــه	نحــوی	 ــرایط	ب ــده	و	ش ــوض	ش ــن	فضــا	ع ــروزه	ای ــی	ام ول
ــن	 ــه	محــض	یادگرفت ــان	اول	راه	و	ب ــه	بازیگــر	در	هم اســت	ک

اصــول	اولیــه،	خــود	را	هنرمنــدی	تمــام	تلقــی	مــی	کنــد.

ــیدن	 ــی	از	رس ــن	بخــش	اعظم ــر	م ــه	نظ ــه	ب ــژاد:	البت ــی	ن عل
ــازه	کار،	نشــأت	گرفتــه	از	 ــان	ت ــه	ایــن	حــس	توســط	هنرجوی ب

ــت. ــود	اس ــی	موج ــای	آموزش فض

ــای  ــگاه ه ــرد آموزش ــیر عملک ــن تفاس ــا ای || ب
ــده  ــی کنن ــی راض ــوان خیل ــی ت ــری را نم بازیگ

ــت؟ ــور اس ــن ط ــت. همی دانس
اخاقــی:	ببینیــد	مشــکل	هنــر	در	اســتان	مــا	آموزشــگاه	هــای	
ــرای	 ــوب	ب ــی	خ ــتن	متول ــا	نداش ــکل	م ــتند.	مش ــری	نیس هن
ــای	 ــگاه	ه ــر	آموزش ــال	حاض ــفانه	در	ح ــت.	متأس ــگ	اس فرهن
ــه	 ــک	اپیدمــی	رو	ب ــه	صــورت	ی ــژه	بازیگــری	ب ــه	وی ــری	ب هن
ــر	 ــرایط	کاری	بهت ــال	ش ــه	دنب ــه	ب ــد	و	هم ــده	ان ــد	در	آم رش
ــت	بخــش	نیســت. ــی	کار	رضای ــت	خروج ــا	درنهای ــتند	ام هس
آمــوزش	هــا	شــتاب	زده	شــده	و	هنرجوهــا	از	گــرد	راه	نرســیده	
ــرای	 ــی	ب ــاب،	جای ــب	و	ت ــن	ت ــد	ســتاره	شــوند	و	ای مــی	خواهن
ــذارد. ــی	گ ــی	نم ــوتان	را	باق ــه	پیشکس ــری	ازتجرب ــره	گی به

اخاقــی:	آمــوزش	هــا	شــتاب	زده	شــده	و	هنرجوهــا	از	گــرد	راه	
نرســیده	مــی	خواهنــد	ســتاره	شــوند	و	ایــن	تــب	و	تــاب،	جایــی	
بــرای	بهــره	گیــری	ازتجربــه	پیشکســوتان	را	باقــی	نمی	گــذارد.

علــی	نــژاد:	شــاید	بتــوان	گفــت	آموزشــگاه	هــا	بیشــتر	از	آنکــه	
ــوزش	 ــار	آم ــه	و	در	کن ــو	رفت ــرف	جل ــوزش	ص ــای	آم ــر	مبن ب
ــه	 ــز	ب ــی	را	نی ــای	اخاق ــوزش	ه ــک	ســری	آم ــی،	ی ــای	فن ه
هنرجوهــا	ارائــه	دهنــد،	تنهــا	بــه	محلــی	بــرای	گرفتن	شــهریه	و	
ارائــه	دهنــده	یــک	ســری	اصــول	اولیــه	بازیگــری	تبدیــل	شــده	
ــای	 ــم	ج ــه	ه ــای	اولی ــوزش	ه ــن	آم ــه	همی ــد	ک ــد-	هرچن ان
تأمــل	دارد-	کــه	هنرجــو	را	بــه	ایــن	بــاور	مــی	رســاند	که	بعــد	از	
اتمــام	دوره	هــای	بازیگــری	در	آموزشــگاه،	مــی	توانــد	در	عرصــه	

نمایــش	قــدم	بگــذارد.

ــه	هــم	نشــان	داده	کــه	همینطــور	اســت	 ــه	تجرب اخاقــی:	البت
و	اســتفاده	بســیاری	ازتهیــه	کننــدگان	و	کارگردانــان	در	عرصــه	
هنرهــای	نمایشــی	از	بازیگــران	نوپــا،	مویــد	ایــن	مطلــب	اســت.
خــوب	اگــر	قــرار	بــر	اســتفاده	از	بازیگــران	نوپــا	نباشــد	کــه	جایی	
بــرای	عــرض	انــدام	اســتعدادهای	جــوان	وجــود	نخواهد	داشــت!

علــی	نــژاد:	ببینیــد	بحــث	اصــا	برســر	ورود	کــردن	یــا	نکــردن	
ــروز،	 ــوتان	ام ــه	پیشکس ــه	هم ــرا	ک ــت	چ ــا	نیس ــران	نوپ بازیگ
بازیگــران	نوپــای	دیــروز	بــوده	انــد.	بلکــه	بحــث	بــر	ســر	نحــوه	

ــن	عرصــه	اســت. ــه	ای ورود	کــردن	ب

ــرای	ضــرورت	بحــث	آمــوزش	 اخاقــی:	جــای	هیــچ	شــکی	ب
ــه	طــور	حتــم	یــک	هنرپیشــه	آمــوزش	دیــده	 ــدارد	و	ب وجــود	ن
ولــو	بــه	صــورت	غیــر	آکادمیــک،	بســیار	بهتــر	از	بازیگــر	آموزش	
ندیــده	اســت	ولــی	همانطــور	کــه	آقــای	علــی	نــژاد	هــم	گفــت،	
نحــوه	آمــوزش،	فراغــت	از	آمــوزش	و	ورود	بــه	دنیــای	بازیگــری	
ــخصه	 ــه	ش ــده	و	ب ــاز	ش ــأله	س ــا	مس ــن	روزه ــه	ای ــت	ک اس

مطمئــن	هســتم	اگــر	قــرار	بــر	ادامــه	ایــن	رونــد	باشــد،	دیگــر	
جایــی	بــرای	حضــور	پیشکســوتان	در	عرصــه	هنرهای	نمایشــی	

اســتان	نخواهــد	بــود.

|| مــی تــوان اینطــور اســتنباط کــرد کــه صحبــت 
هــای شــما زیــر ســوال بــردن عملکــرد آموزشــگاه 

هــای بازیگــری اســت؟
علــی	نــژاد:	شــاید	اگــر	واژه	نقــد	را	بــه	کار	ببریــم	بهتر	باشــد	چرا	
ــه	 ــن	آموزشــگاه	هــای	بازیگــری	در	ســطح	اســتان	ب کــه	همی
ویــژه	شــهر	رشــت،	بازیگــران	خوبــی	را	هــم	بــه	عرصــه	نمایش	
اســتان	و	حتــی	کشــور	تحویــل	داده	انــد	ولــی	شــاید	بهتــر	باشــد	
نقبــی	بــه	صحبــت	هــای	اولیــه	خانــم	اخاقــی	بزنیــم	کــه	نبود	
ــت	 ــا	ظرفی ــده	ت ــبب	ش ــتان	س ــر	اس ــرای	هن ــوب	ب ــی	خ متول
خوبــی	مثــل	آموزشــگاه	هــای	بازیگــری،	بــه	ایــن	ســمت	و	ســو	

برونــد	و	خروجــی	مناســب	نداشــته	باشــند.
ــر	دســتمزد	بازیگــران،	 ــی	ب ــود	نظــارت	کاف در	حــال	حاضــر	نب
معضلــی	بزرگتــر	محســوب	مــی	شــود	کــه	در	پیونــد	بــا	خروجی	
آموزشــگاه	هــا،	بــه	اتفاقــی	ناخوشــایند	در	تأتــر	اســتان	تبدیــل	

ــده	اســت. ش

ــران،	 ــتمزد	بازیگ ــر	دس ــی	ب ــارت	کاف ــود	نظ ــژاد:	نب ــی	ن عل
معضلــی	بزرگتــر	محســوب	مــی	شــود	کــه	در	پیونــد	
بــا	خروجــی	آموزشــگاه	هــا،	بــه	اتفاقــی	ناخوشــایند	در	

ــح	 ــی	واض ــد	کم ــت	بگذاری ــده	اس ــل	ش ــتان	تبدی ــر	اس تأت
ــارغ	 ــان	ف ــم	هنرجوی ــیل	عظی ــی	س ــه	عبارت ــم	ب ــر	بگوی ت
ــق	 ــه	عش ــه	ب ــری	ک ــای	بازیگ ــگاه	ه ــل	از	آموزش التحصی
حضــور	در	عرصــه	هــای	نمایشــی-	چــه	ســینما	و	چــه	
ــه	 ــا	هزین ــد،	ســبب	شــده	ت ــده	ان ــدان	آم ــه	می ــون-	ب تلویزی
هنرپیشــه	کــم	کــم	از	لیســت	تولیــد	حــذف	شــود.	چــرا	کــه	
ــرای	حضــورش	در	 ــه	ب ــل	بازیگــر	کســی	نیســت	ک ــل	قب مث
یــک	اثــر	نمایشــی	دســتمزد	دریافــت	کنــد	بلکــه	بــه	کســی	
تبدیــل	شــده	کــه	بایــد	بــرود	در	آموزشــگاه	هــا	پــول	بدهــد،	
ــا	 ــه	ب ــا	و	البت ــگاه	ه ــن	آموزش ــق	همی ــد	و	از	طری دوره	ببین
ــک	 ــود،	در	ی ــرف	موج ــر	از	ع ــن	ت ــیار	پایی ــتمزدهایی	بس دس

ــردازد. ــش	بپ ــای	نق ــه	ایف ــی	ب ــر	نمایش اث

ــوت	 ــرای	پیشکس ــی	ب ــر	جای ــه	دیگ ــت	ک ــی:	و	اینجاس اخاق

ــتمزدهای	 ــا	دس ــد	ب ــی	توان ــه	نم ــورده	ای	ک ــه	خ ــاک	صحن خ
ــد. ــی	مان ــی	نم ــش	باق ــه	نمای ــد،	در	عرص ــن	کار	کن پایی

ببینیــد	همــواره	پیشکســوتان	و	نیروهــای	تــازه	کار	در	کنــار	هــم	
ــن	 ــه	مخاطــب	در	عی ــد	چــرا	ک ــرده	ان ــدا	ک ــا	پی ــه	معن ــوده	ک ب
حــال	کــه	بــازی	پختــه	قدیمــی	ترهــا	را	دوســت	دارد،	از	چهــره	
هــای	جدیــد	هــم	اســتقبال	مــی	کنــد	ولــی	وقتــی	چهارچــوب	
ــا	دیگــری	پــر	 هــا	از	هــم	پاشــیده	شــده	و	جــای	یــک	گــروه	ب
مــی	شــود،	مخاطــب	ریــزش	کــرده	و	دیگــر	جذابیتی	باقــی	نمی	

ــه	انتقــال	فرهنــگ	پرداخــت. ــا	از	طریــق	آن	ب ــد	ت مان

ــیم. ــی برس ــدی نهای ــع بن ــک جم ــه ی ــد ب || بیایی
ــده  ــه وجــود آم ــن مشــکالت ب در حــال حاضــر ای
و شــاید بتــوان گفــت تــا حــد زیــادی هــم ریشــه 
ــی  ــر نم ــه نظ ــن ب ــل آن دور از ذه ــا ح ــده ام دوان
ــم  ــن مه ــرای ای ــوان ب ــی ت ــکاری م ــد. راه رس

ــه داد؟ ارائ
ــه	فرهنــگ	و	هنــر	بزرگتریــن	 ــه	ب ــگاه	دالل	مأبان ــژاد:	ن علــی	ن
ــگاه	حاکــم	 ــن	ن ــی	کــه	ای ــا	زمان ــن	عرصــه	اســت	و	ت ــت	ای آف
باشــد،	راه	بــه	جایــی	نخواهیــم	بــرد.	هرچنــد	کــه	شــاید	بتــوان	
ــر	کاری	از	 ــی	فرهنــگ	و	هن ــه	همــت	خــود	اهال ــود	ب ــدوار	ب امی
پیــش	بــرد	ولــی	تــا	زمانــی	کــه	نــگاه	اقتصــادی	بــر	فرهنــگ	
ــن	اســت	و	 ــگاه	اجتماعــی	باشــد،	اوضــاع	همی ــر	از	ن ــگ	ت پررن
ــردد. ــاز	گ ــود	ب ــه	اصــل	خ ــد	ب ــه	بای ــن	حرف ــه	ای نحــوه	ورود	ب

اخاقــی:	نبــود	انســجام	کافــی	در	اهالــی	هنــر	گیــان	
ــادی	 ــای	متم ــال	ه ــی	س ــه	ط ــت	ک ــیبی	اس ــن	آس بزرگتری
ــر	 ــه	ظاه ــه	اســت.	ب ــتان	را	گرفت ــر	اس ــگ	و	هن ــن	فرهن دام
ــزی	 ــا	آن	چی ــی	ه ــی	خروج ــده	ول ــز	تخصصــی	ش ــه	چی هم
ــت	 ــوان	گف ــی	ت ــرأت	م ــه	ج ــد	و	ب ــد	باش ــه	بای ــت	ک نیس
ــیار	 ــان،	بس ــر	گی ــر	هن ــده	ب ــره	ش ــی	چی مشــکات	فرهنگ
ــئوالن	 ــت	مس ــدم	حمای ــادی	و	ع ــکات	اقتص ــتر	از	مش بیش

از	هنرمنــدان	اســت.
شــاید	بهتــر	باشــد	بــرای	اینکــه	تحولــی	بــزرگ	در	ایــن	عرصــه	
ــن	 ــد	و	در	ای ــد،	هرکســی	از	خــودش	شــروع	کن ــود	بیای ــه	وج ب
ــر	 ــه	اگ ــا	بســیار	ســخت	اســت	چــرا	ک ــه	بزرگتره ــان	وظیف می
بزرگترهــا	تغییــر	کننــد،	کل	جامعــه	هنــری	نیــز	تغییــر	خواهــد	

ــرد. ک
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ــی  ــی در حال ــعدی شناس ــوم س ــه س ده
آغــاز می شــود کــه از ایــن رهگــذر 
و  داشــته ها  یک ســو  از  می تــوان 
ــه داوری  ــه را ب ــن عرص ــتی های ای کاس
شــعله  دیگــر  ســوی  از  و  نشســت 
ســعدی پژوهــی را پرفروغ تــر کــرد. 

ــال	 ــن	س ــت	و	یکمی ــاز	بیس ــتانه	آغ ــت	ماه	در	آس اول	اردیبهش
بزرگداشــت	ســعدی	تدقیــق	در	آرا	و	اندیشــه	های	شــیخ	مصلــح	
ــی	 ــه	جهان ــاز	جامع ــش	نی ــیرازی	بیش	ازپی ــعدی	ش ــن	س الدی

ــت. اس
اکنــون	در	ســال	139۶	دو	دهــه	پــس	از	نام	گــذاری	اول	
اردیبهشــت	ماه	بــه	نــام	»یــاد	روز	ســعدی«	هم	زمــان	بــا	شــیراز	
و	برخــی	شــهرهای	ایــران،	در	بســیاری	از	کشــورها	دوســتدارانش	
ــد	و	 ــق،	پن ــت،	عش ــوان	حکم ــته	و	از	خ ــاس	داش ــن	روز	را	پ ای

زیبایی	هــای	آثــار	او	خوشــه	ها	می	چیننــد.
ــادروز	ســعدی	فرصــت	مغتنمــی	اســت	کــه	 ــی	ی برگــزاری	پیاپ
بتــوان	از	یک	ســو	داشــته	ها	و	کاســتی	های	ایــن	عرصــه	را	
در	هرســال	بــه	داوری	نشســت	و	از	ســوی	دیگــر	شــعله	ســعدی	
پژوهــی	را	پرفروغ	تــر	کــرد	تــا	در	آینــده	ای	نه	چنــدان	دور	شــاهد	

ــود. ــن	عرصــه	ب ــنگی	در	ای ــار	گران	س ــش	آث آفرین
از	ســال	13۸5	تــا	پارســال	کــه	»دهه	ســعدی	شناســی«	ســامان	
ــی	 ــتاب	و	کیفیت ــعدی	ش ــار	س ــج	آث ــا	و	تروی ــت،	پژوهش	ه یاف
درخــور	جایــگاه	و	منزلت	اســتاد	ســخن	یافــت	و	در	این	10	ســال،	
هــر	نوبــت	یــادواره	شــیخ	اجــل	بــه	موضوعــی	خــاص	پرداختــه	
ــه	اهتمــام	ســعدی	پژوهــان،	اســتادان	تاریــخ	و	ادبیــات	 شــد	و	ب
ــاد	 ــز	ســعدی	شناســی	و	بنی ــی	و	مرک ــز	علم دانشــگاه	ها	و	مراک
فــارس	شناســی	بــه	همــراه	نهادهــای	متعهــد	بــه	فرهنــگ	آثــار	
ــا	 ــد	ب ــاله	هایی	در	پیون ــا	و	رس ــاالت،	پایان	نامه	ه ــوب،	مق مکت

موضــوع	هرســال	ســعدی	پژوهــی	تهیــه	و	منتشــر	شــد.
ــال	 ــعدی«	در	س ــی	س ــا	»دوران	شناس ــه	ب ــده	ک ــه	یادش در	ده
ــیدی	 ــه	90	خورش ــاز	ده ــا	آغ ــال	۸۶	ت ــد	از	س ــاز	ش 13۸5	آغ
زندگــی،	اندیشــه،	زبــان	و	شــخصیت	ســعدی،	گلســتان،	بوســتان	
و	غزلیات)نسخه	شناســی،	تحلیــل	معنــوی،	فــرم	و	زبــان،	صنایــع	
ــاالنه	 ــت	های	س ــد	نشس ــورد	تأکی ــی	و...(	م ــی،	زیبایی	شناس ادب

ــرار	گرفــت. ــادروز	ســعدی	ق ی
از	آغـاز	دهـه	90	کـه	قصایـد،	مجالـس،	قطعـات،	هزلیـات	و...
)نسخه	شناسـی،	تحلیـل	معنـوی،	فـرم	و	زبـان،	صنایـع	ادبـی،	
زیبایی	شناسـی	و...(	موضـوع	یادروز	سـعدی	قرار	گرفـت،	به	نوبت	
در	سـال	های	بعـد	این	بزرگداشـت	با	موضوعی	خاص	به	اسـتقبال	
آرا	و	اندیشـه	های	سـعدی	شناسـان،	اسـتادان	ادبیات	و	دوستداران	
ادب	و	فرهنـگ	ایران	و	جهان	رفت	تا	سـال	گذشـته	که	»سـعدی	
در	حدیـث	دیگـران	و	دیگـران	در	حدیـث	سـعدی«	موضـوع	این	

بزرگداشـت	قـرار	گرفت.
طــی	ســال	های	91	تــا	94	نسخه	شناســی	آثــار	ســعدی	و	انتشــار	
کلیــات	ســعدی	بــه	تصحیــح	ســعدی	پژوهــان	برجســته	کشــور	
به	عنــوان	نســخه	اصلــی	پژوهش	هــای	»ســعدی	شناســی	
و	نســخ	مرکــز	ســعدی	شناســی«،	»ســعدی،	معــارف	اســامی	
ــی«،	»ســعدی	و	مســائل	اجتماعــی،	فرهنگــی،	 و	فرهنــگ	ایران
اخاقــی،	سیاســی«	و	»ادبیــات	عصــر	مــا	و	هنــر	ســعدی،	ســنت	

و	نــوآوری	و	فرهنــگ	مــردم«	مــورد	تأکیــد	واقــع	شــد.
انتشــار	گزیــده	کلیــات	ســعدی	بــه	زبان	هــای	زنــده	دنیــا	شــامل	
ــی،	 ــپانیولی،	عرب ــوی،	اس ــی،	فرانس ــی،	آلمان ــای	انگلیس زبان	ه
ــی	اســت	 روســی،	چینــی،	ایتالیایــی،	ژاپنــی	و	مالیاییایــن	در	حال
کــه	اینــک	در	آغــاز	دهــه	ســوم،	بزرگداشــت	شــیخ	اجــل	ســعدی	
شــیرازی	در	کنگــره	ای	بین	المللــی	بــا	حضــور	ســعدی	پژوهــان	و	
مترجمــان	آثار	ســعدی	از	سراســر	جهــان	و	تهیــه	و	انتشــار	گزیده	
ــای	 ــامل	زبان	ه ــا	ش ــده	دنی ــای	زن ــه	زبان	ه ــعدی	ب ــات	س کلی

انگلیســی،	آلمانــی،	فرانســوی،	اســپانیولی،	عربی،	روســی،	چینی،	
ایتالیایــی،	ژاپنــی	و	مالیایــی	انجــام	گرفتــه	اســت.

همچنیــن	از	ســال	گذشــته	دفترهــای	»ســعدی	شناســی«	کــه	
ــی	 ــنده	پارس ــاعر	نویس ــن	ش ــادروز	ای ــبت	ی ــه	مناس ــال	ب هرس
گــوی	ایرانــی	منتشــر	می	شــد	از	شــماره	نوزدهــم	بــه	شــکل	دو	
فصلنامــه	ادبــی	تخصصــی	منتشــر	شــد	و	اینک	نشــریه	یادشــده	
ــادواره	 ــن	ی ــه	مناســبت	بیســت	و	یکمی ــود	را	ب شــماره	ســوم	خ

شــیخ	اجــل	منتشــر	خواهــد	کــرد.

lسعدی در صدر دست نوشته های فارسی زبانان
ــوه	 ــر	»وج ــد	ب ــا	تأکی ــگاه	ب ــتاد	دانش ــک	اس ــه	ی ــه	ک آن	گون
ــر	اســاس	آمــار،	 حضــور	ســعدی	در	دوران	معاصــر«	می	گویــد:	ب
نســخه	های	خطــی	ســعدی	13۲4	نســخه	اســت	کــه	در	صــدر	

ــت. ــی	اس ــان	فارس ــه	زب ــران	ب ــته	های	ای دست	نوش
ــات	 ــخه	از	کلی ــود	4۲۲	نس ــام	وج ــا	اع ــازکار	ب ــرح	نی ــر	ف دکت
ــتان	 ــخه	بوس ــعدی،	۲۲۲	نس ــوان	س ــخه	دی ــعدی،	۲۸4	نس س
نســخه	 	۲۶ و	 ســعدی	 گلســتان	 نســخه	 	3۷0 ســعدی،	
ــده	 ــه	ثبت	ش ــا	پایان	نام ــراه	صده ــه	هم ــعدی	ب ــای	س پندنامه	ه
ــگارش	صدهــا	 ــارش	معتقــد	اســت:	ن پیرامــون	شــیخ	اجــل	و	آث
مقالــه	علمــی	دربــاره	ســعدی	از	دیدگاه	هــای	مختلــف	سیاســی،	
جامعه	شناســی،	انسان	شناســی،	روانشناســی،	مردم	شناســی،	
ــزان	 ــر	می ــفی	و...	بیانگ ــناختی،	فلس ــن	ش ــناختی،	دی زیبایی	ش
ــت. ــم	و	ادب	اس ــف	عل ــای	مختل ــعدی	در	حوزه	ه ــت	س اهمی
ایــن	چهــره	علمــی	و	ادبــی	دانشــگاهی	بــر	اســاس	آنچــه	ترجمه	
ــرد	 ــا	انجــام	می	گی ــج	دنی ــه	دیگــر	زبان	هــای	رای ــار	ســعدی	ب آث
ــی	 ــاب	فارس ــتین	کت ــعدی	نخس ــتان	س ــد:	گلس ــوان	می	کن عن
اســت	کــه	بــه	یــک	زبــان	اروپایــی	ترجمــه	شــد	و	زمینه	آشــنایی	
شــاعران،	نویســندگان،	فیلســوفان	و	اندیشــمندان	غــرب	را	فراهم	
ــدرو،	 ــو،	دی ــر،	هوگ ــون	ولت ــمندانی	چ ــاعران	و	اندیش ــرد؛	ش ک
ــزاک،	 ــون،	بال ــان،	امرس ــکین،	رن ــیلر،	پوش ــه،	ش ــن،	گوت الفونت

ــر	شــدند. موســه،	بونیــن	و	بســیاری	دیگــر	از	او	متأث

ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	از	ســال	1۶3۶	میــادی	کــه	نخســتین	
گزیــده	گلســتان	بــا	ترجمــه	»آنــدره	دوریــه«	بــه	زبان	فرانســوی	
ــای	 ــه	زبان	ه ــعدی	ب ــار	س ــون،	آث ــد	تاکن ــر	ش ــاپ	و	منتش چ
مختلــف	ازجملــه	انگلیســی،	آلمانــی،	اســپانیایی،	التیــن،	ژاپنــی،	
ــه	و	 ــی	و...	ترجم ــدی،	ایتالیای ــتانی،	هلن ــی،	لهس ــی،	روس چین

منتشرشــده	اســت.

lرواج 400 ضرب المثل از گلستان
ــه	در	 ــود	ک ــت	ش ــعدی	یاف ــد	س ــر	اندیشــمندی	مانن ــاید	کمت ش
ــرا	 ــد	زی ــوردار	باش ــی	برخ ــی	رایج ــگاه	زبان ــردم	از	جای ــان	م می
ــن	 ــتان	ای ــتان	و	گلس ــل	از	بوس ــزاران	ضرب	المث ــت	کم	ه دس
شــاعر	بــزرگ	رواج	دارد	کــه	مورداســتفاده	همــگان	قــرار	می	گیرد	
و	بارهــا	شــده	کــه	شــنیده	می	شــود:	»ایــن	ره	کــه	تــو	مــی	روی	
ــه	 ــه	کنای ــعدی	ب ــری	س ــای	دیگ ــت«؛	در	ج ــتان	اس ــه	ترکس ب
ــا	کنایه	هــای	ایــن	 ــان«؛	ی گفتــه	»ادب	از	کــه	آموختــی،	از	بی	ادب
شــاعر	بــه	دختــر	خویــش	کــه	در	میــان	شــیرازی	های	هنــوز	ورد	

ــان	ســاکنان	کــوی	ســعدی	اســت. زب
خیلـی	از	ابیـات	و	جماتی	که	امروز	مـردم	ایران	در	مناسـبت	های	
مختلـف	و	در	گفتگوهـای	خـود	از	آن	اسـتفاده	می	کننـد	در	آثـار	
سـعدی	بیان	شـده	کـه	یا	قبـل	از	سـعدی	ایـن	جمات	به	شـکل	
ضرب	المثـل	وجود	داشـته	و	سـعدی	آن	را	با	اسـتادی	هرچه	تمام	تر	
بیـان	کـرده	و	یا	بـه	خـود	سـعدی	تعلـق	دارد	و	پیـش	از	آن	وجود	
نداشـته	و	سـاخته	خود	سـعدی	اسـت	و	تا	بـه	امروز	به	شـکل	َمَثل	

در	بیـن	مردم	نفـوذ	کرده	اسـت.
ــی	 ــی	یک ــان	پارس ــیرازی	در	زب ــعدی	ش ــای	س ضرب	المثل	ه
از	رایج	تریــن	ضرب	المثل	هاســت	فقــط	400	ضرب	المثــل	از	

ــج	اســت. ــان	فارســی	رای گلســتان	ســعدی	در	زب

lچیره دستی در آرایش سخن
ــه	 ــعدی	ب ــای	س ــوان	ضرب	المثل	ه ــه	به	عن ــا	آنچ ــد	ب در	پیون
ــز	در	خصــوص	 ــه	می	شــود،	اســتاد	دانشــگاه	شــیراز	نی کار	گرفت

فرهنــگ و هنــر ایــران
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــان	 ــعدی	از	هم ــتان	س ــد:	گلس ــعدی	می	گوی ــی	س ــوذ	عموم نف
آغــاز	نــگارش	تــا	بــه	امــروز	همــواره	در	فرهنــگ	مــردم	ایــران،	
از	کتاب	هــای	شــیرین	و	خواســتنی	بــوده	و	ایــن	مقبولیــت	
همیشــه	رو	بــه	گســترش	و	افزایــش	داشــته	اســت.	ایــن	پذیرش	
ــه	 ــرد	ک ــتجو	ک ــل	جس ــت	کم	در	دو	عام ــد	دس ــی	را	بای عموم
ــتی	 ــری	چیره	دس ــِش	موضــوع	و	دیگ ــیاری	در	گزین یکــی	هوش

ــت. ــخن	اس ــش	س در	آرای
ــد	اســت:	حضــور	همیشــگی	ســعدی	 ــی	معتق کاووس	حســن	ل
ــاع،	 ــف	اجتم ــای	مختل ــا	گروه	ه ــزش	او	ب ــردم	و	آمی ــان	م در	می
ــت.	 ــته	اس ــخن	او	گذاش ــدن	س ــر	ش ــیار	در	عمومی	ت ــر	بس تأثی
بدیــن	خاطــر	اســت	کــه	احســاس	می	کنیــم	ســعدی	ســخنگوی	
صــادق	مــردم	اســت.	ســخنگویی	کــه	در	کام	او	هرگــز	بویــی	از	
نومیــدی،	ناتوانــی	و	شکســت	احســاس	نمی	شــود	بلکــه	همــواره	

پویــا،	کوشــا	و	تاشــگر	جلــوه	مــی	کنــد.
ــد	 ــودی«	می	خوانن ــاعری	»خ ــعدی	را	ش ــی	س ــرو	عثمان در	قلم
ــد	 ــار	او	پرداخته	ان ــه	آث ــرح	و	ترجم ــه	ش ــون	ب ــاز	تاکن و	از	دیرب
چنانکــه	در	دوران	مورداشــاره	آثــار	بســیاری	پیرامــون	او	یــا	آثارش	
نگاشــته	شــده	اســت.	نمونــه	تــازه	ایــن	دل	بســتگی	بــه	ســعدی	
هــم	شــاید	بتــوان	انتشــار	کتابــی	دربــاره	ســعدی	بــه	زبــان	ترکی	
اســتانبولی	عنــوان	کــرد	کــه	به	اهتمــام	پروفســور	کاووس	حســن	
ــادروز	 ــتانه	ی ــیرازی	در	آس ــاعر	ش ــق	و	ش ــنده،	محق ــی	نویس ل

ســعدی	منتشــر	شــد.
کتــاب	»دریچــه		صبــح:	بازشناســی	زندگــی	و	ســخن	ســعدی«	
ــاره	ســعدی	 ــی	درب یکــی	از	نوشــته	های	دکتــر	کاووس	حســن	ل
ــه	 ــارات	خان ــوی	انتش ــال	13۸9	از	س ــه	در	س ــیرازی	اســت	ک ش
کتــاب	منتشرشــده	اســت.	ایــن	کتــاب	۲00	صفحه	ای	که	بیشــتر	
بــه	مخاطبــان	عمومــی	توجــه	داشــته	در	چهارفصــل	تنظیم	شــده	
اســت.	در	ایــن	فصــول	زندگــی	ســعدی	و	روزگار	او،	آثــار	نظــم	و	
ــای	اجتماعــی	 ــر	زیبایی	شناســی	و	پیام	ه ــا	تکیه	ب ــر	ســعدی	ب نث
بررسی	شــده	و	مجموعــه	ای	از	دیدگاه	هــای	صاحب	نظــران	

ــز	معرفی	شــده	اســت. ــاره	ســعدی	نی جهــان	درب

lسعدی حق بزرگی بر این کشور و مردم دارد 
ــامی	 ــاد	اس ــگ	و	ارش ــر	فرهن ــری	وزی ــی	امی ــیدرضا	صالح س

ــا	 ــد	ب ــزار	ش ــعدی	برگ ــگاه	س ــه	در	آرام ــتی	ک ــن	نکوداش در	آیی
یــادآوری	اینکــه	دو	ســال	قبــل	در	ایــن	مــکان	در	مطلــع	ســخن	
از	تابــش	خورشــید	از	ایــن	نقطــه	گفتــه	شــد،	عنــوان	کــرد:	مــا	در	
ســرزمین	رازهــا	و	رمزهــا	هســتیم	کــه	رازهــای	ایــن	ســرزمین	
ناشــناخته	مانــده	و	ایــن	جغرافیــا	در	دل	خود	ســخن	بســیاری	دارد	
کــه	تنهــا	توانســتیم	از	معــدن	غنــی	آن	جرعــه	ای	برداشــت	کنیم.
ایــن	مقــام	فرهنگــی	با	اشــاره	بــه	اینکــه	رمــز	و	راز	این	ســرزمین	
را	بایــد	در	زمانــه	ســعدی	و	حافــظ	و	ادوار	تاریخــی	جســت،	افزود:	
ایــن	جغرافیــا	بخشــی	از	هویــت	تمدنــی	ملی	و	اســامی	ماســت	

و	تقدیــر	و	قدردانــی	بــزرگان	بخشــی	از	هویــت	ملی	اســت.
صالحــی	امیــری	بــا	بیــان	اینکــه	ســعدی	حــق	بزرگــی	بــر	ایــن	
کشــور	و	مــردم	دارد	عنــوان	کــرد:	هویــت	ایرانــی	و	اســامی	مــا	

پــس	از	اســام	مدیــون	ســعدی،	حافــظ	و	فردوســی	اســت.
وزیــر	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســامی	کام	ســعدی	و	درس	هــای	
ــروز	 ــاز	ام ــن	نی ــه	مهم	تری ــت	ک ــاق	دانس ــده	اخ او	را	آموزن

ــت. اس
	وی	بداخاقــی	را	بزرگ	تریــن	آســیب	نســل	حاضــر	عنــوان	کــرد	
و	گفــت:	درمــان	ایــن	درد	امروزیــن	را	باید	در	گلســتان	و	بوســتان	
ســعدی	جســت.	زیــرا	ســعدی	چشــمه	جوشــان	اخــاق	در	ایــن	

ســرزمین	اســت.
ــی،	اتهــام،	 ــگ	زن ــش	اخاقــی	امــروز	و	ان ــری	چال صالحــی	امی
ــن	از	 ــه	گرفت ــر	فاصل ــه	خاط ــی	را	ب ــایعه	و	انتقام	جوی ــج	ش تروی
ــان	 ــدگاری	زب ــوان	کــرد	و	افــزود:	رمــز	مان فرهنــگ	ســعدی	عن
فارســی	بــه	خاطــر	تــداوم	هویــت	ایرانــی	اســت	زیــرا	فارســی	نــه	
یــک	زبــان	کــه	یــک	فرهنــگ	و	تمــدن	اســت	ازایــن	رو	و	از	ایــن	
منظــر	بایــد	قــدردان	ســعدی	باشــیم	کــه	بقــای	ایــن	کشــور	را	با	

زبــان	فارســی	اســتمرار	بخشــید.
ــت،	 ــدال،	عقانی ــاد	اعت ــعدی	نم ــاد	س ــگ	و	ارش ــر	فرهن وزی
ــادآوری	 ــت	و	ی ــت	دانس ــت	و	منزل ــت،	کرام ــانیت،	عدال انس
ــن	از	 ــخن	گفت ــت	و	س ــت	اس ــم	دار	عدال ــعدی	پرچ ــرد:	س ک
ســازگاری	و	اعتــدال	و	همگرایــی	از	ســعدی	وام	می	گیــرد	
از	 پرهیــز	 نیازمنــد	 هرزمانــی	 از	 بیــش	 امــروز	 چراکــه	
ــدال	اســت	و	 ــار	اعت ــرا	ســعدی	معی ــط	هســتیم	زی افراط	وتفری
مــا	وامــدار	ایــن	شــاعر	از	ایــن	منظــر	هســتیم	چراکــه	ســعدی	

ــت. ــتم	اس ــم	و	س ــز	از	ظل ــاد	پرهی نم
ــت	و	 ــعدی	دانس ــون	س ــتن	را	مدی ــی	داش ــت		فرهنگ وی	زیس
ــرا	 ــت	زی ــرزمین	اس ــن	س ــدگار	ای ــا	و	مان ــره	مان ــت:	او	چه گف
دین	مــداری	و	مردم	ســاالری	در	ابیــات	و	غزل	هــای	ســعدی	

می	خروشــد.
ــدارا	و	 ــر	م ــعدی	مظه ــر	س ــن	را	از	منظ ــری	دی ــی	امی صالح
ســازگاری	تعریــف	کــرد	و	گفــت:	ســعدی	تصویــر	غبارآلــود	را	از	
دیــن	می	زدایــد	زیــرا	او	قائــل	بــه	خدمــت	خلــق	و	حاکمیــت	بــه	

ــود. ــق	ب خل
وزیــر	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســامی	نصیحــت	الملــوک	ســعدی	را	
ــه	فکــر	اقشــار	 ــد	ب ــه	بای ــرد	ک ــوان	ک ــام	روشــنی	عن حــاوی	پی

ــود. ــردم	ب ــه	و	م جامع

lسعدی عشق خدا و خلق را هم زمان می جوید
کــورش	کمالــی	سروســتانی	رئیــس	مرکــز	ســعدی	شناســی	هم	
ــه	 ــه	ای	اســت	کــه	ســحر	کامــش	ب ــد:	ســعدی	یگان مــی	گوی
ــد	شــکر	شــیرین	اســت. ــزد	و	ســخنانش	مانن اعجــاز	درمی	آوی

ــی	ورزد	و	 ــق	م ــان	عش ــه	انس ــته	ب ــعدی	پیوس ــه	داد:	س وی	ادام
ــر	 ــه	جهانگی ــت	ک ــن	اس ــد	و	چنی ــرآوازه	می	کن ــان	پ او	را	در	جه

می	شــود.
کمالــی	سروســتانی	افــزود:	بازتــاب	افــق	اندیشــه	ســعدی	بنی	آدم	
ــر	 ــتان	را	ب ــه	بوس ــی	ک ــا	جای ــد	ت ــر	می	دان ــای	یکدیگ را	اعض

ــود. ــذار	می	ش ــد	و	کام	او	تأثیرگ ــان	می	کن ــت	بنی حکم
رئیــس	مرکــز	ســعدی	شناســی	افــزود:	ســعدی،	نیــک	گفتــار	و	
نیــک	پنــدار	و	ژرف	بیــن	اســت	و	دادگــری	اســت	از	انســان	مداری	

و	خــردورزی.
ــعدی	در	 ــای	س ــا	آرزوه ــرد:	گوی ــد	ک ــتانی	تأکی ــی	سروس کمال
ــق	را	 ــدا	و	خل ــق	خ ــعدی	عش ــت.		س ــرده	اس ــوه	ک ــتان	جل بوس
ــر	 ــه	ب ــد	و	عشــق	ســعدی	داســتانی	اســت	ک ــان	می	جوی هم	زم

ــازار	اســت. ســر	ب
ــی	از	 ــدان	ایران ــار	هنرمن ــعدی	در	آث ــت	س ــال	ها	و	دهه	هاس س
ــا	 ــتقیم	ی ــدی	مس ــت	و	بهره	من ــوردار	اس ــی	برخ ــگاه	واالی جای
غیرمســتقیم	از	مضامیــن	کام	ســعدی	در	انــواع	هنرهــا	همچون	
نقاشــی،	خوشنویســی،	آواز	و	موســیقی	و...	همچنــان	ادامــه	دارد.
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فرهنــگ و هنــر ایــران

حضـور  گسـترش  بـا 
فضاهـای  در  مـردم 
مجـازی به نظر می رسـد 
از  دسـتگاهی  هیـچ 
پـس کنتـرل بازی های 
غیرمجـاز  رایانـه ای 
برنیایـد وتنهـا چـاره کار را می تـوان در 
رقابـت و ورود جـدی تـر بـه ایـن عرصـه 

دیـد. 

»سـرعت،	قـدرت،	هیجـان،	ثـروت،	برتـری	و	...«	
این	هـا	همـان	صفت	هـای	آشـنایی	هسـتند	کـه	
صبـح	زود	گم	می	کنیم	و	تا	آخر	شـب	دنبـال	آن	ها	
می	گردیـم.	اما	برخی	هـا	راه	آسـان	تری	بـرای	پیدا	
کـردن	ایـن	احسـاس	و	لمس	آن	هـا	پیـدا	کرده	اند:	

گیم	یـا	همـان	بـازی	رایانه	ای.	
قـرار	 بازی	هـا	 دسـته	 در	 رایانـه	ای	 بازی	هـای	
می	گیرنـد	بـا	ایـن	تفـاوت	کـه	هـدف	بزرگ	تـری	
می	تواننـد	 انسـان	ها	 اینکـه	 دارنـد.	 پیـش	 در	 را	
بسـیاری	از	جاهـای	خالـی	زندگی	شـان	را	با	همین	
بازی	هـای	رایانه	ای	پر	کننـد،	یکـی	از	عوامل	موثر	

در	جذابیـت	و	تکثـر	خواهـان	آن	هاسـت.	
مـا،	 کشـور	 بـه	 رایانـه	ای	 بازی	هـای	 ورود	 امـا	
مثـل	سـایر	پدیده	هـای	مـدرن	بـا	دوگانگی	هـا	و	
حاشـیه	هایی	مواجـه	شـد.	اینکـه	همـه	بازی	هایی	
کـه	در	خـارج	از	کشـور	و	عمدتـا	توسـط	دشـمنان	
ایـران	تولید	می	شـوند،	هشـداری	جدی	بـود	برای	
متولیـان	امـر	کـه	در	فراینـد	توزیـع	و	پخـش	ایـن	
بازی	هـا	حساسـیت	و	دقت	زیـادی	به	خـرج	دهند.	

lمجاز بودن یا نبودن، مسئله این است!
غیر	مجـاز	و	مجـاز؛	شـاید	بزرگ	ترین	دسـته	بندی	
بازی	هـای	رایانـه	ای	در	ایـران	باشـد	کـه	از	زبـان	
امـا	 بـه	گـوش	می	خـورد.	 کاربـران	 از	 بسـیاری	
کاش	ایـن	دسـته	بندی	فـارغ	از	اسـم،	بـه	عنـوان	
یـک	دغدغـه	و	معیـار	نیـز	در	فرهنـگ	اسـتفاده	از	

بازی	هـای	رایانـه	ای	بـه	کار	گرفتـه	می	شـد.	
شـاید	در	روسـتاها	و	شـهرهای	کوچـک	ایـران،	
پدیـده	ای	بـه	نـام	غیرمجـاز	یـا	مجـاز	بـودن	یک	
بـازی	در	دسترسـی	بـه	آن	تاثیرگـذار	باشـد	ولـی	
ایـن	 بـزرگ	و	کانشـهرها	گویـا	 در	شـهرهای	
طبقه	بنـدی	فقـط	بـه	درد	مدیـران	و	مسـئوالن	
می	خـورد	و	مـردم	عـادی	و	کـودکان	و	جوانـان،	به	
راحتـی	آشـامیدن	آب	می	توانند	بازی	مـورد	عاقه	
خـود	را	تهیـه	کننـد،	چـه	مجـاز	و	چـه	غیرمجـاز!
در	تبریز	و	اسـتان	آذربایجان	شـرقی	نیـز	به	تبعیت	
فروشـگاه	های	 ایـران	 کانشـهرهای	 دیگـر	 از	
بسـیاری	برای	عرضه	انـواع	بازی	هـای	رایانه	ای	در	
طبقه	بندی	هـا	مختلـف	وجـود	دارد	ولـی	آنطور	که	
پیداسـت،	وضـع	سامان	داده	شـده	ای	بر	بـازار	حاکم	
نیسـت	و	بازی	هایـی	کـه	مغایـرت	3۶0	درجـه	بـا	
فرهنـگ	ایرانـی	و	اسـامی	و	ارزش	های	مـا	دارند،	

قابـل	دسترسـی	در	تمـام	مغازه	ها	هسـتند.	

lبـازی هـای رایانـه ای نیـز از قاعـده 
قاچـاق مسـتثنا نیسـتند

در	حوالـی	ایـن	موضـوع	کل	فرهنـگ	و	ارشـاد	
اسـامی	آذربایجان	شـرقی	شـرح	می	دهد:	امروزه	
بـرای	اینکـه	بازی	هـای	رایانه	ای	در	سـطح	کشـور	

توزیـع	و	سـاماندهی	شـوند،	بنیـاد	ملـی	بازی	های	
رایانه	ای	شـکل	گرفته	کـه	در	راس	این	بنیـاد،	وزیر	

محتـرم	فرهنگ	و	ارشـاد	اسـامی	قـرار	دارد.	
وی	ادامـه	می	دهـد:	ایـن	بنیـاد	بـا	در	نظـر	گرفتن	
برخـی	معیارهـای	معیـن،	از	جملـه	اینکـه	بـازی	
وارداتی	به	کشـور	معترض	اخـاق	عمومی،	امنیت	
ملـی،	عفـت	عمومـی،	مبانـی	دینـی	و	عقیدتـی	
رده	بنـدی	گروه	هـای	سـنی	 رعایـت	 بـا	 نباشـد،	

مختلـف	عرضـه	مـی	کند.	
محمدپور	خاطرنشـان	مـی	کند:	وظیفـه	بنیاد	ملی	
بازی	هـای	رایانـه	ای	هـم	نظـارت	در	بحـث	فرایند	
تولیـد	و	سـاخت	بازی	هاسـت	و	هـم	نظـارت	بـر	
واردات	یـک	بـازی	و	نحـوه	توزیـع	آن	در	کشـور.	
وی	در	ادامـه	دربـاره	دربـاره	آسـیب	های	بازی	های	
مجـازی	اعـام	مـی	کنـد:	متولیـان	امـور	مختلف	
از	جملـه	نیـروی	انتظامـی،	دسـتگاه	های	قضایی	و	
خـود	مـردم	بسـته	بـه	نـوع	آسـیبی	که	یـک	بازی	
دارد	غیرمجـاز	دارد	می	تواننـد	بـا	عرضه	کننـده	آن	
برخـورد	کننـد.	همچنیـن	خود	بنیـاد	نیـز	همانطور	
کـه	گفتـه	شـد	بـه	نحوه	هـای	مختلـف	بـر	رونـد	
توزیـع	بازی	هـای	مجـاز	و	غیرمجـاز	نظـارت	دارد.	
مدیـر	کل	فرهنـگ	و	ارشـاد	اسـامی	آذربایجـان	
شـرقی	بـا	بیـان	اینکـه	بازی	هـای	رایانـه	ای	نیـز	
مثل	سـایر	کاالها	امـکان	قاچـاق	و	توزیع	غیرمجاز	
دارنـد	تشـریح	می	کند:	تاش	می	شـود	هـم	نحوه	
اسـتفاده	و	هـم	نحـوه	برخـورد	با	ایـن	بـازی	ها	در	

جامعـه	تبیین	شـود.	
	

lیارانـه بنیاد ملـی بازی هـای رایانه ای 
تولیدکنندگان برای 

وی	خبـر	مـی	دهـد:	امـروزه	بازی	هـای	رایانـه	ای	
نـه	تنها	در	شـهرهای	بـزرگ	بلکه	در	روسـتاها	نیز	
به	وسـیله	اینترنـت	قابل	دسترسـی	هسـتند	و	باید	
بـه	توزیع	ایـن	نـوع	بازی	هـا	در	تمـام	نقـاظ	توجه	

گـردد.	 ویژه	ای	
وی	دربـاره	حمایت	بنیاد	ملـی	بازی	هـای	رایانه	ای	
بـرای	 کنـد:	 مـی	 اظهـار	 ایرانـی	 سـازندگان	 از	
موسسـات	یـا	گروه	هایـی	که	قصـد	سـاخت	بازی	
دارنـد،	بنیـاد	ملی	یارانـه	ای	به	جهت	اینکه	سـاخت	
چنیـن	بازی	هـای	بسـیار	پرهزینه	و	پیچیده	اسـت	

در	نظـر	می	گیـرد.	
محمدپـور	می	افزایـد:	همچنیـن	بنیـاد	در	صـدد	
تاسـیس	موسسـات	بازی	هـای	رایانه	ای	مجـوزدار	
هسـت	که	تاکنون	در	اسـتان	ما	چنین	درخواسـتی	

نیامـده	اسـت.	علـت	تاسـیس	چنیـن	موسسـاتی	
تبدیـل	گیم	نت	هـا	وکافی	نت	هـا	به	مراکزی	سـالم	

و	مـورد	تایید	اسـت.	
وی	اعـام	می	کنـد:	در	تبریـز	مرکـز	دیجیتـال	در	
محـل	مجتمـع	فرهنگـی	و	هنـری	۲9	بهمـن	بـه	
امور	تاسـیس	چنین	موسساتی	رسـیدگی	می	کند	و	
بنـا	داریـم	مرکز	دیجیتال	را	در	سـایر	شهرسـتان	ها	

نیر	تاسـیس	کنیم.	

lآرمان اسـتفاده از بازی هـای رایانه ای 
به عنوان ابزار آموزشـی

مدیـر	کل	فرهنـگ	و	ارشـاد	اسـامی	آذربایجـان	
همچنیـن	 می	کنـد:	 خاطرنشـان	 شـرقی	
بـا	عنـوان	پلی	استیشـن	وارد	 دسـتگاه	هایی	کـه	
بـازار	می	شـوند	و	بازی	هـای	بـه	خصوص	خـود	را	
دارنـد	بـه	مراتـب	بیش	تـر	از	بازی	هـای	رایانـه	ای	
آسیب	رسـان	هسـتند	چـون	موضـوع	و	محتوایـی	
کـه	برخوردارنـد	کاما	مغایـر	با	فرهنگ	ماسـت	و	
خانواده	هـا	در	خرید	این	دسـتگاه	ها	بـرای	کودکان	

خـود	توجـه	کنند.
وی	در	پایـان	اظهـار	امیـدواری	می	کنـد:	بـا	توجـه	
بـه	جایگاهـی	کـه	امـروزه	بازی	هـای	رایانـه	ای	
در	بیـن	اقشـار	مختلـف	مـردم	پیـدا	کـرده	اسـت،	
بحـث	آمـوزش	و	آگاه	سـازی	بایـد	بیـش		از	پیـش	
در	مـدارس،	دانشـگاه	ها	یـا	توسـط	رسـانه	ها	کار	
شـود	تـا	برسـیم	بـه	روزی	که	پتانسـیل	آموزشـی	
بازی	هـای	رایانـه	ای	مـد	نظـر	خانواده	هـا	و	بچه	ها	

باشـد	نه	فقـط	جنبـه	سـرگرمی	آن.	
بازی	هـای	غیرمجـاز	واقعـا	بیش	تـر	می	چسـبند	یا	
بـه	قـول	خـود	جوانـان	فـاز	بیش	تـری	می	دهنـد.	
امـا	چـرا؟	اینکه	چـرا	بجه	هـای	مـا	عاقـه	وافری	
بـه	بازی	هـای	غیرمجـاز	پیـدا	کرده	انـد	و	اگـر	زیر	
سـنگ	هم	باشـد	آن	ها	را	به	دسـت	می	آورند	قطعا	
دالیلـی	دارد.	یـک	بخـش	از	دالیـل	برمیگـردد	به	
مباحـث	روانشـاختی	کـه	آیا	بچه	هـای	مـا	از	لحاظ	
موضـوع	و	محتـوا	بیش	تـر	بـه	بی	بنـد	و	باری	های	
بازی	هـای	خارجـی	روی	می	اورند	یـا	صرفا	بخاطر	
کیفیت	باالی	بازی	هاسـت	که	جوانـان	و	نوجوانان	

جـذب	آن	ها	می	شـوند.	
بـه	هرحـال	حتـی	عـده	ای	حاضرنـد	بـازی	مجـاز	
بـازی	کننـد	امـا	بـازی	کـه	سـاخت	خـارج	باشـد.	
این	عـده	معمـوال	زیاد	محتـوا	را	مهـم	نمی	بینند	و	
همینکـه	بازی	از	کیفیت	سـاخت	باال	و	گسـتردگی	
زیـادی	برخـوردار	اسـت	می	تواند	در	انتخـاب	آن	ها	

باشـد.	 موثر	

lاز بازی های ایرانی خوشم نمی آید
میرعلـی	علی	محمـدی،	یکـی	از	نوجوانـان	اهـل	
بازی	هـای	رایانه	ای	تبریز	اسـت.	به	گفتـه	خودش،	
روزی	یک	سـاعت	بازی	در	سـبک	هـای	فوتبالی	و	

اکشـن	انجـام	می	دهد.	
وی	اظهـار	می	کنـد:	اغلب	سـعی	می	کنـم	بازی	ها	
مجـاز	تهیـه	کنـم	و	اکثـر	دوسـتانم	نیز	بـه	مجاز	و	

غیرمجازبـودن	بازی	هـا	همیـت	می	دهند.	
وی	اعـام	می	کنـد:	امـا	اگـر	بخواهـم	یـک	بازی	
غیرمجـاز	هـم	بخـرم،	جـای	خاصی	بـرای	فروش	
نمی	شناسـنم	ولـی	به	آسـانی	می	توانم	از	دوسـتانم	
تهیـه	کنم.	دوسـتانم	نیز	معموال	از	فروشـگاه	هایی	

کـه	مـی	شناسـند	می	خرند.	
ایـن	نوجـوان	اهـل	بازی	هـای	رایانـه	ای	در	ادامـه	
دربـاره	بازی	هـای	ایرانـی	تاکیـد	می	کنـد:	اصا	از	
بازی	هـای	رایانـه	ای	ایرانی	خوشـم	نمی	آیـد	و	تا	به	
حـال	نه	بـازی	کـرده	ام	و	نه	خواسـته	ام	بـازی	کنم.	
و	 از	طراحـی	 ایرانـی	 بازی	هـای	 می	افزایـد:	 وی	
گرافیـک	بسـیار	ضعیفـی	برخـوردار	هسـتند	و	بـه	
همیـن	علـت	نمی	تواننـد	در	جـذب	بچه	هـا	موفق	
پـی	 در	 مـا	 افـرادی	در	سـنین	 باشـند.	معمـوال	

بازی	هایـی	بـا	کیفیـت	بـاال	هسـتند.	
علی	محمـدی	دربـاره	اینکـه	چـه	زمانـی	حاضـر	
ایرانـی	را	بـه	نمونه	هـای	خارجـی	 اسـت	بـازی	
ترجیـح	بدهـد	می	گویـد:	اگـر	گرافیـک	بازی	های	
ایرانـی	بـاال	برونـد		و	همچـون	بازی	هـای	خارجی	
از	خاقیت	هـای	بـاال	و	تـازه	ای	برخـوردار	باشـند	

حاضـرم	بـازی	ایرانـی	خریـده	و	بـازی	کنـم.

lبــرای نباختــن جامعــه بایــد وارد 
ــویم ــازی ش ب

معمـوال	وقتـی	بحـث	تولید	ملی	بـه	میـان	می	آید،	
مـواد	 و	 لبـاس	 همچـون	 کاالهـا	 برخـی	 فقـط	
غذایـی	و	خانگـی	بـه	ذهن	مـان	تداعـی	می	شـود	
درحالـی	که	نیـاز	امروز	جامعـه،	تولیـدات	فرهنگی	
ملـی	اسـت.	در	واقـع	ریشـه	تمـام	مشـکات	و	
دغدغه	هـای	مجـاز	یـا	غیرمجـاز	بـودن	بازی	های	
رایانـه	ای	از	آنجـا	آغـاز	می	شـود	کـه	مـا	آن	هـا	را	
وارد	می	کنیـم	درحالـی	کـه	اگـر	چنیـن	بازی	هایی	
بـا	همـان	کیفیت	هـای	مطلـوب	ولـی	در	محتوای	
مناسـب	تر	در	داخـل	تولیـد	شـوند،	نیاز	بسـیاری	از	

جوانـان	برطـرف	خواهد	شـد.	
البته	هرگاه	موسسات	یا	گروه	ها	به	سمت	ساخت	
بازی	های	رایانه	ای	می	روند	با	هزاران	مشکل	مادی	و	
معنوی	مواجه	می	شوند	و	در	آخر	سر	مجبور	می	شوند	
تحت	حمایت	یک	دستگاه	یک	کار	سفارشی	بسازند	
که	نتیجه	آن	عدم	استقبال	بازی	ها	توسط	مخاطبان	
و	البته	بدبین	سازی	افراد	به	جامعه	بازی	های	ایرانی	

است.	
وقتـی	سال	هاسـت	مسـئله	جمـع	آوری	بازی	هـای	
غیرمجـاز	و	دور	کـردن	آن	هـا	از	دسـترس	کاربران	
به	فرجام	نرسـیده،	انتظـار	نمی	رود	که	با	گسـترش	
اینتـرت	ایـن	کار	میسـر	شـود.	راه	حـل	اصلـی	در	
ایـن	دیـده	می	شـود	کـه	مـا	جامعـه	را	از	بازی	های	
خارجـی	بی	نیـاز	کنیم	و	این	میسـر	نمی	شـود	مگر	
با	تولیـد	بازی	هایی	در	داخل	کشـور	با	تـوان	رقابت	

و	عرضـه	و	تنوع	سـبک	هـا	و	موضوعات.	

بازی هرچه غیرمجازتر، لذت بخش تر/ برای نباختن جامعه وارد بازی شویم

بهنام عبداللهی
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و  گرگانــی  عــکاس  عامــری،  داود 
ــد  ــود را مانن ــدس، خ ــاع مق ــاز دف جانب
یــک صندلــی شکســته مــی داند و ســعی 
دارد بــا ظرفیــت هنــر عکاســی فرهنــگ 

ــد.  ــی کن ــا معرف ــه دنی ــی را ب ایران

ــر  ــی ب ــا، در عکس ــت عص ــک جف ــا و ی ــک  پ ــا ی ــرد ب ــک م ی
ــه در بیشــتر  ــردی ک ــان، م ــران و جه ــع ای ــای مرتف ــراز قله ه ف
ــد  ــان ده ــا نش ــوده ت ــودش ب ــی خ ــوژه اصل ــش س عکس های
خواســتن توانســتن اســت و ســخت ترین کارهــا ممکــن، حتــی 

کوهنــوردی بــا یــک  پــا.
ــدر  ــم پ ــاز و ه ــم جانب ــورد، ه ــم کوهن ــت، ه ــد اس ــم هنرمن ه
عــاوه  اینترنــت  در  کوتاهــی  جســتجوی  بــا  خانــواده؛ 
برعکس هایــی کــه بر فــراز قله هــای مرتفــع گرفته اســت عناوین 
افتخــارات و نمایشــگاه های مختلــف هنــری کــه در کشــورهای 

ــود. ــان می ش ــت، نمای ــرده اس ــا ک ــف برپ مختل
صحبــت از حــاج داود عامــری اســت، هنرمنــد عــکاس گرگانــی 
کــه عاوه بر ســابقه حضــور ۷0 مــاه داوطلبانــه در دفــاع مقدس، 
جانبــاز ۷0 درصد بوده و پای راســتش را از قســمت زانــو دریکی از 

ــت. ــت  داده اس ــاله ازدس ــگ هشت س ــای جن عملیات ه
ــن  ــا انجم ــکاری ب ــت و هم ــا عضوی ــال 13۷0 ب ــری از س عام
ــود را  ــری خ ــمی هن ــت رس ــرگان( فعالی ــان )گ ــینمای جوان س
ــاب و  ــان انق ــن عکاس ــو انجم ــون عض ــد و اکن ــاز می کن آغ
دفــاع مقــدس، انجمن عکاســی دانــش پژوهــان شــاهد و ایثارگر، 
انجمــن عکاســی دانش پژوهــان شــاهد و ایثارگــر، خانــه 
ــیون  ــو فدراس ــران، عض ــس ای ــس عک ــران، آژان ــان ای عکاس

ــه( و ... اســت. ــاپ - فرانس ــی عکاســی )فی جهان
ایــن عــکاس گرگانی عاوه بــر دریافت لــوح و تندیس ملــی ایثار 
در ششــمین کنگره تجلیل ایثارگران از ریاســت جمهــور وقت، در 
ســال ۸۷ موفق به کســب مدرک درجه دو هنری از وزارت ارشــاد 
  AFIAP  ( ــاپ ــد فی ــوان هنرمن ــب و عن ــه لق ــال 91 ب و در س
ــه(  ــی فرانس ــی عکاس ــیون جهان Artist    FIAP-  از فدراس

ــد. ــدا می کن دســت پی
ــل  ــگاه عکــس مقاب ــی نمایش ــوئیس و برپای ــو س  حضــور در ژن
ــا  ــه ای شــد ت ــل در ایــن کشــور اروپایــی بهان ــر ســازمان مل مق
ــه گفتگــو بنشــینیم. مشــروح ایــن  ــد گرگانــی ب ــا ایــن هنرمن ب

ــد. ــه می خوانی ــو را در ادام گفتگ

ــو  ــهر ژن ــود در ش ــر خ ــگاه اخی ــورد نمایش || در م
ــد؟ ــح دهی ــی توضی ــوئیس کم س

ــا ســی و چهارمیــن اجاســیه  نمایشــگاه اخیــر مــن هــم  زمــان ب
حقــوق بشــر در ژنو ســوئیس برپا شــد. محل ایــن نمایشــگاه میدان 
»nation« یا همان ملت ها بود که بانام مســتعار صندلی شکســته 
ــده و دو  ــای قطع ش ــک پ ــا ی ــه ب ــن رفت ــان روی می ــاد انس »نم
ــی شکســته میدانــی اســت کــه  عصــا« شــناخته می شــود. صندل
ــه ســازمان حقــوق بشــر از آن  ــرای رفتــن ب ــراد و توریســت ها ب اف
عبــور می کننــد، از آنجایــی کــه مــن هــم یــک صندلــی شکســته 
هســتم )بــا اشــاره بــه پــای قطــع شــده و عصــای خــود( تصمیــم 

ــا کنــم. گرفتــم در ایــن میــدان نمایشــگاه خــود را برپ
ــاز برپــا شــد ۲5 تابلــو  مــن در ایــن نمایشــگاه کــه در فضــای ب
ــت،  ــات طبیع ــا موضوع ــدازه 100 در ۷0 ب ــا ان ــس ب ــر عک و اث
زندگــی اجتماعــی، معمــاری و بازمانــدگان جنــگ را بــه نمایــش 
ــه از  ــم ک ــی ه ــگاه کتاب ــن نمایش ــار ای ــه در کن ــته ام. البت گذاش
ــع می شــد. ــود توزی ــان انگلیســی چاپ شــده ب ــه زب ــار مــن ب آث

 
|| تاکنــون در چــه شــهرها و کشــورهایی نمایشــگاه 

ــد؟ ــا کرده ای ــرادی برپ ــی و انف گروه
در شــهرهای نیشــابور، قــم، رشــت، تهــران، خرمشــهر، 

تبریــز، زاهــدان، گــرگان، مشــهد و کشــورهایی ماننــد 
آذربایجــان،  آلمــان،  الجزایــر،  پاکســتان،  ترکمنســتان، 
ــه  ــف ب ــات مختل ــا موضوع ــگاه هایی ب ــوئیس و ... نمایش س

گذاشــته ام. نمایــش 

ــاوی  ــور ح ــارج از کش ــما در خ ــگاه های ش || نمایش
ــت؟ ــی اس ــه پیام های چ

تمــام تاش مــن از برگزاری نمایشــگاه در دیگر کشــورها نشــان 
دادن جنبه هــای مثبــت مــردم و فرهنگ ایــران و ایرانــی به مردم 

دنیاست.

||نمایشــگاه هایی کــه برگــزار می کنیــد و عکس هایــی 
کــه می گیریــد بیشــتر حــول چــه موضوعی اســت؟

ــد،  ــب درآم ــرای کس ــه ب ــت و ن ــری اس ــه خب ــن ن ــی م عکاس
بلکــه بــرای دل خــودم عکــس می گیــرم، درواقــع بیشــتر 
ــوام  عکس هــای مــن موضــوع زیبایی هــای طبیعــت، مــردم، اق
و طیف هــای مختلــف جامعــه را شــامل می شــود و تــاش 
می کنــم بیشــتر عکس هایم مفهومی باشــد. یکی دیگــر از عایق 
من عکاســی در رابطــه با بازمانــدگان جنگ که همــان جانبازان و 

خانــواده شهداســت.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

فرهنگ ایرانی را با عکس به دنیا معرفی می کنم/ مانند صندلی شکسته ام

مونا 
محمدقاسمی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

|| خاطره خاصی از ژنو به خاطر دارید؟
از ســال های قبــل در ژنــو، مقابــل مقــر ســازمان ملــل 
ــرده  ــاد ک ــی ایج ــی دائم ــپ و پایگاه ــن کم ــازمان منافقی س
بــود و مباحــث حقــوق بشــری را مطــرح می کردنــد کــه 
ــان  ــرد، در زم ــع آوری ک ــا را جم ــم آنه ــوئیس ه ــس س پلی
ــه 50  ــراد در فاصل ــن اف ــم ای ــن ه ــگاه م ــزاری نمایش برگ
ــن  ــد، ای ــراض می کردن ــان اعت ــن همچن ــگاه م ــری نمایش مت
افــراد از نمایشــگاه و کتــاب مــن هــم دیــدن کردنــد امــا بعــد 
از اینکــه فهمیدنــد موضــوع عکس هــا هنــری اســت و 
ــد،  ــت دیدن ــدس را داش ــاع مق ــر دف ــه تصاوی ــن ک ــاب م کت

ــیدند. ــراض کش ــت از اعت دس
 

ــما  ــرای ش ــده ب ــود آم ــه وج ــت ب ــا معلولی || آی
تأثیــری در مســیر زندگــی شــما داشــت؟

ــی  ــد خیل ــی رخ می ده ــا معلولیت ــرای آن ه ــه ب ــان هایی ک انس
دوســت دارنــد علیــه آن ناتوانــی اقدامــی کننــد و بــا آن مبــارزه 
کننــد و به نوعــی ناتــوان نبــودن خــود را نشــان دهنــد. 
ــدود  ــط ح ــد فق ــع ش ــم قط ــدم و پای ــروح ش ــه مج ــی ک زمان
ــا  ــه تنه ــه ب ــک دقیق ــودم و در آن ی ــوش ب ــه ه ــه ای ب یک دقیق
چیــزی کــه خــارج از دنیــای جبهــه فکــر کــردم ایــن بــود کــه 
ــا  ــت عص ــک جف ــا ی ــا ب ــروم؛ ام ــوه ب ــه ک ــم ب ــر نمی توان دیگ
کوهنــوردی را شــروع کــردم و تاکنــون بیشــتراز قله هــای 
ــش از ۲0  ــهند و را بی ــد - س ــود و دماون ــور را صع ــع کش مرتف

ــردم. ــود ک ــار صع ب

||  بیشــتر عکس هایــی کــه از شــما در فضــای 
مجــازی دیــده می شــود، عکاســی در طبیعــت 
ــد.   ــروع کردی ــر ش ــک را زودت ــوده، کدام ی ــوه ب ک

ــوردی؟ ــا کوهن ــی ی عکاس
ــه  ــه ب ــتان و عاق ــت و کوهس ــور در طبیع ــطه حض ــن به واس م
کوهنوردی با دوربین عکاســی آشــنا شــدم و به ثبــت تصاویری از 
طبیعت و کوهنوردانــی که همراهم بودند پرداختــم تا جایی که در 
ادامــه ســفرها دوربین جــزء الینفک وســایلم بــود. درواقــع بعد از 

جنــگ به تمام عایقم در کنار عکاســی ادامه دادم.
 

کسـب  جوایـزی  چـه  بین المللـی  عرصـه  در   ||
؟ یـد ه ا د کر

ــرده ام.  ــب ک ــام کس ــش از ۲5 مق ــی بی ــن الملل ــه بی در عرص
کســب مدال طــای فیــاپ از مســابقه عکــس آل ثانــی )اتریش 
و قطــر( در ســال ۲015، کســب لــوح تقدیــر از مســابقه عکــس 

صربســتان ۲01۶، کســب مــدال نقــره از مســابقه عکاســی 
ــورو  ــه عــاوه 500 ی ــژه ب هنــگ کنــگ ۲014، کســب کاپ وی
جایــزه مســابقه عکاســی بلغارســتان- پلودیــف – ۲014، کســب 
مدال طای مســابقه عکاســی چین »c.p.n.o« در سال ۲014، 
کســب مدال طای مســابقه عکس ژاپن )آســاهی شــیمبون( در 
ســال های ۲00۶، ۲009 و ۲01۲، برنده تندیس ســفالین مســابقه 
عکــس لیتوانــی در ســال ۲004، برنــده لنــز نقــره ای )نفــر دوم( 

ــک ــابقه عکــس بلژی مس
ــن  ــره چهارمی ــدال نق ــده م  )KNOKKE HEIST( ۲004، برن
ــن کســب  ــکا و همچنی ــی آمری ــورث جرس ــی ن ــابقه عکاس مس
ــی  ــورث جرس ــی ن ــابقه عکاس ــن مس ــار چهارمی ــان افتخ روب
 R.P.S. رتبــه  و  روبــان  کســب   ،۲01۲ ســال  در  آمریــکا 
ــال ۲01۲  ــد در س ــور هلن Honorable Mention از کش

ــرده ام. ــب ک ــه کس ــت ک ــی اس ــه مقام های و ... از جمل

|| در بخش مسابقات داخلی چطور؟
ــردم  ــام کســب ک ــش از 30 مق ــی بی ــابقات داخل در بخــش مس
ــی  ــی و بین الملل ــنواره داخل و در بخــش داوری بیــش از ۲۲ جش

هــم حضــور داشــته ام.

ــد،  ــب کردی ــه کس ــزه ای ک ــن جای || لذت بخش تری
در چــه مقطعــی بــوده اســت؟

ــر  ــزه نف ــه جای ــردم ک ــرکت ک ــنواره ای ش ــال ۷۶ در جش در س
ــی  ــم عکس ــه رفت ــفری ک ــود، در س ــره ب ــج عم ــت آن ح نخس
ــرعت پایین  ــا س ــان ب ــه و حاجی ــواف کعب ــجدالحرام و ط از مس

ــن عکــس ســوم شــد. ــم کــه در جشــنواره ای دیگــر ای گرفت

ــل  ــه دلی ــی ب ــابقات بین الملل ــون در مس ــا تاکن || آی
ــد؟ ــض قرارگرفته ای ــورد تبعی ــودن م ــی ب ایران

بلــه جشــنواره ای در هندوســتان شــرکت کــردم و طبــق 
ــا  ــود ام ــدن ب ــن اول ش ــق م ــدی ح ــی و هن ــه داور اتریش گفت
ازآنجایی کــه ســه داور کــره ای در هیئــت داوران حضــور داشــتند 
در آن جشــنواره جایــزه نفــر نخســت بــه یــک عــکاس کــره ای 

ــید. رس
همچنیــن در جشــنواره ای در کــره جنوبــی شــرکت کــردم کــه 
ــه  ــدی رتب ــه یــک و یــک عــکاس هن در دور نخســت مــن رتب
دوم را کســب کردیــم امــا هــردوی مــا را بــه بهانــه یــک خــاف 
آیین نامه ای کنار گذاشتند و دیگر موقعیتی برای اعتراض نبود و در 
آن جشنواره عکاسانی از کشورهای چین، تایوان و کره جنوبی اول 
تــا ســوم شــدند، البته مــن بــه ایــن ناداوری هــا توجهــی نمی کنم 

ــم. ــه می ده ــودم را ادام و کار خ
 

|| هفتــه ای کــه ســپری کردیــم، هفتــه هنــر انقــالب 
اســالمی بود. تعریف هنر انقالب از نگاه شما چیست؟

ــم، اســتکبار و  ــی ظل ــه در راســتای نف ــری ک ــن هن ــه نظــر م ب
متجاوزیــن باشــد و همچنیــن هنــری کــه روح متعالــی اســام و 
اهداف عالیه انقاب را در خود داشــته باشــد مربوط به هنر انقاب 

است.

|| هرچه از انقالب می گذرد نســل جدیــد درک کمتری 
از فضای انقالب دارند به نظر شما چگونه می شود هنر 

انقالب را توسط نســل های آینده ادامه داد؟
بعــد از انقــاب مبحثــی تحــت عنــوان صــدور انقــاب بــه دیگر 
کشورهای مطرح شــد که ایده انقاب و مباحث عقیدتی را بتوانیم 
بــه کشــورهای دیگــر منتقــل کنیم، بــه نظر مــن انقاب از نســل 
اول بــه نســل دوم منتقل شــده و به نوعی آمیخته شــده اســت و ما 
شاهد جان فشــانی افرادی هستیم که در مســیر انقاب به شهادت 

می رسند.

|| به نظر شــما مســئوالن امر توانســتند هنــر انقالب 
را آن طور که باید توسعه دهند؟

بــه نظــر مــن مســئوالن درزمینه هنــر انقــاب عملکــرد مطلوبی 
نداشــته و ضعیــف عمــل کرده اند.

مــن هرکجــا احســاس کنــم مفیــد هســتم و توانایــی الزم رادارم 
خودم وارد عرصه می شــوم و خصلتا از نصیحت و یا دادن پیشــنهاد 
به دیگران حــس خوبی ندارم امــا فقط می توانم بگویم مســئوالن 
باید به ســراغ افراد توانمند رفته و از آن ها در امور مربوطه مشورت 

بگیرند

|| بــرای عملکــرد بهتــر مســئوالن چــه پیشــنهادی 
بــرای آن ها دارید؟

ــی الزم  ــتم و توانای ــد هس ــم مفی ــاس کن ــا احس ــن هرکج م
رادارم خــودم وارد عرصــه می شــوم و خصلتــا از نصیحــت و یــا 
دادن پیشــنهاد به دیگران حــس خوبی ندارم اما فقــط می توانم 
بگویم مســئوالن باید به ســراغ افراد توانمنــد رفته و از آن ها در 

ــورت بگیرند. امور مربوطه مش

ــام  ــی انج ــت خاص ــالب فعالی ــر انق ــه هن || درزمین
داده ایــد؟

بلــه ســال ها درزمینــه	حوزه هــای مختلــف انقــاب ماننــد 
عکاســی از بازمانــدگان انقاب و جنگ که بیشــتر شــامل خانواده 

شــهدا هســتند فعالیت می کنم.

|| تابه حــال شــده هنــگام صعــود از قلــه ای از 
ــوید؟ ــیمان ش ــه پش ــیر رفت مس

ــد می رفتــم  ــه دماون ــه قل ــاری کــه ب ــار؛ نوزدهمیــن ب ــه یک ب بل
ــادی را متحمــل شــدم  ــه فشــار زی نزدیــک دویســت متــری قل
ــو  ــرای ت ــد ب ــر دماون ــم »داود دیگ ــود گفت ــا خ ــا ب و همان ج
مناســب نیســت« امــا بعــد از صعــود و روی قلــه نظــرم عــوض 

ــه را صعــود کــردم. ــار دیگــر هــم ایــن قل شــد و چندیــن ب

|| چه توصیه ای به عکاسان نوپا دارید؟
ــوژی  ــم کــه تکنول در حــال حاضــر در عصــری زندگــی می کنی
ــته  ــاف گذش ــته و برخ ــود داش ــی وج ــادی در بحــث عکاس زی
کــه تمام کارهــای عکاســی به شــکل دســتی انجــام می شــد، هم 
دوربین هــا مجهــز شــده و هم کســب اطاعــات فنــی عکاســی 
آســان شده است. من توصیه می کنم مختصر وقتی در باب مطالعه 
عکاســی در رابطــه بــا اصول فنــی و ســبک ها بگذارنــد چراکه هر 
ــد.  ــته باش ــبکی داش ــک س ــد ی ــودش می توان ــرای خ ــردی ب ف
درنهایــت بــا ادامــه دادن به موضــوع موردعاقــه خــود می توانند 

به برندی تبدیل شــوند.
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»مرغابــی دشــت  فیلــم ســینمایی 
ســرخ« کــه قــرار بــود شــخصیت 
ــه  ــمی را ب ــی هاش ــهید عل ــردار ش س
ــاز  ــال از آغ ــج س ــدود پن ــد از ح ــد، بع ــر بکش تصوی
ــده  ــود ندی ــه خ ــران ب ــگ اک ــوز رن ــاخت آن، هن س

اســت. 

ــگ	 ــی	رن ــت	خاک ــا	اورک ــده	او	را	ب ــی	مان ــر	باق ــن	تصوی آخری
ــان	 ــد.	از	هم ــی	ده ــا	محاســن	نشــان	م ــراه	ب ــره	ای	هم و	چه
عاشــقان	ارزش	هــای	اســامی	بــود	کســی	کــه	بــه	دلیــل	بومی	
بــودن	در	خوزســتان،	توانســت	کارهــای	بزرگــی	به	ســود	کشــور	

انجــام	دهــد.
	ســردار	علــی	هاشــمی	کــه	کار	راه	انــدازی	و	فرماندهی	قــرارگاه	
ســری	نصــرت	را	بــه	عهــده	داشــت،	در	پــی	یکــی	از	حمــات	
ارتــش	بعــث،	قــرارگاه	نصــرت	مــورد	اصابــت	قــرار	گرفــت	و	به	
همــراه	تعــدادی	از	همرزمانــش	بــه	شــهادت	رســید.	از	آنجــا	که	
ــن	ســردار	اســیر	شــده	باشــد	و	الزم	 احتمــال	داده	مــی	شــد	ای
ــپاه	 ــی	از	س ــه	عنصــر	مهم ــه	چ ــه	نشــود	ک ــراق	متوج ــود	ع ب
ایــران	را	بــه	اســارت	گرفتــه	اســت،	تــا	مــدت	۲۲	ســال	تاشــی	
بــرای	جســتجوی	هــور	و	یافتــن	پیکــر	او	نشــد	و	اصــوال	ســعی	

شــد	خبــری	در	خصــوص	اســارت	وی	منتشــر	نشــود.
ــرارگاه	 ــت	ق ــدس	توانس ــاع	مق ــمی	در	دوران	دف ــهید	هاش ش
نصــرت	را	در	منطقــه	هورالهویــزه	راه	انــدازی	کند	و	بــا	مطالعات	
ــم	 ــرایطی	را	فراه ــه	داشــت	ش ــن	منطق ــه	از	ای ــی	ک و	تحقیقات
کــرد	کــه	پــس	از	چنــد	عملیــات	ناموفقــی	کــه	ایــران	در	جبهــه	
ــد	و	 ــر	ده ــور	تغیی ــع	کش ــه	نف ــا	را	ب ــه	ه ــرایط	جبه داشــت	ش
ــد	 ــی	توان ــه	م ــن	نتیجــه	رســید	ک ــه	ای ــان	ســپاه	ب ــن	زم در	ای
ــه	ســمت	مواضــع	ارتــش	 از	منطقــه	هورالهویــزه	عملیاتــی	را	ب
بعثــی	بــرای	تصــرف	جــاده	امــاره-	بصــره	انجــام	دهــد	و	منطقه	
ــر	 ــا	از	ایــن	طریــق	فشــار	ب ــاورد	ت ــه	تصــرف	دربی وســیعی	را	ب

ــد. ارتــش	عــراق	افزایــش	یاب
ــن	بســت	 ــه	ب ــران	ب ــی	ای ــای	نظام ــه	عملیاته ــرایطی	ک در	ش
ــزه	 ــه	هورالهوی ــرارگاه	نصــرت	توانســت	منطق ــود؛	ق ــیده	ب رس
و	جزایــر	مجنــون	را	بــرای	عملیــات	آمــاده	کنــد.	شــهید	علــی	
هاشــمی	و	همراهانــش	در	قــرارگاه	نصــرت	کار	بزرگــی	انجــام	
ــفند	 ــوم	اس ــگ	در	س ــزرگ	جن ــای	ب ــی	از	عملیاته ــد	و	یک دادن
ــر	را	 ــام	خیب ــه	ن ــد	ک ــه	اجــرا	در	آم ــه	ب ــن	منطق ســال	۶۲	در	ای
بــه	خــود	گرفــت	و	در	ســال	بعــد	)۶3(	نیــز	عملیــات	دیگــری	در	
ایــن	منطقــه	بــه	نــام	بــدر	انجــام	شــد.	در	واقــع	یکــی	از	جبهــه	

هــای	فعــال	عملیاتــی	ایــران	علیــه	رژیــم	بعــث	عــراق	منطقــه	
هورالهویــزه	بــود	کــه	شــهید	علــی	هاشــمی	آن	را	طراحــی	کرد.
ــه	 ــود	را	ب ــراق	حمــات	خ ــش	ع ــگ	ارت ــر	جن ــای	آخ در	روزه
جبهــه	هــای	ایــران	آغــاز	کــرد	و	در	پــی	حملــه	ای	که	عــراق	در	
پشــت	قــرارگاه	نصــرت	داشــت	شــهید	علی	هاشــمی	و	تعــدادی	
ــرا	در	 ــد	و	ظاه ــت	کردن ــه	عزیم ــن	منطق ــه	ای ــتانش	ب از	دوس
ــه	و	در	 ــرار	گرفت ــمن	ق ــش	دش ــت	آت ــورد	اصاب ــور	م ــل	ه داخ

خــود	هــور	بــه	شــهادت	مــی	رســند.
ــال	 ــه	دنب ــاه	13۶۷	ب ــارم	تیرم ــمی	در	چه ــی	هاش ــردار	عل س
تهاجــم	سراســری	عــراق	بــه	جزیــره	مجنــون	و	پــس	از	
اطمینــان	از	تخلیــه	جزیــره،	بــه	هنــگام	تــرک	مقــر	فرماندهــی	
ســپاه	ششــم	نیــروی	زمینــی،	بــه	همــراه	ســردار	علــی	اصغــر	
ــپاه(	 ــی	س ــروی	زمین ــم	نی ــپاه	شش ــده	س ــی	زاده	)فرمان گرج
ــت	 ــرار	گرف ــی	ق ــای	عراق ــی	کوپتره ــک	های	هل ــدف	موش ه
ــه	مجــروح	شــدن	و	اســارت	 ــا	توجــه	ب ــه	شــهادت	رســید	ب و	ب
ــردار	هاشــمی	در	 ــد		س ــا	تصــور	می	ش ــا	مدت	ه ــی	زاده،	ت گرج
عــراق	اســیر	اســت.	در	ســال	13۸9	پیکــر	مطهــر	هاشــمی	در	

ــد. ــپرده	ش ــاک	س ــه	خ ــواز	ب ــهر	اه ــور	کشــف	و	در	ش ه
ــه	در	 ــان	ک ــن	گم ــا	ای ــن	ســردار	ب ــی	ای ــدم	معرف ــل	ع ــه	دلی ب
اســارت	عــراق	باشــد،	چنــدان	شــناختی	دربــاره	او	وجود	نداشــت	
ــد	 ــه	ش ــم	گرفت ــا	تصمی ــتی	ه ــن	کاس ــران	همی ــرای	جب و	ب

فیلمــی	دربــاره	شناســاندن	وی	ســاخته	شــود؛	فیلمــی	کــه	بــه	
ــرای	 گفتــه	تعــدادی	از	فیلمســازان	موفــق	نبــوده	و	نتوانســته	ب

ــردارد.	 ــی	ب ــی	ســردار	هــور	قدم معرف
ســاخت	فیلــم	شــهید	علــی	هاشــمی	بــا	نــام	»مرغابــی	دشــت	
ــس	 ــمقدری	رئی ــور	ش ــا	حض ــال	1390	ب ــاه	س ــرخ«	مهرم س
وقــت	ســازمان	ســینمایی	کشــور	در	یکــی	از	پــارک	هــای	اهواز	
کلیــد	خــورد.	آرش	مجیــدی،	جمشــید	جهــان	زاده،	اکبر	ســنگی،	
ــدا	 ــان،	یل ــر	آزاد،	رضــا	فیاضــی،	غامرضــا	فرامرزی کاظــم	هژی
قشــقایی،	رز	رضــوی	از	جملــه	بازیگــران	ایــن	فیلــم	بودنــد	کــه	

جلــوی	دوربیــن	رفتنــد.
لطــف	اهلل	ســپهر	مدیــرکل	ارشــاد	اســامی	خوزســتان	در	
مراســم	کلیــد	خــوردن	فیلــم	ســینمایی	مرغابــی	دشــت	ســرخ	
ــه	 ــینمایی	ب ــد	س ــم	بلن ــن	فیل ــد	ای ــدف	از	تولی ــود:	ه ــه	ب گفت
ــن	دالور	 ــردی	ای ــادت	و	غیورم ــی،	رش ــیدن	زندگ ــر	کش تصوی
بــزرگ	ملــی	اســت	کــه	امیدواریــم	نســل	هــای	آینــده	و	جوانان	

ــی	آشــنا	شــوند. ــا	ایــن	قهرمــان	مل بیشــتر	ب

lتخصیص بودجه ای کالن					
یکــی	از	فیلمســازان	خوزســتانی	مــی	گویــد:	تخصیــص	بودجــه	
ای	کان	بــرای	پــروژه	فیلــم	ســینمایی	ســردار	هــور	فی	نفســه	
اتفــاق	شایســته	ای	بــود.	عامــت	اســتفهامی	کــه	هنــوز	پاســخ	

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

 »مرغابی دشت سرخ« به پرواز درنیامد/ فیلم سردار هور رنگ اکران ندید
سمیه تیاری
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داده	نشــد	ایــن	اســت	کــه	چــرا	ایــن	فیلــم	بــه	جشــنواره	فجــر	
راه	نیافــت	و	رد	شــد؟	بــه	رغــم	اینکــه	سیاســت	جشــنواره	ایــن	
اســت	کــه		فیلمهایــی	بــا	مضمــون	دفــاع	مقــدس	را	بــا	اغماض	

از	کمبودهــای	فنــی	شــان	بپذیــرد.
ــی	از	 ــه	رای	خیل ــفانه	ب ــد:	متاس ــی	افزای ــودی	م ــد	آل	حم حمی
ــم	فاقــد	حداقــل	هــای	اصــول	روایــت	 صاحبنظــران،	ایــن	فیل
بــود.	بــی	شــک	بــا	چنیــن	بودجــه	ای	مــی	شــد	10	فیلــم	نیمــه	
بلنــد	بــا	10	دیــدگاه	مختلف	در	مورد	شــخصیت	ســترگ	ســردار	
هــور،	علی	هاشــمی	ســاخت.	افــزون	بــر	بودجــه	کان،	خدمات	
لجســتیکی	بســیاری	نیــز	بــه	ایــن	فیلــم	ارائــه	شــد.	امــا	نتیجــه	
ــور	محرکــی	 ــن	بودجــه	مــی	توانســت	موت ــود.	ای ــد	ب بســیار	ب
ــفانه	 ــا	متاس ــد.	ام ــر	باش ــم	و	فیلمســاز	دیگ ــن	فیل ــرای	چندی ب

خروجــی	فیلــم	تاســف	آور	اســت.	
ــح	 ــم	توضی ــن	فیل ــه	در	ای ــدر	روی	بودج ــه	ه ــاره	ب ــا	اش وی	ب
مــی	دهــد:	انتخــاب	کارگــردان	مناســب	نبــود.	کارگــردان	ایــن	
ــیار	 ــن	بس ــای	اکش ــم	ه ــاخت	فیل ــه	س ــه	در	زمین ــم	اگرچ فیل
ــق	و	 ــای	موف ــاران	از	کاره ــم	تیرب ــوز	فیل ــت		و	هن ــق	اس موف
ــم	 ــه	ســاخت	فیل ــا	در	زمین ــر	گــذارش	در	یادهــا	هســت	ام تاثی
دفــاع	مقــدس	چنــدان	موفــق	عمــل	نکــرد.	یکــی	از	موضوعات	
مهمــی	کــه	در	نظــر	گرفتــه	نشــد	عــدم	وجــود	نظــارت	کیفــی	
ــی	 ــر	چگونگ ــروه	ب ــک	کارگ ــت	ی ــود.	ضــرورت	داش ــر	کار	ب ب

ــی	داشــت.	 انجــام	کار	نظــارت	م

آل	حمــودی	بیــان	مــی	کنــد:	بــه	نظــر	مــی	رســد	در	ایــن	زمینه	
مدیــر	کل	وقــت	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســامی	اســتان	خوزســتان،	
ــه	اســتان	 ــه	عمــل	کــرد.	هنگامــی	کــه	از	مرکــز	ب خودمحوران
ــم	ســینمایی	 ــد	ســردار	خوزســتانی	فیل ــاره	چن اعــام	شــد	درب
تهیه	شــود	قــرار	بــر	این	شــد	کــه	دربــاره	علــی	هاشــمی	فیلمی	
تهیــه	کننــد	امــا	بــرای	روال	کار	هیــچ	مشــورتی	انجــام	نشــد.

lخلف وعده مسئوالن
از	ســوی	دیگــر،	کارگــردان	ایــن	فیلــم	اظهــار	مــی	کنــد:	اکــران	
ــر	فیلمــی	دارد.	یکــی	از	دالیــل	 ــم	دالیــل	غی نشــدن	ایــن	فیل
باقــی	نمانــدن	تهیــه	کننــده	بــا	آن	اســت،	مدیــر	کل	فرهنــگ	و	
ارشــاد	اســامی	وقــت	اســتان	کــه	تهیــه	کننــده	ایــن	فیلــم	بود	
پــس	از	تغییــر	ســمت	و	منتقــل	شــدن	بــه	جــای	دیگــر،	ســبب	

شــد	فیلــم	بــدون	تهیــه	کننــده	بمانــد.
ــه	 ــی	پروان ــم	حت ــن	فیل ــد:	ای ــر	شــادروان	مــی	افزای ــی	اصغ عل
ــد	 ــرای	برخــی	مقامــات	رســمی	مانن نمایــش	هــم	گرفــت	و	ب
ــورد	 ــد	و	م ــش	ش ــامی	پخ ــورای	اس ــس	ش ــدگان	مجل نماین
ــران،	 ــدم	اک ــع	ع ــر	از	موان ــی	دیگ ــت.	یک ــرار	گرف ــین	ق تحس
ایــن	اســت	کــه	فیلــم	دولتــی	بــود	و	بنابرایــن	فرصــت	نمایــش	
عمومــی	پیــدا	نکــرد	چــون	دولتــی	هــا	اجــازه	ایــن	کار	را	نمــی	
دادنــد	بــا	اینکــه	پیشــنهاد	از	رســانه	هــای	تصویــری	ماننــد	اداره	

ــتیم.	 ــرای	پخــش	آن	داش ــر	ب تئات

ــم	 ــی	فیل ــای	فن ــد	کاره ــد:	بای ــی	ده ــح	م ــه	توضی وی	در	ادام
انجــام	شــود	کــه	هنــوز	انجــام	نشــده	و	ســبب	شــده	کــه	فیلــم	
ــرای	انجــام	کارهــای	فنــی	 ــد	اکــران	شــود	از	آنجــا	کــه	ب نتوان
ــن	 ــه	ای ــده	ای	هــم	نیســت	ک ــه	کنن بودجــه	الزم	اســت	و	تهی
ــده	 ــا	ش ــام	ره ــه	تم ــن	کار	نیم ــد	بنابرای ــن	کن ــه	را	تامی هزین

ــت.	 اس
ــد:	کل	 ــی	کن ــان	م ــم	بی ــه	فیل ــزان	بودج ــاره	می ــادروان	درب ش
بودجــه	ای	کــه	بــرای	تهیــه	ایــن	فیلــم	بــه	دســت	مــن	رســید	
ــرج	 ــه	را	خ ــن	بودج ــش	از	ای ــا	بی ــود	ام ــان	ب ــون	توم 400	میلی
ــردان	بیشــتر	از	۲5	 ــوان	نویســنده	و	کارگ ــه	عن ــده	ب ــم	بن کردی
میلیــون	تومــان	دریافــت	نکــردم	و	در	ایــن	کار	بــا	کمبــود	بودجه	

مواجــه	شــدیم.

lفیلم خیلی بدی بود
امــا	یکــی	دیگــر	از	فیلمســازان	اســتان	نظــر	متفاوتــی	در	ایــن	
ــل	 ــال	تکمی ــردان	در	قب ــا	مســئول	دانســتن	کارگ ــاره	دارد	و	ب ب
فیلــم	اظهــار	مــی	کنــد:	خیلــی	فیلــم	بــدی	بــود.	یــک	و	نیــم	
میلیــارد	تومــان	بــرای	آن	هزینــه	شــد	و	ســاخت	آن	پنــج	مــاه	
طــول	کشــید.	بــا	احتســاب	کــم	خــرج	تریــن	فیلــم	هــم	حداقل	
ــون	 ــتر	از	400	میلی ــیار	بیش ــن	کار	بس ــرای	ای ــه	الزم	ب هزین
تومــان	اســت	کــه	توســط	کارگــردان	بــه	عنــوان	بودجــه	تعریف	
ــدم	 ــی	ســبب	ع ــه	نقــص	فن ــی	ک ــی	در	صورت ــی	شــود.	حت م
اکــران	فیلــم	شــده	باشــد	بــاز	هــم	مســئولیت	ایــن	نقــص	بــه	

ــردان	اســت.	 عهــده	کارگ
عبــاس	شــفیعی	مــی	افزایــد:	مخــارج	چنیــن	فیلمــی	حداقــل	
یــک	میلیــارد	تومــان	بــوده	اســت.	هــر	چنــد	اداره	فرهنــگ	و	
ارشــاد	اســامی	رقــم	۸00	میلیــون	تومــان	را	اعــام	کــرده	
اســت.	البتــه	شــاید	هــم	واقعــا	ایــن	رقمــی	اســت	کــه	اعــام	
شــده	اســت	و	اداره	تــا	یــک	مرحلــه	ای	ایــن	فیلــم	را	حمایــت	
کــرد	و	ســپس	آن	را	رهــا	کــرد.	امــا	عــدم	تخصیــص	بودجــه	
بــرای	انجــام	کارهــای	فنــی	فیلــم	تنهــا	بخشــی	از	موضــوع	
اســت	و	همــه	آن	نیســت	زیــرا	اشــکاالت	خــود	فیلــم،	دوبلــه	
ــم	 ــن	فیل ــت.	ای ــر	گرف ــد	در	نظ ــز	بای ــران	و...	را	نی آن،	بازیگ
ســال	93	یــک	بــار	در	ســینما	هــال	اهــواز	پخــش	شــد	امــا	
ــش	آن	را	 ــد	نمای ــح	دادن ــه	ترجی ــود	ک ــف	ب ــدر	ضعی کار	اینق

متوقــف	کننــد.
جــدای	از	جســتجو	بــرای	یافتــن	مقصــر	ناتمــام	مانــدن	ایــن	
ــا	 ــری	ب ــرای	کارهــای	هن ــص	بودجــه	کان	ب ــم،	تخصی فیل
ــگ	 ــه	نتیجــه	ســبب	پررن ــرای	آن	اســت	ک ــوی	ب ارزش	معن
شــدن	و	مطــرح	شــدن	کســانی	باشــد	کــه	بــه	رغــم	
ــا	 ــد.	ام ــده	ان ــی	مان ــناخته	باق ــزرگ،	ناش ــای	ب ــداکاری	ه ف
ــمی	 ــی	هاش ــال	عل ــد	امث ــل	نپوش ــه	عم ــدف،	جام ــی	ه وقت
ــه	 ــا	و	آب	نیم ــان	نیزاره ــور،	می ــان	در	دل	ه ــی	همچن گوی

ــد. ــده	ان ــی	مان ــک	آن	باق خش

فرهنــگ و هنــر ایــران
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زندگــی  لــوازم  و  اســباب  تغییــر 
ــه  ــته ن ــای گذش ــی دهه ه ــا ط اردبیلی ه
ــی  ــگ بوم ــوی فرهن ــگ و ب ــا از رن تنه
کاســته بلکه بــه عقیــده کارشناســان در 
تغییــر ســبک زندگــی نیــز مؤثــر بــوده 

ــت.  اس

ــز	 ــزرگ	را	تمی ــخ	مادرب ــده	اند	مطب ــف	ش ــا	موظ ــن	از	نوه	ه 	دو	ت
ــزرگ	 ــا	کم	حوصلگی	هــای	مادرب ــخ	تاریــک	اســت	و	ب ــد.	مطب کنن
بــه	تمیــزکاری	اساســی	نیــاز	دارد.	از	در	چوبــی	قدکوتاهــی	دخترهــا	
ــد.	دیگ	هــای	مســی،	 ــخ	می	گذارن ــه	مطب ــا	ب ســر	خــم	کــرده	و	پ
ــی	گل	ســرخ	داخــل	 ــور،	ظــروف	چین ــان،	تن ــز	ن وســایل	پخت	وپ
ــوردی	و	 ــروزه	ای	و	الج ــه	ای	فی ــای	شیش ــارچ	و	لیوان	ه ــه،	پ قفس
دمکنــی	هــای	حصیــری	بعــد	از	ســاعت	ها	مثــل	چراغ	بــرق	

می	زنــد.
ــه	جــا	کــرده	و	محــل	 آن	ســوتر	مــادر	لحــاف	و	تشــک	ها	را	جــا	ب
جمــع	کــردن	آن	هــا	را	گردگیــری	می	کنــد.	لحــاف	و	تشــک	های	
ــده	 ــه	ش ــم	گلول ــده	و	پش ــکافته	ش ــر	ش ــال	دیگ ــد	س ــمی	بای پش

ــاز	شــود. ــاره	ب دوب
اتــاق	مهمان	هــا	تمیــز	اســت	امــا	کمــی	گردگیــری	و	یــک	دســت	
ــی	 ــاره	مهمان ــه	یکب جــارو	زدن	بی	حســاب	وکتاب	نیســت.	شــاید	ب
از	راه	برســد.صندوق	چوبــی	»یخــدان«،	چراغ	هــای	»قوشــاپیلته«،	
ســماور	»نیــکاالی«	و	چینی	هــای	ژاپنــی	تزئینــات	دورتــادور	اتــاق	

مهمــان	اســت.
ــای	 ــه،	بلوره ــای	ترکی ــا	مبل	ه ــان	اتاق	ه ــد	در	هم ــال	ها	بع س
وارداتــی	و	فرش	هــای	ماشــینی	می	شــود	تزئینــات	خانــه.	دورتــادور	
ــا	را	 ــا	نوه	ه ــران	ت ــزرگ	از	دخت ــه	مادرب ــبابی	ک ــری	از	اس آن	خب
مجبــور	می	کــرد	از	آن	هــا	نگــه	داری	کننــد،	نیســت.	تنهــا	گلدانــی	
ــا	پشــت	 ــه	در	گوشــه	یکــی	از	تاقچــه	ه ــده	ک از	چشــم	ها	دور	مان

ــت. ــده	اس ــا	مان ــوری	ج ــوری	بل آجیل	خ
ــه	و	 ــزرگ	کهن ــباب	مادرب ــه	اس ــود	را	روزی	ک ــت	خ ــه	صمیم خان

ــت	داد. ــد،	از	دس ــی	ش ــور	تلق ناج

lتوجــه بــه آرامــش و محرمیــت در خانه هــای 
ــل ــی اردبی قدیم

ــا	 ــق	ب ــل	مطاب ــا	در	اردبی ــتگی	خانه	ه ــازی	و	آراس ــبک	خانه	س س
اصولــی	اســت	کــه	هــر	انســانی	در	امــر	خانه	ســازی	عمیقــاً	نیازمنــد	
آن	اســت.	ایــن	دو	اصــل	آرامــش	و	محرمیــت	اســت	کــه	در	تمامی	
ــه	و	محوطــه	آن	و	 ــرون	خان ــل	چــه	در	بی خانه	هــای	قدیمــی	اردبی

چــه	در	اندرونــی	و	تزئینــات	آن	جلــوه	گــری	می	کنــد.
ــبک	 ــوص	س ــی	در	خص ــناس	اردبیل ــنده	سرش ــری	نویس باباصف
ــخ	آورده	 ــل	در	گــذرگاه	تاری ــاب	اردبی خانه	ســازی	اردبیلی	هــا	در	کت
ــی	 ــن	معن ــه	ای ــود،	ب ــارن	ب ــه	تق ــر	پای ــا	ب ــبک	خانه	ه اســت:	»س
ــه	شــکل	 ــاالر	بزرگــی	ب کــه	علی	االصــول	در	وســط	ســاختمان	ت
مســتطیل	می	ســاختند	و	در	پشــت	آن	بــه	درازای	تــاالر	آشــپزخانه	
کــه	آن	را	مطبــخ	می	گفتنــد،	ســاخته	می	شــد.	تــاالر	محــل	
پذیرایــی	بــود	و	بزرگــی	آن	به	امکانــات	مالــی	و	موقعیــت	اجتماعی	

ــت.« ــتگی	داش ــه	بس صاحب	خان
وی	اضافــه	می	کنــد:	»قســمتی	از	تــاالر	در	طــول	ضلــع	شــمالی	به	
ســه	قســمت	تقســیم	می	شــد	کــه	قســمت	وســط	را	کــه	اندکــی	
ــزو	 ــد	و	ج ــه«	می	گفتن ــد،	»مخارج ــر	می	ش ــاالر	بلندت ــطح	ت از	س
تــاالر	منظــور	می	داشــتند	ولــی	طرفیــن	آنــرا	بــه	صــورت	دو	اطــاق	
ــاالر	 ــی	ت ــا	زیبای ــی	متناســب	ب کوچــک	درآورده	و	در	ورودی	زیبای
بیــن	آن	هــا	و	تــاالر	می	گذاشــتند	و	آن	هــا	را	صندوق	خانــه	و	
گاهــی	»قولچــا«	می	گفتنــد	کــه	محلــی	بــرای	گذاشــتن	بعضــی	

ــود.« ــی	ب ــای	اضاف ــدوق	و	رختخواب	ه ــًا	صن ــیا	مث اش
ــی،	 ــه	طناب ــل	از	جمل بخش	هــای	دیگــر	خانه	هــای	تاریخــی	اردبی

ــان	 ــاق	مهم ــواب	و	ات ــای	خ ــن،	اتاق	ه ــا،	زیرزمی ــاط،		دهلیزه حی
ــد. ــن	می	ش ــود،	تزئی ــاره	می	ش ــه	اش ــایلی	ک ــا	وس ــه	ب اســت	ک

lتاالر بزرگ مخصوص امور مهمان داری 
مطابــق	اظهــارات	باباصفــری	امــروزه	بزرگــی	و	کوچکــی	خانه	هــا	
ــا	تعــداد	 ــی	در	گذشــته	تاالرهــا	را	ب ــر	ســنجیده	می	شــود	ول ــا	مت ب
ــرار	 ــوب	ق ــه	جن ــتطیل	و	رو	ب ــول	مس ــه	در	ط ــای	آن	ک پنجره	ه
داشــت	می	ســنجیدند	و	بــه	جــای	پنجــره	نیــز	کلمــه	آینــه	بــه	کار	
ــت،	9	و	 ــه	هف ــان	خان ــاالر	ف ــه	ت ــد	ک ــًا	می	گفتن ــد	و	مث می	بردن

ــه	دارد. 11	آین
بــه	صــورت	معمــول	تــاالر	اصلــی	مخصــوص	حضــور	مهمان	هــا	

بــه	ویــژه	در	امــور	تجــاری	و	شــغل	صاحب	خانــه	بــوده	اســت.
ــی	 ــه	های ــا	تاقچ ــه،	در	دیواره ــوم	بوف ــای	مفه ــه	ج ــته	ب در	گذش
تعبیــه	می	شــده	و	زینــت	اتاق	هــا	از	جملــه	چــراغ	و	گلــدان	و	

ــرد. ــوش	می	ک ــا	خ ــی	ج ــروف	چین ظ
ــیاری	از	 ــته	بس ــی	در	گذش ــاالن	اردبیل ــی	از	کهنس ــه	یک ــه	گفت ب

ــود. ــتیکی	نب ــای	پاس ــه	گل	ه ــروزی	از	جمل ــات	ام تزئین
ــع	 ــا	وس ــق	ب ــای	مطاب ــر	خانه	ه ــت:	در	ه پوراندخــت	سپاســی	گف
ــای	 ــی	خانه	ه ــد؛	برخ ــتفاده	می	کردن ــی	اس ــه	تزئینات ــی	خان اهال
اعیانــی	وســایل	تزئینــی	از	روســیه	را	دورتــادور	می	چیدنــد	و	برخــی	

گلدان	هــا	و	چینی	هــای	ارزان	تــر	را.
ــد	و	 ــده	می	ش ــاز	خوان ــت.	روی	آن	نم ــت	داش ــه	حرم ــرش	خان ف
اینکــه	بــا	کفــش	بیــرون	روی	فــرش	برونــد،	حرکــت	پســندیده	ای	

ــود. نب
مفــرش	خانه	هــای	اردبیلــی	شــامل	فــرش،	گلیــم،	پــاس	و	
ــا	در	 ــع	خانواده	ه ــبت	وس ــه	نس ــه	ب ــت	بطوریک ــوده	اس ــم	ب جاجی
ــد. ــده	می	ش ــز	دی ــان	نی ــی	و	مبلم ــز	و	صندل ــا	می ــی	خانه	ه برخ
ــینی	 ــرش	ماش ــام	ف ــه	ن ــزی	ب ــته	چی ــزود:	در	گذش ــی	اف سپاس
ــه	 ــتبافت	هم ــرش	دس ــت	ف ــع	داش ــی	وس ــر	کس ــتیم؛	اگ نداش
جــای	خانــه	می	انداخــت	و	اگــر	نداشــت	از	گلیــم	و	جاجیــم	
اســتفاده	می	شــد؛	در	گذشــته	حتــی	موکــت	و	کفپــوش	نیــز	نبــود	
ــچ	 ــده	در	هی ــداول	ش ــا	مت ــن	روزه ــه	ای ــی	ک ــرامیک	و	پارکت و	س

خانــه	ای	مشــاهده	نمی	شــد.
ــل	وضعیــت	 ــه	دلی ــه	ب ــان	اینکــه	همــه	جــای	خان ــا	بی سپاســی	ب
ــت	 ــه	حرم ــرش	خان ــرد:	ف ــد	ک ــد،	تأکی ــرش	می	ش ــی	ف آب	وهوای
داشــت.	روی	آن	نمــاز	خوانــده	می	شــد	و	اینکــه	بــا	کفــش	بیــرون	

ــود. ــد،	حرکــت	پســندیده	ای	نب ــرش	برون روی	ف
کهن	ســال	دیگــری	یکــی	از	تزئینــات	خانه	هــای	قدیمــی	اردبیــل	

را	پشــتی	و	صنــدوق	عنــوان	کــرد.
علیرضــا	حســنیبه	خبرنــگار	مهــر	گفــت:	بــرای	پذیرایــی	از	مهمان	
ــد	 ــه	می	کردن ــی	تعبی ــا	متکاهای ــده	می	شــد	و	ی ــدارک	دی پشــتی	ت

تــا	مهمــان	راحــت	اســتراحت	کنــد.
ــرای	 ــدوق	ب ــا	صن ــب	خانه	ه ــن	در	اغل ــر	ای ــاوه	ب ــزود:	ع وی	اف
نگــه	داری	پوشــاک	و	وســایل	خانــه	اســتفاده	می	شــد	کــه	
ــا	 ــد	و	ب ــده	می	ش ــی	کوبی ــای	آهن ــود	و	روی	آن	ورقه	ه ــی	ب چوب

می	کردنــد. تزئیــن	 قابل	توجهــی	 طرح	هــای	
ــه	در	 ــی	خان ــی	وســایل	شــخصی	اهال ــرد:	تمام ــد	ک حســنی	تأکی
صندوق	خانــه	و	یــا	طنبــی	جــا	داده	شــده	و	دسترســی	بــه	وســایل	

ــد. ــوب	می	ش ــب	محس ــخصی	عی ش
خصــوص	 در	 اردبیــل	 مــردم	 عامیانــه	 فرهنــگ	 محقــق	
ــا	 ــدان	ی ــدوق	یخ ــن	صن ــرد:	ای ــح	ک ــی	تصری ــای	چوب صندوق	ه
ــه،	 ــه	زبان ــی	س ــر	قفل ــاوه	ب ــه	ع ــد	ک ــه	می	ش »رخــت	دان«	گفت
ــل	 ــا	قف ــه	آن	ه ــد	ب ــه	می	ش ــت	ک ــه	ورزه	داش ــدد	حلق ــه	ع س

اضافــی	زد.
ــه	 ــری	یخــدان	ب ــه	هــر	دخت ــرد:	ب ــح	ک ــر	زاده	تصری موســی	اصغ
عنــوان	جهیزیــه	می	دادنــد	تــا	در	خانــه	خــود	وســایل	شــخصی	را	

ــزد. در	آن	بری

lتغییر سبک زندگی از مطبخ
ــا	 ــخ	ی ــا	در	مطب ــی	اردبیلی	ه ــبک	زندگ ــی	از	س بخــش	قابل	توجه
همــان	آشــپزخانه		قابــل	پی	جویــی	اســت.	تغییــر	وســایل	آشــپزی،	
شــیوه	های	پخت	وپــز	و	شــکل	آشــپزخانه	ها	بیشــترین	تغییــرات	را	
در	ســبک	زندگــی	و	عقایــد	شــهروندان	اردبیلــی	بــه	دنبــال	داشــته	

اســت.
ــه	 ــه	در	خــود	همــان	خان ــی	خان ــز	غــذای	اهال در	گذشــته	پخت	وپ
ــتورانی	 ــودی	و	رس ــت	ف ــای	فس ــه	از	غذاه ــت.	ن ــورت	می	گرف ص
ــه	حتــی	 ــان	خان ــرت	نانوایی	هــا.	زن ــی	از	کث ــه	حت ــود	و	ن ــری	ب خب
ــتفاده	 ــرده	و	از	آن	اس ــت	ک ــا	پخ ــود	خانه	ه ــی	را	در	خ ــان	مصرف ن

می	کردنــد.
ــامت	و	 ــب	از	س ــه	مرات ــپزی	ب ــتفاده	در	آش ــورد	اس ــایل	م وس
ــارات	 ــق	اظه ــود؛	بطوریکــه	مطاب بهداشــت	بیشــتری	برخــوردار	ب
کهن	ســال	اردبیلــی	خبــری	از	ظــروف	تفلــون	و	پاســتیکی	نبــود.
ــت	و	 ــذا	داش ــرف	غ ــرای	ص ــی	ب ــواده	دوری	مس ــو	خان ــر	عض ه
تمامــی	پخت	وپــز	زنــان	در	ظــروف	مســی	انجــام	می	شــد.

ــا	 ــی	ی ــا	چین ــود	ی ــی	ب ــا	مس ــروف	ی ــرد:	ظ ــح	ک ــی	تصری سپاس
ــذا	 ــرای	صــرف	غ ــواده	دوری	مســی	ب ــر	عضــو	خان شیشــه	ای.	ه

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

اندرونی غریبه در خانه های اردبیل/فرهنگ بومی به گلدان خالصه شد
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داشــت	و	تمامــی	پخت	وپــز	زنــان	در	ظــروف	مســی	انجــام	
. می	شــد

ــه	اســتفاده	مکــرر	از	ظــروف	 ــات	خــود	ب ــز	در	تحقیق ــرزاده	نی اصغ
مســی	اشــاره	دارد	و	اســباب	آشــپزی	را	شــامل	دیگ	هــای	کوچــک	
و	بــزرگ،	ماهــی	تابــه،	قابلمــه،	آبکــش،	طشــت،	کفگیــر	و	ماقــه،	
آبگــردان	و	مجمــه	»مجموعــه«	مســی،	چمچــه	یــا	قاشــق	چوبی،	
آبکــش	حصیــری	و	دمکنــی	حصیــری	بــا	پارچــه	روکــش	ضخیــم	

عنــوان	کــرده	اســت.
وی	افــزود:	در	گذشــته	هــر	خانــواده	بــه	فراخــور	وســع	خــود	ظروف	
ــروف	 ــواًل	ظ ــد	و	معم ــدارک	می	دی ــان	ت ــرای	مهمان ــی	ب اضاف
ــوی	 ــوی	بان ــده	و	از	س ــتفاده	ش ــا	اس ــط	در	مهمانی	ه ــان	فق مهم

ــد. ــه	داری	می	ش ــت	نگ ــت	و	مراقب ــا	دق ــه	ب خان
ــه	 ــه	ب ــرد	غریب ــژه	م ــه	وی ــان	و	ب ــول	ورود	مهم ــه	صــورت	معم ب

ــت. ــده	اس ــوب	می	ش ــی	محس ــب	بزرگ ــخ	عی مطب
حسـنی	کهن	سـال	اردبیلـی	در	ایـن	خصـوص	گفـت:	در	خانه	های	
قدیمـی	محـل	تردد	مهمـان	به	خانه	مشـخص	و	تعریف	شـده	بود	و	

محل	تـردد	اهالـی	خانـه	را	از	آن	جـدا	می	کردند.

lرختخواب های پشمی هنر دست بانوان اردبیلی
ــا	 ــا	ب ــوده	ام ــداول	ب یکــی	از	اســباب	و	لوازمــی	کــه	در	گذشــته	مت
ــوازم	خــواب	و	اســتراحت	اســت. ــر	کــرده	ل ســبک	زندگــی	تغیی

بطوریکــه	در	گذشــته	بانــوان	اردبیلــی	لحــاف	و	تشــک	بــا	پشــم	و	
بالــش	بــا	پــر	مــرغ	خانگــی	و	غــاز	و	اردک	دوختــه	و	مــورد	اســتفاده	

ــد. ــرار	می	دادن ق
ــن	خصــوص	 ــل	در	ای ــه	اردبی ــگ	عامیان ــق	فرهن ــر	زاده	محق اصغ
ــاس	 ــش	از	کرب ــکا	و	بال ــاف،	مت ــک،	لح ــواب،	تش ــت:	رختخ گف
ســفید	تهیــه	می	شــد	و	بــرای	تشــک	از	9	تــا	1۲	کیلــو	پشــم	درون	
ــخ	 ــا	ن ــا	ب ــد	ج ــی	را	از	چن ــد.	توی ــن	می	کردن ــای	داده	و	په آن	ج

ــند. ــه	می	کش ــد	روی ــد	و	بع ــوک	می	زنن ــت	ک کلف
اســتفاده	از	پشــم	گوســفند	بــرای	رخــت	خــواب	بــه	دلیل	سردســیر	
بــودن	ایــن	منطقــه	بــوده	و	حتــی	در	زمســتان	های	ســرد	

باشــد. گرم	ونــرم	 می	توانســت	
ــو	پشــم	در	 وی	افــزود:	در	لحــاف	نیــز	بعــد	از	پهــن	کــردن	دو	کیل
توبــره	بــزرگ	پارچــه	متقــال	تمامــی	ســطح	لحــاف	در	دایره	هــای	
متحدالمرکــزی	دوختــی	شــده	و	بعــد	پارچــه	ای	را	از	هــر	طــرف	بــه	
ــا	یــک	پارچــه	وســط	دیگــر	 ــده	و	ب ــزان	۲0	ســانتی	متر	برگردان می

ــند. ــه	می	کش روی

بــه	گفتــه	اصغــر	زاده	لحــاف	و	تشــک	عــروس	و	دامــاد	و	مهمــان	
ــا	 ــد؛	ت ــرم	باش ــا	گرم	ون ــد	ت ــه	می	کنن ــل	روی ــه	مخم ــا	پارچ را	ب
ــا	پارچه	هــای	 جایــی	کــه	در	گذشــته	رختخواب	هــای	تشــریفاتی	ب
ــک	 ــه	تش ــرای	روی ــال	ب ــاف	و	از	ش ــه	لح ــرای	روی ــمی	ب ابریش
ــن	رخــت	خواب	هــا	مخصــوص	مهمــان	 ــه	ای اســتفاده	می	شــد	ک

ــود. ب
وی	اضافــه	کــرد:	بــرای	دوخــت	بالــش	نیــز	از	متقــال	ریزبافــت	که	
پرهــا	از	آن	بیــرون	نزنــد	اســتفاده	می	شــد	و	پــر	مــرغ	خانگــی	یــا	
ــه	 ــن	روی ــد	از	دوخت ــد	و	بع ــی	رختن ــل	آن	م ــاز	و	اردک	در	داخ غ

می	کشــیدند.
ــش	 ــه	بال ــد	ک ــتفاده	می	ش ــز	اس ــکا	نی ــته	مت ــزود:	در	گذش وی	اف

ــت. ــداول	اس ــر	مت ــروز	کمت ــت	و	ام ــتوانه	ای	اس اس
کهن	ســال	اردبیلــی	معتقــد	اســت	اســتفاده	از	پشــم	گوســفند	بــرای	
رخــت	خــواب	بــه	دلیــل	سردســیر	بــودن	ایــن	منطقــه	بــوده	و	حتی	

ــد. ــرم	باش ــت	گرم	ون ــرد	می	توانس ــتان	های	س در	زمس
ــاف	مصنوعــی	 ــرای	رخــت	خــواب	از	الی ــروز	ب ــزود:	ام سپاســی	اف
ــم	در	 ــرده	و	ه ــیت	ک ــاد	حساس ــم	ایج ــه	ه ــد	ک ــتفاده	می	کنن اس

ــل	ســرما	پاســخگو	نیســت. مقاب
بــه	گفتــه	ایــن	کهن	ســال	هــر	دســت	رخــت	خــواب	را	در	چــادری	
ــا«	 ــه	آن	»باغام ــتند	و	ب ــر	می	بس ــاد	دو	مت ــه	ابع ــوش	ب چهارگ
ــوار	 ــه	دی ــروزی	ب ــتی	های	ام ــد	پش ــا	را	مانن ــد.	؛	باغام می	گفتن
تکیــه	می	دادنــد	و	پــای	آن	تشــکچه	نرمــی	می	انداختنــد	تــا	
ــد. ــم	می	گوین ــان	روی	آن	بنشــیند.	تشــکچه	را	»نالچــه«	ه مهم
یکــی	از	تولیدکننــدگان	لحاف	تشــک	های	پشــمی	در	اردبیــل	
گفــت:	متأســفانه	اســتفاده	از	لحــاف	تشــک	پشــمی	چنــدان	
ــاً		لحاف	هــای	پرشــده	از	الیــاف	مــورد	 اســتقبال	نمی	شــود	و	عمدت

ــت. ــتقبال	اس اس
عبــاس	نمــادی	تصریــح	کــرد:	در	گذشــته	عــروس	هــر	چــه	هــم	
بــرای	جهــاز	بــه	خانــه	شــوهر	نمــی	بــرد،	لحــاف	تشــک	پشــمی	

جــزو	ملزومــات	جهــاز	بــود.
ــا	 ــازگاری	ب ــل	س ــه	دلی ــمی	ب ــک	های	پش ــزود:	لحاف	تش وی	اف
آب	وهــوای	سردســیری	اردبیــل	مناســب	ایــن	منطقــه	اســت	و	بــا	

ــازار	از	ارزش	آن	کاســته	اســت. ــد	ب ــن	وجــود	مدهــای	جدی ای

lروشنایی قوشا پیلته و لذت با هم بودن
تاریــخ	برق	رســانی	در	اردبیــل	چنــدان	دور	نیســت	در	گذشــته	
ــد	از	غــروب	 ــدن	بع ــرای	درس	خوان ــا	ب ــا	و	مادربزرگ	ه پدربزرگ	ه

آفتــاب	بــه	چراغ	هــای	نفتــی	احتیــاج	داشــتند.	در	تمامــی	خانه	هــا	
ــی	 ــی	چراغ ــر	اتاق ــاً	ه ــود	و	تقریب ــود	ب ــی	موج ــای	نفت چراغ	ه

ــود	داشــت. مخصــوص	خ
ــن	خصــوص	 ــل	در	ای ــه	اردبی ــگ	عامیان ــق	فرهن ــه	محق بطوریک
گفــت:	بــرای	هــر	اتــاق	یــک	عــدد	چــراغ	المپــای	بلــور	یــا	چینــی	
ــت	 ــت،	10،	۲5	و	30	شــمعی	و	جف ــواع	هف ــه	ان ــراً	برنجــی	ب و	اخی

ــد. ــه	می	دیدن ــه	تهی فتیل
وی	افــزود:	از	چراغ	هــای	ســه	شــمعی	بــرای	روشــن	کــردن	داالن	
ــز	 ــای	آوی ــد	و	چراغ	ه ــتفاده	می	کردن ــواب	اس ــرو	و	اتاق	خ ــا	راه ی
30	شــمعی	و	دیوارکــوب	10	شــمعی	هــم	بــرای	اتاق	هــای	بــزرگ	

وجــود	داشــت.
در	 کــه	 اســت	 نفتــی	 چراغ	هــای	 اصطــاح	 »قوشــاپیلته«	
ــت	از	آن	 ــک	جف ــی	ی ــد	و	حت ــد	می	ش ــف	تولی ــکل	های	مختل ش
ــنی	بخش	 ــا	روش ــد	ت ــه	می	دادن ــوان	جهیزی ــه	عن ــروس	ب ــه	ع ب

ــد. ــه	اش	باش خان
کهن	ســال	اردبیلــی	معتقــد	اســت	در	گذشــته	نبــود	بــرق	و	
اســتفاده	از	چــراغ	موجــب	می	شــد	ناخــودآگاه	اعضــای	خانــواده	دور	
ــد. ــرار	می	ش ــا	برق ــن	آن	ه ــت	بی ــتند	و	صمیم ــا	می	نشس چراغ	ه
ــاون	 ــافرتی،	ه ــای	مس ــز،	خورجین	ه ــرده،	رخت	آوی ــه،	چوب	پ آین
ســنگی	و	لــوازم	حمــام	زنانــه	و	مردانــه	از	دیگــر	اســباب	و	وســایلی	
ــود	کــه	در	اغلــب	خانه	هــای	اردبیلی	هــا	جــزو	وســایل	ضــروری	 ب

ــد. ــداد	می	ش قلم
ــر	 ــت	را	ه ــتند	و	توال ــاه	آب	داش ــوض	آب	و	چ ــا	ح ــب	خانه	ه اغل
ــاه	آن	 ــاختند	و	چ ــاختمان	می	س ــر	از	س ــتند	دورت ــدر	می	توانس چق

ــد. ــاخته	می	ش ــاه	آب	س ــر	از	چ ــکان	دورت ــد	ام ــا	ح ــز	ت نی
حمــام	در	بیــرون	از	خانــه	وجــود	داشــته	و	اردبیلی	هــا	از	حمام	هــای	
ــوری	 ــا	ط ــاری	خانه	ه ــکل	معم ــد.	ش ــتفاده	می	کردن ــی	اس عموم

بــود	کــه	چشــم	نامحــرم	بــه	اهالــی	خانــه	نمی	افتــاد.
ــاب	 ــش	انتخ ــزرگ	و	آرام	بخ ــا	ب ــای	خانه	ه ــال	فض ــن	ح در	عی
ــه	 ــی	و	قابل	توج ــای	کاف ــه	فض ــی	خان ــه	اهال ــد.	بطوریک می	ش

ــتند. ــش	داش ــا	آرام ــوام	ب ــالم	و	ت ــی	س ــرای	زندگ ب
ــه	وضعیــت	خانه	هــای	امــروزی	کــه	هــر	یــک	از	 تنهــا	نگاهــی	ب
ــر	اســباب	 ــه	تغیی ــم،	نشــان	می	دهــد	ک ــا	در	آن	زندگــی	می	کنی م
ــات	و	 ــد	خلقی ــه	ح ــا	چ ــا	ت ــن	آن	ه ــی	کوچک	تری ــوازم	حت و	ل
شــیوه	های	زندگــی	مــا	را	تغییــر	داده	و	اغلــب	ایــن	تغییــرات	
ــه	 ــودن	ب ــد	ب ــودن	و	م ــه	روز	ب ــه	ب ــه	بهان ــدد	را	ب ــکات	متع مش

ــت. ــته	اس ــال	داش دنب

فرهنــگ و هنــر ایــران
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از  کــه  تبریــز  تئاتــر  هنرمنــدان 
بــه شــمار  ایــران  تئاتــر  اولین هــای 
می آینــد، اکنــون در شــرایطی ســختی به 
ســر مــی برنــد و ایــن هنــر بــا مشــکالت 
ــرا،  ــالن اج ــود س ــون نب ــی همچ زیربنای

دســت و پنجــه نــرم می کنــد. 

ــت	 ــت	اس ــد	حمای ــت	دارد،	نیازمن ــال	قدم ــه	1۲0	س ــری	ک تئات
ــای	 ــی	هنره ــگاه	واقع ــب	جای ــتای	کس ــد	در	راس ــا	بای و	قطع
نمایشــی	تبریــز،	تــاش	مضاعفــی	انجــام	دهیــم.	تئاتــر	یکــی	از	
ــه	اســت	 ــج	فرهنــگ	در	جامع ــرای	تروی وســیله	های	تاثیرگــذار	ب
ــدان	 ــار	هنرمن ــد	در	کن و	در	همیــن	راســتا	مســئوالن	و	مــردم	بای
باشــند.	مــا	این	همــه	هنرمنــد	در	ســطح	شــهر	داریــم	ولــی	ایــن	
امکانــات	کــم،	باعــث	تاســف	بــرای	شــهرداری،	اداره	فرهنــگ	و	

ــت. ــاد	و...	اس ارش
ــن	 ــر	داشــته	باشــیم	و	ای ــالن	تئات ــد	در	گوشه	گوشــه	شــهر	س بای
مشــکل	را	کــه	یکــی	از	دغدغه	هــای	بــزرگ	هنرمنــدان	ماســت	
از	بیــن	ببریــم.	ســالن	همایش	های	بین	المللــی	تبریــز	قطعــا	
خواهــد	توانســت	بخشــی	از	نیازهــای	تئاتــر	شــهرمان	را	برطــرف	

ــد	...« کن
این	هــا	بخشــی	از	اظهــارات	شــهردار	کانشــهر	تبریــز،	در	
ــان	 ــتانی	آذربایج ــر	اس ــر	فج ــنواره	تئات ــن	جش ــه	دومی اختتامی
ــد.	 ــزار	ش ــز	برگ ــاه	در	تبری ــر	دی	م ــه	در	اواخ ــت	ک ــرقی	اس ش
صحبت	هایــی	کــه	در	کنــار	وعده	هــای	دیگــر	مســئوالن	
ــر	 ــی	ب ــز	در	مجلــس،	زهــرا	ســاعی،	مبن ــده	تبری همچــون	نماین
ــان	 ــه	پای ــا	ب ــدان	دور،	ب ــده	ای	نه	چن ــدان	در	آین بیمه	شــدن	هنرمن
رســیدن	ســال	95،	همچنــان	بــه	رنــگ	اقــدام	و	عمــل	درنیامــده	
ــر	انتخــاب	 ــود	را	بخاط ــد	خ ــان	نمی	توانن ــدان	همچن ــه	هنرمن ک

ــد. ــبخت	بنامن ــان	خوش مسیرش
	

lمشکالتی که همه می توانند ببیند
ــد،	 ــی	دارن ــری	در	پ ــن	توفیقــی	کــه	جشــنواره	های	تئات بزرگ	تری
ــر	آن	هایــی	کــه	دست	شــان	تــوی	کار	 ایــن	اســت	کــه	عــاوه	ب
تئاتــر	اســت	و	همــه	جوانــب	آن	را	هــر	روز	بــه	وضــوح	می	بیننــد،	
ــه	ای	از	 ــاهد	گوش ــد	ش ــم	بتوانن ــئوالن	ه ــادی	و	مس ــردم	ع م

کمبودهــا	و	گاهــی	نبودهــای	تئاتــر	باشــند.

ــود	 ــی	اداره	می	ش ــط	مدیران ــا	توس ــهر	م ــر	ش ــه	تئات ــاید	این	ک ش
ــوز	 ــن	مج ــدر	گرفت ــه	چق ــا	اینک ــد،	ی ــری	ندارن ــواد	تئات ــه	س ک
ــط	 ــه	فق ــند	ک ــائلی	باش ــت،	مس ــخت	اس ــه	س ــز	مربوط از	مراک
ــس	آن	 ــه	لم ــادر	ب ــر	ق ــر	تئات ــا	بازیگ ــده	ی ــردان،	تهیه	کنن کارگ
ــر	پایتخــت	گردشــگری	کشــورهای	 ــه	تئات ــن	را	ک ــا	ای اســت	ام
اســامی،	فقــط	یــک	ســالن،	آن	هــم	یــک	ســالن	غیراســتاندار	
ــادی. ــردم	ع ــم	م ــد	و	ه ــد	دریابن ــم	مســئوالن	می	توانن دارد	را	ه
یــا	اینکه	تنهــا	اســتانی	کــه	میزبــان	نمایش	خارجــی	در	جشــنواره	
ــره	 ــر	به ــه	تئات ــات	در	زمین ــل	امکان ــود	از	حداق ــر	ب ــر	فج تئات
ــد	 ــود،	می	توان ــه	می	ش ــا	مواج ــی	خیلی	ه ــا	بی	لطف ــرد	و	ب می	ب
ــد. ــش	باش ــر	از	پی ــیار	غم	ناک	ت ــئولین	بس ــردم	و	مس ــرای	م ب

ــه	 ــردم	ب ــه	م ــی	عاق ــه	هردلیل ــا	ب ــن	روزه ــه	ای ــم	اینک علی	رغ
ــه	اقدامــی	کــه	 دیــدن	نمایــش	در	تئاتــر	بیش	تــر	شــده،	هیچ	گون
ــود. ــده	نمی	ش ــد،	دی ــئولین	باش ــل	مس ــه	متقاب ــان	گر	عاق نش

ــز	 ــر	تبری ــاعد	تئات ــاع	نامس ــرض	اوض ــان	معت ــی	از	کارگردان یک
ــود	 ــل	می	ش ــاه	تعطی ــا	دوم ــهر	م ــر	ش ــال،	تئات ــد:	هرس می	گوی
کــه	در	10	مــاه	باقی	مانــده	نیــز	بخاطــر	کمبــود	ســالن،	مشــکل	

ــد. ــش	می	آی ــا	پی ــردگی	اجراه فش

lمخاطب زدایی با جریمه کردن ماشین
حســین	اصــل	عبداللهــی	دربــاره	تنهــا	ســالن	تئاتــر	شــهر	تبریــز	
)تربیــت(،	تشــریح	می	کنــد:	بــا	وجــود	اینکــه	اخیــرا	مرمت	هایــی	
انجــام	گرفتــه	ولــی	هنــوز	ســالن	تربیــت	را	از	نظــر	صندلی	هایش	

ــتاندارد	 ــالن	اس ــوان	س و...	نمی	ت
دانســت.

ــر	 ــد:	مدی وی	خاطرنشــان	می	کن
قبلــی	تئاتــر	وعــده	ای	مبنــی	بــر	
ــد	 ــع	جدی ــک	مجتم ــیس	ی تاس
مختــص	تئاتــر	شــهر	در	نزدیکی	
ســاختمان	الله	پــارک	تبریــز	
داده	بــود	کــه	از	لحــاظ	تجهیزات	
ــالن	 ــون	س ــخت	افزاری	همچ س
ــد؛	 ــع	باش ــن	مجتم ــر	از	ای بهت
ولــی	متاســفانه	تــا	بــه	ایــن	
ــی	نشــده	و	در	دوران	 لحظه،	عمل
مدیــر	جدیــد	نیــز	اقــدام	خاصــی	
در	ایــن		زمینــه	صــورت	نپذیرفته	

ــت. اس
ــن	 ــخت	افزاری	ای ــکات	س ــایر	مش ــه	س ــزی	ب ــردان	تبری کارگ
ــن	 ــل	بی ــدم	تعام ــی	دارد:	ع ــام	م ــد	و	اع ــاره	می	کن ــه	اش عرص
ادارات	،	مشــکات	فراوانــی	در	ایــن	زمینــه	پدیــد	مــی	آورد.	مثــا	
کارگــردان	تئاتــر	بــرای	پذیــرش	اسپانســر	از	طــرف	شــرکت	های	
مختلــف،	نیازمنــد	بســترهایی	همچــون	بیلبــورد	در	ســطح	شــهر	
اســت	تــا	بتوانــد	در	زیــر	بنــر	تبلیغاتــی	نمایشــش،	از	حامــی	خــود	
ــرای	مــا	ممکــن	نیســت	 نیــز	یــاد	کنــد	ولــی	ایــن	امــر	عمــا	ب
ــای	 ــر	از	بیلبورده ــی	تئات ــهم	اهال ــورد،	س ــا	دو	بیلب ــه	تنه چراک

ــزرگ	اســت. ــن	شــهر	ب ــراوان	ای ف
ــی	 ــس	از	رایزن ــوز	پ ــه	هن ــن	اینک ــد:	همچنی ــح	می	کن وی	تصری
ــا	همــان	 ــون	ی و	تاش	هــای	فــراوان،	مشــکل	عــدم	اعمــال	قان
ــر	شــهر	 ــرای	ماشــین	های	پارک	شــده	در	محوطــه	تئات جریمــه	ب
ــن	دســتگاه	های	 حــل	نشــده،	نمــودی	دیگــر	از	عــدم	تعامــل	بی
مختلــف	اســت	کــه	عواقبــی	همچــون	زدودن	مخاطــب	از	

ــراه	دارد. ــه	هم ــر	را	ب ــالن	های	تئات س
ــز	نیــز	گریــزی	 ــر	تبری ــه	مشــکات	غیرســخت	افزاری	تئات وی	ب
ــهر	 ــای	ش ــی	نمایش	ه ــت	بازبین ــد:	هیئ ــد	می	کن ــد	و	تاکی می	زن
مــا	متاســفانه	امــروز	ســالن	اجــرا	را	در	مدت	زمــان	بســیار	محــدود	
ــد	و	 ــه	می	گذارن ــن	عرص ــتعد	ای ــان	مس ــار	جوان ــی	در	اختی و	کم
ــرا	 ــرای	اج ــادی	ب ــیار	زی ــان	بس ــی	،	مدت	زم ــه	برخ ــل	ب در	مقاب
ــت	 ــا	از	فعالی ــان	عم ــه	جوان ــه	در	نتیج ــد	ک اختصــاص	می	دهن

بازمی	ماننــد.

lتئاتر تبریز مشکل دارد
عبداللهــی	اعــام	مــی	دارد:	تئاتــر	بــه	گونــه	ای	اســت	کــه	فــروش	
بلیط	هــا	و	اســتقبال	مــردم	بــه	میــزان	تبلیــغ	افــراد	بــه	یکدیگــر	
وابســته	اســت	کــه	نمی	توانــد	در	روزهــای	اول	موثــر	باشــد.	مثــا	
در	جایــی	مثــل	تهــران	معمــوال	یک	مــاه	بــه	اجراهــا	اختصــاص	

داده	می	شــود.
ــود	دارد،	 ــا	وج ــز	مافی ــر	تبری ــا	در	تئات ــه	آی ــه	اینک وی	در	پاســخ	ب
ــد	50	روز	پشــت	 ــده	ای	می	توانن ــه	ع ــا!	اینک ــد:	قطع ــا	می	کن ادع
ســرهم	در	همــان	ســالن	اجــرا	داشــته	باشــند	و	عــده	ای	دیگــر	بــا	
اذیت	هــای	فــراوان	دوهفتــه	اجــازه	اجــرا	می	گیرنــد،	چیــزی	جــز	

نشــانه	وجــود	تبعیــض	نیســت.
ایــن	کارگــردان	تبریــزی	بــا	بیــان	اینکــه	مشــکاتی	این	چنینــی	
در	تئاتــر	بیش	تــر	از	کمبودهــای	ســخت	افزاری	هنرمنــدان	را	
ــود	 ــوان	کمب ــد:	حــال	می	ت ــرار	می	دهــد،	می	افزای ــت	ق ــورد	اذی م
ســالن	را	بــا	منتظــر	مانــدن	یــا	جــا	بــه	جــا	کــردن	زمــان	اجراهــا	
ــود	 ــث	وج ــی	بح ــرد	ول ــق	ک ــا	تعوی ــود	ی ــل	نم ــی	ح ــه	عبارت ب
تبعیــض	و	فــرق	قائــل	شــدن	میــان	هنرمنــدان،	بســیار	بدتــر	بوده	

و	قابــل	تحمــل	نیســت.
وی	همچنیــن	دربــاره	روال	مجوزدهــی	در	تبریــز	اظهــار	مــی	دارد:	

خاستگاه تئاتر ایران یک سالن دارد/سایه مشکالت بر روی تئاتر تبریز

بهنام عبداللهی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــاد	 ــن	در	ارش ــر	از	اداره	اماک ــر	یک	نف ــهرهای	دیگ ــوال	در	ش معم
ــث	دادن	 ــده	آن	اداره،	در	بح ــوان	نماین ــا	به	عن ــود	ت ــور	می	ش مام
مجــوز	اجراهــا،	دخیــل	باشــد	ولــی	در	شــهر	مــا	این	گونــه	نیســت	
ــن	 ــه	اداره	اماک ــرا	ب ــر	اج ــرای	ه ــد	ب ــا	مجبورن ــدان	م و	هنرمن
ــز	 ــدار	تبری ــا	فرمان ــد.	ب ــرار	گیرن ــت	ق ــورد	اذی ــه	کــرده	و	م مراجع
در	این	زمینــه	صحبــت	کردیــم	ولــی	هنــوز	هیــچ	تغییــری	انجــام	

نشــده	اســت.
عبداللهــی	در	پایــان	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	هنرمنــد	با	هنرمنــد	هیچ	
ــن	 ــرای	ای ــدان	ب ــه	هنرمن ــود:	هم ــر	می	ش ــدارد،	متذک ــی	ن تفاوت
شــهر	و	ایــن	ســرزمین	فعالیــت	می	کننــد	پــس	نبایــد	بــا	برخــی	

ــویم. ــان	ش ــع	راه	آن ــا،	مان تبعیض	ه
اینکــه	گوش	مــان	هنــگام	شــنیدن	واژه	تبعیــض	زنــگ	نمــی	زد،	
ــد،	در	 ــر	در	یکــی	از	جشــنواره	ها	حضــور	یابی ــب	نیســت؛	اگ عجی
البــه	الی	انتقادهــای	اهالــی	تئاتــر	روی	صحنــه،	حتمــا	رگه	هایــی	

ــه	گوش	تــان	خواهــد	خــورد. ــازی	ب ــارت	ب ناملمــوس	از	پ

lبــزرگ تریــن دغدغــه تئاتــر تبریــز، نبــود 
مشــکالت ســخت افــزاری اســت

ــنای	 ــای	آش ــی	از	چهره	ه ــه	یک ــور	ک ــا	رنجی	پ ــر	علیرض پیش	ت
نمایــش	و	تئاتــر	تبریــز	اســت،	بــا	جدایــی	از	گــروه	هنــری	بابــک	
نهریــن	و	اعــام	اعتراضــات	مکــرر	خــود	از	اوضــاع	تئاتــر	تبریــز،	

بــه	وجــود	مشــکات	در	تئاتــر	تبریــز	اشــاره	کــرده	بــود.
ــن	 ــد،	ای ــش	می	آی ــان	پی ــن	می ــه	در	ای ــی	ک ــوال	مهم ــا	س ام
ــود	 ــد	و	به	وج ــث	رش ــی	باع ــات	کاف ــود	امکان ــا	نب ــه	آی ــت	ک اس
آمــدن	مشــکات	شــده	یــا	انحصــاری	شــدن	برخــی	تجهیــزات	
ــی	 ــدم	پراکندگ ــود	و	ع ــل	کمب ــوی	عام ــادی	و	معن ــات	م و	امکان

ــت؟ ــوده	اس ــات	ب ــان	امکان یکس
ــه	 ــده	چ ــکات	پیش	آم ــی	از	مش ــر	نیم ــورت،	اگ ــر	ص ــه	ه ب
معنــوی	و	چــه	مــادی		تقصیــر	خــود	اهالــی	تئاتــر	باشــد،	عامــل	
ــتانی	 ــهری	و	اس ــئوالن	ش ــی	مس ــی	و	بی	توجه ــر	کم	لطف دیگ

ــت. ــوده	اس ب
رئیــس	کمیســیون	فرهنگــی	شــورای	شــهر	تبریــز	دربــاره	تئاتــر	
ــز	قدیمی	تریــن	شــهری	اســت	کــه	 ــز	اظهــار	مــی	دارد:	تبری تبری
در	زمینــه	تئاتــر	فعالیــت	اش	را	آغــاز	کــرده	و	از	1۷	مکتــب	هنری،	
دارای	مکتــب	اختصاصــی	اســت	و	امــروزه	نیــز	افراد	مســتعدی	در	

ــد. ایــن	زمینــه	مشــغول	فعالیت	ان
ــریح	 ــز	تش ــر	تبری ــاره	مشــکات	روز	تئات ــی	زاده	درب ــعید	حاج س
ــر	نمایــش	 ــود	در	حــوزه	هن ــد:	بزرگ	تریــن	دغدغــه	و	کمب می	کن

ــات	ســخت	افزاری	اســت. ــود	امکان ــا،	نب ــتان	و	شــهر	م اس
	

ــط  ــال فق ــهر، در 10س ــر ش ــد تئات ــع جدی lمجتم
ــت ــته اس ــد داش ــد رش 10درص

وی	خاطرنشــان	می	کنــد:	بــر	اســاس	مصوبــه	کمیســیون	
فرهنگــی	شــورای	شــهر	و	توافقــی	کــه	پارســال	بــا	وزیــر	وقــت	

ــرار	شــد	طــرح	 در	اســتانداری	آذربایجــان	شــرقی	انجــام	شــد،	ق
ــال	 ــه	از	10	س ــز	ک ــهر	تبری ــر	ش ــد	تئات ــع	جدی ــام	مجتم نیمه	تم

ــد. ــام	یاب ــاز	شــده	اتم ــش	آغ پی
ــم	 ــت	هفت ــن	مجتمــع	از	دول ــد:	ای عضــو	شــورای	شــهر	می	افزای
ــروز	فقــط	10	درصــد	 ــی	متاســفانه	ام ــاز	شــده	ول ــا	هشــتم	آغ ی

پیشــرفت	کــرده	اســت.
ــر	شــهر	 ــد	تئات ــاره	علــت	پیشــرفت	ناچیــز	مجتمــع	جدی وی	درب
ادعــا	می	کنــد:	باتوجــه	بــه	اینکــه	ایــن	طــرح،	ملــی	اســت،	علــت	
ــی	امســال	 ــد	ول ــی	اعــام	کرده	ان ــع	مال ــص	مناب ــدم	تخصی را	ع
کــه	شــهرداری	تبریــز	3	میلیــارد	تومــان	بودجــه	بــرای	کمــک	به	
ســاخت	ایــن	طــرح	در	نظــر	گرفتــه	بــود،	بــا	عــدم	موافقــت	اداره	
فرهنــگ	و	ارشــاد	اســتان	کــه	مجــری	آن	اســت،	مواجــه	شــد	و	

عمــا	ادامــه	ایــن	پــروژه	بــه	شــهرداری	تبریــز	واگــذار	نشــد.
حاجــی	زاده	ادامــه	می	دهــد:	مــا	مجبــور	شــدیم	بودجــه	ای	را	کــه	
بــرای	آن	طــرح	در	نظــر	گرفتــه	بودیــم،	برای	تســریع	در	تاســیس	
مرکــز	همایش	هــای	بین	المللــی	تبریــز	در	منطقــه	خــاوران	
اختصــاص	دهیــم.	و	مخالفــت	اداره	فرهنــگ	و	ارشــاد	آذربایجــان	

شــرقی،	جــای	تاســف	داشــت.
وی	دربــاره	علــت	عــدم	پذیــرش	بودجــه	پیشــنهادی	شــهرداری	
مدعــی	می	شــود:	اداره	فرهنــگ	و	ارشــاد	مایــل	بــود	کــه	آن	طــرح	
را	بنابــر	برنامه	ریــزی	خــود،	بــه	صــورت	مختــار	ادامــه	دهــد	زیــرا	

مذاکــرات	ایــن	پــروژه		در	حــد	وزارتــی	صــوت	گرفتــه	بــود.

ــکن  ــز، مس ــی تبری ــای بین الملل ــز همایش ه lمرک
تئاتر شــهر

ــه	 ــات	صورت	گرفت ــمردن	اقدام ــا	برش ــن	ب ــی	زاده	همچنی حاج
ــد:	امســال	 ــز	می	گوی ــر	تبری ــون	تئات ــهرداری	در	پیرام توســط	ش
مجموعــه	تئاتــر	شــهر	تبریــز	بــه	همــت	شــهرداری	مرمــت	شــد	
ــود	 ــت	خ ــات	از	فعالی ــل	امکان ــا	حداق ــد	ب ــدان	بتوانن ــا	هنرمن ت

ــد. بازنمانن
وی	دربــاره	مرکــز	همایش	هــای	بین	المللــی	تبریــز	اظهــار	
ــه	 ــر	را	ب ــور	۲500	نف ــت	حض ــه	ظرفی ــز	ک ــن	مرک ــی	دارد:	ای م
صــورت	همزمــان	در	تاالرهــای	مختلــف	خــود	دارد،	یــک	اتفــاق	
ــد	و	 ــمار	می	آی ــه	ش ــهر	ب ــش	ش ــر	و	نمای ــه	هن ــزرگ	در	زمین ب
می	توانــد	جــای	خالــی	ســالن	نمایــش	را	در	تئاتــر	تبریــز	پــر	کنــد.	
ــبت	های	 ــزاری	مناس ــرای	برگ ــبی	ب ــکان	مناس ــا	م ــن	م همچنی
مختلــف	نداشــتیم	کــه	بــا	احــداث	ایــن	مرکــز	حــل	خواهــد	شــد.
رئیــس	کمیســیون	فرهنگــی	شــورای	شــهر	تبریــز	دربــاره	عــدم	
ــد:	در	 ــر	می	گوی ــه	تئات ــف	در	زمین ــن	ارگان	هــای	مختل تعامــل	بی
ــی	 ــرد	ول ــوارد	تعامــل	از	طــرف	شــهرداری	انجــام	می	گی ــر	م اکث
ــت	 ــدم	موافق ــل	ع ــد،	مث ــی	می	کنن ــل	کم	لطف ــای	مقاب طرف	ه
ــا	همــکاری	شــهرداری	در	زمینــه	ســاخت	مجتمــع	 اداره	ارشــاد	ب

جدیــد	تئاتــر	شــهر.
ــی	 ــوران	راهنمای ــه	مام ــد:	اینک ــریح	می	کن ــن	تش وی	همچنی

ــهر	 ــر	ش ــه	تئات ــده	در	محوط ــین	های	پارک	ش ــی	ماش و	رانندگ
کنونــی	را	جریمــه	نکننــد،	مصوبــه	شــورای	عالــی	ترافیــک	اســت	
کــه	شــهرداری	نیــز	جزئــی	از	آن	شوراســت	ولــی	کامــا	دســت	
مــا	نیســت.	طبــق	ایــن	مصوبــه	قــرار	بــود	حداقــل	بعــد	از	ظهرها	
کــه	نمایش	هــای	اجــرا	می	شــوند،	خودروهــای	پارک	شــده	
ــدی	 ــه	ح ــه	در	چ ــرم	ک ــی	االن	بی	خب ــون	نشــوند	ول ــال	قان اعم

اجــرا	می	شــود.
حاجــی	زاده	ضمــن	اعــام	آمادگــی	شــهرداری	و	شــورای	شــهر	
ــز،	 ــر	تبری ــخت	افزاری	تئات ــای	س ــران	کمبوده ــرای	جب ــز	ب تبری
خبــر	می	دهــد:	در	نظــر	داریــم	بــرای	ســال	۲01۸	کــه	در	آن	تبریز	
به	عنــوان	پایتخت	گردشــگری	کشــورهای	اســامی	خواهــد	بود،	
ــل	 ــه	اوای ــز	ک ــی	تبری ــای	بین	المل ــز	همایش	ه ــر	از	مرک ــه	غی ب
ــالن	های	 ــیس	س ــر	تاس ــود،	به	فک ــداث	می	ش ــده	اح ــال	آین س

ــیم. ــز	در	گوشه	گوشــه	شــهر	باش ــر	نی دیگ

lمسئوالن فرهنگی و هنری ما، تئاتر نمی بینند
اینکــه	مشــکات	زیربنایــی	و	زیرســاختی	تئاتــر	تبریــز	را	بــه	ایــن	
چنــد	قلــم	مســئله	اکتفــا	کنیــم،	درســت	نیســت.	امــروز	تــک	تک	
اهالــی	تئاتــر	به	نوعــی	از	شــرایط	نامســاعد	چــه	از	لحــاظ	امکانات	
ســخت	افزاری	و	چــه	از	لحــاظ	توجهــات	معنــوی،	معتــرض	
هســتند	و	بــه	نظــر	می	رســد	تعــداد	اقداماتــی	کــه	در	ایــن	زمینــه	
انجــام	شــده،	کم	تــر	از	وعده	هــای	بــدون	پشــتوانه	ای	اســت	کــه	

خــرج	شــده	اســت.
فــارغ	از	اینکــه	تئاتــر	شــهرمان	1۲0	ســال	قدمــت	دارد،	حداقــل	
ــه	 ــتن	هیچ	گون ــدون	داش ــبانه	روز	ب ــه	ش ــی	ک ــت	جوانان ــه	حرم ب
ــر	 ــت	صحنه	های	تئات ــا	و	پش ــادی	روی	صحنه	ه ــت	م چشم	داش
زحمــت	می	کشــند	تــا	بیلبــورد	نمایش	هــای	تبریــز	خالــی	نمانــد،	
ــگری	 ــت	گردش ــر	پایتخ ــال	تئات ــری	به	ح ــد	فک ــئوالن	بای مس

جهــان	اســام	کــه	فقــط	یــک	ســالن	دارد،	بکننــد.
ــا	در	نظــر	داشــتن	اینکــه	مســئوالن	فرهنگــی	و	هنــری	 ــه	ب البت
ــا	 ــا	در	افتتاحیه	ه ــر،	تنه ــه	تئات ــینما	و	چ ــه	س ــه	در	زمین ــا	چ م
و	اختتامیه	هــا	حضــور	می	یابنــد	کــه	آن	هــم	بعــد	از	اتمــام	
ــس	 ــد،		پ ــالن	می	کنن ــرک	س ــه	ت ــدام	ب ــش،	اق ــخنرانی	خوی س
ــرای	 ــه	ب ــد	دقیق ــی	چن ــه	حت ــان	ک ــران	فرهنگی	م ــد	از	مدی نبای
ــدام	و	 ــار	اق ــد،	انتظ ــاص	نمی	دهن ــش	اختص ــک	نمای ــدن	ی دی

ــیم. ــد	باش ــت	و	مفی ــی	مثب عمل	های
شــواهدی	کــه	نه	تنهــا	در	اختیــار	اصحــاب	تئاتــر،	بلکــه	در	دســت	
مخاطبــان	عــام	نیــز	هســت،	خبــر	از	ســایه	انداختــن	مشــکات	
ــوع	نکــردن	اســتعدادها	 ــد	و	نتیجــه	طل ــز	می	دهن ــر	تبری ــر	تئات ب
را	همــان	ســایه	ســنگین	و	ننگیــن	می	داننــد.	البتــه	شــاید	
ــند	 ــف	باش ــن	مســئله	واق ــه	ای ــر	از	هرکســی	ب مســئوالنی	،	بهت
ــک	و	 ــف	باری،	ش ــای	اس ــن	پدیده	ه ــا	چنی ــه	ب ــدم	مقابل ــی	ع ول
شــبهاتی	بــه	وجــود	مــی	آورد	کــه	شــاید	همیــن	روزهــا	منجــر	بــه	

ــود. ــر	ش ــای	تئات ــه	و	صندلی	ه ــدن	صحن ــی	ش خال

فرهنــگ و هنــر ایــران
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ــخ  ــا »زنجــان« نام هــای شــهری اســت کــه در تاری ــگان« ی »شــهین«، »خمســه«، »زن
ــا گســترش  ــار باشــکوه تر از قبــل احیاشــده امــا امــروز ب ــار ویــران و هــر ب ســه ب

ــا معمــاری اصیــل دیگــر خبــری از اصالــت گذشــته نیســت.  بناهــای غریــب ب

ــی  ــای خال ــده و ج ــای مرمت ش ــی، تکیه ه ــمند و تاریخ ــای ارزش ــا و خانه ه بناه
چنارهــا در بافــت تاریخــی گــرگان ســندی ارزشــمند و مهــر تأییــدی بــر قدمــت 

ــا گــرگان قدیــم اســت.  تاریخــی و غنــای فرهنگــی منطقــه اســترآباد ی

طوفــان شــن در شــرق کرمــان بقایــای یــک تمــدن تاریخــی را از دل خــاک خــارج 
کــرده اســت و تصاویــر منتشــر شــده و گــزارش هــای محلــی بــر ایــن امــر صحــه 

گذاشــته انــد امــا میــراث فرهنگــی انــکار مــی کنــد.

میــرٍاث ایــــران
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ســبز  جنگل هــای  آدرس  اگــر 
ارســباران را بخواهیــد، جایــی گســیخته 
ــه آســمان اســت.  از زمیــن و نرســیده ب
دیــدار  عالقه منــدان  بــرای  حضــور 
ایران زمیــن  بهشــت  از  قطعــه ای 

می شــود.  توصیــه 

ــه	 ــر	ب ــای	س ــان	کوه	ه ــود	در	می ــاده	و	خواب	آل ــهری	دورافت »ش
ــده	 ــظ	از	دی ــه	غلی ــر	م ــان	در	زی ــه		قله	هایش ــیده	ای	ک فلک	کش
ــه	طــراوت	و	سرســبزی	 ــی!	ب ــی	اســت	عال ــان	شــده	اند.	مکان پنه
ــا،	و	ورای	ذهنیــت	مــا	از	طبیعــت	خشــک	و	کویــری	ایــران«. اروپ
ــاره	 ــی	درب ــکر	کانادای ــک	گردش ــارات	ی ــی	از	اظه ــا	بخش این	ه
ــاور	 ــت	آن	اســت.	ب ــر	آذربایجــان	شــرقی	و	طبیع شهرســتان	کلیب
می	کنیــد؟	جایــی	کــه	زیــاد	فکــرش	را	نمی	کنیــم	و	روی	آن	
ــم	در	نظــر	دیگــران	یــک	بهشــت	پنهــان	و	 ــاز	نمی	کنی حســاب	ب

ــود. ــاد	می	ش ــت	ی ــی	ورای	ذهنی طبیعت
ــک	 ــان	دادن	ی ــا	رخ	نش ــه	ب ــم	ک ــاور	نمی	کنی ــد	و	ب ــاور	نمی	کنی ب
ــه	روی	 ــده	ای	ســبز	ب ــان،	خن ــم	جیبی	م ــی	کوچــک	در	تقوی تعطیل
ــبز	 ــفری	س ــرای	س ــود	را	ب ــل	خ ــار	و	بندی ــیند	و	ب ــان	می	نش لب	م
ــمال	و	 ــگی:	ش ــد	همیش ــان	مقص ــرای	هم ــم.	ب ــاده	می	کنی آم

شــمالی	ها!
انســان	را	از	هــر	طــرف	کــه	مــورد	ارزیابــی	قــرار	دهیــم،	بــا	تمــام	
ــد	و	آن	را	 ــفر	می	طلب ــود	س ــف	خ ــاس	و	عواط ــان	و	احس روح	و	ج
ــی	 ــا	وقت ــد.	مخصوص ــی	اش	می	دان ــای	زندگ ــی	از	ضرورت	ه یک
آب	و	هــوا	خــوب	می	شــود	و	طبیعــت	اندکــی	روی	خــوش	بــه	روی	
آدم	هــا	نشــان	می	دهــد،	عاقــه	افــراد	بــه	ســفر	و	مســافرت	بیــش	

ــود. ــل	می	ش از	قب
ــبز	و...	 ــفر،	واژه	س ــم	واژه	س ــاد	گرفته	ای ــط	ی ــا	فق ــه	م ــن	ک ــا	ای ام
ــر	 ــه	نظ ــوب	ب ــی	نامطل ــم،	کم ــا	کنی ــیر	معن ــک	مس ــط	از	ی را	فق
ــر	و	 ــه	کلیب ــی	ک ــگر	کانادای ــان	گردش ــرای	هم ــاید	ب ــد.	ش می	رس
ــاورش	ســخت	باشــد	 ــود،	ب ــرار	داده	ب طبیعتــش	را	مقصــد	خــود	ق
ایرانی	هایــی	کــه	وســط	چهارفصــل	زندگــی		می	کننــد	فقــط	یــک	

ــد	باشــند. ــا	از	طبیعــت	و	گــردش	را	بل معن

lشمال کشف نشده
امــا	دیگــر	وقتــش	رســیده	طبیعــت	ســبز	را	در	همیــن	نزدیکی	هــا	
ــوب	و	خشــن	آن	در	 ــای	خ ــام	چهره	ه ــا	تم ــت	را	ب ــم.	طبیع بجویی
جاهــای	نزدیــک	ببینیــم.	اصــا	ایــن	گــزارش	نوشــته	شــده	اســت	
تــا	دســت	شــما	را	بگیــرد	و	ببــرد	بــه	یــک	شــمال	کشف	نشــده	در	

آذربایجــان	شــرقی.
همانطــور	کــه	از	اظهــارات	گردشــگران	خارجــی	می	تــوان	دریافــت،	
ــان	 ــر،	هم ــتان	کلیب ــرف	شهرس ــن	مع ــن	و	محکم	تری اصلی	تری
ــی	جنگل	هــای	»ارســباران«.	همــان	 طبیعــت	بکــر	آن	اســت	یعن
طبیعتــی	کــه	واژه	نامــه	ای	گســترده	از	پدیده	هــای	طبیعــی	مختلــف	
ــد	 ــه	می	توان ــی	ک ــان	طبیعت ــی	می	شــود.	هم ــف	خــدا	تلق ــه	تالی ب
گــردش	در	آن،	درصــدی	از	لــذت	قــدم	زدن	در	بهشــت	را	در	همیــن	

دنیــا	بــه	مــا	بچشــاند.
پیــش	از	هرچیــز	بایــد	اظهــار	داشــت	کــه	چندســال	قبــل	
جنگل	هــای	ارســباران	شهرســتان	کلیبــر	توســط	ســازمان	
ــد	 ــی	ش ــک	زیســت	کره	معرف ــوان	ی ــه	عن ــی	یونســکو	ب بین	الملل
کــه	بیــش	از	پیــش	از	اهمیــت	ایــن	طبیعــت	خبــر	می	دهــد	و	الزم	
نیســت	بــرای	اثبــات	ادعــای	یونســکو	دالیلــی	روشــن	تر	از	هــوای	

ــم. ــان	آن	بیاوری ــبزتر	از	درخت ــباران	و	س ــای	ارس جنگل	ه
ــی	 ــد،	جای ــباران	را	بخواهی ــبز	ارس ــای	س ــر	آدرس	جنگل	ه اگ
گســیخته	از	زمیــن	و	نرســیده	بــه	آســمان	اســت.	همــان	نقطــه	
ــه	در	 ــت	ک ــگ	و	بوس ــن	رن ــوا	و	چندی ــن	آب	و	ه ــی	چندی تاق
ــباران	عــاوه	 ــازد.	ارس ــار	می	س ــام	عی ــک	بهشــت	تم نتیجــه	ی

بــر	آن	کــه	تحــت	تاثیــر	اقلیــم	مدیترانــه	ای	اســت	در	شــعاع	اثــر	
ــود	 ــل	وج ــه	دلی ــرار	دارد	و	ب ــز	ق ــازی	نی ــزر	و	قفق ــای	خ اقلیم	ه
اختــاف	ارتفــاع	زیــاد	از	آب	و	هــوا	و	اقلیم	هــای	متنوعــی	

ــت. ــوردار	اس برخ
ــای	 ــه	جنگل	ه ــفر	ب ــای	س ــی	از	الزمه	ه ــد	یک ــان	باش ــا	یادت ام
ــد	 ــع	می	کنی ــان	را	جم ــار	و	بندیل	ت ــی	ب ــت!	وقت ــباران	دعاس ارس
حتمــا	از	خــدا	بخواهیــد	کــه	ارســباران	را	بــا	حــال	و	هــوای	
ــم	و	 ــت	های	ن ــه	بهش ــد	چراک ــی	کن ــما	معرف ــه	ش ــی	اش	ب باران

خیــس،	بیش	تــر	بــا	روحیــات	انســان	همراهــی	می	کننــد.

lتنوعی به وسعت ارسباران
گفتیـم	کـه	تنـوع	یکـی	از	نزدیک	تریـن	واژه	هاسـت	بـه	ارسـباران.	
بدیـن	معنـا	که	هر	نـوع	پدیـده	طبیعـی	که	ذهن	تـان	بـاور	نمی	کند	

ولـی	دل	تـان	می	خواهـد،	بـه	چشـمان	تان	خواهد	خـورد.
ــباران	 ــای	ارس ــه	جنگل	ه ــم	ک ــه	بگویی ــان	رفت ــا	یادم ــه	ت البت
ــت.	 ــده	اس ــت	ش ــز	ثب ــران	نی ــی	ای ــارک	مل ــوان	پ ــه	عن ــون	ب اکن
ــوع	زیســتگاهی	 ــودن	تن ــل	دارا	ب ــه	دلی ــخ	ب ــه	در	طــول	تاری چراک
ــت	و	 ــرار	می	گرف ــیب	ق ــورد	آس ــاب	م ــر	و	ن ــم	اندازهای	بک و	چش
پــس	از	چنــد	دوره	منطقــه	ممنوعــه	و	منطقــه	حفاظت	شــده	بــودن،	

ــی	شــناخته	شــده	اســت. ــارک	مل ــوان	پ ــه	عن ــون	ب اکن
در	ایــن	پــارک	ملــی	۲۲0	گونــه	پرنــده،	33۸	گونــه	خزنــده،	5	گونه	
دوزیســت،	4۸	گونــه	پســتاندار	و	۲۲	گونــه	ماهــی	بــه	چشــم	خورده	
ــه	 ــی	ب ــای	منته ــی	در	جاده	ه ــه	وقت ــم	ک ــن	را	می	گویی ــت.	ای اس
بهشــت	ارســباران	پنجــره	را	بــاز	کردیــد	و	دل	تــان	را	بارانــی	کردید،	
از	دیــدن	تابلوهایــی	کــه	عکــس	خــرس	و	گــرگ	و	گــراز	و...	دارنــد	

ــد. ــه	آن	وادی	قــدم	بگذاری ــر	ب نهراســید	و	اندکــی	آماده	ت
ــود	 ــر	وج ــه	خاط ــا	را	ب ــن	جنگل	ه ــای	ای ــام	بخش	ه ــد	تم هرچن
ــی	در	 ــی	محیط	های ــد	ول ــت	و	دی ــوان	رف ــرات	نمی	ت ــن	خط همی
ــرور	 ــور	و	م ــان	و	عب ــذر	زم ــه	در	گ ــد	ک ــود	دارن ــگل	وج ــن	جن ای
فــراوان	گردشــگران	آن	هــا	را	بــه	عنــوان	جاذبه	هــای	گردشــگری	

ایــن	منطقــه	معرفــی	کــرده	اســت.
ــاورت	 ــه	در	مج ــکان	ک ــه	م ــن	س ــه	دارد.	ای ــه	نقط ــباران	س ارس
جــاده	کلیبر-عاشــقلو	قــرار	گرفته	انــد	عبارتنــد	از	قلعــه	بابــک،	دره	

ــو. ــدی	و	آینال مکی
در	حقیقــت	اگــر	بخواهیــم	اهمیــت	و	زیبایــی	ایــن	ســه	مــکان	را	
در	مجموعــه	جنگل	هــای	ارســباران	معرفــی	کنیــم،	بایــد	بگوییــم	
ــزاران	 ــل	ه ــباران	مث ــای	ارس ــاید	جنگل	ه ــا	ش ــدون	آن	ه ــه	ب ک
ــران	رهــا	می	شــد	و	قدم	هــای	 ــه	نقشــه	ای ــگل	دیگــر،	ت هــزار	جن

ــد. ــود	نمی	دی ــر	خ ــان	را	ب مردم
البتــه	زیارتگاه	هــا	و	مکان	هــای	دیگــری	هــم	هســتند	کــه	
بــر	ارزش	گردشــگری	ایــن	مجموعــه	می	افزاینــد	ولــی	بــه	
ــرار	 ــا	ق ــد	آن	ه ــورد	توجــه	مســافران	و	بازدی ــاد	م ــل	اینکــه	زی دلی

نگرفته	انــد	هنــوز	از	آن	هــا	چنــدان	یــاد	نمی	شــود.
بازدیــد	از	چنیــن	مکان	هایــی	کــه	بیش	تــر	مــورد	بازدیــد	
ــنهاد	 ــما	پیش ــه	ش ــر	ب ــد،	بیش	ت ــرار	می	گیرن ــراد	ق ــردد	اف و	ت
ــا	 ــگل	زیب ــن	جن ــاق	ای ــده	و	اعم ــاط	کشف	نش ــا	نق ــود	ت می	ش
ــه	 ــادی	ک ــای	ع ــل	و	روزه ــام	غیرتعطی ــی	ای ــر.	حت ــا	پرخط ام
اتفاقــا	تابســتان	نیــز	نباشــد،	بــاز	همــان	ســه	نقطــه	گردشــگری	
ــاز	 ــورد	نی ــزات	م ــدون	تجهی ــا	و	ب ــک	مســافر	تنه ــرای	ی ــز	ب نی
ــه	 ــم	ک ــا	را	نگفتی ــه	این	ه ــد.	هم ــوف	باش ــیار	مخ ــد	بس می	توان
ــد	 ــوقی	باش ــا	مش ــم	ت ــه	گفتی ــود،	بلک ــما	بش ــرس	ش ــث	ت باع
ــنایان	 ــت	آش ــد	دس ــا	می	توانی ــفر	ت ــگام	س ــه	هن ــرای	اینک ب

ــد. ــفر	بروی ــن	س ــه	ای ــم	ب ــد	و	باه ــان	را	بگیری خودت
ــه،	 ــار،	زغال	اخت ــک،	ان ــماق،	زرش ــم،	س ــون	کیک ــی	چ گونه	های
ســیب	و	گابــی	وحشــی	و	تمشــک	از	جملــه	غذاهای	جنگلــی	این	
منطقــه	محســوب	می	شــونداما	برگردیــم	بــه	بحــث	تنــوع؛	حتــی	
درختانــی	کــه	ســایه	سبزشــان	را	بــر	ایــن	جنگل	هــا	گســترانده	اند،	
هــم	خودشــان	و	هــم	میوه	هایشــان	از	گوناگونــی	بســیاری	
ــماق،	 ــم،	س ــون	کیک ــی	چ ــال	گونه	های ــرای	مث ــد.	ب برخوردارن
ــی	وحشــی	و	تمشــک	از	 ــه،	ســیب	و	گاب ــار،	زغال	اخت زرشــک،	ان

ــوند. ــوب	می	ش ــه	محس ــن	منطق ــی	ای ــای	جنگل ــه	غذاه جمل
ــه	یکــی	از	 ــن	را	هــم	در	نظــر	داشــته	باشــید	کــه	شــما	ب ــه	ای البت
قطب	هــای	ییاقــی	ایــران	ســفر	می	کنیــد	و	ممکــن	اســت	یکــی	
ــری	 ــن	مناظ ــم	تان	همی ــوی	چش ــای	جل ــن	صحنه	ه از	دیدنی	تری

ــد. ــد	می	آورن ــا	پدی ــه	ییاقی	ه ــد	ک باش
ــک،	 ــه	باب ــاد	و	قلع ــجاع	آب ــن	ش ــع	بی ــطاملو«	در	مرات ــل	بس »ای
ــه	 ــتند	ک ــا	هس ــن	ییاق	ه ــه	دیدنی	تری ــداش	از	جمل ــی	و	آق چیزل
ــگ	 ــی	از	فرهن ــه	بخــش	عظیم ــد	ب ــا	می	توانی ــاهده	آن	ه ــا	مش ب

ــد. ــی	ببری ــه	پ ــی	منطق ییاق
در	اینکــه	بــه	منطقــه	ای	ســفر	کرده	ایــد	کــه	آب	و	هــوای	خنــک	و	
ســردی	دارد	شــک	نکنیــد	و	حتمــا	لــوازم	و	لبــاس	گــرم	بــه	همــراه	
داشــته	باشــید،	امــا	چشــمه	های	آب	گــرم	ارســباران	کــه	در	زمــره	
جاذبه	هــای	گردشــگری	هســتند	بــه	کمــک	شــما	خواهنــد	آمــد.

lبزرگ ترین مجتمع آب درمانی کشور
ــی	 ــع	آب	درمان ــرن	مجتم ــر	بزرگ	ت ــی	کلیب ــات	آب	درمان تاسیس

میـراث ایــران

»ارسباران« بریده از زمین، نرسیده به آسمان/شمالی تازه در آذربایجان

اسد   بابایی
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ــتای	 ــی	روس ــع	در	نزدیک ــن	مجتم ــت.	ای ــور	اس کش
متاللــی	احداث	شــده	و	شــامل	اســتخرهای	سرپوشــیده	
مجــزا	و	امکانــات	فــراوان	اســت	کــه	همیشــه	آغــوش	
ــرده	اســت. ــاز	ک ــه	روی	گردشــگران	ب ــرم	خــود	را	ب گ
یکــی	از	دالیلــی	کــه	باعــث	می	شــود	آنجــا	بــه	انــدازه	
جنگل	هــای	شــمالی	گردشــگر	نداشــته	باشــد،	همیــن	

بحــث	نبــود	امکانــات	زیرســاختی	اســت.
تازه	تاســیس	 مجموعه	هــای	 می	بینیــم	 وقتــی	
ــی	 ــای	طبیع ــن	مکان	ه ــم	در	بط ــطح	و	ه ــم	در	س ه
جاذبه	هــای	 زمــره	 در	 می	تواننــد	 گردشــگری	 و	
ــه	 ــت	ب ــد	دس ــرا	نبای ــد،	چ ــرار	بگیرن ــگری	ق گردش
ســاخت	چنیــن	مکان	هایــی	بزنیــم؟	از	خوبی	هــا	و	
زیبایی	هــای	کلیبــر	و	مجموعــه	جنگل	هــای	ارســباران	
گفتیــم	امــا	شــاید	امــروزه	یکــی	از	دالیلــی	کــه	باعــث	
می	شــود	آنجــا	بــه	انــدازه	جنگل	هــای	شــمالی	
گردشــگر	نداشــته	باشــد،	همیــن	بحــث	نبــود	امکانــات	

ــت. ــاختی	اس زیرس
ــد	تعــدادی	هتــل		هــم	در	نواحــی	ســاخته	شــده	 هرچن
ولــی	قطعــا	بــرای	تبدیــل	یــک	منطقــه	بــه	یــک	قطب	
گردشــگری	امکانــات	و	تجهیزاتــی	فراتــر	و	زیربنایی	تــر	

از	ایــن	مــوارد	نیازمــان	خواهــد	بــود.

ــی در  ــه گیاه ــوع گون ــایی 750ن lشناس
ارســباران جنگل هــای 

ــان	 ــزداری	آذربایج ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــرکل	مناب مدی
شــرقی	مــی	گوید:مســاحت	جنــگل	هــای	اســتان	190	
ــار	 ــزار	هکت ــان	1۶4	ه ــن	می ــه	از	ای ــت	ک ــار	اس هکت
ــه	جنگل	هــای	ارســباران	اســت	کــه	در	550	 ــوط	ب مرب
ــت	 ــده	اس ــتان	پراکنده	ش ــاحت	اس ــار	مس ــزار	هکت ه
تنــوع	گونه	هــای	گیاهــی	جنگل	هــای	ارســباران	
ــن	 ــان	ای ــر	درخت ــت	اکث ــت	اس ــاد	و	بااهمی ــیار	زی بس
ــده	 ــت	عم ــی	اهمی ــده	ول ــوط	تشکیل	ش ــه	از	بل منطق
ایــن	جنگل	هــا	بــه	دلیــل	ذخیــره	گاه	بــودن	آن	و	تنــوع	

ــت. ــراوان	آن	اس ــتی	ف زیس
داور	نامــدار	بــا	اشــاره	بــه	محــدوده	جغرافیایــی	جنــگل	
ــمالی	 ــگل	در	ش ــن	جن ــی	افزاید:ای ــباران	م ــای	ارس ه
تریــن	منطقــه	اذربایجــان	شــرقی	در	پنــج	شهرســتان	
کلیبــر،	ورزقــان،	اهــر،	هورانــد،	خداآفریــن	و	جلفــا	واقــع	

ــده	اســت. ش
ــان	 ــزداری	آذربایج ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــرکل	مناب مدی
ــن	 ــی	ای ــش	گیاه ــوع	پوش ــه	تن ــاره	ب ــا	اش ــرقی	ب ش
در	 گیاهــی	 گونــه	 گوید:۷50نــوع	 مــی	 منطقــه	
ــه	از	 ــده	ک ــباران	شناسایی	ش ــه	ارس ــای	منطق جنگل	ه
ــه	گیاهــی	شناسایی	شــده	بیــش	از	50	 ــداد	گون ــن	تع ای
نــوع	منحصــراً	مختــص	جنگل	هــای	ارســباران	اســت	و	
جنگل	هــای	ارســباران	بــه	لحــاظ	گونه	هــای	گیاهــی	و	
ذخیــره	گاه	بــودن،	یک	پنجــم	نواحــی	پوششــی	ایــران	را	

ــد. ــاص	می	ده ــود	اختص ــه	خ ب
را	 ارســباران	 جنگل	هــای	 واقع	بینانــه	 صــورت	 در	
ــن	مقاصــد	گردشــگری	 ــوان	یکــی	از	پربازدیدتری می	ت
آمــار	 بــه	شــمار	آورد	ولــی	 آذربایجــان	شــرقی	
گردشــگران	بــه	هیــچ	وجــه	قابــل	مقایســه	بــا	
جنگل	هــای	شــمال	کشــور	نیســت	و	اصلی	تریــن	
علــت	آن	را	عــدم	اطاع	رســانی	کافــی	در	زمینــه	

دانســت. می	تــوان	 گردشــگری	
ــل	اگــر	همچــون	گردشــگران	خارجــی	در	ســال	 حداق
۲01۸	تبریــز	را	بــه	عنــوان	پایتخــت	گردشــگری	
جهــان	اســام	مقصــد	ســفر	خــود	قــرار	دادیــد،	لــذت	
ــد.	حضــور	 ــازه	را	از	دســت	ندهی ــدن	یــک	شــمال	ت دی
ــرای	اشــخاص	عجــول	در	 ــای	ارســباران	ب در	جنگل	ه

ــود! ــه	می	ش ــدیدا	توصی ــت،	ش ــدن	بهش ــه	دی زمین
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یــا  »زنــگان«  »خمســه«،  »شــهین«، 
اســت  شــهری  نام هــای  »زنجــان« 
ــر  ــران و ه ــار وی ــه ب ــخ س ــه در تاری ک
ــا  ــده ام ــل احیاش ــکوه تر از قب ــار باش ب
ــب  ــای غری ــترش بناه ــا گس ــروز ب ام
ــری از  ــر خب ــل دیگ ــاری اصی ــا معم ب

اصالــت گذشــته نیســت. 

خانه	هــای	قدیمــی	و	معمــاری	بومــی	و	اصیــل	بخشــی	از	حافظــه	
ــان	شــهر	در	 ــوز	مردم تاریخــی	یــک	شــهرند.	آن	وقت	هــا	کــه	هن
ــا	خــاک	و	ســنگ،	آب	و	 ــد،	ب ــوالد	محصــور	نشــده	بودن آهــن	و	ف
آفتــاب	در	بســتر	آگاهــی	و	تجربه	هــای	دیریــن،	فضاهایــی	را	
ســامان	دادنــد	کــه	امــروزه	یادگارهــای	آن	جــزو	میــراث	فرهنگــی	

ــدگان	ســرزمین	اســت. مــا	و	آین
باگذشــت	زمــان	ســاختار	معمــاری	در	محیــط	جغرافیایــی	اســتان	ها	
تغییــر	کــرده	اســت	درصورتی	کــه	ســبک	معمــاری	بومــی،	اصیــل	
و	تاریخــی	خــاص	هــر	اســتان	بــر	اســاس	اقلیــم،	مصالــح	بومــی،	
ــردم	هــر	اســتان	طراحــی	می	شــده	 فرهنــگ	و	ســبک	زندگــی	م

اســت.
»خبرگــزاری	مهــر«در	مجموعــه	گزارش	هایــی	در	راســتای	تبییــن	
ــی	و	 ــبک	زندگ ــج	س ــر	تروی ــی	ب ــم	انداز	مبن ــند	چش ــرد	س رویک
ــه	در	 ــوم	خان ــای	مفه ــال	احی ــه	دنب ــامی	ب ــی	اس ــاری	ایران معم
جامعــه	ایرانــی	از	طریــق	کار	رســانه	ای	بــوده	اســت	و	در	ایــن	راســتا	
ــا	عنــوان	»نقــش	 سلســله	گزارش	هایــی	از	اســتان	های	مختلــف	ب
ــی-	اســامی«	منتشرشــده	اســت. ــه	در	ســبک	زندگــی	ایران خان
در	ایــن	گزارش	هــا	بــه	نقشــه،	مصالــح،	المان	هــا،	هویــت	
ــن	 ــتان	در	ای ــر	اس ــردم	ه ــی	م ــبک	زندگ ــی	و	س ــر،	طراح عناص
ــای	 ــریح	ویژگی	ه ــف	و	تش ــن	توصی ــده	و	ضم ــا	پرداخته	ش خانه	ه
ــا	مســئوالن	 ــی-	اســامی	ب ــاری	ایران ــای	تاریخــی	و	معم خانه	ه
مرتبــط،	اهل	فــن،	اســاتید	دانشــگاه،	پژوهشــگران	حــوزه	معمــاری	

ــت. ــده	اس ــت	ش ــز	صحب ــاران	نی ــازی	و	معم و	شهرس
در	ایــن	گــزارش	بــه	ســراغ	معمــاری	اصیــل	غــرب	ایــران	رفته	ایم،	
ــا	و	 ــه	هــای	متراکــم،	طــاق	هــای	زیب جایــی	کــه	پیش	ازایــن	خان
ــن	 ــل	ای ــاری	اصی ــبک	معم ــادی	س ــاب	من ــه	آفت ــای	رو	ب نماه

ــوده	اســت. ــه	ب منطق

lشهری با تاریخ سه هزارساله
ــهری	 ــای	ش ــه	نام	ه ــان	هم ــا	زنج ــگان	ی ــه،	زن ــهین،	خمس ش
ــران		و	هــر	 ــار	وی ــخ	سه	هزارســاله	اش	ســه	ب ــه	طــی	تاری اســت	ک
ــد	 ــن	تول ــوان	ای ــار	باشــکوه	تر	از	گذشــته	احیاشــده	اســت	و	می	ت ب
دوبــاره	را	در	تــک	خانه	هــا	و	بناهــای	قدیمــی	و	زیبایــش	جســتجو	

ــرد. ک
بنــای	شــهر	زنجــان	در	زمــان	اردشــیر	بابــکان	ســاخته	شــده	و	در	
ــه	آن	اطــاق	 ــاه	ب ــه	ش ــی	منســوب	ب ــهین	یعن ــام	ش ــان	ن آن	زم
ــل	 ــت	اســتقرار	ای ــه	عل ــه	ب می	شــده	اســت	و	از	اواخــر	دوره	قاجاری

ــام	خمســه	نیــز	بــر	آن	نهــاده	شــد. خمســه	ن
شــهر	زنجــان	تــا	اواخــر	قــرن	نهــم	هجــری	قمــری	غیرمســکونی	
ــبی	 ــش	نس ــه	آرام ــه	ک ــت.	در	دوران	صفوی ــوده	اس ــه	ب و	مخروب
در	منطقــه		حاکــم	بــوده	شــهر	تجدیــد	بنــا	شــده	و	مجــدداً	
ــزارش	 ــرور	گ ــا	م ــات	در	آن	آغازشــده	اســت.	حــال	ب ــوی	حی تکاپ
ــی	و	 ــون	تاریخ ــه	مت ــن	مطالع ــردان	و	هم	چنی ــیاحان	و	جهانگ س
بررســی	های	باستان	شناســی	معلــوم	می	شــود	علــی	رغــم	قدمــت	
ــت	شــهری	زنجــان	نســبتًا	 ــی	و	باف ــار	فعل سه	هزارســاله،	همــه	آث

ــد	اســت. جدی
ــهر	 ــد	ش ــان	ش ــااًل	بی ــه	اجم ــه	آنچ ــت	ب ــا	عنای ــر	ب به	عبارت	دیگ
ــب	 ــمن	تخری ــوم	دش ــر	هج ــف	براث ــای	مختل ــان	در	دوره	ه زنج

و	به	مــرور	شــهر	جدیــد	بــر	روی	خرابه	هــای	قدیمــی	احیــاء	
ــا	 ــان	ب ــان	همچن ــل	زنج ــاری	اصی ــال	معم ــت؛	بااین	ح ــده	اس ش

شــاخص	ها	و	مؤلفه	هــای	نــاب	خــود	شناخته	شــده	اســت.
ــتان	 ــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اس ــرکل	می مدی
زنجــان	بابیــان	اینکــه	دوره	هــای	مختلــف	تاریخــی	نقــش	
چشــمگیری	در	شــکل	گیری	ســبک	های	معمــاری	در	ایــن	اســتان	
داشــته	اســت،	گفــت:	دوره	هــای	ســبک	خراســانی،	ســبک	رازی	و	
ســبک	آذری	دوره	هایــی	بوده	انــد	کــه	هنــر	معمــاری	ایــران	در	ایــن	

ــه	کــرده	اســت. منطقــه	تجرب

lبزرگتریــن و اصیلتریــن شناســنامه ســبک معماری 
آذربایجانــی در اســتان زنجــان شــامل گنبــد تاریخی 

ــت ــلطانیه اس و عظیم س
ــوده	 ــان	اینکــه	»ســبک	آذری«،	ســبکی	ب ــا	بی ــی	ب ــی	رحمت یحی
ــن	 ــزود:	بزرگ	تری ــه	آذربایجــان	اســت،	اف کــه	خاســتگاه	آن	منطق
ــی	در	اســتان	 ــن	شناســنامه	ســبک	معمــاری	آذربایجان و	اصیل	تری
زنجــان	اســت	کــه	شــامل	گنبــد	تاریخــی	و	عظیم	ســلطانیه	اســت.
وی	ادامــه	داد:	در	دوره	ســبک	آذری	بــه	لحــاظ	اســتفاده	از	آرایه	هــا	
ــه	کار	رفتــه	در	بناهــا	و	ســاختمان	ها،	دوره	شــکوفایی	 و	تزئینــات	ب

معمــاری	ایرانــی	محســوب	مــی	شــود.
ــا،	اســتفاده	از	 ــام	در	بناه ــی،	اســتفاده	از	ســفالینه	های	زرین	ف رحمت
حجــم	زیــاد	ســفال	بــا	رنــگ	فیــروزه	ای	و	الجــوردی	را	از	ویژگــی	
هــای	ســبک	آذری	دانســت	کــه	ایــن	ســبک	را	بــا	ســایر	ســبک	ها	

ــت. ــرده	اس ــی	ک دارای	تفاوت	های
	

در  خاصــی  جایــگاه  آذری  معمــاری  lســبک 
دارد زنجــان  بناهــای  ساخت وســاز 

ــتان	 ــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اس ــرکل	می مدی
ــژه	ای	در	ساخت	وســاز	 ــگاه	وی زنجــان	ســبک	معمــاری	آذری	جای
افــزود:	گنبــد	ســلطانیه	در	 بناهــا	در	اســتان	زنجــان	دارد،	
شــکل	گیری	مولفــه	هــای	معمــاری	در	دوران	بعــد	از	خــودش	مؤثــر	

ــت. ــوده	اس ب
رحمتــی	افــزود:	شــاخص	ترین	اثــر	معمــاری	قبــل	از	اســام	تخــت	
ــد	از	 ــاری	بع ــای	معم ــاخص	ترین	بن ــت	و	ش ــوده	اس ــید	ب جمش

اســام	گنبــد	ســلطانیه	محســوب	مــی	شــود.
ــری	 ــچ	اثربخشــی	و	تأثی ــان	اینکــه	تخــت	جمشــید	هی ــا	بی وی	ب
ــن	در	 ــزود:	ای ــت،	اف ــته	اس ــودش	نداش ــد	از	خ ــاری	بع ــر	معم ب

حالــی	اســت	کــه	گنبــد	ســلطانیه	تاثیرشــگرفی	بــر	معمــاری	بعــد	
از	خــودش	داشــته	اســت	و	ایــن	امــر	نیــز	در	شــکل	گیری	ســایق	

ــوده	اســت. ــذار	ب ــه	تأثیرگ ــاری	منطق معم
وی	بــا	یــادآوری	ویرانــی	شــهر	زنجــان	در	طــی	چهــار	دوره	تاریخی	
ــه،	 ــه	بابی ــد	فتن ــائل	سیاســی	همانن ــی	و	مس ــای	طبیع ــر	بای براث
افــزود:	بــا	توجــه	بــه	بایــای	طبیعــی	و	اتفاقــی	هماننــد	فتنــه	بابیه	
کــه	بــرای	شــهر	زنجــان	رخ	داده	و	باعــث	ویرانــی	شــهر	زنجــان	در	
دفعــات	مختلــف	شــده	اســت،	بناهــای	تاریخــی	ایــن	شــهر	دارای	

عمــق	تاریخــی	زیــادی	نیســتند.
ــاق	 ــان	اتف ــه	در	زنج ــه	ک ــه	بابی ــر	فتن ــد:	براث ــادآور	ش ــی	ی رحمت
ــی	رود	و	 ــن	م ــی	از	بی ــن	زنجان ــای	متمولی ــر		خانه	ه ــد	اکث می	افت
هیــچ	بنــای	عظیمــی	بــه	غیــر	از	چنــد	بنــا	مربــوط	بــه	قبــل	دوره	

ــود. ــده	نمی	ش ــان	دی ــهر	زنج ــری	در	ش ناص
وی	ادامــه	داد:	باوجــود	همــه	نامایمــات	و	ویرانی	هــای	طبیعــی	و	
سیاســی	بــاز	رشــد	معمــاری	و	بناهــای	تاریخــی	زنجــان	از	حرکــت	
ــا	 ــک	بن ــمند	تاریخــی	به	صــورت	ت ــار	ارزش ــتد	و	آث ــود	نمی	ایس خ
ــود	 ــان	وج ــهر	زنج ــی	در	ش ــمند	تاریخ ــای	ارزش ــی	بافت	ه و	حت

ــد. دارن
گردشــگری	 و	 صنایع	دســتی	 فرهنگــی،	 میــراث	 مدیــرکل	
ــوان	 ــی	آن	به	عن ــت	پیرامون ــان	و	باف ــازار	زنج ــان	از	ب ــتان	زنج اس
ــازار	 ــاد	کــرد	و	گفــت:	ب بافت	هــای	تاریخــی	ارزشــمند	تاریخــی	ی
ــار	ارزشــمند	تاریخــی	شــهر	زنجــان	 زنجــان	مجموعــه	بناهــا	و	آث

را	شــکل	می	دهنــد.
ــازار	 ــدوده	ب ــان	در	مح ــی	زنج ــای	تاریخ ــه	بناه ــاره	ب ــا	اش وی	ب
زنجــان،	دروازه	رشــت،	دوازده	ارگ،	میربهــا	و	محلــه	حســینیه	
اعظــم،	گفــت:	تــک	بناهایــی	کــه	در	زنجــان	شــکل	گرفتــه	تابــع	
ــت. ــوده	اس ــه	ب ــاری	منطق ــرایط	معم ــوای	و	ش ــم	و	آب	و	ه اقلی

رحمتــی	افــزود:	بناهــای	تاریخــی	شناسایی	شــده	در	شــهر	زنجــان	
ــاخ	 ــه	ذوالفقاری	هــا،	خدیوی	هــا،	جمالی	هــا،	ضیایــی،	ب شــامل	خان

و	مجموعــه	خانــه	باغ	هــای	معیــن	و	حکیمیــان	اســت.

ــام  ــر خ ــان گل و آج ــی زنج ــای قدیم lدر خانه ه
ــد ــی بودن ــح اصل ــوان مصال به عن

ــام«	 ــر	خ ــی	زنجــان	»گل«	و	»آج ــای	قدیم ــت:	در	خانه	ه وی	گف
به	عنــوان	مصالــح	اصلــی	بــوده	انــد	و	در	برخــی	از	خانه	هــا	و	
ــای	 ــا،	خانه	ه ــه	جمالی	ه ــد	خان ــی	همانن ــای	تاریخ ــارت	ه عم
ذوالفقــاری،	حکیمیــان	و	وزیری	هــا	ترکیــب	آجــر	و	ســاروج	مــورد	

بناهای بی هویت درخاستگاه اصیلترین سبک معماری؛شهر۳۰۰۰ساله 

زهرا مقدمی
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ــه	اســت. ــرار	گرفت اســتفاده	ق
ــاروج	و	کاه	گل	 ــر،	س ــن	آج ــای	متمولی ــزود:	در	خانه	ه ــی	اف رحمت
ــای	 ــد	بن ــا	مانن ــی	بناه ــوده	و	در	بعض ــی	ب ــب	و	اصل ــح	غال مصال
رختشــوی	خانه	تنهــا	آجــر	به	عنــوان	مصالــح	مــورد	اســتفاده	قــرار	
ــاد	شــده	اســت. ــح	ی گرفتــه	و	به	طورکلــی	بناهــا	ترکیبــی	از	مصال
ــیب	 ــرض	آس ــی	در	مع ــای	تاریخ ــی	از	بناه ــان	یک ــه	حکیمی خان
ــده	 ــال	آین ــا	از	س ــن	بن ــای	ای ــی	و	احی ــات	مرمت ــه	اقدام ــت	ک اس

ــود ــی	ش ــروع	م ش
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	تــاش	بــرای	مرمــت	و	جلوگیری	از	آســیب	
بــه	بناهــا	و	خانه	هــای	قدیمــی	زنجــان	هســتیم،	ادامــه	داد:	خانــه	
ــت	 ــیب	اس ــرض	آس ــی	در	مع ــای	تاریخ ــی	از	بناه ــان	یک حکیمی
ــده	شــروع	 ــال	آین ــا	از	س ــن	بن ــای	ای ــی	و	احی ــات	مرمت ــه	اقدام ک

می	شــود.
ــه	کبریــت	زنجــان	در	 ــادآوری	تخریــب	ســر	درب	کارخان ــا	ی وی	ب
ــه،	 ــن	کارخان ــدوده	ای ــازی	در	مح ــه	پیاده	روس ــه	بهان ــه	۸0	ب ده
گفــت:	بــا	توجــه	بــه	عقب	نشــینی	خیابــان	در	محــدوده	ســاختمان	
ــل	و	 ــه	دخ ــه	هیچ	گون ــورت	گرفت ــات	ص ــق	توافق ــان،	طب حکیمی

ــرد. ــورت	نمی	گی ــه	ص ــن	خان ــی	در	ای تصرف
ــتان	 ــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اس ــرکل	می مدی
ــای	 ــظ	و	احی ــه	حف ــه	درزمین ــات	صــورت	گرفت ــه	اقدام ــان	ب زنج
ــت:	 ــرد	و	گف ــاره	ک ــان	اش ــهر	زنج ــی	ش ــای	تاریخ ــای	بناه نماه
به	عنــوان	مثــل	در	مرمــت	مجموعــه	رختشــوی	خانه	بــرای	حفــظ	
یکپارچگــی	و	وحــدت	در	بنــا	بــه	ســراغ	ســردرهای	تاریخــی	شــهر	

زنجــان	رفتیــم.

رحمتــی	ادامــه	دادک	در	بحــث	تــک	خانه	هــا،	خانــه	حکمیــان	قــرار	
اســت	بــه	مــوزه	»فرهنگ	عامــه«	تبدیــل	شــود	و	آئین	هایــی	کــه	
در	منطقــه	جغرافیایــی	و	فرهنگــی	زنجــان	بــوده	اســت،	احیاء	شــود.

ــا  ــی در معماری ه ــر مهم ــادات تأثی ــا و اعتق lباوره
داشــته اســت

ــتان	 ــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اس ــرکل	می مدی
زنجــان	بــه	تاثیــر	متقابــل	ســبک	زندگــی	و	معماری	اشــاره	کــرد	و	
افــزود:	باورهــا	و	اعتقــادات	تأثیــر	مهمــی	در	معمــاری		داشــته	اســت	
و	در	اکثــر	خانه	هــای	قدیمــی	زنجــان	فضــای	الزم	بــرای	عــزاداری		

و	برگــزاری	مناســبت	های	مذهبــی	وجــود	داشــته	اســت.
ــذری«	 ــفره	های	ن ــی»	س ــرای	برپای ــی	ب ــه	داد:	حت ــی	ادام رحمت
اتــاق	ویــژه	ای	مــورد	اســتفاده	بــوده	و	در	هــر	اتاقــی	ســفره	نــذری	

ــد. ــا	نمی	کردن برپ

ــه	 ــی	ب ــان	اتاق ــی	زنج ــای	قدیم ــه	در	خانه	ه ــان	اینک ــا	بی 	وی	ب
ــه	داد:	در	خانه	هــای	 ــه«	وجــود	داشــت،	ادام ــام	»صندوقچــه	خان ن
قدیمــی	زنجــان،	اتاقــی	بــه	نــان»	قونــاق	اتاقــی«	وجــود	داشــت	
ــت	 ــان	نمی	توانس ــی	میهم ــود	و	در	اندرون ــه	ب ــه	در	ورودی	خان ک

ــد. ــدا	کن حضــور	پی
ــا	 ــان	فضاه ــی	زنج ــای	قدیم ــه	در	خانه	ه ــان	اینک ــا	بی ــی	ب رحمت
دارای	کارکردهــای	مختلفــی	بودنــد،	افــزود:	در	خانه	هــای	قدیمــی	
زنجــان،	اتاقــی	بــه	نام»تــه	ســان«	وجــود	داشــت	کــه	تنور	و	ســایر	
بخش	هــای	مربــوط	بــه	مطبــخ	در	ایــن	اتــاق	بــود	و	عمومــاً	دارای	

درودیــوار	ســیاه	و	دودی	و	دارای	ســقف	بلنــد	بــود.
ــری	از	 ــل	در	زنجــان،	اث ــای	اصی ــواده	ه ــود	خان ــا	وج ــفانه	ب 	متاس
ــن	امــر	شــاید		ناشــی	از	مهــم	 ــده	کــه	ای محــل	سکونتشــان	نمان

ــوده	اســت	. ــرای	نوادگانشــان	ب ــا	ب ــن	بناه ــودن	ای نب
رحمتــی	افــزود:	متأســفانه	باوجــود	خانواده	هــای	اصیــل	در	زنجــان،	
اثــری	از	محــل	سکونتشــان	نمانــده	کــه	ایــن	امــر	شــاید	ناشــی	از	

مهــم	نبــودن	ایــن	بناهــا	بــرای	نوادگانشــان	بــوده	اســت.
ــتان	 ــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	و	صنایع	دســتی	اس ــرکل	می مدی
ــان	 ــان	و	اصفه ــد	کاش ــهرها	همانن ــی	ش ــزود:	در	برخ ــان	اف زنج
ــد	 ــت	همانن ــم	اس ــای	مه ــام	خاندان	ه ــه	ن ــی	ب ــای	تاریخ خانه	ه
ــه	 ــره	ک ــا	و	غی ــه	وزیری	ه ــا،	خان ــا،	بروجردی	ه ــه	عامری	ه خان

ــدارد. ــدان	وجــود	ن ــر	در	زنجــان	چن ــن	ام ای
ــف	 ــل	ضع ــه	دلی ــان	ب ــفانه	در	زنج ــه	متأس ــان	اینک ــی	بابی رحمت
مدیریــت		شــهری	و	نبــود	حساســیت	روی	موضــوع	ایــن	خانه	هــا	از	
بیــن	رفته	انــد،	افــزود:	امــروز	اگــر	از	خانــدان	وزیری	هــای	صحبــت	

شــود،	خانــه	و	بنایــی	از	محــل	ســکونت	ایــن	خانــدان	نمانده	اســت.	
ــی	از	 ــم	یک ــگاه	کنی ــم	را	ن ــان	قدی ــر	زنج ــر	تصاوی ــه	اگ درحالی	ک
خانه	هــای	قدیمــی	و	زیبــای	زنجــان	خانــه	وزیری	هــا	بــوده	اســت	

ــا	نیســت. ــن	بن ــری	از	ای ــون	اث کــه	هم	اکن

lهماهنگی بناها با اقلیم منطقه
اســتاد	معمــاری	دانشــگاه	های	اســتان	زنجــان	هــم	بــه	مهــر	گفت:	
ازنظــر	توپوگرافــی	شهرســتان	زنجــان	منطقه	ای	کوهســتانی	اســت	
ــه	 ــد.	تجزی ــی	می	کن ــی	خودنمای ــات	مرتفع ــورت	ف ــه	به	ص ک
ــکیل	داده	 ــتقلی	را	تش ــز	مس ــل	خی ــای	حاص ــا،	جلگه	ه رودخانه	ه
و	ناهمواری	هــا	منطقــه	را	بــه	کوههــای	زنجــان	شــمالی	و	جنوبــی	

تقســیم	کــرده	اســت.
ــی	 ــای	تاریخ ــکل	گیری	خانه	ه ــت	ش ــه	وضعی ــی	ب ــم	گنج مری
اســتان	زنجــان	از	نــگاه	شهرســازی	و		شــکل	گیری	کوچــه	و	

ــا	در	 ــب	کوچه	ه ــت:	اغل ــرد	و	گف ــاره	ک ــان	اش ــهر	زنج ــر	ش معاب
ــد	زیــرا	شــدیدترین	بادهــا	 جهــت	شــمالی-	جنوبــی	فــرم	گرفته	ان
در	زنجــان	کــه	غالــب	بادهــای	اســتان	اســت	از	ســمت	مغــرب	بــه	
جنــوب	غربــی	مــی	وزد	و	کوچــه	و	معابــر	شــهر	غالبــاً	بــا	ورزش	بــاد	

ساخته	شــده	اند. هماهنــگ	
وی	ادامــه	داد:	ایــن	موضــوع	در	معمــاری	خانه	هــا	تغییر	محسوســی	
ــازل	بیشــتر	تابــش	آفتــاب	 ایجــاد	نکــرده	اســت	و	در	معمــاری	من
ــت	 ــاختمان	در	جه ــی	س ــه	اصل ــده	اســت	و	جبه در	نظــر	گرفته	ش
تابــش	آفتــاب	بناشــده	اســت.	همچنیــن	بــه	علــت	بارندگــی	اندک	

در	شــهر	بام	هــا	بــه	شــکل	مســطح	طراحــی	شــده	اســت.
ــوده	 ــم	ب ــورت	متراک ــان	به	ص ــهری	زنج ــت	ش ــه	داد:	باف وی	ادام
ــرمای	 ــم	س ــار	ه ــاختمان	ها	در	کن ــم	س ــی	تراک ــت	اصل ــه	عل ک
ــادی	اســت	کــه	 ــاع	زی ــه	و	ارتف ــودن	منطق شــدید	و	کوهســتانی	ب

ــا	دارد. ــه	ســطح	دری نســبت	ب
ــک	 ــورت	کوچ ــهری	به	ص ــای	ش ــد:	فضاه ــر	ش ــی	متذک گنج
ساخته	شــده	اســت	تــا	دسترســی	بــه	امکانــات	شــهری	و	فضاهــای	
مختلــف	بــا	کاربــری	هــای	متفــاوت	اداری،	اقتصــادی،	مســکونی	و	

تجــاری	بــرای	اکثریــت	ســاکنان	شــهر	فراهــم	شــود.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	افــزود:	جهت	آفتــاب	و	عــوارض	زمیــن	عامل	
تعیین	کننــده	و	در	نحــوه	اســتقرار	و	گســترش	و	ســیمای	کلی	شــهر	
ــراز	زمیــن	 ــر	شــهر	به	مــوازات	خــط	ت ــوده	اســت	و	کوچــه	و	معاب ب
و	اغلــب	بــا	عــرض	کــم	بــه	دلیــل	ســرمای	بســیار	زیــاد	و	بــرودت	

ــاد	هــوا	شــکل	گرفته	اســت. زی
ــور	 ــه	مح ــدود	ب ــهر	مح ــه	ش ــتگاه	اولی ــی	خاس ــه	گنج ــه	گفت ب
ــان	 ــام	و	خیاب ــع	ام ــا	تقاط ــی	ت ــام	،	ســعدی	جنوب ــای	خی خیابان	ه
فردوســی	اســت	کــه	مجموعــه	تجــاری	بــازار	نیــز	در	آن	قــرار	دارد.
ــا	قلعــه	 ایــن	اســتاد	معمــاری	افــزود:	پــس	ازآن	گســترش	شــهر	ت
کنونــی	دارای	شــبکه	ارتباطــی	پیچ	درپیــچ	و	بــا	زاویــه	ای	تنــد	بــوده	
کــه	حکایــت	از	ترس	و	وحشــت	اهالــی	از	حمــات	دشــمن	دارد	که	
بارهــا	در	طــول	تاریــخ	حیــات	خــود	آن	را	لمس	کــرده	انــد	و	منطقه	
ــح	 ــل	و	مصال ــت	تاریخــی	و	عوام ــه	لحــاظ	قدم ــزی	شــهر	ب مرک

ناپایــدار	خشــت	و	گل	دارای	بافــت	پوشــیده	شــهری	اســت.
گنجــی	افــزود:	به	اســتثنای	مجموعــه	تجــاری	بــازار	و	تــک	
بناهــای	محــدود،	بقیــه	بناهــا	تقریبــاً	فاقــد	ارزش	معمــاری	و	بافــت	
شــهری	اســت	و	بــه	لحــاظ	بــاال	بــودن	ســطح	آب	هــای	زیرزمینــی	
و	ســرازیر	شــدن	آب	هــای	زائــد	و	ســطح	االرضــی	در	منطقــه	کــه	
موجــب	گرفتگــی	فاضاب	هــا	و	قنات	هــای		قدیمــی	اســت	
موجــب	رطوبــت	دائمــی	بناهــا	شــده	و	ایــن	پوســیدگی	را	تشــدید	
کــرده	اســت	و	بــه	علــت	کمبــود	فضاهــای	تنفســی	مثــل	فضاهای	
ــن	 ــهری	در	ای ــی	ش ــی	و	...	زندگ ــبز	و	آموزش ــای	س ــاز	و	فضاه ب

ــه	مخاطــره	انداختــه	اســت. منطقــه	مرکــزی	شــهر	ب
ــی	و	 ــای	قدیم ــده	در	بناه ــتفاده		ش ــح	اس ــه	مصال ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــده	از	 ــح	استفاده	ش ــده	مصال ــت:	عم ــان	گف ــهر	زنج ــی	ش تاریخ
آجــر	بــا	خشــت	و	چــوب	اســت	و	در	بعضــی	از	بناهــا	از	ســنگ	های	
ــا	 ــی	بناه ــش	پ ــنگ	در	چین ــت.	از	س ــده	اس ــی	استفاده	ش قدیم
ــد	و	مــات	در	قســمت	 به	عنــوان	ســنگ	الشــه	اســتفاده	کــرده	ان
ــن	در	 ــت.	همچنی ــده	اس ــفته	آهک	استفاده	ش ــورت	ش ــی	به	ص پ
ــرای	 ــد	از	خشــت	و	آجــر	گــذاری	از	مــات	ب راه	پله	هــای	بناهــا	بع

ــد. ــر	کــردن	آن	هــا	اســتفاده	کــرده	ان پ
گنجــی	در	مــورد	خصوصیــات	بافــت	شــهری	و	روســتایی	در	
ــم	 ــورت	متراک ــتایی	به	ص ــهری	و	روس ــت	ش ــزود:	باف ــان،	اف زنج
ــه	و	 ــودن	منطق ــتانی	ب ــیر	و	کوهس ــل	سردس ــت)به	دلی ــوده	اس ب
ــای	 ــا	دارد(و	فضاه ــطح	دری ــه	س ــبت	ب ــه	نس ــادی	ک ــاع	زی ارتف
شــهری	به	صــورت	کوچــک	ســاخته	می	شــود	تــا	دسترســی	
بــه	امکانــات	شــهری	و	فضاهــای	بــا	کاربردهــای	متفــاوت	ماننــد	

)اداری-اقتصادی-مســکونی-تجاری	و	..(	فراهــم	باشــد.
ــده	 ــم	ساخته	ش ــورت	متصل	به	ه ــه	به	ص ــه	ابنی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
اســت،	گفــت:	جهــت	آفتــاب	و	عــوارض	زمیــن	عامــل	تعیین	کننده	
و	در	نحــوه	اســتقرار،	گســترش	و	ســیمای	کلــی	در	شــهر	و	روســتا	
ــراز	 ــط	ت ــوازات	خ ــی	به	م ــر	اصل ــا	و	معاب ــت.	کوچه	ه ــوده	اس ب
ــاد	 ــل	ســرمای	بســیار	زی ــه	دلی ــا	عــرض	کــم	ب ــب	ب ــن	و	اغل زمی
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ســاخته	شــده	اســت.
ــود	 ــاوه	کمب ــه	ع ــزود:	ب ــازی	اف ــاری	و	شهرس ــوزه	معم ــق	ح ــن	محق ای
فضاهــای	تنفســی،	تأسیســات	و	خدمــات	موردنیــاز	شــهری،	فضاهای	ســبز،	
آمــوزش	و	غیــره	زندگــی	شــهری	را	در	ایــن	منطقه	هــا	بــه	مخاطــره	افکنــده	
ــاف	آن	در	 ــوب	کاســته	شــده	و	اخت ــه	جن اســت	شــیب	شــهر	از	شــمال	ب
شــمال	شــهر	با	خیابــان	خیــام	نزدیک	بــه	100	متــر	و	اختــاف	خیابــان	خیام	

بــا	کــف	زنجانــرود	بــا	شــیب	تنــد	نزدیــک	بــه	۲0	متــر	اســت.
ــا	تأکیــد	بــر	ضــرورت	احیــای	شهرســازی	ایرانــی	و	اســامی،	 گنجــی	ب
گفــت:	الگــوی	شهرســازی	در	هــر	جامعــه	ای	ارتبــاط	وســیعی	بــا	مبانــی	
ــا	 ــی	نیــز	در	ارتبــاط	ب فکــری	آن	دارد	چنان	کــه	الگــوی	شهرســازی	غرب
ایــن	مبانــی	شــکل	گرفته	اســت	مســئله	ای	کــه	در	شهرســازی	ایرانــی	از	

آن	غفلــت	شــده	اســت.
ــاری	 ــی	معم ــن	تلق ــاوت	بی ــان	تف ــر	در	می ــه		دیگ ــه	داد:	نکت وی	ادام
اســامی	نــوع	نــگاه	بــه	زمیــن	و	آب	اســت،	بناهــای	ســنتی	باقی	مانــده	با	
دیوارهــای	ضخیــم	و	ســقف	های	طــاق	ضربــی	عــاوه	بــر	داللت	هــای	
هستی	شناســی	در	اســتفاده	بهینــه	از	انــرژی	نیــز	بســیار	تأثیرگذارنــد	و	از	
ــن	 ــا	زمی ــا	رنگــی	ب ــن	بناه ــز	نماهــای	ظاهــری	ای ــد	حق	شناســی	نی بع
داشــتند	کــه	خــواه	و	نــا	خــواه	بــرای	ساکنانشــان	تذکــری	از	خــاک	بــودن	

ــر	خــاک	شــدن	اســت. و	ب
ایــن	محقــق	ادامــه	داد:	همچنیــن	وجــود	ســقف	های	طــاق	دار	بــه	دوره	
ای	بــودن	فلــک	و	گــذران	بــودن	دوران	اشــاره	دارد	ایــن	در	حالــی	اســت	
ــن	اشــکال	و	فرم	هــای	 ــار	گذاشــتن	ای ــد	عــاوه	برکن کــه	بناهــای	جدی
هندســی	و	ســنتی	ســقف	های	بنــا	را	بــا	حالــت	تخــت	بنــا	می	کنــد	کــه	
ــل	 ــه	دلی ــان	هــوا	در	تمــام	فضــا	محــدوده	اســت	و	گــردش	هــوا	ب جری
ســخت	بــودن	ســقف	صــورت	نمی	گیــرد.	همچنیــن	نــازک	بــودن	دیــوار	
بناهــای	جدیــد	نســبت	بــه	گذشــته	باعــث	هــدر	رفتــن	انــرژی	به	ســمت	

ــاز	و	آزاد	می	شــود. ــرون	و	فضــای	ب ــط	بی محی
ــان	 ــکل	همس ــه	ش ــته	ب ــاختمان	های	گذش ــای	س ــت:	نماه گنجــی	گف
بــا	رعایــت	خــط	المــان	مناســب	ایجــاد	شــده	و	منظــری	زیبــا	بــه	شــهر	
بخشــیده	بــود	درحالی	کــه	در	نماهــای	جدیــد	بــا	الگوبــرداری	از	نماهــای	
ــا	 ــان	نه	تنه ــط	الم ــت	خ ــدم	رعای ــون	و	ع ــای	ناهمگ ــی	و	تنوع	ه غرب
ــوده	بلکــه	 ــان	و	ســاکنان	شــهر	موفــق	نب ــه	مخاطب در	القــای	آرامــش	ب
بیش	ازپیــش	بــه	بــر	انگیختــن	حــس	چشــم	هم	چشــمی	در	کســانی	کــه	

از	تمکــن		مالــی	برخوردارنــد	منتهــی	شــده	اســت.
وی	ادامــه	داد:	ایــن	امــر	در	کســانی	کــه	از	تمکــن	مالــی	بهره	مند	نیســتند	
نیــز	حــس	حســرت	و	افســوس	را	برمی	انگیــزد	کــه	عــاوه	بــر	تأثیــرات	
ــن	 ــی	دام ــه	تحلیل	گرای ــد	ب ــاد	می	کن ــهروندان	ایج ــه	در	ش ــی	ک روان
ــد	و	در	 ــر	می	ده ــبی	تغیی ــور	نس ــکونت	را	به	ط ــدف	از	س ــد	و	ه می	زن

ــذارد. ــی	می	گ ــر	منف ــی	تأثی ــت	زندگ کیفی
ــر	معظــم	انقــاب	اســامی	 ــه	فرمایشــات	رهب ــا	عنایــت	ب وی	افــزود:	ب
مبنــی	بــر	اینکــه	بایــد	بــه	ســیمای	شــهرهای	اســامی	و	معمــاری	ایرانی	
اســامی	توجــه	ویــژه	ای	داشــت	و	همچنیــن	ضــرورت	پیــروی	نکــردن	از	
معمــاری	غربــی	می	طلبــد	کــه	شــهرها	را	بــه	ســمت	معمــاری	اســامی	

ایرانــی	ســوق	پیــدا	کننــد.
ــهرها	از	 ــی	ش ــای	تاریخ ــد	بافت	ه ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــر	روی	ب ــه	ه ب
ــاارزش	شــهر	بــوده	کــه	عــاوه	بــر	ویژگی	هــای	 مهم	تریــن	فضاهــای	ب
معمــاری	و	شهرســازی،	دارای	ارزش	هــای	فرهنگــی،	اجتماعــی	و	
ــت	 ــظ	هوی ــا	در	حف ــی	آن	ه ــا	و	معرف ــظ	احی ــه	حف اقتصــادی	هســتند	ک

ــت. ــر	اس ــی	موث ــی	و	تاریخ مل
هویــت	یــک	شــهر،	بســتگی	بــه	زنــده	نگاه	داشــتن	گذشــته	و	
بافت	هــای	قدیمــی	و	اصیــل	آن	دارد؛	بنابرایــن	ملتــی	می	توانــد	تمــدن	و	
فرهنــگ	خــود	را	بــه	دیگــران	معرفــی	کنــد	کــه	خــود	در	حفــظ	آن	کوشــا	
ــی	گران	بهــا	از	 باشــد.	حفــظ	ســبک	قدیمــی	و	ســنتی	هــر	شــهر،	میراث
گذشــتگان	و	اولویــت	بســیاری	از	کشــورهای	مــدرن	اســت	کــه	بــا	احیای		

ــد. آن	ســعی	در	حفــظ	غنــای	فرهنگــی	خــود	دارن
آنچــه	در	خانــه	هــای	قدیمــی	و	اصیــل	می	تــوان	بــه	عینــه	مشــاهده	کرد	
انتقــال	حــس	آرامــش	و	گرمــی	و	صمیمیــت	اســت،	نقــوش	نقــش	بســته	
ــاق	و	 ــش	ات ــوع	چین ــن	ن ــلیمی	ها	و	همچنی ــا،	اس ــیله	گچ	بری	ه به	وس
قــرار	گرفتــن	حــوض	و	آب	نماهــا	در	داخــل	برخــی	اتــاق	هــا	و	همچنیــن	
حیــاط	توانســته	در	انتقــال	احســاس	آرامــش	نقــش	مهمی	داشــته	باشــد،	

موضوعــی	کــه	در	معمــاری	امــروز	خبــری	از	آن	نیســت.

میـراث ایــران

http://mehrnews.com


صفحه 52 | شماره 18 | خرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

میـراث ایــران

اســتان  تاریخــی  و  کهــن  معمــاری 
ایران زمیــن کــه  قلــب  مرکــزی در 
ــر  ــگ و هن ــن فرهن ــت ویتری در حقیق
ایــن خطــه در دوران گذشــته اســت، 
امــروز همچــون ســایر مناطــق کشــور، 
در پــس عرض انــدام معمــاری نویــن و 

غربــی، رنــگ می بــازد. 

خانه	هــای	قدیمــی	و	معمــاری	بومــی	و	اصیــل	بخشــی	از	حافظــه	
ــهر	در	 ــان	ش ــوز	مردم ــه	هن ــا	ک ــهرند.	آن	وقت	ه ــک	ش تاریخــی	ی
ــنگ،	آب	و	 ــاک	و	س ــا	خ ــد،	ب ــده	بودن ــوالد	محصــور	نش ــن	و	ف آه
آفتــاب	در	بســتر	آگاهــی	و	تجربه	هــای	دیریــن،	فضاهایــی	را	ســامان	
ــا	و	 ــی	م ــراث	فرهنگ ــزو	می ــای	آن	ج ــروزه	یادگاره ــه	ام ــد	ک دادن

ــدگان	ســرزمین	اســت. آین
باگذشـت	زمان	سـاختار	معماری	در	محیط	جغرافیایی	اسـتان	ها	تغییر	
کـرده	اسـت	درصورتی	که	سـبک	معمـاری	بومـی،	اصیـل	و	تاریخی	
خاص	هر	اسـتان	بر	اسـاس	اقلیـم،	مصالـح	بومی،	فرهنگ	و	سـبک	

زندگی	مـردم	هر	اسـتان	طراحی	می	شـده	اسـت.
»خبرگــزاری	مهــر«در	مجموعــه	گزارش	هایــی	در	راســتای	تبییــن	
رویکــرد	ســند	چشــم	انداز	مبنــی	بــر	ترویج	ســبک	زندگــی	و	معماری	
ایرانــی	اســامی	بــه	دنبــال	احیــای	مفهــوم	خانــه	در	جامعــه	ایرانــی	
بــوده	و	در	ایــن	راســتا	سلســله	گزارش	هایــی	از	اســتان	های	مختلــف	
ــی	-	اســامی«	 ــی	ایران ــه	در	ســبک	زندگ ــش	خان ــوان	»نق ــا	عن ب

منتشرشــده	اســت.
ــه	نقشــه،	مصالــح،	المان	هــا،	هویــت	عناصــر،	 در	ایــن	گزارش	هــا	ب
ــا	 ــن	خانه	ه ــتان	در	ای ــر	اس ــردم	ه ــی	م ــبک	زندگ ــی	و	س طراح
پرداخته	شــده	و	ضمــن	توصیــف	و	تشــریح	ویژگی	هــای	خانه	هــای	
ــط،	 ــئوالن	مرتب ــا	مس ــامی	ب ــی-	اس ــاری	ایران ــی	و	معم تاریخ
اهل	فــن،	اســاتید	دانشــگاه،	پژوهشــگران	حــوزه	معمــاری	و	

ــت. ــده	اس ــت	ش ــز	صحب ــاران	نی ــازی	و	معم شهرس
ــل	اســتان	مرکــزی	 ــه	ســراغ	معمــاری	اصی در	گــزارش	پیــش	رو	ب
ــن	 ــه	پیش	ازای ــی	ک ــم،	جای ــران	رفته	ای ــز	ای ــهر	اراک	در	مرک و	ش
حوض	خانــه،	باغچــه	و	شاه	نشــین	منــادی	ســبک	معمــاری	اصیــل	

ایــن	منطقــه	بــوده	اســت.

lجوهره مشترک خانه های قدیمی مرکزی
معمــاری	مســکونی	روســتایی	اســتان	مرکــزی	متأثر	و	شــکل	گرفته	
از	وجــوه	متعــددی	اســت		کــه،	بنــا	به	شــــرایط	مکانــی	و	زمانــی،	در	

روســـتاهای	مختلــف	و	بــا	اثــرات	متفاوت	مشــاهده	می	شــود.
ــر	 ــتان	متأث ــتاهای	اس ــهرها	و	روس ــنتی	در	ش ــت	س ــاری	و	باف معم
از	قانونمنـــدی	و	رعایــت	ضوابــط	و	معیارهایــی	اســـت	کــه	مکتوب	
نشــــده،	امــا	طرح	واره	هــای	آن	در	ذهــن	معمــاران	و	بنایــان	محلــی	
وجــود	داشــــته	اســت.	رعایــت	این	قواعــد	کــه	در	عرف	محــل	رایج	
و	موردقبــول	مردم	اســــت	بــه	اســتفاده	از	الگوهای	طراحــی،	مصالح	
و	فنــون	ســاختی	منجــر	می	شــود	کــه،	به	رغــم	کاســتی	های	
موجــود،	نتیجــه	آن	وحــدت	و	هماهنگــی	اســــت	کــه	در	معمــاری	

ــود. ــاهده	می	ش ــتان	مش ــازل	در	اس ــی	من بوم
ســبک	معماری	در	اســتان	مرکــزی	مجموعــه	ای	از	عناصــر	و	اجزای	
ــای	 ــه	از	ویژگی	ه ــد	برگرفت ــاس	قواع ــر	اس ــه	ب ــت	ک ــف	اس مختل
جغرافیایــی	و	اقلیــم،	خصوصیــات	فرهنگــی،	اجتماعــی،	اقتصــادی	

ــت. ــده	اس ــذاری	ش پایه	گ
ــت	 ــی	اســ ــکل	گیری	خانه	های ــی،	ش ــن	ترکیبــ ــول	چنی محص
ــد.	 ــترکی	دارن ــره	مش ــه	و	جوه ــاوت،	روحی ــود	تف ــن	وج ــه،	ضم ک
خصوصیـــات	و	ارزش	هایــی	کــه	حاصــل	اندیشــه	و	آزمــون	خطــای	
گذشــتگان	اســــت	ایــن	پیــام	را	بــه	همــراه	دارد	کــه	به	جــای	رودررو	
قــرار	گرفتــن	و	مواجهــه	حذفــی	بــا	الگوهــای	یادشــده،	بایســتی	بــه	

ــم. ــت	دهی ــا	اهمی ــج	آن	ه ــدار	و	رای ــای	پای ارزش	ه
	

ــا  ــیاری ب ــه بس ــی فاصل ــت کنون ــاری یکنواخ lمعم
ــتان دارد ــنتی اس ــاری س معم

کارشــناس	حــوزه	معمــاری	و	سرپرســت	معاونــت	میــراث	فرهنگــی	
ــن	 ــازل	در	ای ــنتی	من ــاری	س ــا	معم ــه	ب ــزی	در	رابط ــتان	مرک اس
اســتان،	اظهــار	داشــت:	منــازل	در	معمــاری	ســنتی	اســتان	مرکــزی	
به	طورکلــی	و	عمدتــاً	ســه	اتاقــه	بــوده	کــه	اتــاق	میانــی	در	ابعــادی	
بزرگ	تــر،	بــه	پذیرایــی	از	میهمان	هــا	اختصاص	یافتــه	و	رابــط	بیــن	
ــوده	کــه	کارکردهــای	بســیار	داشــته	اســت. ــی	ب ایــن	اتاق	هــا	ایوان
صغــری	نیــک	پــور	افــزود:	همچنیــن	فضاهــای	خدماتــی	همچــون	
آشــپزخانه،	انبــار	و	پســتوها	معمــواًل	در	پشــت	اتاق	هــا	واقــع	بودنــد	
کــه	در	حــال	حاضــر	ایــن	ســبک	به	کلــی	تغییــر	کــرده	و	فضاهــای	
دیگــری	همچــون	محــل	ذخیــره	علوفــه،	نگهــداری	دام	و	طیــور	و...	

نیــز	بــا	تغییــر	ســبک	زندگــی	و	معیشــت،	تمامــاً	از	معمــاری	خانه	هــا	
حذف	شــده	اند.

وی	بیــان	کــرد:	بیشــتر	خانه	هــای	قدیمــی	اســتان	بــا	خشــت	و	آجــر	
همــراه	بــا	پی	هــای	ســنگی،	ســقف	تیرچوبــی	و	بــا	نمایی	ترکیبــی	از	
کاه	گل،	آجــر	و	گــچ	ســاخته	می	شــده	کــه	هنــوز	نمونه	هایــی	از	ایــن	
ــاهده	 ــوان	مش ــتان	می	ت ــای	اس ــا	را	در	جای	ج ــای	زیب آجرکاری	ه

کــرد.
ــزرگ	 ــازل	ب ــح	کــرد:	در	من ــن	کارشــناس	حــوزه	معمــاری	تصری ای
ــی	 ــای	چوب ــه	روی	تیره ــای	مرف ــه	خانواره ــق	ب ــای	متعل و	خانه	ه
ــوده	کــه	 ســقف	از	داخــل	توفال	کوبــی	انجــام	می	شــده	و	مرســوم	ب

تاریــخ	احــداث	بنــا	نیــز	حــک	شــود.
ــه	شــکل	های	 ــور	ادامــه	داد:	همچنیــن	باغچــه	و	حــوض	ب نیــک	پ
مختلــف	در	ســاختار	معمــاری	بناهــای	ســنتی	اســتان	دیده	می	شــود	
و	در	بعضــی		از	خانه	هــا	فضایــی	بــه	نــام	حوض	خانــه	وجــود	داشــته	

اســت.
وی	خاطرنشــان	کــرد:	از	دیگــر	ویژگی	هــای	معمــاری	ســنتی	
ــل	 ــدد	در	داخ ــای	متع ــود	طاقچه	ه ــزی،	وج ــتان	مرک ــازل	در	اس من
اتاق	هــا	اســت	کــه	بــه	شــکل	منظــم	و	متقــارن	و	همــراه	بــا	تزئینات	
گچــی،	نقاشــی	و	آیینــه	کاری	هنــر	معمــاری	ســنتی	را	بــه	نمایــش	
می	گذاشــته،	البتــه	از	تزئینــات	گچــی	در	دیوارهــا	و	گاهــی	در	ســقف	
ــت. ــده	اس ــتفاده	می	ش ــز	اس ــازل	نی ــین	های	من ــا	و	شاه	نش تاالره

	
ــره  ــالی پنج ــگ الب ــنت و فرهن ــوی س ــگ و ب lرن

ــگ ــبک رنگارن ــای مش ه
ــا	و	 ــبک	دره ــه	س ــاره	ب ــا	اش ــاری	ب ــوزه	معم ــناس	ح ــن	کارش ای
ــای	 ــت:	دره ــزی	گف ــتان	مرک ــنتی	اس ــاری	س ــا	در	معم پنجره	ه
ــگ،	 ــه	های	رنگارن ــا	شیش ــی(	ب ــای	مشبک)ارس ــی	و	پنجره	ه چوب
ــرایط	 ــا	ش ــم	ب ــه	ه ــیده	ک ــازل	می	بخش ــه	من ــی	ب ــی	خاص زیبای
ــت. ــته	اس ــی	داش ــه	همخوان ــن	خط ــگ	ای ــم	فرهن ــی	و	ه اقلیم

نیــک	پــور	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	معمــاری	تاریخــی	اســتان،	شــاهد	
ــار	 ــتیم،	اظه ــوب	هس ــوع	مطل ــگ	و	تن ــر،	فرهن ــری	از	هن بهره	گی
ــوی	 ــده	از	الگ ــروزی	تشکیل	ش ــای	ام ــل،	خانه	ه ــت:	در	مقاب داش
ــی	و	 ــک	پذیرای ــواب،	ی ــای	خ ــامل	اتاق	ه ــت	ش ــه	ای	اس یکپارچ
آشــپزخانه)به صورتopen( کــه عمدتــاً یک شــکل بــوده و تنــوع 

ــود. ــاهده	می	ش ــر	در	آن	مش ــیار	کمت بس
وی	افـزود:	در	ایـن	خانه	ها	خبـری	از	حوض	خانه،	باغچه	و	شاه	نشـین	
نیسـت،	سـه	دری	و	پنـج	دری	معنـا	نـدارد	و	آنچه	بیـش	از	همـه	معنا	
پیداکـرده	تعـداد	اتاق	هـای	خـواب	و	فـرم	آشـپزخانه	ها	اسـت	کـه	بـا	

معمـاری	سـنتی	و	کهن	ایـن	خطه	بسـیار	فاصلـه	دارد.
ایــن	کارشــناس	حــوزه	معمــاری	توضیــح	داد:	در	جامعــه	ســنتی	خانه	
جنبــه	موقتــی	نداشــته	و	خانــواده	اغلــب	در	تمــام	طــول	عمــر	خــود	
تــا	چنــد	نســل	هرگــز	محــل	زندگــی	خــود	را	جابجــا	نمی	کــرد،	در	
حقیقــت	خانــه	پایگاه	نســبتاً	ثابتــی	بود	کــه	چندیــن	نســل	را	در	خود	
جــای	مــی	داد	و	اســتمرار	ایــن	چنــد	نســل	در	یــک	خانــه،	آن	را	بــه	
حافظــه	عینــی	و	مــادی	تبــار	خانــواده	و	خانــدان	تبدیــل	می	کــرد.

نیــک	پــور	اضافه	کــرد:	بــا	پیدایــش	معمــاری	مــدرن	از	قرن	بیســتم	
ــه	 ــد	ب ــا	کارکردهــای	جدی ــازه	ای	از	خانه	هــا	ب ــد،	الگوهــای	ت ــه	بع ب
وجــود	آمــد	کــه	منــازل	را	بــه	ســمت	کوچک	شــدن،	ســاده	شــدن	و	

فقــدان	وجــود	نشــانه	و	رنــگ	ســوق	داد.
	

lمعمــاری مــدرن منــازل، فردگرایــی و مصرف گرایــی 
ــد ــج می کن را تروی

ســید	محمــد	حســینی،	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	مرکزی	
در	رابطــه	بــا	معمــاری	تاریخــی	منــازل	در	این	اســتان،	اظهار	داشــت:	
معمــاری	ســنتی	اســــتان	مرکــزی	مجموعــه	ای	از	عناصــر	و	اجزای	
مختلف	اســت	کــه	بــر	اســاس	قواعــد	برگرفتــه	از	دانــش	جغرافیایی،	
خصوصیــات	فرهنگــی،	اجتماعــی،	اقتصــادی،	معیشــتی	و	مصالــح	
ــکل	دهنده	آن	 ــر	ش ــکل	گرفته	و	عناص ــه	ش ــی	منطق ــنتی	و	بوم س
به	طورکلــی	شــامل	فضاهــای	اصلــی	زندگــی	مثــل	اتاق	هــا،		ایــوان،	
ــای	 ــخ	و	فضاه ــار	و	مطب ــل	پســتوها،		انب ــی	مث شاه	نشــین،	فضاهای

نگهــداری	دام	اســت.

تابش سنت و فرهنگ از دریچه پنجره های مشبک؛ 
میراثی که رنگ می بازد

ثمین 
مامقانی نژاد
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وی	افــزود:	در	بعضــی	از	روســتاها	هنــوز	فــرم	بومــی	و	محلــی	و	
معمــاری	ســنتی	حفظ	شــده	ولــی	در	بعضــی	از	روســتاها	بــا	تغییــر	
در	نحــوه	معیشــت	و	حرکــت	بــه	ســمت	شــهری	شــدن	و	مــدرن	
شــدن،	فــرم	معمــاری	هــم	تغییــر	کــرده،	امــا	هنــوز	نمونه	هایــی	
از	معمــاری	تاریخــی	ایــن	خطــه	در	گوشــه	و	کنــار	اســتان	ازجمله	
در	شــهرهایی	چــون	تفــرش،	آشــتیان،	نــراق	و	اراک	دیــده	

می	شــود.
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	مرکــزی	در	رابطه	بــا	مزیت	های	
معمــاری	تاریخــی	اســتان	بــا	در	نظــر	گرفتن	شــرایط	فرهنگــی،	آب	
ــوار	 و	هوایــی	و...	بیــان	کــرد:	در	خانه	هــای	ســنتی	اغلــب	چنــد	خان
باهــم	زندگــی	می	کردنــد	و	بنــا	بــه	نــوع	درآمــد،	اقتصــاد	و	معیشــت	

منطقــه،	خانــه	دارای	فضاهــای	خاصــی	بــود	.
ــی	 ــنتی	مبتن ــی	و	س ــای	بوم ــی	در	خانه	ه ــه	داد:	زندگ وی	ادام
بــر	پایــه	تولیــد	و	اقتصــاد	شــکل	می	گرفــت	درحالی	کــه	در	
ــرف	 ــوده،	مص ــل	ب ــه	اص ــدرن	آنچ ــا	م ــروزی	ی ــای	ام خانه	ه
اســت.	همچنیــن	زندگــی	در	خانه	هــای	ســنتی	بــر	پایــه	
ارزش	هــای	فرهنگــی	منطقــه	و	رســوم	و	همچنیــن	زندگــی	
ــروزی،	 ــکل	ام ــه	در	ش ــت	درحالی	ک ــکل	می	گرف ــی	ش اجتماع
معمــاری	بــا	تکیه	بــر	ارزش	هــای	فــردی	و	فردگرایــی	رواج	

ــت. ــرده	اس پیداک
ــنتی	 ــای	س ــای	خانه	ه ــک	از	فضاه ــرد:	هری ــح	ک ــینی	تصری حس
ــی	 ــد	روح	جمع ــان	می	ده ــه	نش ــی	دارد	ک ــری	جمع ارزش	و	کارب
بســیار	قوی	بــر	فضــای	ارتباطــی	بیــن	افــراد	آن	منــازل	حاکم	بــوده،	
ــی	 ــاری	مبتن ــوع	معم ــذاری	ن ــدرن	ارزش	گ ــه	م ــه	در	خان درحالی	ک
ــن	 ــه	را	بی ــادی	و	فاصل ــاله	بی	اعتم ــن	مس ــی	اســت،	ای ــر	فردگرای ب

ــه	وجــود	مــی	آورد. ــه	ب ــراد	جامع ــواده	و	اف اعضــای	خان

	lمعماری سنتی تلفیقی از هنر، فرهنگ و اقتصاد بود
ــت:	در	 ــار	داش ــزی	اظه ــتان	مرک ــی	اس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــب،	 ــگ،	مذه ــی	از	فرهن ــزی،	تلفیق ــه	مرک ــنتی	خط ــاری	س معم
ــده	می	شــد	 ــی	شــّم	اقتصــادی،	به	وضــوح	دی ــت	و	حت ــر،	خاقی هن
ــروزه	 ــی	ام ــاال	ارزش	خاصــی	داشــت،	ول ــت	ب ــا	قدم ــای	ب و	خانه	ه
مهم	تریــن	امتیــاز	بــرای	ارزیابــی	معمــاری	یــک	خانــه	بهره	گیــری	
از	جدیدتریــن	روش	هــای	روز	اســت	و	متأســفانه	ســبک	های	قدیمی	

ــتند. ــدن	هس ــال	فراموش	ش ــج	در	ح ــاری	به	تدری معم
حســینی	با	بیــان	اینکه	معمــاری	تاریخــی	منــازل	در	اســتان	مرکزی	
ــرم	 ــت:	شــکل	و	ف ــد،	گف ــروی	می	کن ــف	پی ــار	ســبک	مختل از	چه
ــا	توجــه	بــه	نظــام	اقتصــادی،	 خانه	هــای	قدیمــی	در	ایــن	اســتان	ب
ــاری	 ــاص	از	معم ــی	خ ــه	نوع ــر	منطق ــی	در	ه ــی	و	فرهنگ اجتماع
ــال	بافــت	تاریخــی	 ــم	زده،	به	طــور	مث مســکونی	و	خانه	ســازی	را	رق
و	معمــاری	ســنتی	و	بومــی	روســتای	وفــس	در	کمیجان،	متفــاوت	با	
بافــت	معمــاری	ســنتی	روســتای	هــزاوه	اســت	کــه	در	حقیقــت	نــوع	
معیشــت	و	اقلیــم،	ایــن	تفاوت	هــا	را	بــه	وجــود	آورده،	ولــی	آنچــه	در	
همــه	ایــن	معماری	هــا	می	تــوان	مشــاهده	کــرد،	وابســتگی	ســبک	
زندگــی	و	معمــاری	خانه	هــا	بــا	نــوع	معیشــت	و	کار	مــردم	اســت.

	
lسـبک معماری مـدرن، حریم خصوصـی را در خانه ها 

از بیـن برد
ــای	 ــی	در	خانه	ه ــکل	زندگ ــه	ش ــؤال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب وی	در	پاس
ــار	 ــته،	اظه ــال	داش ــه	دنب ــه	آســیب	هایی	ب ــدرن،	چ ــاری	م ــا	معم ب
داشــت:	معمـــاری	خانـــه	در	شــکل	گیری	شــــخصیت	انســان	ها	و	
حتــــی	رفتارهایشــــان	اهمیـــت	ویــژه	ای	دارد	و	در	فرهنــگ	ایرانی	
خانــه	محلــی	بــرای	تجلی	بخشــیدن	بــه	ارزش	هــای	ســنتی	دینی	و	

حفــظ	خانــواده	اســت	کــه	تغییــر	و	تحــول	در	آن،	قطعاً	باعــث	فاصله	
ــگ	ارزشــمند	تاریخــی	می	شــود. ــن	از	فرهن گرفت

حســینی	بیــان	کــرد:	طبــق	فرهنــگ	ســنتی	ایرانــی	خانــه	بایســتی	
ــدرن	 ــاری	م ــا	در	معم ــد	ام ــته	باش ــی	داش ــی	و	بیرون ــم	اندرون حری
امــروز،	مــرزی	میــان	ایــن	دو	وجــود	نــدارد.	همچنیــن	پیونــد	میــان	

ــه	و	نــوع	معیشــت	از	بیــن	رفتــه	اســت. ســبک	معمــاری	خان
ــرد:	 ــان	ک ــزی	خاطرنش ــتان	مرک ــی	اس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــاخت	 ــی	در	س ــح	بوم ــوع	مصال ــه	و	ن ــم	منطق ــوع	اقلی ــه	ن ــه	ب توج
ــات	 ــاوت	در	طبق ــز	تف ــده	و	به	ج ــوم	ش ــروزی	بی	مفه ــای	ام خانه	ه
خانه	هــا،	فــرق	چندانــی	بیــن	خانه	هــای	روســتایی	و	شــهری	دیــده	
نمی	شــود،	در	حقیقــت	معمــاری	جدیــد	در	خانه	هــای	روســتایی	نیــز	

رســوخ	کــرده	اســت.
ــه	 ــاره	ب ــا	می	توانیــم	دوب ــه	ایــن	ســؤال	کــه	آی حســینی	در	پاســخ	ب
ــه	نظــر	 معمــاری	قدیمــی	و	ســنتی	بازگردیــم؟	گفــت:	متأســفانه	ب
ــر	 ــل	امکان	پذی ــور	کام ــاله	ای	به	ط ــن	مس ــق	چنی ــد	تحق نمی	رس
ــان	 ــا	هم ــی	ب ــاخت	خانه	های ــه	س ــل	آن	اینک ــی	از	دالی ــد،	یک باش
ــادی	اســت؛	از	طــرف	دیگــر	 ــد	فضــای	زی معمــاری	ســنتی،	نیازمن
ــه	و...،	 ــه،	نانواخان ــخ	خان ــی،	مطب ــی	و	بیرون ــی	چــون	اندرون فضاهای
امــروز	دیگــر	کاربــرد	نــدارد	و	شــاید	مؤلفه	هــای	مختصری	از	ســبک	
ســنتی	و	بومــی،	قابلیــت	اجــرا	در	معمــاری	مــدرن	را	داشــته	باشــند.
وی	افــزود:	تحــول	در	نــوع	زندگــی	و	معیشــت،	نیازهــا	را	تغییــر	داده	
و	ایــن	تغییــر	نیازهــا،	تغییــر	در	فــرم	معمــاری	منــازل	مســکونی	را	
ــه	 ــه	ب ــدون	توج ــروزی	ب ــای	ام ــاری	خانه	ه ــت.	معم ــم	زده	اس رق
نــوع	فرهنــگ	و	باورهــای	قدیــم	شــکل	گرفته	و	زندگــی	بــه	شــیوه	
ــر	نیســت. ــرای	نســل	امــروز	امکان	پذی و	ســبک	و	ســیاق	ســنتی	ب
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	مرکــزی	تصریــح	کــرد:	اینکــه	
در	دنیــای	امــروز	و	بــا	نیازهــای	امــروز	بخواهیــم	معمــاری	ســنتی	را	
ــدارد	و	از	ســوی	دیگــر	 ــکان	ن ــم	ام ــه	پیاده	ســازی	کنی ــاً	و	دقیق عین
تقلیــد	کورکورانــه	از	معمــاری	غربی	بــدون	توجه	بــه	ابعــاد	فرهنگی،	
اجتماعــی	و	دینــی	جامعه	مــان	نیــز	غلــط	اســت،	بنابرایــن	بایــد	بــه	
دنبــال	راه	حلــی	میانــی	در	ایــن	شــرایط	باشــیم	تــا	ضمــن	بهره	گیری	
از	روش	هــای	جدیــد،	فرهنــگ	ســنتی	و	باورهــای	دینــی	و	اجتماعی	

مــا	زیــر	ســؤال	نــرود.
	

lتعریــف روشــنی از معمــاری ایرانــی و اســالمی باید 
ارائــه شــود

ــور	 ــد	به	ط ــامی	بای ــی	اس ــاری	ایران ــرد:	معم ــد	ک ــینی	تأکی حس
ــق	 ــی	منطب ــگ	ایران ــروز	و	فرهن ــاز	ام ــا	نی ــده	و	ب ــفاف	تعریف	ش ش
ــه	 ــی	و	ن ــاری	غرب ــرای	معم ــد	بی	چون	وچ ــه	تقلی ــع	ن ــود،	درواق ش

ــد. ــته	باش ــاری	گذش ــل	از	معم ــروی	کام پی
مدیرکل	میــراث	فرهنگی	اســتان	مرکزی	خاطرنشــان	کرد:	اســتفاده	
مجــدد	از	فــرم،	طــرح،	رنــگ	و	الگوهــا	و	مصالــح	معمــاری	ســنتی	و	
تلفیــق	آن	بــا	مــواد	و	دانــش	امــروزی	بــا	در	نظــر	گرفتــن	نیازهــای	
ــد	 ــکل	ببخش ــامی	را	ش ــی-	اس ــاری	ایران ــد	معم ــروز،	می	توان ام
ــاز	 ــن	ساخت	وس ــد	در	قوانی ــد	بای ــر	می	رس ــه	نظ ــه	ب ــن	رابط و	در	ای

تجدیدنظــر	شــود.
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میـراث ایــران

قدیم هــا ســبک زندگــی مــردم بــر تمــام 
جوانــب زیستی شــان تأثیــر می گذاشــت 
ماننــد معمــاری و خانه ســازی کــه در آن 
ــه  ــل خان ــد و اه ــت می ش ــا رعای حریم ه
آرامشــی داشــتند کــه در خانه هــای 

ــری از آن نیســت.  امــروز اث

خانه	هــای	قدیمــی	و	معمــاری	بومــی	و	اصیــل	بخشــی	از	حافظــه	
ــوز	مردمــان	شــهر	در	 تاریخــی	یــک	شــهرند.	آن	وقت	هــا	کــه	هن
ــا	خــاک	و	ســنگ،	آب	و	 ــد،	ب ــوالد	محصــور	نشــده	بودن آهــن	و	ف
آفتــاب	در	بســتر	آگاهــی	و	تجربه	هــای	دیریــن،	فضاهایــی	را	
ســامان	دادنــد	کــه	امــروزه	یادگارهــای	آن	جــزو	میــراث	فرهنگــی	

مــا	و	آینــدگان	ســرزمین	اســت.
باگذشــت	زمــان	ســاختار	معمــاری	در	محیــط	جغرافیایی	اســتان	ها	
تغییــر	کــرده	اســت	درصورتی	کــه	ســبک	معمــاری	بومــی،	اصیــل	
و	تاریخــی	خــاص	هــر	اســتان	بــر	اســاس	اقلیــم،	مصالــح	بومــی،	
فرهنــگ	و	ســبک	زندگــی	مــردم	هــر	اســتان	طراحــی	می	شــده	

اســت.
»خبرگــزاری	مهــر«	در	مجموعــه	گزارش	هایــی	در	راســتای	تبییــن	
ــی	و	 ــبک	زندگ ــج	س ــر	تروی ــی	ب ــم	انداز	مبن ــند	چش ــرد	س رویک
معمــاری	ایرانی	اســامی	بــه	دنبــال	احیای	مفهــوم	خانــه	در	جامعه	
ایرانــی	از	طریــق	کار	رســانه	ای	بــوده	اســت	و	در	این	راســتا	سلســله	
گزارش	هایــی	از	اســتان	های	مختلــف	بــا	عنــوان	»نقــش	خانــه	در	

ســبک	زندگــی	ایرانــی	-	اســامی«	منتشرشــده	اســت.
در	ایــن	گزارش	هــا	بــه	نقشــه،	مصالــح،	المان	هــا،	هویــت	
ــن	 ــتان	در	ای ــر	اس ــردم	ه ــی	م ــبک	زندگ ــی	و	س ــر،	طراح عناص

ــای	 ــف	و	تشــریح	ویژگی	ه ــن	توصی ــده	و	ضم ــا	پرداخته	ش خانه	ه
ــا	مســئوالن	 ــی-	اســامی	ب ــاری	ایران خانه	هــای	تاریخــی	و	معم
مرتبــط،	اهل	فــن،	اســاتید	دانشــگاه،	پژوهشــگران	حــوزه	معمــاری	

ــت. ــده	اس ــت	ش ــز	صحب ــاران	نی ــازی	و	معم و	شهرس
در	ایــن	گــزارش	بــه	ســراغ	معمــاری	اصیــل	اســتان	فارس	و	شــهر	
ــمعدانی	و	 ــوض	و	ش ــن	ح ــه	پیش	ازای ــی	ک ــم،	جای ــیراز	رفته	ای ش
نماهــای	آجــری	ســاده	منــادی	ســبک	معمــاری	اصیل	ایــن	منطقه	

بــوده	اســت.

l»خانه« محل آرامش
ــزا	 ــای	مج ــا	کلون	ه ــوخته	ب ــوه	ای	س ــا	قه ــروزه	ای	ی ــک	درِ	فی ی
ــی	 ــراف	در،	اجزای ــین	در	اط ــر	نش ــا	و	دو	پی ــا	و	زن	ه ــرای	مرده ب
هســتند	کــه	مشــخصه	یــک	خانــه	بــا	معمــاری	ایرانــی	را	تداعــی	

می	کنــد.
ــص	 ــون	مخت ــری	دو	کل ــون	تصوی ــای	آیف ــه	به	ج ــی	ک خانه	های
ــه	 ــود	چ ــن	روش	مشــخص	ش ــا	ای ــا	ب ــا	داشــت	ت ــا	و	زن	ه مرده

ــرار	دارد. ــت	در	ق ــی	پش کس
در	تعریــف	خانــه	آمــده	اســت:	»آنجایــی	کــه	آدمــی	در	آن	ســکنی	
ــا	منــزل	 ــرای	آن	مترادف	هایــی	ماننــد	ســرا	و	ی می	گزینــد)1(«	و	ب
نیــز	دیده	شــده	اســت.	قدیــم	هــا	»خانــه«	بــرای	ایرانی	هــا	
ــان	 ــی	کردنش ــوع	زندگ ــگ	و	ن ــوم،	فرهن ــا	آداب،	رس ــق	ب مطاب
ــه	روح	 ــه	خان ــه	ب ــا	و	عناصــری	ک ــد،	خصوصیت	ه ــاخته	می	ش س
می	بخشــید،	آرامــش	مــی	داد	و	اهالــی	خانــه	در	آن	آســایش	و	

ــتند. ــادابی	داش ش
در	شــیراز	نیــز	ماننــد	ســایر	نقــاط		ایران	مــردم	بــرای	خانه	هایشــان	
ــا	طــرز	زندگی	شــان	 ــق	ب ــه	مطاب ــه	کار	می	بســتند	ک عناصــری	ب

باشــد.

در	شــیراز	خانه	هــا	معمــاری	و	ویژگی	هــای	خــاص	خــود	را	داشــتند	
ماننــد	اینکــه	نمــای	بیرونــی	خانه	هــا	آجــری	و	ســاده	اســت	و	تنهــا	
بخــش	تزئینــی	نمــای	بیــرون	سردرهاســت.	و	یــا	اینکــه	حیاط	هــا	
ــه	علت	هــای	 ــد	ک ــن	پایین	ترن ــر	از	ســطح	زمی ــک	مت در	حــدود	ی
گوناگونــی	مثــل	بهره	گیــری	از	تعدیــل	حــرارت	زمیــن،	اســتحکام	
ــرای	ساخت	وســاز	 ــه،	بهره	گیــری	از	خــاک	زمیــن	ب در	مقابــل	زلزل
ــرای	آن	 ــوان	ب ــی	ت ــات	را	م ــه	آب	قن ــان	ب ــی	آس ــه	و	دسترس خان

برشــمرد.
ــوض	و	 ــده	اند	و	ح ــن	احداث	ش ــی	زمی ــت	طول ــا	در	جه 	حیاط	ه
ــی	 ــور	طول ــوازی	مح ــم	و	م ــود	بره ــورت	عم ــز	به	ص ــه	نی باغچ
ــزی	و	 ــاط	مرک ــای	حی ــه	از	خانه	ه ــا	اینک ــده	اند؛	ی ــاط	ساخته	ش حی

ــد. ــه	می	ش ــره	گرفت ــرا	به درون	گ
بناهایــی	 شــیراز	 خانه	هــای	 از	 خصوصیت	هــا	 ایــن	 همــه	
ــا	و	 ــاص	ایرانی	ه ــی	خ ــبک	زندگ ــول	س ــه	محص ــاخت	ک می	س

بــود. شــیرازی	ها	
رئیــس	انجمــن	دوســتداران	میــراث	فرهنگــی	فــارس	در	خصوص	
ــاری	 ــازی	و	معم ــر	خانه	س ــیراز	ب ــردم	ش ــی	م ــبک	زندگ ــر	س تأثی
قدیــم	گفــت:	در	ایــن	خانه	هــا	باور	مــردم	بــه	»بایدهــا	و	نبایدهــا«	و	
»حریم	هــا«	به	خوبــی	رعایــت	شــده	و	ایــن	موضــوع	در		معمــاری	

آن	دوران	به	خوبــی	نمــود	بیرونــی	داشــته	اســت.
مســعود	منیعاتــی	بــا	اشــاره	به	اینکــه	در	کنــار	در	دو	ســکو	بــا	عنوان	
پیــر	نشــین	وجــود	داشــت	کــه	کهن	ســاالن	هنــگام	عبــور	از	کوچه	
ــی	 ــان	کــرد:		وقت ــد،	بی ــازه	کنن می	توانســتند	بنشــینند	و	نفســی	ت
ــا	یــک	محوطــه	 ــه	قــرار	می	گیــرد	ب ــل	در	ورودی	خان فــردی	مقاب
هشــتی	شــکل	مواجــه	می	شــود	کــه	هیــچ	دیــدی	بــه	درون	حیــاط	
ــا	 ــه	غریبه	ه ــود	ک ــث	می	ش ــاص	باع ــاری	خ ــن	معم ــدارد	و	ای ن

نتوانــد	درون	منــزل	را	نظــاره	کننــد.

حوض و شمعدانی از خانه ایرانی ها رفت/ این منزل حریم ندارد

مریم کشاورز

هادی  فتحی
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میـراث ایــران

وی	ادامـه	داد:	بعـد	از	ورود	به	منزل	راه	دسترسـی	میهمـان	به	اتاق	ها	
تفاوت	داشـت،	برفرض	مثـال		میهمانی	که	نامحرم	قلمداد	می	شـود	
بـدون	اینکه	وارد	حریم	خانه	شـود	با	یک	راه	دسترسـی	ویـژه	به	اتاق	
میهمـان	یـا	همـان	»پنـج	دری«	وارد	می	شـد	و	اعضای	خانـه	هم	از	
یک		راه	دسترسـی	دیگـر	وارد	اتاق	های	خودشـان	می	شـدند	که	این	
یعنی	توجـه	ویژه	بـه	حرائـم	کـه	به	خوبـی	در	خانه	سـازی	آن	دوران	

موردتوجـه	قـرار	می	گرفت.
ایــن	فعــال	میــراث	فرهنگــی	ادامــه	داد:	نکتــه	قابل	توجــه	وضعیت	
ــد	 ــه	اینکــه	غریبه	هــا	نبای ــا	توجــه	ب ــود،	ب ــا	آشــپزخانه	ب ــخ	ی مطب
ــر	 ــی	دیگ ــک	راه	دسترس ــخ	از	ی ــد،	مطب ــخ	را	می	دیدن درون	مطب
ــه	بیــرون	از	مطبــخ	را	 ــرای	اینکــه	اعضــای	خان ــود	و	ب برخــوردار	ب
ــه	از	داخــل	 ــرار	داشــته	ک ــد		پنجره	هــای	ســنگی	ق مشــاهده	کنن
مطبــخ،	بیــرون	آن	قابل	مشــاهده	هســت	امــا	فــردی	کــه	بیــرون	

ــد. ــاهده	کن ــت	مش ــخ	را	نمی	توانس ــتاده	درون	مطب ایس
ــن	مشــخصات	فیزیکــی،	ســبک	 ــی	ادامــه	داد:	مجمــوع	ای منیعات
ــر	روی	 ــه	ب ــکیل	داده	ک ــه	تش ــی	را	در	دوره	قاجاری ــی	خاص زندگ
معمــاری	خانــه	آن	دوران	تأثیرگــذار	بــوده	اســت	کــه	از	آن	به	عنــوان	

ــود. ــاد	می	ش ــا«	ی ــا	و	نبایده »بایده
امـا	اکنـون	خانه	هـای	جدیـد	فاقـد	روح	معمـاری	شـیراز	هسـتند،	
معمـاری	که	بـا	فرهنـگ	و	اصالت	مـردم	ایـن	سـرزمین	همخوانی	

نـدارد	و	هـرروز	بـر	غلظـت	غربـی	شـدنش	افـزوده	می	شـود.

امــروز	دیگــر	از	»پیــر	نشــین«	خبــری	نیســت	و	جــای	آن	را	موانعی	
قــرار	داده		و		تهدیــد	کرده	انــد	کــه	اگــر	در	کنــار	خانه	ماشــین	خــود	را	
پــارک	کنیــد	خــودروی	تــان	را	پنچــر	می	کنیــم،	چنیــن	می	کنیــم	

ــم! ــان	می	کنی و	چن
امــروز	خبــری	از		هشــتی	نیســت،	مطبــخ	بــا	پنجره	هــای	ســنگی	
پذیرایــی	خانــه	 وارد	 به	جایــش	یک	راســت	 جــدا	نشــده	اند	
می	شــوید	و	آشــپزخانه	های	اوپــن	هــم	از	بیــرون	پیداســت	هــم	از	

ــده	نشــود. ــه	دی ــرای	اهــل	خان ــا	هیــچ	حریمــی	ب داخــل	ت
از	 برخــورداری	 از	ویژگی	هــای	خانــه	هــای	شــیراز	 یکــی	
ــه	قاجــاری	بنــا	 ــود	کــه	در	هــر	خان آیینه	کاری	هــای	بســیار	زیبــا	ب

بــر	وضعیــت	مالــی	صاحب	منــزل	وجــود	داشــت.
ــاری	 ــوان	روح	معم ــه	می	ت ــه	چگون ــوص	اینک ــی	در	خص منیعات
ــت:	در	 ــم	گف ــرد	ه ــاری	ک ــد	ج ــازی	های	جدی ــم	را	در	خانه	س قدی
ــل	 ــژه	ای	قائ ــرای	خانه	هایشــان	اهمیــت	وی ــه	مــردم	ب دوره	قاجاری
ــی	 ــت«	می	آید-جای ــه	از	واژه	»منزل ــزل«	ک ــد،	»من ــد	بودن و	معتق
بــرای	آســایش	روانــی	و	روحــی	انســان-	بــه	همیــن	منظــور	بــرای	

ــژه	ای	داشــتند. زیباســازی	آن	معمــاری	وی
ــه	هــای	شــیراز	برخــورداری	 وی	گفــت:	یکــی	از	ویژگی	هــای	خان
از	آیینه	کاری	هــای	بســیار	زیبــا	بــود	کــه	در	هــر	خانــه	قاجــاری	بنــا	
ــی	کــه	 ــزل	وجــود	داشــت	و	آن	های ــی	صاحب	من ــر	وضعیــت	مال ب
وضعیــت	مالــی	بهتــری	داشــتند	حتــی	یــک	تــاالر	بــه	نــام	تــاالر	

ــد. ــز	ایجــاد	می	کردن ــه	نی آیین
ایــن	فعــال	میــراث	فرهنگــی	فــارس	ادامــه	داد:	ایــن	زیبایی	هــای	
ــه	ایجــاد	 ــی	خان بصــری،	نقــش	خاصــی	در	آرامــش	و	نشــاط	اهال

ــت. ــرده	اس می	ک
وی	افــزود:	در	معمــاری	امــروزی	به	جــای	اینکــه	از	نورپردازی	هــای	
ــوان	 ــود	می	ت ــتفاده	ش ــی	اس ــاری	غیربوم ــا	معم ــت	و	ی گران	قیم
ــی	و	 ــه	های	رنگ ــه	کاری،	شیش ــل	آیین ــی	مث ــای	قدیم از	روش	ه
ازاین	دســت	بهــره	بــرد	کــه	نوعــی	آرامش	دهنــده	روح	انســان	نیــز	
بــه	شــمار	مــی	رود.	ازایــن	رو	در	معمــاری	جدیــد	از	تزئینــات	ســنتی	
ــه	 ــرد	ک ــتفاده	ک ــده	اس ــق	دهن ــر	تطاب ــوان	عنص ــوان	به	عن می	ت
به	مراتــب	هزینه	هــای	کمتــری	از	تزئینــات	معمــاری	جدیــد	ماننــد	

نورپــردازی	،	ســقف	های	کاذب	و	...	دارد.
یــک	عضــو	هیئت	علمــی	دانشــگاه	شــیراز	نیــز	در	رابطــه	بــا	تأثیــر	
ــن	 ــا	و	همچنی ــی	آن	ه ــط	اجتماع ــر	رواب ــردم	ب ــی	م ــبک	زندگ س
ــاری	 ــرد:	معم ــان	ک ــخ	بی ــول	تاری ــا	در	ط ــاری	خانه	ه ــوه	معم نح
بــا	فرهنــگ	ارتبــاط	متقابــل	دارد	و	فرهنــگ	هــر	شــهری	متأثــر	از	
ــگ	 ــر	از	فرهن ــم	متأث ــاری	ه ــال	معم ــاری	هســت،	درعین	ح معم

ــت. اس
مصطفــی	ندیــم	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تغییــر	معمــاری	در	یک	شــهر	
ــه	عوامــل	مختلفــی	بســتگی	دارد،	افــزود:	مثــًا	وقتــی	مصالــح	 ب
ــذارد	 ــر	می	گ ــاری	تأثی ــک	معم ــاً	روی	ی ــود	مطمئن ــوض	می	ش ع
ــر	دوره	 ــر	در	اواخ ــرن	اخی ــک	ق ــی	ی ــیراز	ط ــاق	در	ش ــن	اتف همی
ــت	 ــای	خش ــتر	و	به	ج ــز	بیش ــتفاده	از	فل ــی	اس ــاد،	وقت ــار	افت قاج
ــم	و	 ــوار	کوچــک	و	ک ــت	دی ــرز	و	ضخام ــتفاده	شــد،	ج ــر	اس از	آج

ــد. ــه	ش ــه	اضاف ــای	خان ــه	فض ــال	ب درعین	ح

lورود ماشــین، معمــاری را بــه شــدت تحــت تاثیــر 
ــی  ــه ای طراح ــه گون ــد ب ــه بای ــون خان ــرار دارد چ ق
مــی شــد کــه فضایــی بــرای ماشــین تعبیــه شــود
ــی	مهــم	در	 ــوان	عامل ــردم	به	عن ــه	زندگــی	م وی	از	ورود	خــودرو	ب
ــه	 ــوان	نمون ــت:	به	عن ــرد	و	گف ــز	یادک ــا	نی ــاری	خانه	ه ــر	معم تغیی
ــرار	دارد	چــون	 ــر	ق ورود	ماشــین،	معمــاری	را	به	شــدت	تحــت	تأثی
ــرای	 ــی	ب ــه	فضای ــد	ک ــی	می	ش ــه	ای	طراح ــد	به	گون ــه	بای خان
ماشــین	تعبیــه	شــود،	درنتیجــه	ایــن	معمــاری	و	فضــای	حیــاط	که	
ــرف	 ــرار	دارد	و	ط ــه	ق ــرف	خان ــود	اآلن	یک	ط ــی	ب ــًا	چندضلع قب
دیگــر	حیــاط	باغچــه،	درخــت	و	جــای	ماشــین	پیش	بینــی	شــد	و	

بدیــن	ســبب	معمــاری	دســتخوش	تغییــرات	شــدید	شــد.
ندیــم	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــا	تغییــر	شــیوه	زندگــی	مــردم	معماری	
هــم	خودبه	خــود	عــوض	شــد،	افــزود:	همچنیــن	روابــط	اجتماعــی	
نیــز	بــا	تحــوالت	در	طــول	دوران	تغییــر	پیــدا	کــرد	و	خانواده	هــای	
تیــره	ای	بــه	خانــواده	هســته	ای	کــه	مختــص	یــک	خانــواده	اســت	

تبدیــل	شــد.
ــًا	 ــاره	توضیــح	داد:	قب ایــن	اســتاد	تاریــخ	دانشــگاه	شــیراز	دراین	ب
ــی	 ــه	زندگ ــدد	در	خان ــای	متع ــا	خانواده	ه ــتری	ب ــت	بیش جمعی

ویژگی های خاص معماری شیراز با نگاهی به دوره قاجاری

نمای	بیرونی	خانه	ها	آجری	و	ساده	است	و	تنها	بخش	تزئینی	نمای	بیرون	سردرها	است.

هشتی	خانه	ها	عموماً	به	شکل	چهارضلعی	و	مستطیل	است	که	یک	فضای	خصوصی	برای	یک	خانه	ایجاد	
کرده	است.	راه	پله	ورودی	به	پشت	بام	نیز	در	این	فضا	تعبیه	شده	است.

حیاط	ها	در	حدود	یک	متر	از	سطح	زمین	پایین	ترند	که	به	علت	های	گوناگونی	مثل	بهره	گیری	از	تعدیل	
حرارت	زمین،	استحکام	در	مقابل	زلزله،	بهره	گیری	از	خاک	زمین	برای	ساخت	وساز	خانه	و	دسترسی	آسان	

به	آب	قنات	را	می	توان	برای	آن	برشمرد.

استفاده	از	کاشی	های	منقوش	و	نقش	دار	)نقوش	اساطیری	که	نو	درباری	در	دوره	قاجاریه	عناصر	تزئینی	و	
نماکاری	معماری	تحت	تأثیر	عناصر	غربی	قرار	می	گیرد.(

استفاده	از	رنگ	قرمز	ارغوانی	در	کاشی	های	خشتی	هفت	رنگ.

بهره	گیری	از	خانه	های	حیاط	مرکزی	و	درون	گرا.

حوض	و	باغچه	در	امتداد	محور	طولی	حیاط	ساخته	شده	است.
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می	کردنــد	چــون	امنیــت	کــم	بــود	و	هرچــه	خانواده	هــای	
ــا	 ــا	اآلن	ب ــد	ام ــر	بودن ــردم	در	امان	ت ــد	م ــتر	می	ش ــه	بیش یک	خان

ــرد. ــدا	ک ــعه	پی ــواده	هســته	ای	توس ــت	بیشــتر	خان امنی
ــر	 ــاغل	اداری	و	دوای ــر	مش ــن	ام ــا	ای ــان	ب ــت:	هم	زم ــم	گف ندی
دولتــی	بیشــتر	شــد،	افــراد	بیشــتری	بــه	اســتخدام	دولــت	درآمدنــد	
و	درنهایــت	نقدینگــی	بیشــتر		شــد	و	پیامد	همــه	آن	ضربــه	خوردن	
خانــواده	تیــره	ای	بــود	و	در	پــی	آن	خانواده	هســته	ای	شــکل	گرفت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	محصــول	ایــن	رویدادهــا	ایــن	بــود	کــه	
ــن	 ــر	ای ــت	و	ب ــواده	ای	شــکل	گرف ــک	خان ــواده	هســته	ای	و	ت خان
اســاس	خانه	هــای	قدیمــی	کــه	محــل	زیســت	چنــد	خانــواده	بــود	
ــر	و	تحــوالت	 ــن	تغیی ــزود:	ای ــودش	را	از	دســت	داد،	اف ــرد	خ کارک
ــای	 ــرا	حمام	ه ــورد	زی ــم	خ ــز	رق ــا	نی ــام	در	خانه	ه ــاد	حم ــا	ایج ب
عمومــی	از	بیــن	رفتنــد	و	در	پــی	آن	روابــط	اجتماعی	و	همبســتگی	

مــردم	نیــز	رو	بــه	ضعــف	گذاشــت.
ــر	 ــوان	در	معمــاری	امــروزی	تغیی ــه	می	ت وی	گفــت:	اینکــه	چگون
ایجــاد	و	فرهنــگ	گذشــته	را	وارد	معمــاری	جدیــد	کنیــم	بایــد	گفت	

ــه	ای	 ــوان	خان ــی	نمی	ت ــر	داد	یعن ــوان	تغیی ــا	را	نمی	ت ــی	چیزه برخ
ــاز	جامعــه	 ســاخت	کــه	در	آن	پارکینــگ	نباشــد	چــون	ماشــین	نی

امــروز		اســت.

lبرقراری ارتباط بین معماری سنتی و مدرن
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	بیــان	کــرد:	امــا	می	توانیــم	یکســری	المان	هــا	
را	در	منــازل	بــه	ســمت	فرهنــگ	ســنتی	و	قدیمــی	پیش	ببریــم،	در	
دکوراســیون	تغییراتــی	ایجــاد	کنیــم	که	بــا	فرهنــگ	اصیــل	ایرانی	
خودمان	همخوانی	بیشــتری	داشــته	باشــد	نظیــر	اینکــه	حوضی	در	
حیــاط	بســازیم	و	یــا	دکــور	را	بــا	ســنت	های	ایرانــی	تزئیــن	کنیــم	

یــا	از	آیینــه	کاری	بــرای	تزئیــن	خانــه	بهــره	ببریم.
ــا	ایــن	کار	هــم	هنرهــای	اصیــل	و	ســنتی	را	 ــان	کــرد:	ب ــم	بی ندی
احیــاء	می	کنیــم	و	هــم	اینکــه	به	نوعــی	تاریــخ	را	وارد	منــازل	کــرده	

ــم. ــا	بازمی	گردانی ــه	خانه	ه ــی	را	ب ــگ	غن و	فرهن
در	ایـن	رهگذر	فریدون	فعالی	کارشـناس	میراث	فرهنگی	و	مدیرکل	
سـابق	میـراث	فرهنگی	اسـتان	فـارس	نیـز	در	خصـوص	چگونگی	
برقـراری	ارتباط	بین	معماری	سـنتی	و	مـدرن	گفت:	با	برقـراری	پل	
ارتباطی	بیـن	معماری	سـنتی	و	مـدرن	می	توان	شـیوه	های	منطقی	

برای	آسـایش	و	آرامش	انسـان	ها	را	فراهـم	آورد.
وی	گفـت:	به	طـور	مسـلم	معمـاری	سـنتی	ایرانـی	از	نسـل	های	
معمـاری	پایـدار	اسـت	کـه	به	کارگیـری	درسـت	آن	در	کارکردهای	
مختلـف	می	تواند	بازتاب	مناسـبی	بـر	معماری	مدرن	داشـته	باشـد.
فعالـی	گفـت:	بـرای	ایـن	منظـور	کافی	اسـت	نگـرش	جامـع	و	بوم	
گرایانـه	و	بـا	توجه	بـه	الگوی	موجـود	در	فضاهای	سـنتی	هر	منطقه	

طراحـی	و	اثـری	نـو	پدیـد	آورد	کـه	معرف	هویـت	ایرانی		باشـد.
وی	ادامــه	داد:	مســلماً	در	اجــرای	روش	هــای	طراحــی	ســاختمان	در	
شــیوه	های	ســنتی	توجــه	بــه	اقلیــم	و	اکولــوژی	مــورد	تأکیــد	بــوده	
اســت	ازایــن	رو	طراحــی	ســاختمان	ها	اگــر	امــروزه	بــا	رویکردهــای	
ســنتی	بــه	بهره	گیــری	از	امکانــات	آب	و	هوایــی	و	انــرژی	طبیعــی	
همــراه	باشــد	می	توانــد	ماننــد	پــل	ارتباطــی	بیــن	معمــاری	ســنتی	

و	مــدرن	عمــل	کنــد.
ــدرن	 ــای	م ــنتی	در	طراحی	ه ــات	س ــتفاده	از	تزئین ــت:	اس وی	گف
مثــل	کاشــی	کاری	و	آیینــه	کاری،	اســتفاده	از	ســقف	های	ســنتی	و...	
می	توانــد	نمونــه	مهمــی	از	تلفیــق	معمــاری	ســنتی	و		مدرن	باشــد.
	به	هــرروی	چــه	بخواهیــم	و	چــه	نخواهیــم	ســبک	زندگــی	در	حال	
ــه	ســمتی	حرکــت	کنیــم	کــه	 ــد	ب ــر	و	تحــول	اســت	امــا	بای تغیی
فرهنــگ	اصیــل	ایرانــی-	اســامی	نیــز	از	معمــاری	خانه	هایمــان	
ــی،		و	 ــود	و	ماه ــوض	ب ــه	در	آن	ح ــاری	ک ــدد،	معم ــت	برنبن رخ
ــا	 ــد	ت ــده	می	ش ــوض	چی ــادور	ح ــه	دورت ــمعدانی	ک ــای	ش گل	ه

ــد. ــی	باش ــاط	ایران ــک	حی ــاً	ی ــا	واقع ــاط	خانه	ه حی

میـراث ایــران
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میـراث ایــران

ــا  ــا ب ــه از آن ه ــی ک ــای ایران ــه باغ ه تکی
عنــوان »کوشــک« نیــز یــاد می شــود 
ــی  ــدان خوش ــال وروز چن ــا ح ــن روزه ای
ندارنــد و برخــی از آن هــا تبدیــل بــه مخروبــه شــده اند؛ ایــن 

ــت.  ــران اس ــهرهای ای ــاغ ش ــدن ب ــره ش ــت خاط حکای

ــهرهایی«	 ــاغ	ش ــتالژی	»ب ــی«	نوس ــاغ«	و	»کوچه	باغ ــه	ب »تکی
اســت	در	جــای	جــای	ایــران،	جایــی	کــه	در	گذشــته	های	
ــت	 ــبزه	و	درخ ــاط	س ــیقی	آب	و	نش ــدای	موس ــدان	دور	ص نه	چن
ــا	 ــود؛	ام ــتی	ب ــای	بهش ــای	زیب ــن	قاب	ه ــدنی	ای ــزای	جدانش اج
ایــن	روزهــا	تکیــه	باغ	هــای	میراثــی	حــال	و	روز	چنــدان	خوشــی	

ــد. ندارن
بروجــرد	را	دیــار	منحصربه	فردتریــن	تکیــه	باغ	هــای	ایرانــی	
می	نامنــد،	اینجــا	هــم	»ترنجســتان«	دارد	کــه	ایــن	روزهــا	
ــه	 ــار«	ک ــنگ	افش ــاغ	»هوش ــه	ب ــم	تکی ــد	و	ه ــری	می	کن دلب
ــه	 ــی	ب ــت	کمک ــزان	زده	دس ــان	خ ــار	همچن ــدن	به ــم	آم به	رغ

ــرد. ــق	بگی ــم	رون ــا	بازه ــد	ت ــاری	می	طلب ی
مطابــق	اظهارنظــر	مســئوالن	از	تعــداد	تکیــه	باغ	هــای	تاریخــی	
ــه	نظــر	می	رســد	به	جــز	 ــده	کــه	ب ــا	باقی	مان بروجــرد	تنهــا	15	بن
تعــداد	معــدودی	بقیــه	در	حــال	تخریــب	هســتند؛	نمونــه	احیــای	
ایــن	تکیــه	باغ	هــا	را	می	تــوان	در	»ترنجســتان«	دیــد	کــه	
ــرای	گردشــگرانی	از	داخــل	و	خــارج	اســتان	اســت. ــه	پذی روزان

lروایت تکیه باغ های رو به افول
امـا	روایـت	تکیـه	باغ	هـای	تاریخـی	بروجـرد	حکایتـی	قابل	تأمل	
اسـت.	مطابـق	مسـتندات	تاریخـی	بخـش	وسـیعی	از	محـدوده	
پیرامـون	شـهر	بروجـرد	به	ویـژه	بخش	هـای	شـمالی	و	غربـی	
درگذشـته	های	نه	چنـدان	دور	توسـط	حصـار	سـبز	و	متراکمـی	از	

باغ	هـای	میـوه	و	اشـجار	مختلـف	پوشـیده	شـده	بـود.
ایــن	باغ	هــا	در	قلــب	خــود	شــاهد	ایجــاد	خانه	هــا	و	تکیــه	
باغ	هــای	تاریخــی	زیبایــی	بــود	کــه	امــروزه	بــه	دلیــل	گســترش	
ــه	 ــا	ب ــب	و	ی ــا	تخری ــارف	ی ــرات	غیرمتع ــهر	و	تغیی ــه	ش بی	روی
فضــای	مســکونی	تبدیل	شــده	تــا	ایــن	بافــت	زیبــای	تاریخــی	و	
ــه	باغ	هــای	تاریخــی	 ــار	خان طبیعــی	شــهر	بروجــرد	به	عنــوان	دی

ــی	شــود. ــران	دســتخوش	نامایمــات	فراوان ای
کوچــه	باغاتــی	کــه	روزگاری	بیــش	از	۲00	هکتار	از	وســعت	شــهر	
ــی	 ــیب	های	فراوان ــی	داد	آس ــاص	م ــود	اختص ــه	خ ــرد	را	ب بروج
ــر	پیکــره	آن	هــا	وارد	آمــده	اســت	و	 در	طــول	چنــد	دهــه	اخیــر	ب

ــت	داده	اند. ــه	ازدس ــود	را	رفته	رفت ــت	خ هوی
ــا	را	وارد	 ــی،	م ــگ	گیاه ــای	تن ــق	کوچه	ه ــه	از	طری ــی	ک باغات
ســرزمین	بکــری	می	کــرد	و	بــرای	هــر	بیننــده	ای	قابل	بــاور	نبــود	
کــه	ایــن	ظرفیــت	بکــر	و	بهشــت	گونــه	توســط	بشــر	خاقانــه	
ــری	 ــر	نظ ــا	ه ــا	ب ــده	ت ــینی	خلق	ش ــی	ماش ــک	زندگ ــار	ی در	کن
تابلــوی	رنــگ	آلــود	و	خیره	کننــده	از	آن	در	ذهــن	تداعــی	گــردد	و	

ــد. ــود	بربای ــوی	خ ــم	ها	را	به	س چش
	

lترنجستان بروجرد
ایــن	کمربنــد	ســبز	درگذشــته		عــاوه	بــر	ارزش	اقتصــادی	بــاال،	
ــش	 ــه،	نق ــاس	قابل	توج ــی	در	مقی ــرات	باغ ــوه	و	ثم ــد	می تولی
تلطیــف	کننــده	هــوا	و	ریه	هــای	شــهر	را	هــم	بــه	عهــده	داشــته	و	
باوجودایــن	انبــوه	اشــجار	بروجــرد	بــه	دیــار	تابســتان	های	بســیار	

خنــک	و	بهــار	دل	نشــین	شــهرت	داشــته	اســت.
ــاری	 ــدی	و	معم ــای	کالب ــه	ویژگی	ه ــه	ب ــا	توج ــا	ب کوچه	باغ	ه
شــهر	تاریخــی	بروجــرد	همــواره	جــزء	جدانشــدنی	شهرســازی	و	
معمــاری	شــهر	بوده	انــد	به	گونــه	ای	کــه	بخشــی	از	آثــار	تاریخــی	
ثبت	شــده	در	بروجــرد		بــه	تکیــه	باغــات	بروجــرد	مربــوط	

ــاظ	 ــه	لح ــی	ب ــات	ایران ــاوت	از	باغ ــه	متف ــه	نمون ــود	ک می	ش
ــتند. ــی	هس طراح

اینجا دیگر قلب زندگی نمی تپد
امــروز	تکایــای	کوچــه	باغــات	بروجــرد	بــه	مخروبه	هایــی	
ــه	درد	مــی	آورد،	روزگاری	 تبدیل	شــده	کــه	دل	هــر	بیننــده	ای	را	ب
در	ایــن	تکایــا	زندگــی	مــوج	مــی	زد	و	مــردم	در	آن	هــا	بــه	زندگــی	

ــد. ــداری	مشــغول	بودن و	باغ
کوچه	باغ	هــای	بروجــرد	بــه	دلیــل	هجــوم	ساخت	وســازهای	
ــه	 ــا	ب ــی	از	آن	ه ــرروز	یک ــده	اند	و	ه ــب	رانده	ش ــه	عق ــهر	ب ش
ــورت	 ــی	ص ــر	در	حال ــن	ام ــود	و	ای ــل	می	ش ــه	ای	تبدی مخروب
ــردن	 ــی	ک ــانه	خال ــا	ش ــدام	ب ــر	هرک ــان	ام ــه	متولی ــرد	ک می	گی
ــه	امــر	 ــار	مســئولیت،	از	دســتگاه	های	دیگــر	می	خواهنــد	کــه	ب ب

ــد. ــدام	کنن ــات	اق ــه	باغ ــن	کوچ ــای	ای ــت	و	احی مرم
ــود	 ــه	خ ــر	ب ــای	منحص ــا	ویژگی	ه ــی	ب ــای	تاریخ ــود	تکای وج
ــران	را	 ــرب	ای ــی	در	غ ــات	ایران ــاوت	از	باغ ــکلی	متف ــته	ش توانس
بــه	نمایــش	بگــذارد	کــه	از	ایــن	جنبــه	ایــن	موضــوع	هــم	قابلیت	
مطالعاتــی	دارد	و	هــم	قابلیــت	گردشــگری	کــه	آن	گونــه	کــه	بایــد	

ــه	نشــده	اســت. ــن	موضــوع	پرداخت ــه	ای ــون	ب تاکن
	

lتکیه هوشنگ افشار
موضوعـی	کـه	در	سـال	های	اخیر	به	احـداث	تنها	یک	بـاغ	خانواده	
در	بخـش	کوچکـی	از	کوچـه	باغـات	بروجـرد	تحـت	نـام	»بـاغ	
دیـده	ور«	ختم	شـد	و	آن	گونه	که	بایـد	این	ظرفیت	گردشـگری	نه	

بـه	آن	پرداختـه	شـد	و	نـه	از	آن	بهره	برداری	شـد.

lحال تکایای کوچه باغات خوش نیست
دو	تکیــه	تاریخــی	در	بــاغ	خانــواده	بروجــرد	کــه	یکــی	از	تکایــای	
تاریخــی	در	تملــک	شــهرداری	اســت	و	تکیــه	تاریخی	»دیــده	ور«	
ــه	شــهرداری	بروجــرد	 کــه	توســط	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	ب
واگذارشــده	اســت	ایــن	روزهــا	اصــًا	حــال	وروز	خوشــی	نــدارد	و	
ــای	 ــا	ویژگی	ه ــی	ب ــر	تاریخ ــار	کم	نظی ــن	آث ــی	رود	ای ــم	آن	م بی
ــرای	 ــی	ب ــال	بی	توجه ــود	در	خ ــی	خ ــی	و	برونگرای درون	گرای

همیشــه	از	بیــن	برونــد.
اوضــاع	در	تکیــه	هوشــنگ	افشــار	هــم	تعریفــی	نــدارد،	ایــن	بنای	
تاریخــی	در	باغــی	به	همیــن	نــام	ابعــاد	آن	۸/5*15	و	حــدود	1۲0	
متــر	مســاحت	داشــته	کــه	بــه	شــیوه	برونگــرا	احداث	شــده	اســت.	

مصالــح	عمــده	به	کاررفتــه	در	بنــا	شــامل	خشــت	خــام	به	عنــوان	
شــالوده	دیوارهــا،	آجــر	جهــت	نماســازی	و	کــف	فــرش	و	چــوب	

ــا	اســت. جهــت	پوشــش	ســقف	ها	و	در	و	پنجره	ه
بنــای	مذکــور	دارای	ســه	طبقه	ســاختمان	و	یــک	حیاط	خلــوت	در	
ضلع	شــمال	اســت	کــه	باغــی	بــه	مســاحت	تقریبــی	دو	هکتــار	با	
درختــان	میــوه	پیرامــون	آن	وجــود	دارد.	نکتــه	مهــم	در	خصــوص	
خانه	هــای	درون	باغــی	بروجــرد	ایــن	اســت	کــه	حالــت	ارگانیــک	
ــاغ	 ــه	ب ــه	ب ــدون	توج ــا	ب ــته	و	بن 	داش ــدهـ	 ــکل	گیرن ــود	ش ـ	خ
پیرامــون	و	احتمــااًل	بعــد	از	احــداث	بــاغ	ساخته	شــده	و	هیچ	گونــه	

طراحــی	در	ایــن	خصــوص	صــورت	نگرفتــه	اســت.
ــای	 ــر	بناه ــه	در	اکث ــت	ک ــی	اس ــای	خاص ــا	دارای	ویژگی	ه بن
مشــابه	در	بروجــرد	مشــاهده	می	شــود.	نخســت	اینکــه	در	
ــته	 ــه	داش ــت	قرین ــه	حال ــده	ک ــیوه	ای	طراحی	ش ــه	ش ــرون	ب بی
ــا	 ــدام	از	فضاه ــف	هیچ	ک ــات	مختل ــل	طبق ــه	در	داخ درصورتی	ک
ــازی	 ــه	نماس ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــند.	دوم	اینک ــم	نمی	باش ــه	ه قرین
ــوه	 ــه	جل ــک	طبق ــورت	ی ــف	و	اول	به	ص ــات	همک ــرون	طبق بی
می	کنــد.	تصاویــر	موجــود	در	ایــن	گــزارش	مربــوط	بــه	مخروبــه	

ــت. ــرد	اس ــه	در	بروج ــن	تکی ــدن	ای ش
تکایــای	بروجــرد	محــل	اســتراحت	و	کوشــک	صاحبــان	باغــات	
ــه	 ــی	آن	ب ــیوه	طراح ــان	ش ــر	کارشناس ــه	نظ ــت	و	ب ــوده	اس ب
قرن	هــا	پیــش	بازمی	گــردد	به	مرورزمــان	کاربــری	خــود	را	از	

ــرده	اســت. ــل	ک ــی	تبدی ــک	کوشــک	باغ ــه	ی ــه	ب تکی
ــان	 ــاغ	هشت	بهشــت	اصفه ــد	همچــون	ب ــه	می	توان ــی	ک تکایای
ــا	 ــی	شــود،	اگــر	ظرفیت	هایــش	شــکوفا	شــود،	ام جــذاب	و	دیدن
آن	چیــزی	کــه	از	نشــان	می	دهــد	بــه	نظــر	فاصلــه	بســیار	زیــادی	
ــات	بروجــرد	 ــه	باغ ــای	موجــود	در	کوچ ــا	شــکوفایی	ظرفیت	ه ت
ــل	آن	 ــن	فص ــوان	زیباتری ــوز	نمی	ت ــه	هن ــی	ک ــود	دارد	باغات وج
را	انتخــاب	کــرد	چراکــه	فصــل	فصلــش	رقــص	رنگ	هــا	میــان	

شاخه	هاســت.

lهجوم ساخت وسازها به کوچه باغات بروجرد
حجــت	الــه	یارمحمــدی	رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	
صنایع	دســتی	و	گردشــگری	بروجــرد	در	ایــن	رابطــه	در	ســخنانی	
ــان	اینکــه	شــهر	بروجــرد	از	گذشــته	توســط	یــک	محــدوده	 بابی
ــی	 ــمال	غرب ــمالی	و	ش ــمت	ش ــژه	در	قس ــر	به	وی ــات	مثم باغ
محصــور	بــوده	اســت	اظهــار	داشــت:	ایــن	حصــار	ســبز	پرحجــم	
در	طــول	تاریــخ	بــا	توجــه	بــه	توســعه	شــهرها	و	برداشــته	شــدن	

خزان تکیه باغ های منحصربه فرد ایرانی؛  بناهای میراثی مخروبه شد
پویا   اتحاد
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ــده	اند. ــب	رانده	ش ــه	عق ــهرها	ب ــار	ش حص
وی	بابیــان	اینکــه	شــهرها	کــه	توســعه	پیداکرده	انــد	فضــای	ســبز	
شــهری	نیــز	تخریب	شــده	اســت	گفــت:	کســانی	کــه	عاقه	منــد	
بــه	احــداث	بــاغ	و	باغــداری	و	فعالیــت	در	ایــن	حــوزه	بودنــد	بــه	

ــد. ــاغ	کرده	ان ــاد	ب ــد	و	ایج ــر	رفته	ان عقب	ت
	رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
بروجــرد	همچنیــن	بــا	اشــاره	بــه	وضعیــت	تکایا	نیــز	بیان	داشــت:	
در	دل	همیــن	کوچــه	باغــات	یــک	ســاختمان	توســط	مالکیــن	و	
ــه	از	 ــده	ک ــاخته	می	ش ــداری	س ــت	باغ ــه	فعالی ــدان	ب عاقه	من
ــًا	 ــرده	و	روش	آن	کام ــت	نمی	ک ــز	تبعی ــی	نی ــازی	ایران ــاغ	س ب

ــت. ــوده	اس ــکل	دهنده	ب ــود	ش ــک	و	خ ارگانی
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	و	صنایع	دســتی	
بروجــرد	ادامــه	داد:	ســابقه	ســاختن	فضاهــا	و	بناهایــی	در	
ــه	 ــران	ب ــتراحت	در	ای ــرج	و	اس ــرای	تف ــا	ب ــه	باغ	ه ــل	محوط داخ

برمی	گــردد. طوالنــی	 ســال	های	
یارمحمـدی	اظهـار	کـرد:	این	گونـه	بناها	کـه	از	آن	هـا	در	اصطاح	
معماری	سـنتی	به	عنوان	»کوشـک«	نام	برده	می	شـود	معمـواًل	به	
افـراد	و	اشـخاصی	کـه	دارای	موقعیـت	مهـم	اجتماعی،		مالـی	و	یا	
حکومتـی	بوده	انـد	تعلق	داشـته	و	به	گونـه	ای	طراحی	می	شـدند	که	
به	تمام	جهات	بیرون	اشـراف	داشـته	و	محل	مناسـب	و	دلگشـایی	

برای	اسـتراحت	باشند.
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
بروجــرد	بابیــان	اینکــه	ایــن	عقــب	رانــده	شــدن	فضاهــای	ســبز	
به	ویــژه	باغــات	در	طــول	تاریــخ	بروجــرد	دو	تــا	ســه	مرتبــه	تکــرار	
شــده	اســت	گفت:	بخشــی	از	بروجــرد	کــه	مجموعــه	ای	متراکم	از	
ایــن	باغــات	دارد	بــه	دلیــل	همیــن	تراکــم	باغــات	و	فاصله	هــای	
ــده	 ــر	پرش ــط	معاب ــود	دارد	و	توس ــات	وج ــن	باغ ــه	بی ــی	ک کم

به	عنــوان	کوچه	باغــی	از	آن	هــا	یــاد	می	شــود.

ــازها  ــای ساخت وس ــر پ ــه زی ــی ک ــه باغات lکوچ
ــدند ــب ش تخری

ــین	رو	 ــدام	ماش ــر	هیچ	ک ــن	معاب ــه	ای ــان	اینک ــدی	بابی یارمحم
نیســتند	گفــت:	عمــوم	مــردم	تنهــا	از	معابــر	بیــن	باغــات	عبورمی	
کردنــد	و	ایــن	محــدوده	تحــت	عنــوان	کوچه	باغــی	از	آن	هــا	یــاد	

می	شــود.
وی	بـا	تأکید	بر	اینک	متأسـفانه	بعدازاین	اینکه	شـهرها	گسـترش	
پیداکرده	و	گسـترش	سـاخت	سـاز	بخشـی	از	این	باغات	را	تخریب	
کرده	اسـت	گفت:	متأسـفانه	این	اتفاق	در	سنوات	گذشـته	رخ	داده	و	
محـدوده	گسـترده	ای	از	باغات	مثمر	و	پردرخت	پوشـیده	شـده	بود	

با	ساخت	وسـازها	تخریب	شـده	اسـت.
یاراحمــدی	بابیــان	اینکــه	ســاختمان	تکایــا	در	ســه	طبقه	

احداث	شــده	اند	گفــت:	ســاختمان	زیریــن	کــه	بــا	ارتفــاع	کمتــر	و	
طاق	هــای	ضربــی	ایجادشــده	معمــواًل	بــرای	دپــوی	محصــوالت	
ــی	 ــزار	باغ ــایل	و	اب ــا،	وس ــام	و	مرکب	ه ــداری	احش ــی،	نگه باغ

ــت. ــه	اس ــرار	می	گرفت ــتفاده	ق مورداس

lتکیه باغات بروجرد از بین رفتند
وی	بابیــان	اینکــه	همچنیــن	طبقــه	بــاالی	آن	بــا	ســقف	
کوتاه	تــری	احــداث	می	شــده	و	در	فصــل	ســرد	ســال	از	آن	
ــوم	 ــر	و	س ــه	باالت ــقف	طبق ــت:	س ــت	گف ــده	اس ــتفاده	می	ش اس
ــته	و	 ــاط	داش ــاغ	ارتب ــا	ب ــده	و	ب ــداث	می	ش ــر	اح ــی	بلندت از	کم
ــاغ	 ــا	فضــای	ســبز	ب ــاط	ب ــرای	ارتب ــرم	ســال	ب در	فصل	هــای	گ

مورداســتفاده	قــرار	می	گرفتــه	اســت.
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
ــاغ	 ــه	ب ــان	اینکــه	در	شــهر	بروجــرد	حــدود	50	تکی بروجــرد	بابی
ــه	دلیــل	توســعه	شــهر	 شناسایی	شــده	اســت	گفــت:	متأســفانه	ب
و	هجــوم	انبوه	ســازی	و	ساخت	وســاز	مســکونی	بــه	شــبه	باغــات	

ــد. ــن	رفته	ان ــا	از	بی ــیاری	از	تکای بس

lتبدیل تکیه باغ »افشار« به مخروبه
ــن	 ــورد	از	ای ــد	م ــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	چن یارمحمــدی	بابی
ــوم	 ــه	مرح ــی«،	تکی ــوم	»وثق ــه	مرح ــال	تکی ــا	به	عنوان	مث تکای
ــود	 ــرد	وج ــده	ور«	در	بروج ــار«	و	»دی ــه	»افش ــدی«،	تکی »بیرجن
ــده	 ــن	برن ــیل	از	بی ــن	س ــا	از	ای ــبختانه	این	ه ــت:	خوش ــد	گف دارن
ساخت	وســازها	رهایــی	یافته	انــد	و	نجــات	پیداکرده	انــد	واالن	

هــم	ســرپا	هســتند.
وی	بابیــان	اینکــه	یکــی	از	تکایایــی	کــه	شــرایط	بــدی	دارد،	تکیه	
ــاغ	توســط	مدیریــت	عمــران	شــهری	 »افشــار«	اســت	گفــت:	ب
ــی	 ــه	باغ ــه	مخروب ــه	آن	نیم ــان	تکی ــده	و	از	آن	زم خریداری	ش

ــده	اســت. مان
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
ــن	 ــود	ای ــرد	می	ش ــی	صــورت	گی ــر	عزم ــد	کرد:اگ ــرد	تأکی بروج
ــی	و	 ــر	تاریخ ــک	اث ــوان	ی ــرد	و	به	عن ــت	ک ــاغ	را	مرم ــه	ب تکی

ــرد. ــداری	ک ــظ	و	نگه ــی	آن	را	حف فرهنگ

lتخریب کوچه باغ ها توسط افراد سودجو
روح	الـه	نظـر	پـور	عضـو	شـورای	اسـامی	شـهر	بروجـرد	نیـز	
در	ایـن	رابطـه	در	سـخنانی	بابیـان	اینکـه	باغ	هـا	و	فضای	سـبز	
بروجـرد	با	اقدامـات	افراد	سـودجو	در	معـرض	تهدیـد	و	تخریب	
قـرار	دارنـد	اظهـار	داشـت:	ایـن	امـر	خیانتـی	بـه	نسـل	آینـده	

اسـت.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	ضــرورت	شناســنامه	دار	کــردن	باغــات	و	درختان	

بروجــرد	بیــان	داشــت:	ایــن	امــر	می	توانــد	جلــوی	تغییــر	کاربــری	
ــه	را	در	 ــکوک	و	عامدان ــوزی	های	مش ــی	آتش	س ــا	و	حت عرصه	ه

ــه	بگیرد. ــن	زمین ای
ایــن	عضو	شــورای	اســامی	شــهر	بروجــرد	بــا	تأکید	بر	ضــرورت	
برخــورد	بــا	متخلفــان	در	ایــن	زمینــه	گفــت:	همچنین	بایــد	جلوی	
ساخت	وســازها	و	ویــا	ســازی	ها	را	در	منطقــه	گلدشــت	بروجــرد	
ــدی	 ــئوالن	به	طورج ــوی	مس ــد	از	س ــر	بای ــن	ام ــه	ای ــت	ک گرف

پیگیــری	شــود.
ــه	 ــه	ب ــان	اینک ــخنانی	بابی ــز	در	س ــرد	نی ــهردار	بروج ــفی	ش یوس
ــک	های«	درون	 ــا«	و	»کوش ــگری	»کوچه	باغی	ه ــاظ	گردش لح
آن	از	جلوه	هــای	معمــاری	و	هنــر	طبیعــی	نــاب	شــهر	بروجــرد	بــه	
ــت	 ــن	ظرفی ــوز	ای ــود	هن ــت:	بااین	وج ــان	داش ــد	بی ــمار	می	آی ش
به	عنــوان	مقصــدی	بــرای	ســفر	گردشــگران	بروجــرد	در	

ــت. ــده	اس ــی	نش ــال	معرف ــف	س ــای	مختل فصل	ه
وی	بابیــان	اینکــه	امــروز	دوســتداران	ســفر	بــه	طبیعــت،	
ــده	از	 ــی	ش ــای	نقاش ــر	زیب ــک	اث ــام	ی ــه	ن ــی«	را	ب »کوچه	باغ
طبیعــت	بروجــرد	می	شناســند	تصریــح	کــرد:	متأســفانه	معرفــی	
ــار	و	 ــل	به ــه	فص ــرد	ب ــتان	بروج ــی	شهرس ــای	طبیع جاذبه	ه
ــهر	در	 ــن	ش ــای	ای ــه	زیبایی	ه ــر	ب ــده	و	کمت ــتان	خاصه	ش تابس

ــت. ــده	اس ــه	ش ــرما	توج ــز	و	س ــل	پایی فص
ــوای	 ــتن	آب	وه ــا	داش ــرد	ب ــه	داد:	بروج ــرد	ادام ــهردار	بروج ش
مطلــوب	پاییــزی	و	زیبایــی	ســفیدپوش	شــدن	زمیــن	در	زمســتان	

ــر	کشــور	اســت. ــن	مناطــق	گردشــگر	پذی از	بهتری

lکوچه باغ های بروجرد ظرفیتی برای سرمایه گذاری
ــا	و	 ــگری	کوچه	باغ	ه ــان	گردش ــاد	کارشناس ــه	اعتق ــرروی	ب به	ه
تکیــه	باغ	هــای	بروجــرد	در	فصــول	مختلف	ســال	ظرفیت	ناآشــنا	
و	مغفــول	در	حــوزه	گردشــگری	ایــن	شــهر	محســوب	می	شــوند	
ــوزه	 ــق	ح ــرای	رون ــی	ب ــا	ظرفیت ــای	آن	ه ــت	و	احی ــه	مرم ک

ــرد	اســت. گردشــگری	بروج
تکیــه	باغــات	بروجــرد	بــا	توجــه	بــه	معمــاری	درون	گــرای	خــود	
دارای	طراحــی	منحصربه	فــرد	از	باغــات	ایرانی	هســتند	کــه	دارای	
جذابیت	هــای	فــراوان	بــرای	عاقه	منــدان	بــه	شــیوه	های	
ــن	 ــد	و	ای ــاب	می	آین ــه	به	حس ــن	منطق ــتگان	در	ای ــی	گذش زندگ
ظرفیــت	ارزشــمند	شــهر	تاریخــی	بروجــرد	کــه	نتیجــه	تفکــرات	
ــر	 ــوده	امــروز	ب ــار	ب اقتصــادی	و	گردشــگری	گذشــتگان	ایــن	دی
ــه	 ــرد	هنرمندان ــی	بروج ــهر	تاریخ ــت	ش ــودی	و	هوی ــد	وج کالب
تأثیرگــذار	خواهــد	بــود	و	می	توانــد	ظرفیــت	خوبــی	بــرای	
ــعه	 ــرد	در	بخــش	توس ــهرداری	بروج ــت	و	ش ــرمایه	گذاری	دول س
ــد	 ــو	و	تولی ــگر	از	یک	س ــذب	گردش ــرای	ج ــات	ب ــت	باغ و	حفاظ

ــی	از	ســوی	دیگــر	باشــد. ــوع	محصــوالت	باغ متن
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میـراث ایــران

اللجیــن عنــوان پایتخــت و شــهر جهانــی 
ایــن  امــا  ســفال را یــدک می کشــد 
روزهــا بــا مشــکلی آشــنا بــه نــام واردات 
محصــوالت چینــی مواجــه اســت کــه در 
ــه خــروج ایــن  ــداوم، منجــر ب صــورت ت
شــهر از فهرســت جهانــی یونســکو 

ــد.  ــد ش خواه

اللجیــن	کــه	بــه	شــهر	گل	و	ســفال	معــروف	اســت	بــا	جمعیتــی	
افــزون	بــر	15	هــزار	نفــر	در	۲3	کیلومتــری	مرکــز	اســتان	همدان	
واقع	شــده	و	بیــش	از	900		واحــد	خــرد،	کوچــک	و	متوســط	
ــتغالی	 ــا	اش ــرامیک	را	ب ــفال	و	س ــروش	س ــل	و	ف ــد،	تکمی تولی
افــزون	بــر	پنــج	هــزار	نفــر،	در	خــود	جــای	داده	اســت	به	گونــه	ای	
ــا	صنعــت	ســفال	و	 کــه	بیــش	از	۶0	درصــد	مــردم	ایــن	شــهر	ب
ســرامیک	اعــم	از	تولیــد،	تکمیــل،	فــروش،	صــادرات،	حمل	ونقــل	

مرتبــط		هســتند.
ــال	 ــه	۷00	س ــک	ب ــازی	نزدی ــینه	سفال	س ــن	دارای	پیش اللجی
اســت	و	در	حــال	حاضــر	ســفال	گری	به	عنــوان	یکــی	از	
ــهرت	 ــدان	ش ــتان	هم ــتی	اس ــته	های	صنایع	دس ــن	رش مهم	تری

جهانــی	دارد.
ســاختار	منحصربه	فــرد	تولیــد	ســفالینه	در	ایــن	شــهر	به	گونــه	ای	
توســط	دســت	توانمنــد	طبیعــت	رقــم	خــورده	اســت	کــه	از	تهیــه	
انــواع	مختلــف	مــواد	اولیــه	تــا	تولیــد،	تکمیــل،	توزیــع	و	درنهایت	
ــام	 ــن	انج ــا	در	اللجی ــی	ی ــرامیک	همگ ــفال	و	س ــادرات	س ص

ــن	شــهر	وجــود	دارد. ــت	انجــام	آن	در	ای ــا	قابلی می	شــود	ی

lنگاهی به روند جهانی شدن اللجین
همیــن	ویژگی	هــا	ســبب	شــد	تــا	از	نیمــه	دوم	ســال	94	
ــهر	 ــوان	ش ــن	به	عن ــدن	اللجی ــت	ش ــر	ثب ــی	ب ــی	مبن زمزمه	های
ــکو	 ــه	داوران	یونس ــا	اینک ــد	ت ــوش	برس ــه	گ ــفال	ب ــی	س جهان
اردیبهشــت	ماه	95	در	شــهر	اللجیــن	حضــور	یافتنــد	و	از	نزدیــک	
تمــام	جوانــب	و	هنــر	سفال	ســازی	در	ایــن	شــهر	را	مــورد	بررســی	

ــد. ــرار	دادن ق
در	نهایــت	زحمــات	و	تاش	هــای	مســئوالن،	هنرمنــدان	
ــن	شــهر	 ــر	نشســت	و	ای ــه	ثم ــی	و	رســانه	های	اســتان	ب اللجین
ــی	 ــازمان	جهان ــت	س ــه	ثب ــفال	ب ــی	س ــهر	جهان ــوان	ش به	عن

ــید. ــکو	رس یونس

		ایــن	امــر	گام	نخســت	در	توســعه	اللجیــن	و	گردشــگری	اســتان	
ــرای	 ــوان	ب ــن	عن ــد	ای ــدی	بای ــه	در	گام	بع ــت	چراک ــدان	اس هم
اللجیــن	حفــظ	شــود	و	در	حــد	یــک	اســم	نباشــد	تــا	همــه	مــردم	
ــند	و	 ــفال	بشناس ــی	س ــهر	جهان ــوان	ش ــن	را	به	عن ــا	اللجی دنی

ــی	باشــد. ــد	جهان ــن	یــک	برن ســفال	اللجی
ــهر	 ــدن	ش ــالگرد	جهانی	ش ــال	و	در	س ــت	ماه	امس ــا	اردیبهش ام
ــتی	 ــاون	صنایع	دس ــق	مع ــور	مطل ــن	نام ــن	بهم ــفال	اللجی س
کشــور	بــه	همــراه	تعــدادی	از	کارشناســان	بــه	اللجیــن	ســفر	
کــرد	و	در	ایــن	ســفر	بابیــان	اینکــه	اللجیــن	بــرای	مــا	خیلــی	
مهــم	اســت	و	بــه	دنبــال	تغییــرات	اساســی	در	راســتای	توســعه	
ــن	 ــوان	کوچک	تری ــن	به	عن ــن	شــهر	هســتیم،	گفــت:	اللجی ای
شــهر	جهانــی	ثبت	شــده	از	قطب	هــای	مهــم	اقتصــادی	

کشــور	اســت.

lدعوت به کار افراد خالق
نامــور	مطلــق	بابیــان	اینکــه	بایــد	بــه	ســمت	دانش	بنیــان	بــودن	
ــه	کار	 ــده	هســتند	را	ب ــوآور	کــه	صاحب	فکــر	و	ای ــراد	ن رفــت	و	اف
ــدان	اســت	 ــار	هنرمن دعــوت	کــرد،	گفــت:	بخــش	دولتــی	در	کن

ــای	 ــاش	الزم	را	در	زمینه	هــای	ارتق ــز	ت ــدان	نی ــد	هنرمن ــا	بای ام
کیفــی	داشــته	باشــند.

ــود	و	 ــر	اینکــه	ســال	گذشــته	ســال	نام	گــذاری	ب ــا	تأکیــد	ب وی	ب
امســال	بایــد	ســال	توســعه	نام	گــذاری	باشــد،	گفــت:	توســعه	بــوم	
گــردی	در	اللجیــن	مناســب	اســت	و	شــهر	بایــد	شــهر	مــوزه	ای	

باشــد.	
یــک	کارشــناس	صنایع	دســتی	اســتان	همــدان	نیــز	بابیــان	اینکه	
ــیاری	دارد	 ــای	بس ــتی	مزای ــی	صنایع	دس ــهرهای	جهان ــت	ش ثب
ــادی	و	 ــای	اقتص ــی	مزای ــاخه	کل ــا	را	در	دوش ــوان	آن	ه ــه	می	ت ک
مزایــای	فرهنگــی	و	اجتماعــی	دســته	بندی	کــرد،	گفــت:	مزایــای	
اقتصــادی	ایــن	دســتاورد	شــامل	معرفــی	محصــوالت	در	ســطح	
جهانــی،	تبدیل	شــدن	بــه	برنــد	بین	المللــی،	فــروش	محصــوالت	
ــدان	و	 ــب	وکار	هنرمن ــق	کس ــت	رون ــی	و	درنهای ــطح	جهان در	س

صنعتگــران	اســت.
احســان	امیــن	پــور	در	خصــوص	وضعیــت	اللجیــن	بــرای	حفــظ	
عنــوان	جهانــی	خــود	گفــت:	نمــای	اصلــی	شــهر	اللجیــن	بایــد	
اصــاح	و	از	فــروش	کاالهــای	غیــر	تولیــدی	اللجیــن	خــودداری	

شــود.
ــد	جشــنواره	مخصــوص	 ــن	بای ــان	اینکــه	اللجی ــور	بابی ــن	پ امی
ســفال	اللجیــن	داشــته	باشــد	و	هنرمنــدان	مطــرح	در	ایــن	حــوزه	

در	آن	شــرکت	کننــد،	گفــت:	آمــوزش	بایــد	توســعه	یابــد.
ــدن	آن	 ــن	از	جهانی	ش ــهر	اللجی ــدن	ش ــی	مان ــت:	جهان وی	گف
ــهر	 ــاختار	ش ــد	در	س ــتا	بای ــن	راس ــت	و	در	ای ــر	اس ــیار	مهم	ت بس
اتفاقــی	بیفتــد	کــه	باعــث	توســعه	هنــر	ســفال	در	اللجیــن	شــود.

lمسئوالن از پیشنهادات مردم بهره بگیرند
امین	پــور	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	هنــر	ســفال	در	اللجیــن	بایــد	بــه	
پیشــرفت	باالیــی	برســد،	تأکیــد	کــرد:	مســئوالن	بایــد	از	فکــر	و	

پیشــنهادات	مــردم	ایــن	شــهر	بهــره	گیرنــد.
ــروش	 ــواردی	شــاهد	ف ــه	اینکــه	در	م ــا	اشــاره	ب ــن	ب وی	همچنی
ســفال	های	چینــی	در	اللجیــن	هســتیم،	افــزود:	چیــن	بســیاری	از	
بازارهــای	دنیــا	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	که	ســفال	و	ســرامیک	
نیــز	شــامل	ایــن	موضــوع	می	شــود	و	بایــد	بــا	بــاال	بــردن	کیفیــت	
ســفال	اللجیــن	از	ورود	ســفال	های	چینــی	بــه	بازارهــای	کشــور	
جلوگیــری	و	به	تدریــج	ســفال	و	ســرامیک	چینــی	پــس	زده	شــود.
وی	در	ایــن	زمینــه	از	دولــت	خواســت	بــا	جلوگیــری	از	ورود	
بی	رویــه	محصــوالت	چینــی	ارزان	قیمــت	اجــازه	ندهــد	تــا	هنــر	

دست درازی چین به اللجین؛ پایتخت جهانی سفال ترک برداشت
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میـراث ایــران

ــود. ــود	ش ــران	ناب ــفالگری	در	ای س
ــدان	 ــتاندار	هم ــفندماه	95	اس ــا	اس ــن	صحبت	ه ــتای	همی در	راس
ــی	و	 ــراث	فرهنگ ــت	اندرکاران	می ــور	دس ــا	حض ــه	ای	ب در	جلس
ــی	در	 ــفال	چین ــه	س ــری	از	عرض ــدان	جلوگی ــتی	هم صنایع	دس
ــاه	 ــه	ماهه	اول	تیرم ــی	س ــد	و	در	فرصت ــتار	ش ــن	را	خواس اللجی
امســال	را	زمــان	بازدیــد	فروشــگاه	های	اللجیــن	و	پلمــب	

ــرد. ــوان	ک ــی	عن ــفال	چین ــده	س ــای	عرضه	کنن مغازه	ه

lمهلت عرضه کاالی چینی تا پایان فصل بهار
اســتاندار	همــدان	در	ایــن	خصــوص	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	مهلــت	
عرضــه	کاالی	چینــی	در	اللجیــن	بــا	پایــان	فصل	بهــار	بــه	پایان	
ــه	در	 ــردم	ک ــام	ک ــته	اع ــال	گذش ــرد:	س ــوان	ک ــد،	عن می	رس
اللجیــن	هیــچ	کاالی	خارجــی	عرضــه	نشــود	چراکــه	در	غیــر	این	

ــود. ــب	می	ش ــد	پلم صــورت	آن	واح
نیکبخــت	ادامــه	داد:	بــرای	اجــرای	ایــن	موضــوع	3	مــاه	مهلــت	
خواســته	بودنــد	و	بــا	پایــان	فصــل	بهــار	مهلــت	آنهــا	بــه	اتمــام	
ــه	 ــد	عرض ــه	نبای ــچ	وج ــه	هی ــاس	ب ــن	اس ــر	ای ــد	و	ب می	رس
کاالیــی	غیــر	از	کاالهــای	تولیــدی	همــدان	را	بــه	ویــژه	در	بــازار	

ــن	شــاهد	باشــیم. اللجی
ــخ	 ــه	تاری ــدان	را	ب ــه	هم ــان	اینک ــا	بی ــت	ب ــر	نیکبخ محمدناص
ــبز	 ــهر	س ــوان	ش ــه	عن ــدان	ب ــند	و	هم ــگ	آن	می	شناس و	فرهن
پایــدار	جهــان	و	اللجیــن	همــدان	به	عنــوان	شــهر	جهانی	ســفال	
ــاالی	 ــت	ب ــورد	ظرفی ــن	دو	م ــت:	ای ــت،	گف ــده	اس ــناخته	ش ش

ــد. ــان	می	ده ــدان	را	نش هم
نیکبخــت	بــا	اظهــار	تأســف	از	فــروش	کاالهــای	چینــی	و	خارجی	
ــی	 ــروش	کاالی	خارج ــرد:	ف ــوان	ک ــفال	عن ــی	س در	شــهر	جهان
ــگاه	های	عرضــه	 ــا	فروش ــد	ب ــته	نیســت	و	بای ــن	شایس در	اللجی
کننــده	کاالی	چینــی	برخــورد	و	فروشــگاه	های	آنهــا	پلمــب	شــود.

ــد  ــادرات را 11 درص ــن ص ــدن اللجی lجهانی ش
ــش داد افزای

مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	
ــادرات	 ــن	ص ــدن	اللجی ــه	جهانی	ش ــان	اینک ــا	بی ــز	ب ــدان	نی هم
ــار	 ــش	داد،	اظه ــد	افزای ــا	11	درص ــدان	را	ت ــتی	هم ــع	دس صنای
ــی	 ــهر	جهان ــوان	ش ــب	عن ــت	کس ــه	گذش ــالی	ک ــت:	در	س داش
ــی	 ــد	جهان ــه	برن ــدن	آن	ب ــل	ش ــن	و	تبدی ــرای	اللجی ــفال	ب س
ــه	 ــق	شــد	ک ــتان	محق ــفال	اس ــای	صــادرات	س ــتای	ارتق در	راس
به	دنبــال	آن	صــادرات	صنایــع	دســتی	اســتان	افزایــش	11	

ــت. ــته	داش ــال	گذش ــه	س ــبت	ب درصــدی		نس
علــی	مالمیــر	بــا	اشــاره	بــه	تــداوم	جهانــی	بــودن	اللجین،	یــادآور	
شــد:	شــاخص	ها	بــرای	جهانــی	مانــدن	اللجیــن	مشخص	شــده	
ــت	 ــود	را	در	رعای ــرد	خ ــزارش	عملک ــاالنه	گ ــد	س ــتان	بای و	اس

ــد. ــه	ده ــاخص	ها	ارائ ش
مالمیــر	عنــوان	کــرد:	ثبــت	جهانــی	شــهری	همچــون	اللجیــن،	
عنــوان	مهمــی	بــوده	و	روی	گردشــگری	خارجی،	اقتصــاد	محلی،	

اشــغال	زایــی	و	توســعه	صــادرات	صنایع	دســتی	به	طــور	مســتقیم	
تأثیــر	دارد.

ــازار	 ــان	اینکــه	صنایع	دســتی	بخــش	عمــده	ب ــر	بابی ــی	مالمی عل
اســتان	همــدان	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت،	گفــت:	معرفی	
ویژگی	هــای	اســتان	نیازمنــد	هزینــه	و	اقدامــات	تبلیغاتــی	اســت	
ــاری،	 ــای	تج ــتر	هیئت	ه ــب	حضــور	بیش ــات	موج ــه	تبلیغ چراک

ــود. ــتان	می	ش ــی	در	اس فرهنگ

231l فروشــگاه عرضــه ســفال در شــهر اللجیــن 
ــود دارد  وج

وی	بابیــان	اینکــه	۲31	فروشــگاه	عرضــه	ســفال	در	شــهر	
اللجیــن	وجــود	دارد	و	۸۸0	واحــد	ســفالگری	نیــز	در	ایــن	شــهر	
ــی	در	 ــفال	چین ــروش	س ــودداری	از	ف ــت:	خ ــت،	گف ــال	اس فع
اللجیــن	توســط	بازرســان	بــه	مغــازه	داران	در	ایــن	شــهر	اعــام	

ــت. ــده	اس ش
ــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	و	 ــاون	صنایع	دســتی	اداره	کل	می مع
ــگاه	ها	در	 ــه	فروش ــان	اینک ــا	بی ــدان		ب ــتان	هم ــتی	اس صنایع	دس
ــه	دو	دســته	تقســیم	می	شــوند،	گفــت:	برخــی	 ــن	ب شــهر	اللجی
فروشــگاه	ها	در	کنــار	عرضــه	ســفال	اللجیــن	بــه	عرضــه	
ــن	 ــداد	ای ــاید	تع ــه	ش ــد	ک ــادرت	می	ورزن ــم	مب ــی	ه ــفال	چین س
ــا	30	درصــد	مجمــوع	فروشــگاه	های	اللجیــن	 فروشــگاه	ها	۲0	ت

باشــد.
علیرضــا	قاســمی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	شــهر	اللجیــن	بــه	خاطــر	
ــنده	 ــا	فروش ــد	تنه ــفال	بای ــی	س ــهر	جهان ــه	ش ــدن	ب تبدیل	ش
ســفال	تولیــدی	منطقــه	خــود	باشــد،	گفــت:	از	زمــان	تبدیل	شــدن	

اللجیــن	بــه	شــهر	جهانــی	ســفال	جلســات	متعــددی	بــا	صاحبان	
ــط	 ــتگاه	های	مرتب ــایر	دس ــرات	و	س ــاف،	تعزی ــگاه	ها،	اصن فروش
برگزارشــده	تــا	از	عرضــه	ســفال	چینــی	در	ایــن	شــهر	جلوگیــری	

شــود.
ــه	 ــت	عرض ــترک	از	وضعی ــای	مش ــه	بازدیده ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــه	انجــام	رســیده	و	اخطارهــا	و	تذکرهــا	داده	شــده	 ــز	ب ســفال	نی
ــاه	 ــان	خردادم ــدان	پای ــتاندار	هم ــه	اس ــق	گفت ــت:	طب اســت،	گف
آخریــن	فرصــت	تعیین	شــده	بــرای	فروشــگاه	دارانــی	اســت	کــه	
کاالی	چینــی	عرضــه	می	کننــد	و	بایــد	ایــن	کاالهــا	جمــع	آوری	

ــود. ش

ــهر کاالی  ــگاه های ش ــوع فروش ــد مجم 30l درص
چینــی دارنــد

ــده	 ــات	انجام	ش ــتر	اقدام ــون	بیش ــه	تاکن ــان	اینک ــا	بی ــمی	ب قاس
ــه	و	تذکرهــا	داده	شــده	 در	راســتای	فرهنگ	ســازی	صــورت	گرفت
اســت،	گفــت:	کمتــر	از	30	درصــد	مجمــوع	فروشــگاه	های	ایــن	

شــهر	در	بیــن	کاالهــای	خــود	کاالی	چینــی	نیــز	دارنــد.
ــه	نظــر	می	رســد	اینکــه	شــهر	 ــا	ایــن	تفاســیر	آنچــه	مهــم	ب ب
ــدان	 ــتان	هم ــرای	اس ــازی	ب ــن	امتی ــفال	اللجی ــی	س جهان
ــور	 ــر	مح ــتان	ب ــن	اس ــعه	ای ــه	توس ــی	رود	چراک ــمار	م ــه	ش ب
ــگاه	 ــظ	جای ــا	حف ــد	ب ــن	بای ــت	بنابرای ــتوار	اس ــگری	اس گردش
به	دســت	آمده	بــرای	ایــن	شــهر	مســیر	توســعه	اســتان	را	
ــی	در	 ــای	چین ــه	کااله ــری	از	عرض ــا	جلوگی ــرد	و	ب ــوار	ک هم
ــات	 ــودی	نج ــن	را	از	ناب ــفالگری	اللجی ــر	س ــه	هن ــن	منطق ای

ــاند. ــا	شناس ــه	دنی داده	و	ب
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ششــمین گنجینــه بــزرگ دنیــا از محــل 
غــاری کشــف شــده اســت در قلــب 
ــای  ــی کــه ردپ کوه هــای زاگــرس؛ جای
تــا  آن  در  کشف شــده  مفرغ هــای 

ــت. ــه اس ــا رفت ــب اروپ قل

خبرگــزاری	مهــر	-	گــروه	اســتان	ها:	از	آن		ســال	کــه	نــام	
»گنــج	 از	 پچ	پچ	هایــی	 و	 شــد	 دهان	به	دهــان	 »کلماکــره«	
پنهــان«	ســودجویان	را	وسوســه	کــرد	تــا	گنجینــه	بزرگ	مکشــوفه	
دنیــا	را	بــه	یغمــا	ببرنــد،	حــدود	۲۸	ســال	گذشــته	امــا	اســرار	غــار	

ــت. ــده	اس ــه	مان ــان	ناگفت ــره	همچن ــی	کلماک تاریخ
»کلماکــره«	غاری	اســت	طبیعــی	و	باســتانی	در	شهرســتان	پلدختر	
کــه	زیبایــی	قابل	توجهــی	دارد.	اشــیاء	بــه	غــارت	رفتــه	از	ایــن	غــار	
شــامل	ریتون	هــا،	بشــقاب	ها،	پیکرک	هــا	و	بســیاری	از	انــواع	
ــوور،	 ــون	ل ــی	چ ــون	در	موزه	های ــه	اکن ــت	ک ــر	اس ــیاء	بی	نظی اش
ــده	اند. ــش	گذاشته	ش ــه	نمای ــوم	ب ــش	میوزی ــن	و	بریتی متروپولیت

تعــدادی	از	اشــیاء	مربــوط	بــه	ایــن	غــار	توســط	مأمــوران	کشــف	و	
در	اختیــار	میــراث	فرهنگــی	قــرار	گرفــت	و	اکنــون	در	مــوزه	ایــران	

باســتان	و	مــوزه	قلعــه	فلــک	االفــاک	نگهــداری	می	شــوند.

lشکارچی که راز سربه مهر »کلماکره« را فاش کرد
ــدا	 ــر	را	پی ــی	پلدخت ــار	پنهان ــز«	غ ــود	کــه	»عزی ــز	ســال	۶۸	ب پایی
ــود،	 ــه	ب ــور	رفت ــتان	صعب	العب ــه	کوهس ــکار	ب ــرای	ش ــرد،	او	ب ک
ــزرگ	 ــف	ب ــرای	کش ــاند	و	ماج ــار	می	کش ــل	غ ــه	داخ ــکار	او	ب ش
ــکارچی	از	آن	 ــرد	ش ــه	م ــد	ک ــن	ش ــود.	همی ــاز	می	ش ــا	آغ از	اینج
ــره«	 ــی	»کلماک ــکار	راه ــه	ش ــه	بهان ــح	ب ــر	صب ــد،	ه ــه	بع روز	ب
می	شــد	و	گنجــی	بــا	خــود	مــی	آورد	و	بــا	کمــک	پســرعمه	اش	آن	
ــه	گــوش	همــه	 ــان	ب ــج	پنه ــه	گن ــا	اینکــه	زمزم را	می	فروخــت	ت
رســید	و	کم	کــم	همــه	وسوســه	شــدند	و	خزانــه	غــار	»کلماکــره«	

خالی	تــر	شــد.
ــرد	و	هــر	چــه	اشــیاء	 ــرار	می	گی ــن	غــار	مــورد	هجــوم	مــردم	ق ای
ــیاء	 ــد	و	از	اش ــود	می	برن ــا	خ ــود	دارد	را	ب ــار	وج ــن	غ تاریخــی	در	ای
ــروز	در	 ــه	ام ــر	آنچ ــد،	ه ــی	نمی	مان ــزی	باق ــار	هیچ	چی ــل	غ داخ
ــران	 ــی	ته ــوزه	مل ــا	م ــاد	و	ی ــاک	خرم	آب ــک	االف ــه	فل ــوزه	قلع م
از	اشــیا	تاریخــی	غــار	»کلماکــره«	وجــود	دارد	از	دســت	قاچاقچیان	

کشــف	و	گرفتــه	شــده	اســت.
ــار	 ــن	غ ــده	و	در	ای ــوع	ش ــی	وارد	موض ــراث	فرهنگ ــال	۷1	می س
ــی	 ــا	در	کاوش	حت ــه	کاوش	می	شــوند،	ام ــد	مرحل ــه	چن مشــغول	ب
یــک	قلــم	شــی	پیــدا	نمی	شــود،	تاســف	بــار	آنجاســت	کــه	بعــد	از	
غــارت	اشــیا	تاریخــی	غــار	»کلماکــره«	طبیعــت	غــار	نیــز	از	ســوی	

ســودجویان	از	بیــن	مــی	رود.
ــوز	در	خــود	رازهــای	ســربه	مهری	 ــره«	هن ــن	حــال	»کلماک ــا	ای ب
ــی	 ــال	بررس ــان	در	ح ــتان	شناس ــوی	باس ــره«	از	س دارد،	»کلماک
ــی	 ــد	و	برگ ــاش	کنن ــربه	مهر	آن	را	ف ــای	س ــاید	رازه ــا	ش ــت	ت اس

ــد. ــتان	را	ورق	بزنن ــران	و	لرس ــخ	ای ــر	از	تاری دیگ

lغاری عجیب با 4 تاالر
یــک	باستان	شــناس	لرســتانی	بــا	اشــاره	بــه	اهمیــت	غــار	
»کلماکــره«	اظهــار	داشــت:	ایــن	غــار،	یــک	غــار	کامــًا	طبیعــی	
اســت	کــه	در	13	کیلومتــری	شــمال	غــرب	شهرســتان	پلدختــر،	در	
ارتفــاع	۶50	متــری	دریــا	و	550	متــری	ســطح	دشــت	و	در	کوهــی	

ــه	اســت. ــه«	قرارگرفت ــام	»مل ــه	ن ب
ــام	 ــه	ن ــه	ب ــن	منطق ــه	تنگــه	ای	در	ای ــا	اشــاره	ب عطــا	حســن	پور	ب
ــاالی	 ــه	در	ب ــن	تنگ ــت:	ای ــان	داش ــا«	بی ــره	غامرض ــه	»ق تنگ
ــرار	دارد	و	در	 ــاغ«	ق ــین«	و	»دره	ب ــک	حس ــاق	مل ــتاهای	»ط روس
پاییــز	ســال	۶۸	یــک	شــکارچی	محلــی	کــه	در	کــوه	در	حال	شــکار	

ــه	غــار	مــی	رود. ــوده	اســت	ب ب
وی	بابیــان	اینکــه	»ملــه«	یــک	کــوه	کامــًا	دیــم	اســت	و	در	آن	
آبــی	وجــود	نــدارد	ادامــه	داد:	ایــن	فــرد	محلــی	بــه	دنبــال	شــکاری	
کــه	ریــش	آن	خیــس	بــوده	بــه	داخــل	غــار	»کلماکــره«	مــی	رود.

ــره«	از	 ــام	»کلماک ــه	ن ــان	اینک ــتانی	بابی ــناس	لرس ــن	باستان	ش ای
دو	بخــش	تشکیل	شــده	اســت	گفــت:	»کلمــا«	بــه	معنــی	مــاوای	
ــرد	و	»کــره«	 ــاه	می	ب ــه	آنجــا	پن ــی	کــه	کل	ب »کل«	اســت	و	جای
ــوده	کــه	درخــت	آن	در	ورودی	ایــن	غــار	 ــر	ب ــوع	انجی نیــز	یــک	ن

ــود	دارد. وج
ــال	 ــه	دنب ــز«	ب ــام	»عزی ــه	ن ــان	اینکــه	شــکارچی	ب حســن	پور	بابی
شــکار	خــود	بــه	داخــل	غــار	»کلماکــره«	مــی	رود	ادامــه	داد:	غــار	
»کلماکــره«	چهــار	تــاالر	بــه	طــول	55۶	متــر	دارد	کــه	هــر	چهــار	

تــاالر	پشــت	ســر	هــم	هســتند.

lراز سر مهر »کلماکره« فاش می شود؟
وی	ادامــه	داد:	تــاالر	اول	اندکــی	نــور	دهانــه	غــار	را	دارد	و	از	تــاالر	
اول	بــه	تــاالر	دوم	یــک	دهلیــز	بــه	قطــر	۸0	ســانتی	متر	اســت	کــه	
ــد	 ــاالر	دوم	ش ــق	آن	وارد	ت ــینه	خیز	از	طری ــورت	س ــوان	به	ص می	ت
و	در	تــاالر	دوم	تاریکــی	مطلــق	وجــود	دارد،	همچنیــن	از	ایــن	تــاالر	
بــه	تــاالر	ســوم	یــک	ارتفــاع	پنج	تــا	شــش	متــری	وجــود	دارد	کــه	
بایــد	از	آن	بــاال	بــروی	و	دوبــاره	پاییــن	بیایــی	تــا	بــه	تــاالر	ســوم	و	
چهــارم	وارد	شــوی،	کــه	ایــن	تاالرهــا	را	آب	به	صــورت	»آب	چالــه«	

فــرار	گرفتــه	اســت.
یــن	باستان	شــناس	لرســتانی	بابیــان	اینکــه	طبــق	گفتــه	»عزیــز«	
شــکارچی	محلی،	اشــیایی	کــه	از	غــار	»کلماکــره«	به	دســت	آورده	
ــاری	 ــن	ب ــه	داد:	اولی ــرده	اســت	ادام ــار	پیداک ــاالر	ســوم	و	چه در	ت
ــار	می	شــود	و	اشــیا	را	کشــف	 ــی	وارد	غ ــن	شــکارچی	محل ــه	ای ک
می	کنــد	موضــوع	را	بــه	پســرعمه	خــود	اطــاع	می	دهــد	کــه	ایــن	
ــره	 ــوم	دو	نف ــری	اول،	دوم	و	س ــرده	و	در	س ــار	پیداک ــیا	را	از	غ اش
ــری	های	 ــد	و	در	س ــارج	می	کنن ــار	خ ــیا	را	از	غ ــی«	اش ــا	»گون ب
ــن	 ــردار	می	شــوند،	ای ــن	موضــوع	خب ــک	از	ای ــردم	تک	ت ــدی	م بع
موضــوع	دهان	به	دهــان	در	کوهدشــت،	ایــام،	دره	شــهر،	پلدختــر،	
رومشــگان،	کرمانشــاه،	ایــام،	خوزســتان	و	...	می	چرخــد	و	بــه	غــار	

ــد. ــته	جمعی	می	برن ــوم	دس هج
ــیا	 ــردن	اش ــدا	ک ــرای	پی ــردم	ب ــن	هجــوم		م ــان	ای حســن	پور	بابی
تاریخــی	از	ســال	۶۸	تــا	ســال	۷1		طــول	می	کشــد	گفــت:	حــدود	
چهــار	ســال	ایــن	غــار	مــورد	هجــوم	مــردم	قــرار	می	گیــرد	و	هــر	

چــه	اشــیا	تاریخــی	در	ایــن	غــار	وجــود	دارد	را		بــا	خــود	می	برنــد	و	
ــد. ــی	نمی	مان ــزی	باق ــار	هیچ	چی از	غ

lتراژدی غمگین »کلماکره«
وی	بیــان	اینکــه	هــر	آنچــه	امــروز	در	مــوزه	قلعــه	فلــک	االفــاک	
خرم	آبــاد	و	یــا	مــوزه	ملــی	تهــران	از	اشــیا	تاریخــی	غــار	
»کلماکــره«	وجــود	دارد	از	دســت	قاچاقچیــان	گرفتــه	و	خارج	شــده	
اســت	گفــت:	ســال	۷1	میــراث	فرهنگــی	وارد	موضــوع	می	شــود	و	
ــی	 ــا	در	کاوش	حت ــوند،	ام ــه	کاوش	می	ش ــار	مشــغول	ب ــن	غ در	ای

ــود. ــدا	نمی	ش ــی	پی ــم	ش ــک	قل ی
ــه	داد:	ســال	۷1	در	غــار	»کلماکــره«	را	به	وســیله	 ــور	ادام حســن	پ
ــا	صــورت	 ــال	۷۲	کاوش	ه ــاره	در	س ــود	و	دوب ــن	مســدود	می	ش بت
می	گیــرد	و	در	ایــن	مرحلــه	نیــز	چیــزی	به	جــز	قوطی	هــای	
ــدا	 ــزی	پی ــده	چی ــان	به	جامان ــه	از	قاچاقچی ــی	ک کنســرو	و	مخلفات
ــود. ــل	می	ش ــته	و	تعطی ــن	بس ــا	بت ــار	ب ــاره	در	غ ــد	و	دوب نمی	کنن
حســن	پور	ادامــه	داد:		در	ورودی	غــار	یــک	پاســگاه	نگهبانــی	
چندیــن	ســال	ایجــاد	می	شــود	کــه	دوبــاره	آن	هــم	جمــع	
ــد	 ــوم	می	آورن ــار	هج ــن	غ ــه	ای ــم	ب ــودجویان	بازه ــود	و	س می	ش
ــر	 ــره«	را	منفج ــار	»کلماک ــت	در	ورودی	غ ــیله	دینامی ــه	وس و	ب
ــه	 ــوده	بلک ــیا	نب ــال	اش ــه	دنب ــدی	ب ــای	بع ــد،	هجوم	ه می	کنن
ســقف	و	دیوارهــای	غــار	را	می	َکننــد	و	منجــر	بــه	تخریــب	
قندیل	هــای	طایــی	و	زیبــای	غــار	»کلمالکــره«،	خشــک	شــدن	
ــه	 ــنگینی	ب ــه	س ــود	و	ضرب ــار	می	ش ــل	غ ــای«	داخ »آب	چاله	ه
ــراژدی	 ــک	ت ــع	ی ــه	به	واق ــود	ک ــار	وارد	می	ش ــن	غ ــت	ای طبیع

خیلــی	ســخت	رقــم	می	خــورد.

lغاری که  فصلی جدید در تاریخ گشود
ایــن	باستان	شــناس	لرســتانی	بابیــان	اینکــه	کشــف	غــار	
ــز	 ــتان	نی ــای	لرس ــایر	غاره ــه	س ــد	ک ــب	ش ــره«	موج »کلماک
تخریــب	شــوند	ادامــه	داد:	غارهــای	هومیــان،	میرمــاس،	یافتــه	و	
...	از	ســوی	مــردم	بــه	بهانــه	پیــدا	کــردن	گنــج	از	بیــن	رفتنــد	امــا	
به	غیــراز	اینکــه	اشــیای	غــار	»کلماکــره«	بــه	غــارت	رفــت	تمــام	

ــت. ــن	رف ــار	از	بی ــای	غ زیبایی	ه

فاطمه   حسینی

روایتی از قلب زاگرس تا قلب اروپا

رازسربه مهر»کلماکره«؛ماجرای ششمین
 گنجینه بزرگ دنیا که به غارت رفت

میـراث ایــران
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حســن	پور	بابیــان	اینکــه	وقتی	کــه	اشــیای	گران	قیمــت	غــار	
»کلماکــره«	وارد	کشــورهای	خارجــی	شــد،	آن	هــا	اشــیایی	
ــه	 ــا	قابل	مقایس ــچ	ج ــا	هی ــد	و	ب ــا	بودن ــیار	زیب ــت	و	بس گران	قیم
ــود	 ــار	شــروع	ش ــن	غ ــات	در	ای ــازه	ای	از	مطالع ــاب	ت ــا	ب ــد	ت نبودن
گفــت:	در	ایــن	مطالعــات	مشخص	شــده	کــه	قومــی	در	دوره	ایــام	
ــو	و	۷40	قبــل	از	میــاد	در	لرســتان	زندگــی	می	کــرده	کــه	ایــن	 ن
قــوم	حکومــت	محلــی	کوچک،	امــا	بســیار	ثروتمنــد	و	باهنــر	خیلی	
غنــی	بــوده	کــه	تحت	ســیطره	ایــام	نــو	و	قبــل	از	هخامنشــیان	در	

ــت. ــرده	اس ــی	می	ک ــه	حکمران ــن	منطق ای
وی	بابیــان	اینکــه	ایــن	حکومــت،	بــه	نــام	خانــدان	»ســمتی«	یــا	
ــای	 ــر	از	پادشــاهان	در	کتیبه	ه ــام	1۷	نف ــه	ن ــوده	ک ــاماتوره«	ب »س
کشف	شــده	در	غــار	»کلماکــره«	قابل	رؤیــت	اســت	گفــت:	از	ایــن	
پادشــاهان،	چهــار	نفــر	لقــب	شــاه	دارنــد	و	بقیــه	نیــز	پیــروان	آن	هــا	

بوده	انــد.
این	باستان	شـناس	لرسـتانی	با	بیـان	اینکـه	اگر	کاوش	ها	به	شـکل	
علمـی	در	غـار	»کلماکـره«	صـورت	می	گرفـت	و	اشـیا	از	بافـت	
خودشـان	بـه	دسـت	می	آمـد	می	توانسـت	تاریـخ	جهـان	را	متحول	
کننـد	و	بـاب	تـازه	ای	از	تاریـخ	جهان	را	مشـخص	کنند	گفـت:	همه	

اشـیا	کشف	شـده	از	غـار	»کلماکـره«	طـا	و	نقـره	بوده	اسـت.

lحراج اشیای »کلماکره« در خارج از کشور
حســن	پور	بابیــان	اینکــه	برخــی	از	اشــیا	تاریخــی	غــار	»کلماکــره«	
در	قلعــه	فلــک	االفــاک	خرم	آبــاد	و	بخشــی	در	مــوزه	ملــی	ایــران	
ــن	غــار	در	 ــب	اشــیا	کشف	شــده	از	ای ــا	اغل ــد	گفــت:	ام وجــود	دارن
خــارج	از	کشــور	وجــود	دارد	کــه	بــرای	اولیــن	بــار	در	گالــری	هنــر	
اتریــش	حــراج	شــدند	و	یــک	دالل	معــروف	عتیقــه	همــه	آن	هــا	را	

خریــداری	کــرد.

ایــن	باستان	شــناس	لرســتانی	بابیــان	اینکــه	تکمیل	کننــده	
اطاعــات	ایــن	غــار	در	کتــاب	»احمــد	پرویــز«	در	حال	جمــع	آوری	
اســت	اظهــار	داشــت:	در	ایــن	کتــاب	یــک	ســری	نظریــات	جدیــد	
و	متقــن	آورده	کــه	هــم	راجــع	بــه	کاربــری	دقیــق	و	نهایــی	ایــن	
ــا	قدمــت	ایــن	غــار	اطاعــات	 غــار	اشاره	شــده	و	هــم	در	رابطــه	ب

ــه	داده	اســت. ــدی	را	ارائ جدی
ــرا	 ــره«	اخی ــار	»کلماک ــا	غ ــه	ب ــه	در	رابط ــان	اینک ــن	پور	بابی حس
ــادی	در	خــارج	از	کشــور	منتشرشــده	اســت	ادامــه	داد:	 مقــاالت	زی
ــه	کاربــری	 بااین	وجــود	در	هیچ	کــدام	از	ایــن	مقــاالت	به	درســتی	ب
ــز	 ــا	احمــد	پروی ــد،	ام ــن	غــار	اشــاره	ای	نکرده	ان ــی	قدمــت	ای و	حت
ســال	های	ســال	اســت	کــه	راجــع	بــه	غــار	»کلماکــره«	در	
ــا	و	 ــه	روی	تیکه	ه ــت	ک ــی	اس ــا	کس ــوده	و	تنه ــی	ب ــال	بررس ح
ــی	 ــود	کار	باستان	شناس ــده	ب ــیاء	باقی	مان ــه	از	اش ــی	ک خورده	های

ــت. ــام	داده	اس انج

l»کلماکره« و فاش شدن حکومت »ساماتوره«
وی	بابیــان	اینکــه	موضوعــی	کــه	هنــوز	بــرای	باســتان	شناســان	
ــت:	 ــت	گف ــار	اس ــن	غ ــری	ای ــرار	دارد	کارب ــام	ق ــه	ای	از	ابه در	هال
ــداری	 ــل	نگه ــگاه،	مح ــار	مخفی ــن	غ ــه	ای ــت	ک ــخص	نیس مش
ذخایــر	ســلطنتی،	نیایــش،	تدافعــی،	نظامــی،	ســلطنتی	و	مردمــی	

ــت. ــوده	اس ب
ایــن	باستان	شــناس	لرســتانی	بابیــان	اینکــه	هــر	آنچــه	در	رابطــه	
ــض	 ــده	نق ــا	اشاره	ش ــاالت	و	کتاب	ه ــره«	در	مق ــار	»کلماک ــا	غ ب
ــر	 ــری	ه ــن	کارب ــرای	تعیی ــه	ب ــک	ســری	مؤلف ــت:	ی شــده	اند	گف
غــار	وجــود	دارد	کــه	به	طورمعمــول	از	روی	اشــیاء،	داده	هــای	داخــل	
غــار،	دســت	کندهــا،	ظــروف،	نحــوه	زندگــی	و	تأمیــن	معــاش	و	...	
ــه	در	 ــن	مؤلف ــا	مهم	تری ــرد	ام ــار	را	درک	ک ــری	غ ــوان	کارب می	ت

ــد. ــا	حــرف	می	زنن ــا	م ــوده	کــه	ب ــه	اشــیا	ب ــن	زمین ای
حســن	پور	بابیــان	اینکــه	زمانــی	اشــیایی	کــه	از	غــار	به	دســت	آمده	
را	کنــار	هــم	قــرار	می	دهیــم	بایــد	مــورد	آزمایــش	قــرار	گیرنــد	کــه	
آیــا	ایــن	اشــیا	مربــوط	بــه	ایــن	غــار	اســت	یــا	نــه	ادامــه	داد:	در	غار		
ــده	 ــام	و	مشخص	ش ــیا	انج ــا	روی	اش ــن	آزمایش	ه ــره«	ای »کلماک
ــن	غــار	هســتند	چــون	هوازدگــی	کــه	باعــث	 ــه	ای ــوط	ب کــه	مرب
خوردگــی	اشــیا	شــده	فقــط	در	هــوای	غــار	»کلماکــره«	وجــود	دارد.
در	غــار	 تاریخــی	 کتیبه	هــای	 بــه	کشــف	 اشــاره	 بــا	 وی	
»کلماکــره«	بیــان	داشــت:	کشــف	ایــن	کتیبه	هــا	تاریــخ	را	
ــه	 ــا	ن ــن	کتیبه	ه ــه	ای ــل	از	ترجم ــا	قب ــه	ت ــکان	داد	به	طوری	ک ت
نامــی	از	حکومــت	»ســاماتوره«	در	تاریــخ	ایــران	و	جهــان	و	نامــی	
ــا	 ــن	کتیبه	ه ــار	از	روی	ای ــن	ب ــوده	و	اولی ــان	ب ــاهان	آن	زم از	پادش
مشــخص	شــد	کــه	ایــن	اشــخاص	در	دوره	ایــام	نــو	در	لرســتان	و	
در	ســرزمینی	بــه	نــام	»ســمتی«	یــا	»ســاماتوره«	زندگــی	کرده	اند.

lغارهـای تاریخـی ظرفیتی بـرای رونق گردشـگری 
ن ستا لر

غامرضــا	ســلیمانی	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	
ــا	خبرنــگار	 گردشــگری	لرســتان	هــم	در	ایــن	رابطــه	در	گفتگــو	ب
ــت:	 ــار	داش ــتان	اظه ــی	لرس ــای	تاریخ ــه	غاره ــاره	ب ــا	اش ــر	ب مه
ــور	 ــرای	حض ــب	ب ــاخت	های	مناس ــاد	زیرس ــتا	ایج ــن	راس در	ای

ــرار	دارد. ــتور	کار	ق ــگران	در	دس گردش
وی	بابیــان	اینکــه	غارهــای	تاریخــی	یکــی	از	ظرفیت	هــای	مهــم	
ــت:	 ــان	داش ــت	بی ــگری	اس ــوزه	گردش ــق	ح ــرای	رون ــتان	ب لرس
ــرای	 ــاخت	های	الزم	ب ــه	زیرس ــت	ک ــن	اس ــوده	ای ــم	ب ــه	مه آنچ
ــم	 ــتان	فراه ــای	تاریخــی	در	اس ــن	غاره ــد	گردشــگران	از	ای بازدی

ــود. ش
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	لرســتان	
بــا	اشــاره	بــه	فعــال	نبــودن	کارگــروه	غارشناســی	در	لرســتان	بیــان	
ــروه	و	 ــن	کارگ ــس	ای ــتانداری	رئی ــی	اس ــت	عمران ــت:	معاون داش
ــتگاه	های	 ــت	و	دس ــروه	اس ــن	کارگ ــر	ای ــی	دبی ــراث	فرهنگ می
ــن	 ــه	ای ــد	ک ــک	کنن ــد	کم ــز	بای ــی	نی ــش	خصوص ــر،	بخ دیگ

ــود. ــال	ش ــتان	فع ــروه	در	اس کارگ
ــم	پیگیری	هــای	الزم	 ــر	اینکــه	به	طــور	حت ــد	ب ــا	تأکی ســلیمانی	ب
ــی	اســتانداری	 ــت	عمران ــا	معاون ــروه	ب ــن	کارگ ــای	ای ــرای	احی را	ب
لرســتان	خواهیــم	داشــت	افــزود:	طــی	دو	ســال	گذشــته	بــه	خاطــر	
ــن	 ــت	ای ــای	دول ــایر	هدف	گذاری	ه ــن	س ــغله	کاری	و	همچنی مش
کارگــروه	تشــکیل	نشــد	کــه	امیدواریــم	بتوانیــم	آن	را	فعــال	کنیــم.
بنابرایــن	گــزارش		صحنه	هــای	رؤیایــی	اســتاالگمیت	هــا	و	
اســتاالکتیت	هــای	طایی	رنــگ	غــار	»کلماکــره«،	حوضچه	هــای	
ــرد	 ــای	منحصربه	ف ــای	آن	از	جلوه	ه ــا	و	حفره	ه ــر	از	آب،	دهلیزه پ
ایــن	غــار	شــگفت	انگیز	اســت	کــه	چشــم	هــر	بیننــده	ای	را	نــوازش	

می	دهــد.
اطاعــات	به	دســت	آمده	از	اشــیای	منســوب	بــه	ایــن	غــار	حاکــی	
ــه	کشــف	 ــن	مجموعــه	یکــی	از	شــش	گنجین از	آن	اســت	کــه	ای

شــده	بــزرگ	در	جهــان	اســت.

میـراث ایــران
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ــگری  ــنواره گردش جش
خارتــوران و روســتای 
هــدف گردشــگری رضا 
آبــاد از آن نقطه هــای 
ــن و آســمان  ــد زمی پیون
انســان  کــه  اســت 
طبیعــت  عشــوه گری 
را در تصنیــف خلقــت 
می نشــیند.  نظــاره  بــه  متعــال  خــدای 

ــای	 ــت	تماش ــوران	روای ــه	خارت ــفر	ب ــت	س روای
ابرهــای	ســربه	راهی	اســت	کــه	در	امتــداد	پیونــد	
آســمان	و	زمیــن	در	پشــت	رمل	هــای	شــنی	
ــا	 ــل	خطــی	زیب ــوط	مث ــه	هب ــر،	آنجــا	ک بی	نظی
ــد،	 ــرمه	می	کش ــت	را	س ــم	طبیع ــای	چش انحن

رقص	کنــان	پیــش	می	رونــد.
وعــده	دیــدار	امــا	روزی	از	روزهــای	اردیبهشــت،	
ــاک،	 ــوی	خ ــام	ب ــه	مش ــد	ب ــه	می	رس آن	روز	ک
بــوی	شــن	و	بــوی	ســکوت	ســاعتش	امــا	زمانی	
اســت	کــه	هنــوز	مشــتی	ســتاره	بــر	آســمان	قیــر	
ــا	 ــت	ت ــده	اس ــاری	باقی	مان ــدادان	به ــام	بام ف
ــای	 ــت	رمل	ه ــید	را	در	پش ــوع	خورش ــفق	طل ش
شــنی	بــه	نظــاره	بنشــینی	...	بنفــش،	آبــی،	
ــی	...	 ــی	و	آفتاب ــرخ،	طای ــی،	س ــی،	ارغوان نیل
ــر	 ــر	آن	را	در	کوی ــه	اگ ــه	ای	اســت	ک ــن	صحن ای
نبینــی...در	هیــچ	کجــا	نخواهــی	دیــد	آن	هــم	بــه	

ــخاوت. ــن	س ای
	

کمــی  شــدن  راهــی  lصبحــدم 
ســخت اســت امــا مــی ارزد

ــت	 ــخت	اس ــی	س ــدن	کم ــی	ش ــدم	راه صبح
امــا	مــی	ارزد	بــه	ایــن	ملغمــه	رنــگ	و	طــرح	کــه	
ــاب	 ــه	آفت ــا	ب ــد	ت ــمان	می	درخش ــه	آس ــر	پهن ب
دل	فریــب.	 و	 چشــم	نواز	 گویــد.	 خوش	آمــد	
مثــل	یــک	آغــوش	بــی	لبخنــد	کــه	یکســر	بــه	
قاه	قاهــی	دل	نشــین	ختــم	می	شــود	بــدون	

ــو. ــدون	هیاه ــداد.	ب امت
آفتــاب	کــه	درمی	آیــد	کم	کــم	کویــر	جــان	
صبحانــه	ای	 اینجــا	 می	گیــرد	 دوبــاره	ای	
دل	نشــین	و	گــرم،	در	کنــار	آغــوش	آفتــاب	
ــا	 ــهری	...	اینج ــی	ش ــه	زندگ ــه	هرچ ــی	ارزد	ب م
ــرای	 ــر	آنجــا	کــه	ب ــاد	اســت	...	در	دل	کوی رضاآب
ــفر	را	از	 ــج	س ــر	رن ــد	۲50	کیلومت ــیدنش	بای رس

شــاهرود	بــه	جــان	خریــد	امــا	اگــر	صحنــه	رنگ	
فــام	طلــوع	را	می	خواهــی	بایــد	از	شــامگاه	آنجــا	
بمانــی.	در	دل	کویــر	ســخاوتمند.	ایــن	مــام	

ــت. طبیع
ــن	 ــر	امی ــعر	قیص ــاد	ش ــاب	ی ــدن	آفت ــا	برآم ب
پــور	می	افتــم؛	دســت	خســته	مــرا،	مثــل	
ــر،	خســته	ام	 ــرا	بب ــا	خــودت	م ــر،	ب ــی	بگی کودک
ــن	 ــه	م ــاوت	ک ــن	تف ــا	ای ــا	ب ــر...	ام ــن	کوی از	ای

تازه	رســیده	ام	بــه	ایــن	کویــر...
ــه	 ــا	چ ــش	در	ریگ	زاره ــدون	کف ــادن	ب گام	نه
مــزه	ای	دارد؟	مــدام	بــه	آن	فکــر	می	کنــم	
ــان	 ــت	خانه	م ــاغ	پش ــای	ب ــزه	توت	ه ــاید	م ش
یــا	 نشــدنی	 تکــرار	 نقره	فــام	 در	کودکــی	
شــاید	شــبیه	بــوی	نخســتین	نــان	ســنگک	در	
ــماور	 ــل	س ــار	قل	ق ــی،	کن ــار	زندگ ــن	افط اولی
ــه	 ــیرینی	و	ب ــان	ش ــه	هم ــا	...	ب ــدای	ربن و	ص
ــه	 ــد	ک ــردم	بدانن ــذی.	ای	کاش	م ــان	لذی هم
وقتــی	نبــض	پاهایــت	بــا	نبــض	طبیعــت	
و	رمل	هــای	شــنی	یکــی	می	شــود	همــه	
ــوم	 ــت	هج ــه	دهان ــاره	ب ــا	یک	ب ــن	مزه	ه ای
ــت	داری	 ــدی.	دوس ــی	می	خن ــد	و	لخت می	آورن
ــا	 ــر	روی	رمل	ه ــوی	و	ب ــودک	ش ــه	ای	ک لحظ
ــان	 ــا	در	دام ــده	ای	اینج ــاید	آم ــی	ش ــط	بزن غل

ــا	 ــی؟	از	کج ــی	کن ــه	بچگ ــت	ک ــادر	طبیع م
می	دانــی؟	مــن	کــه	ندانســتم	از	جنــس	آن	

ندانســتن	های	خــوب	و	شــیرین.
	

lکویــر مثــل شــعر ناگهــان بــر 
می کنــد مــزه  دهانــت 

ــزه	 ــت	م ــر	دهان ــان	ب ــعر	ناگه ــل	ش ــر	مث کوی
ــتم	 ــه	می	گش ــن	جمل ــال	ای ــدر	دنب ــد	چق می	کن
ــی	 ــد	کم ــا	بای ــت،	ام ــان	طبیع ــوم	بی	ام در	هج
ــت	 ــین	گف ــردم	کویرنش ــن	م ــن	نازنی ــم	از	ای ه
ــی	از	 ــی	دریای ــه	فراخ ــان	ب ــه	آغوشش ــا	ک آن	ه
شــن	و	ماســه	اســت.	وقــت	رســیدن	هــر	یــک	
ــد	اینجــا	جشــنواره	 ــت	می	کنن ــه	ســویی	دعوت ب
کویرگــردی	رضاآبــاد	در	دل	کویــر	خارتــوران	
اســت.	همــه	آمده	انــد	از	همه	جــا	بــا	کولــه	
ــدش	 ــا	جــای	بگذارن ــره	ت ــاری	از	زندگــی	روزم ب
و	بازگردنــد	بــه	شــهرها	البتــه	پس	ازآنکــه	
و	 طبیعت...دل	نــواز	 مــام	 کــرد	 نوازششــان	

ســخاوتمند.
هم	کامــی	بــا	ایشــان	چــه	مــزه	ای	دارد	بــا	
بانویــی	کــه	در	ســیاه	چادر	عشــایری	نــان	
می	پــزد	وقتــی	از	او	می	پرســم	اینجــا	چــه	
می	کنــی	می	گویــد:	دانــه	ای	۲50	تومــان	...	
ــش	را	می	خواهــم	 ــد	قیمــت	نان	های فکــر	می	کن
بدانــم	شــاید	از	بــس	تمــام	روز	آن	را	تکــرار	کــرده	
ــرار	 ــاره	تک ــت؟	دوب ــیده	اس ــش	ماس ــر	دهان ب
می	کنــم	ایــن	بــار	متوجــه	ســؤالم	می	شــود	
و	می	گویــد:	بی	بــی	زهــرا	را	بــه	هرکــس	
ــزم	 ــان	می	پ ــت	ن ــد	سال	هاس ــی	می	شناس بگوی
بــا	هیــزم...	از	آن	نان	هایــی	کــه	تهرانی	هــا	
ــروز	 ــا	ام ــند	ام ــش	را	می	کش ــو	کردن ــرت	ب حس

میزبــان	مهمانانــی	از	همه	جــا	هســتیم.
پنــج	ســالی	می	شــود	کــه	ایــن	جشــنواره	
ــاید	 ــه	ش ــا	ک ــر	آنج ــده	در	دل	کوی ــدازی	ش راه	ان
ــد	 ــافری	را	نمی	دی ــور	مس ــی	عب ــه	ماه ــالی	ب س
ــردم،	 ــن	م ــن	نازنی ــئوالن	و	ای ــت	مس ــا	هم ام
امــروز	از	کشــورهای	خارجــی	نیــز	گردشــگر	بــه	

اینجــا	ســرازیر	می	کنــد	آن	طــور	کــه	حمیدرضــا	
حســنی	رئیــس	میــراث	فرهنگــی	شــاهرود	
ــه	 ــت	ک ــالی	اس ــن	س ــن	پنجمی ــد:	ای می	گوی
جشــنواره	کویرگــردی	رضاآبــاد	برگــزار	می	شــود	
در	ســال	های	قبــل	بــا	حمایــت	میــراث	فرهنگــی	
ــدازی	شــد	امــا	سال	هاســت	 ایــن	جشــنواره	راه	ان
ــط	 ــا	توس ــم	و	کاره ــاره	گری ــا	نظ ــا	تنه ــه	م ک

ــود. ــری	می	ش ــردم	پیگی م
ــدف	 ــتای	ه ــود	روس ــا	ب ــد:	مدت	ه وی	می	افزای
گردشــگری	رضاآبــاد	بــه	دلیــل	جاذبه	هــای	
ــرار	 ــات	ق ــون	توجه ــراوان	در	کان ــگری	ف گردش
ــای	واقعــی	در	 ــه	معن ــوم	گــردی	ب ــا	ب داشــت	ام
ــا	اینکــه	در	ســال	های	اخیــر	 ــود	ت ــداده	ب آن	رخ	ن
خوشــبختانه	بــه	همــت	همیــن	مــردم	دو	مرکــز	
ــز	اســکان	مســافران	و	 ــی	مراک ــردی	حت ــوم	گ ب
غذاخــوری	نیــز	بــه	ایــن	روســتای	100	خانــواری	
افزوده	شــده	اســت	کــه	خوشــبختانه	نمونــه	ایــن	
موضــوع	را	می	تــوان	در	دشــت	شــقایق	های	

ــز	مشــاهده	کــرد. ــوش	نی کالپ
	

lردپاهایی که در کویر جا می ماند
اینجــا	همه	چیــز	از	شــن	پوشــیده	اســت	تــا	
ــان	 ــای	طوف ــد	دری ــد	می	گوین ــم	کار	می	کن چش
ــا	 ــا	ام ــت	اینج ــر	نیس ــز	کوی ــی	ج ــده	را	پایان دی
برعکــس	کویــر	را	جــز	کویــر	پایانــی	نیســت...	پر	
از	رد	پــا	در	بســتر	مهربــان	طبیعــت،	ســخاوتمند	و	
زیبــا...	هــدف	از	جمــع	شــدن	مــردم	امــا	اینجــا،	
ــه	ای	 ــت	مقول ــردی	اس ــگ	برمگ ــج	فرهن تروی
کــه	از	ســوی	شــریعتی،	فعــال	گردشــگری	
ــام	 ــردی	ن ــوم	گ ــود	»ب ــی	می	ش ــه	معن این	گون
ــاده	 ــای	س ــه	معن ــو	توریســم	اســت،	ب ــر	اک دیگ
گســیل	ســاختن	مســافران	و	گردشــگران	در	
بســتر	طبیعتــی	زیبــا	امــا	ایــن	مقولــه	یــک	پدیده	

ــت« ــی	اس فرهنگ
ــای	ترویــج	 ــه	معن ــوم	گــردی	ب ــد:	ب وی	می	افزای
فرهنــگ	احتــرام	بــه	طبیعــت	اســت	و	شــعارش	
همیشــه	ایــن	بــوده	کــه	نبایــد	چیــزی	در	طبیعت	

طبیعت در خارتوران شاهرود عشوه گری می کند/ روایت ابرهای سر به راه
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ــردن	را	 ــفر	ک ــه	س ــز	رد	پا...هم ــت	ج ــا	گذاش ج
دوســت	دارنــد	هیچ	کــس	هــم	از	طبیعــت	بــدش	
آداب	ورســوم	 طبیعت	گــردی	 امــا	 نمی	آیــد	
ــت	 ــی	در	دل	طبیع ــر	تفرج ــه	ه ــود	را	دارد	و	ب خ

برمگــردی	نمی	گوینــد.
ایــن	فعــال	گردشــگری	می	افزایــد:	ســال	ها	
اســت	بــرای	برمگــردی	تعاریــف	ویــژه	ای	مطرح	
می	شــود	و	سال	هاســت	کــه	فعــاالن	ایــن	
حــوزه	بــرای	نهادینــه	کردنــش	اقداماتــی	صورت	
داده	انــد	امــا	بایــد	گفــت	ســفر	بــه	ایــن	اســت	که	
جــز	خاطــره	ای	از	آن	در	دل	طبیعــت،	چیــزی	بــه	
یــادگار	نمانــد	یعنــی	نــه	چیــزی	از	طبیعت	کســر	
شــود	و	نــه	چیــزی	بــه	آن	اضافــه	و	ایــن	هــدف	
ــوب	 ــم	محس ــو	توریس ــا	اک ــردی	ی ــی	برمگ غای

می	شــود.
	

پذیــرای  ســخاوتمندانه  lکویــر 
اســت مهمانــان 

ــت	 ــان	اس ــرای	مهمان ــخاوتمندانه	پذی ــر	س کوی
ــاغ	 ــاد	کــه	در	ت ایــن	را	البــه	الی	هــوو	هــووی	ب
ــد	 ــنی	می	پیچ ــای	ش ــه	الی	رمل	ه ــای	الب زاره
ــنوا	 ــوش	ش ــی	گ ــط	کم ــت	فق ــوان	دریاف می	ت
ــی	 ــکلی	مربع ــاد	ش ــتای	رضاآب ــد	روس می	خواه
ــوار	 ــتند	و	در	ج ــتا	هس ــک	راس ــا	در	ی دارد	خانه	ه
ــتای	 ــن	روس ــد	ای ــرار	دارن ــنی	ق ــای	ش رمل	ه
کوچــک	امــا	زیبــا	امــا	در	ســال	های	اخیــر	

ــرده	اســت. ــز	ک ــی	نی ــرات	فراوان تغیی
یکــی	از	ایــن	تغییــرات	بسترســازی	بــرای	جــذب	
گردشــگران	و	اشــتغال	زایی	اســت	اینجــا	دو	
ــت	 ــال	یاف ــورت	فع ــوان	به	ص ــگاه	را	می	ت اقامت
ــار	 ــه	دهی ــا	ک ــن	اقامتگاه	ه ــی	از	ای ــب	یک صاح
ــت	 ــا	حمای ــد:	ب ــت	می	گوی ــت	هس ــا	نیس اینج
ــی	و	 ــراث	فرهنگ ــوی	می ــوز	از	س ــای	مج و	اعط
ــه	 ــرای	گردشــگران،	ورود	مــا	ب ســاخت	بنایــی	ب
مقولــه	برمگــردی	آغــاز	شــد	و	امروز	خوشــبختانه	
ــاد	در	جــذب	 شــاهد	فعالیــت	خیــل	مــردم	رضاآب

ــتیم. ــگران	هس گردش
یکــی	از	ایــن	اقامتگاه	هــا	کــه	بــه	نظــر	چراغــی	

پرنــور	دارد	نمونــه	بــارزی	از	تحقــق	اشــتغال	زایی	
در	روســتایی	دورافتــاده	اســت	کــه	حتــی	در	
ــود	 ــز	در	آن	نب ــازه	نی ــک	مغ ــش،	ی ــال	پی 10	س
ــود	را	 ــاج	خ ــی	مایحت ــورت	هفتگ ــردم	به	ص و	م
از	وانتــی	دســت	فروش	تهیــه	می	کردنــد	امــا	
امــروز	درآمــد	یــک	روز	یــک	اقامتــگاه	در	روزهــا	
پایانــی	هفتــه	بعضــاً	بــه	۶00	هــزار	تومــان	نیــز	
ــده	ای	کــه	اگــر	یــک	دهــه	پیــش	 می	رســد	پدی
ــه	 ــد	ب ــرح	می	ش ــاد	مط ــردم	رضاآب ــن	م در	بی
ــن	 ــدی	ای ــروف	می	ش ــاف	مع ــه	ای	خیال	ب دیوان
ــش	 ــه	از	محبت ــت	ک ــت	اس ــخاوتمندی	طبیع س

ــی	ورزد. ــغ	نم ــزی	دری چی
دیگــر	جلــوه	اشــتغال	زایی	در	ایــن	حــوزه،	
ایجــاد	تورهــای	گردشــگری	و	اصطاحــًا	
سراســر	 از	 کــه	 اســت	 تورهــا	 لیــدری	
ــیل	 ــاد	گس ــه	رضاآب ــافران	را	ب ــن	مس ایران	زمی
از	 گردشــگرانی	 می	تــوان	 حتــی	 مــی	دارد	
آلمــان	و	لهســتان	را	نیــز	اینجــا	دیــد	بــا	یکی	از	
ایــن	تــور	لیدرهــا	نیــز	بــه	گفتگــو	می	نشــینیم	
ــاد	شــش	ســالی	اســت	کــه	 و	می	گویــد:	رضاآب
ــش	 ــداد	متقاضیان ــال	تع ــده	و	هرس شناخته	ش
ــور	 ــک	ت ــه	ی ــی	ک ــا	جای ــود	ت ــر	می	ش دو	براب
ــتان	 ــارج	اس ــرش	از	خ ــذ	پذی ــه	اخ ــازی	ب نی
نــدارد	و	تعــداد	افــراد	موردنظــر	در	همیــن	
اســتان	ســمنان	بــه	حدنصــاب	می	رســند.

	
lآش محلی بوی نان عطر کویر

ــای	 ــا	بخش	ه ــاد	ام ــردی	رضاآب ــنواره	بوم	گ جش
بافتــه	 دارد،	ســیاه	چادرهایی	 هــم	 مختلفــی	
ــه	 ــتند	ک ــا	هس ــا	برپ ــتر	اینج ــز	و	ش ــوی	ب از	م
ــی	 ــتاده	اند	یک ــرپا	ایس ــه	ای	س ــه	بهان ــدام	ب هرک
صنایع	دســتی	ایــن	منطقــه	ماننــد	گلیــم	و	جاجیم	
ــری	 ــد	و	دیگ ــتر	را	می	فروش ــم	ش ــد	و	پش و	نم
لبنیــات	محلــی	کــه	هرکدامــش	بــوی	سرمســت	
کننــده	ای	دارد،	دیگــری	بــه	فــروش	لبــاس	
محلــی	مشــغول	اســت	و	آن	یکــی	بــا	بــوی	آش	

محلــی	اش	جادوگــری	می	کنــد.
ــی	 ــام	دارد	گیاه ــا	ن ــا،	ُکم ــن	آش	ه ــی	از	ای یک

ــان	 ــد	زن ــت	توانمن ــه	دس ــه	ب ــو	ک ــد	ب ــراً	ب ظاه
ــر	 ــه	ه ــود	ک ــدل	می	ش ــی	ب ــه	آش ــادی	ب رضاآب
ــان	 ــته	انس ــن	خس ــی	در	دل	و	ت ــه	اش	روح کاس
ــر	 ــاه	ب ــکاس	م ــه	انع ــا	ک ــد	از	آن	آش	ه می	دم
ــی	 ــز	را	از	زیبای ــش	هیچ	چی ــن	تزئینات روی	روغ
ــادی	کــه	ایــن	آش	 کــم	نمــی	آورد	بانــوی	رضاآب
ــن	 ــت	ای ــده	اس ــد:	داروی	مع ــزد	می	گوی را	می	پ
گیــاه	کمــا،	آن	قــدر	خاصیــت	دارد	کــه	مــا	پــودر	
آن	را	بــرای	هضــم	غــذا	به	صــورت	دارویــی	

مصــرف	می	کنیــم.
ــتا	 ــن	روس ــی	ای ــای	محل ــر	از	غذاه ــی	دیگ یک
ــی	 ــه	ثروت ــه	ب ــود	ک ــوب	می	ش ــک	محس کش
نیــز	معــروف	اســت	بــا	یــک	قاشــق	آن	می	تــوان	
دیــد	کــه	چــه	خــوش	نشســته	اند	ســیر،	پیــازداغ،	
نعنــاع،	روغــن	حیوانــی	و	کشــک	گوســفندی	در	
کنــار	هــم	تــا	انســان	را	بــه	رؤیایــی	زیبــا	ببرنــد	
وقتــی	بــا	نــان	محلــی	دردهــان	می	رقصــد	و	دل	

ــد... ــری	می	کن ب
ــان	 ــش	زن ــت	پوش ــا	اس ــز	زیب ــان	نی لباس	هایش
ایــن	روســتا	بســیار	شــبیه	بــه	روســتاهای	
ــت،	 ــگ	اس ــر	قرمزرن ــمالی	سراس ــان	ش خراس
ــی	 ــلواری	نخ ــد	و	ش ــه	پادارن ــی	ب ــواًل	دامن معم
ــر	 ــه	از	س ــده	ک ــدوزی	ش ــالی	گل ــا	ش ــراه	ب هم

ــه	 ــی	ک ــا	کفش	های ــداد	دارد	ب ــا	امت ــا	روی	پاه ت
ــای	 ــوند	و	در	رنگ	ه ــی	می	ش ــارق	معرف ــه	چ ب
زرشــکی	و	قهــوه	ای	یافــت	می	شــوند	ایــن	
ــال	و	 ــلوار،	ش ــه	ش ــردان	ب ــا	در	م ــا	ام لباس	ه
پیراهنــی	یقــه	دار	و	گیــوه	خاصــه	می	شــود	
ــد	 ــر	می	زنن ــه	دل	کوی ــی	ب ــردان	وقت ــن	م ــا	ای ام

ــد. ــا	ندارن ــه	پ ــی	ب کفش
	

lغروب یعنی زیبایی
ــه	خــود	می	آیــی	غــروب	فرامی	رســد	یــک	 ــا	ب ت
ــط	 ــه	خ ــی	ب ــن	راحت ــه	همی ــر	ب روز	در	دل	کوی
ــر	دل	 ــا	مگ ــود	ام ــک	می	ش ــود	نزدی ــان	خ پای
ــدای	 ــاره	خ ــت؟	دوب ــت	اس ــا	راح ــدن	از	اینج کن
متعال	انســان	را	تماشــای	نمایشــی	از	رنــگ	و	نور	
ــوع،	بلکــه	 ــه	در	طل ــار	ن ــن	ب ــد	ای دعــوت	می	کن
ــی،	 ــی،	نارنج ــای	طای ــروب	و	تمام	رنگ	ه در	غ
ارغوانــی،	ســرخ،	بنفــش	و	نیلــی	برعکــس	صبــح	

ــد. ــی	می	کنن رخ	نمای
پــس	از	دل	نشــینی	کویــر	ایــن	بــار	نوبــت	
ــر	 ــای	کوی ــمان	بی	انته ــه	آس ــیدن	ب ــر	پاش قی
اســت	کــه	ســتاره	هایش	نقره	فــام	و	دل	ربــا	
ــی	 ــور	فلک ــه	ص ــا	هم ــد	اینج ــمک	می	زنن چش
ــری	از	 ــه	خب ــوند	ن ــده	می	ش ــم	دی ــه	یک	چش ب
کاشــانه	های	بلنــد	اســت	و	نــه	خبــری	از	آلودگــی	
ــده	 ــن	دوخته	ش ــه	زمی ــمان	ب ــا	آس ــوا	...	اینج ه
اســت	گویــا	دســت	بلنــد	کنــی	چندتایی	شــان	را	

لمــس	می	کنــی.
نهیــب	آتــش	شــب	را	روشــن	کــرده	امــا	
خوابیــدن	روی	ماســه	ها	و	نــگاه	کــردن	بــه	
ــر	 ــمان	از	دیگ ــام	آس ــه	ن ــده	ای	ب ــت	گمش طبیع
لذت	هایــی	اســت	کــه	در	ایــن	ســفر	وجــود	
ــه	 ــدر	ک ــوند	آن	ق ــک	می	ش ــز	نزدی دارد.	همه	چی
می	توانــی	دســت	دراز	کنــی	و	ســتاره	ای	بگیــری	
آن	را	ببوســی	و	در	گوشــش	نامــت	را	صــدا	کنــی	
ــا	 ــه	ســمت	آســمان	ره ــاره	آن	را	ب ــت	دوب آن	وق
کنــی	تــا	بــرای	همیشــه	نامــت	را	بدانــد	...	
کیســت	کــه	دل	چنیــن	چیــزی	را	نخواهــد؟	
ــی	 ــه	شــب	ها	حت ــی	ک ــر	اســت	جای ــا	کوی اینج
ــا	را	 ــد	آن	ه مردمــش	هــم	ســتاره	می	شــوند.	بای

ــد. ــا	را	دی ــد	آن	ه ــد	نبای چی
بایــد	بازگشــت	و	ایــن	ســتاره	ها	را	تنهــا	گذاشــت	
ــردی	 ــنواره	بوم	گ ــر	و	جش ــال	دیگ ــا	س ــاید	ت ش
ــی	 ــروب	و	طلوع ــر،	غ ــتاره	ای	دیگ ــر	...	س دیگ
ــه	 ــته	و	دوخت ــای	خس ــف	پاه ــوازش	ک ــر،	ن دیگ
ــه	 ــمانی	ک ــا	ریس ــن	ب ــه	زمی ــمان	ب ــدن	آس ش

ــت. ــال	اس ــدای	متع ــت	خ ــش	طبیع نام

میـراث ایــران
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ــی،  ــمند و تاریخ ــای ارزش ــا و خانه ه بناه
تکیه هــای مرمت شــده و جــای خالــی 
گــرگان  تاریخــی  بافــت  در  چنارهــا 
ســندی ارزشــمند و مهــر تأییــدی بــر 
قدمــت تاریخــی و غنــای فرهنگــی منطقه 

ــت.  ــم اس ــرگان قدی ــا گ ــترآباد ی اس

بافــت	تاریخــی	گــرگان	قدیمی	تریــن	بافــت	تاریخــی	ثبــت	شــده	
ــماره	41	در	 ــه	ش ــیدی	ب ــال	1310	خورش ــه	در	س کشــور	اســت	ک

فهرســت	آثــار	ملــی	بــه	ثبــت	رســیده	اســت.
بــه	گفته	کارشناســان	وســعت	اولیــه	ایــن	بافــت	حــدود	۲00	هکتار	
بــود	کــه	در	حــال	حاضــر	بناهــای	تاریخــی	تنهــا	در	محــدوده	150	

ــده	می	شــود. ــاری	آن	دی هکت
ــترآباد(	در	دوران	 ــرگان	)اس ــر	اســاس	شــواهد	تاریخــی،	شــهر	گ ب
قاجــار	۶	محلــه	بــزرگ	بــه	نام	هــای		ســر	پیــر،	دربنــو،	سرچشــمه،	
ــدان	داشــت	کــه	 ــدان،	ســبزه	مشــهد	و	می میخچــه	گــران،	نعل	بن
ــر	 ــرو،	می ــا	س ــد	پ ــی	مانن ــه	فرع ــن	محل ــدام	دارای	چندی ــر	ک ه
ــام	 ــوده	و	بیشــتر	مســاجد	و	تم ــیر	کــش	ب ــنبه	ای،	ش ــم،	دوش کری
ــای	قدیمــی	و	زیارتگاه	هــا	و	مکان	هــای	مذهبــی	شــهر	هــم	 تکای

ــرار	داشــتند. ــن	محــات	ق در	همی
در	سـال	1310	بـا	آغـاز	شهرسـازی	و	احـداث	خیابان	پهلـوی	)امام	
خمینـی	فعلـی(	در	دوره	پهلـوی	رونـد	تخریـب	و	گسسـتگی	بافت	
تاریخـی	گـرگان	آغاز	شـد	تا	جایی	کـه	هم	اکنـون	تنها	حـدود	۲۷0	

تـک	بنـای	ارزشـمند	و	تاریخـی	در	ایـن	بافـت	باقی	مانده	اسـت.

lگذری در بافت تاریخی گرگان
بافــت	تاریخــی	گــرگان	دارای	گذرهــا	و	ورودی	فــراوان	اســت	امــا	
ترجیــح	مــی	دهــم	از	میــدان	مرکــزی	)توپخانه(	بــه	ســمت	خیابان	

ــه	ســبزه	مشــهد	 ــه	13	وارد	محل ــه	و	از	الل ــوی	دژ(	رفت شــهدا	)پهل
شــوم.	مــزار	اســتاد	لطفــی	در	ســمت	راســت	خیابــان	و	غربت	اســتاد	
در	زادگاهــش	اولیــن	چیــزی	اســت	کــه	نظــرم	را	جلــب	می	کنــد.

پــس	از	عمــل	بــه	وصیــت	اســتاد	و	انتقــال	جســد	وی	بــه	گــرگان	
قــرار	بــود	ابتــدا	مجتمــع	فرهنگــی	و	هنــری	در	جــوار	قبــر	اســتاد	
احــداث	شــود.	امــا	پــس	از	مدت	هــا	باتکلیفــی،	مجتمــع	فرهنگــی	
ــه	 ــدن	ب ــک	ش ــا	نزدی ــد	و	ب ــل	ش ــزار	تبدی ــاغ	م ــه	ب ــری	ب و	هن
ســومین	ســالگرد	فــوت	اســتاد	هنــوز	خبــری	از	بــاغ	مــزار	نیســت.
ــه	 ــی	و	زورخان ــزار	اســتاد	لطف ــر	م ــه	ســبزه	مشــهد	عــاوه	ب محل
ــه	تاریخــی	و	 ــد	تکی ــی	کــه	در	خروجــی	آن	اســت،	چن ــای	ول پوری
یــک	چنــار	بســیار	قدیمــی	دارد.	نــام	تکایــای	معــروف	آن	عقیلــی	
و	شــاهینی	اســت	کــه	از	ســال	گذشــته	بــا	مرمــت	انجــام	شــده	بــه	

معمــاری	اصلــی	خــود	برگشــته	انــد.
از	مصــا	عبــور	می	کنــم	و	محلــه	سرچشــمه	را	پشــت	ســر	
ــا	همــان	 می	گــذارم.	در	سرچشــمه	هنــوز	هــم	مشــاغل	قدیمــی	ب
ــه	 ــه	قهوه	خان ــش	از	هم ــت.	بی ــوان	یاف ــی	را	می	ت ــبه	قدیم کس
چوبــی	و	حلبــکاری	خودنمایــی	می	کنــد.	از	سرچشــمه	بــه	ســمت	
ــزرگ	 ــم.	در	مســیر	یــک	محوطــه	ب ــور	حرکــت	می	کن ــام	زاده	ن ام

ــد. ــکیل	داده	ان ــا	تش ــادور	آن	را	تکای ــه	دورت ــت	ک اس
هـر	تکیـه	یـک	تکیه	اصلـی	و	بـزرگ	بـه	نـام	پیرتکیـه	داشـته	که	
از	همـه	قدیمی	تـر	بـوده	و	مراسـم	اصلـی	محـرم	در	آن	محوطـه	را	
مدیریـت	می	کرده.	چنـد	اثر	تاریخی	در	مسـیرم	قـرار	دارد.	اولی	خانه	
رضـا	قلـی	نژاد	اسـت.	بنـای	خانـه	رضا	قلـی	نـژاد	مربوط	بـه	دوران	
قاجـار	اسـت	و	از	شـرق	بـه	امامـزاده	نـور	و	از	جنوب	شـرق	از	طریق	

معبـری	بـه	مجموعـه	تقـوی	و	باقـری	مرتبط	می	شـود.
بــه	نظــر	مــی	رســد	وســعت	بنــای	تاریخــی	رضــا	قلــی	نــژاد	حدود	
500	مترمربــع	اســت	و	دارای	دو	درب	ورودی	از	معبــر	شــرقی	و	

جنوبــی	اســت.
	ایـن	مجموعه	بـا	دارا	بـودن	فضاهای	متعـدد	و	قرارگیـری	در	مرکز	

بافـت	و	نزدیکـی	آن	بـا	مجموعه	های	مختلفـی	که	سـازمان	میراث	
فرهنگـی،	صنایع	دسـتی	و	گردشـگری	آن	هـا	را	خریداری	کـرده	به	

فضـای	اداری	تبدیل	شـده	و	بسـیار	حائز	اهمیت	اسـت.
ــی،	خانــه	خراســانی	در	 ــای	تاریخ ــن	بن ــی	از	ای در	فاصلــه	کم
ــب	 ــه	آن	جل ــه	ام	ب ــرار	دارد	و	توج ــام،	ق ــن	ن ــه	همی ــه	ای	ب کوچ
ــته	ی	 ــاس	سنگ	نبش ــر	اس ــا	ب ــن	بن ــاخت	ای ــخ	س ــود.	تاری می	ش
ســطوح	زیریــن	سرشــیرهای	آن	بــه	1۲95	می	رســد	کــه	بــا	

ناصرالدین	شــاه	هم	زمــان	اســت. ســلطنت	
ــده	 ــده	و	عم ــی	ساخته	ش ــمالی	و	جنوب ــش	ش ــا	در	دو	بخ ــن	بن ای
ارزش	هــای	معمــاری	برجای	مانــده	آن،	مربــوط	بــه	بخــش	جنوبــی	
ــد	ارزش	 ــمالی	آن	فاق ــد	بخــش	ش ــی	رس ــر	م ــه	نظ آن	اســت	و	ب

تاریخــی	اســت.
ــه		 ــروف		ب ــر	)ع	(	مع ــن		جعف ــی		ب ــن		موس ــحاق		ب ــگاه		اس ــه	آرام ب
امامــزاده	نــور	کــه	از	بناهــای	دوره	ســلجوقی		در	شهرســتان		گــرگان	

ــی	ر	ســم. اســت	،	م
بــه		اســتناد	کتیبــه	حک	شــده		بــر	چارچــوب		دِر	قدیمــی		ســاختمان	،	
ــا	 ــا	ب ــه		ســده	9	ق		)مشــکوتی	،	191(	اســت	ام ــوط	ب ــر	مرب ــن	اث ای
توجــه		بــه		تاریــخ		5۲5	ق		کــه		بــر	صنــدوق		چوبــی		مرقــد	امــام	زاده		
ــخ		 ــن		تاری ــا	در	ای ــه		بن ــد	ک ــر	می	رس ــه		نظ ــت		ب ــده		اس حک	ش

ــد. ــده		باش ساخته	ش
ــه	 ــه	ب ــذری	ک ــه	گ ــه	و	ب ــه	گرفت ــور	فاصل ــزاده	ن ــی	از	امام کم
ــمت	 ــوم	در	س ــود،	وارد	می	ش ــی	می	ش ــدان	منته ــه	نعل	بن بازارچ
راســت	گــذر	مجموعــه	تاریخــی	باقــری	قــرار	دارد.	مدرســه	تقــوی،	
مجموعــه	تقــوی	و	خانــه	شــیرنگی	از	آثــار	دیدنــی	بافــت	هســتند	
کــه	اکنــون	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	در	آن	مســتقر	شــده	اســت.

lخانــه باقــری وســیع تریــن بنــای بــه جــا مانــده از 
دوره پهلــوی

ــای	دوره	 ــالم	ترین	بناه ــیع	ترین	و	س ــی	از	وس ــری	یک ــه	باق خان

قدیمی ترین بافت تاریخی ثبت شده کشور؛ گواه غنای فرهنگی »استرآباد«
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ــه	بخشــی	از	آن	 ــرگان	اســت	ک ــت	تاریخــی	گ ــوی	در	دل	باف پهل
در	ســال	های	اخیــر	مرمت	شــده	و	بــه	خانــه	صنایع	دســتی	

تبدیل	شــده	اســت.
ایــن	مجموعــه	دارای	هفــت	حیــاط	بــا	انــدازه	هــای	گوناگــون	)دو	
حیــاط	اندرونــی،	دو	حیــاط	بیرونــی،	حیــاط	هشــتی،	حیــاط	مطبخ	و	

حیــاط	ســرطویله(	اســت.
ــدان	 ــه	در	بازارچــه	نعل	بن ــرار	گرفت ــن	بناهــای	شــاخص	ق مهم	تری
مســجد	جامــع،	خانــه	تقــوی،	شــیرنگی	و	امیــر	لطیفــی	در	محلــه	
چهارشــنبه	ای	)پشــت	مســجد	جامــع(	و	تکیــه	پا	ســرو	اســت	کــه	از	

آبــان	مــاه	ســال	گذشــته	مرمــت	آن	آغازشــده	اســت.
ــان	 ــارج	می	شــوم	و	از	خیاب ــا	ســرو(	خ ــه	)پ ــن	ورودی	بازارچ از	اولی
ــه	 ــمه	ک ــور	و	سرچش ــزاده	ن ــمت	امام ــه	س ــاره	ب ــاب	15	دوب آفت
ــه	 ــم.	خان ــت	می	کن ــود،	حرک ــی	می	ش ــو	منته ــه	دربن ــت	ب درنهای
ــه	 ــه	حــاج	قاســمی	)خان ــه،	خان تاریخــی	فاطمــی،	مدرســه	عمادی
مشــروطه	گلســتان(،	تکیــه	اصطبــار	و	خانــه	کبیــر	در	ایــن	مســیر	

ــد. ــرار	دارن ــا	دوشــنبه	ای(	ق ــو	ت )دربن
مدرســه	عمادیــه	بــا	یــک	هــزار	و	550	متــر	زمیــن	)بــا	ابعــاد	45	در	
ــار،	 ــراه	آب	انب ــه	هم ــه	ب ــده	ک ــو	واقع	ش ــه	دربن ــر(	در	محل 34.5	مت
گورســتان،	حمــام،	دکان	هــای	متعــدد،	مســجد	گلشــن،	مجموعــه	
چنــد	تکیــه،	بافــت	و	عناصــر	عمــده	محلــه	دربنــو	و	نیــز	بخشــی	از	

ــد. ــه	اســترآباد	را	تشــکیل	می	دادن ــازار	کهن بافــت	ب
در	مـورد	زمـان	سـاخت	ایـن	مدرسـه	اطـاع	دقیقـی	در	دسـترس	
نیسـت	امـا	بنا	به	دالیلـی	که	ارائه	می	شـود،	اصـل	بنا	در	اواخـر	دوره	

تیمـوری	و	به	ویـژه	اوایـل	دوره	صفویـه	ساخته	شـده	اسـت.
بــا	اســتناد	بــه	وقــف	نامــه	متعلــق	بــه	ســال	953	هجــری	قمــری،	
ــب	اول(	 ــه	)شاه	طهماس ــل	دوره	صفوی ــه	اوای ــق	ب ــا	متعل ــن	بن ای

اســت.
ــه	 ــه	قرارگرفت ــار	حــوزه	علمی ــد	از	مرمــت	در	اختی ــن	مدرســه	بع ای
اســت	و	دارای	یــک	حیــاط	بــزرگ،	حــوض	آب	و	اتاق	هــای	متعــدد	

اطــراف	حیــاط	اســت.
ــای	 ــه	ه ــدن	کوچ ــد	دی ــوم	هرچن ــی	ش ــارج	م ــل	خ ــن	مح از	ای
ــی	 ــان	خمین ــی	خیاب ــع	جنوب ــیرکش	در	ضل ــلوغ	ش ــگ	و	ش تن
ــح	مــی	دهــم	از	نخســتین	کوچــه	 ــا	ترجی ــای	خاصــی	دارد	ام صف
ســمت	چــپ	خیابــان	خمینــی	)معــروف	بــه	کوچــه	شــورای	شــهر(	
از	روبــروی	کلیســا	عبــور	کنــم	و	بــه	قســمت	انتهــای	پــارک	شــهر	
ــرم. ــی	ب ــارک	شــهر	کنون ــرگان	در	پ ــوزه	گ ــه	کاخ	م ــیده	و	ب رس

ــان	 ــان	در	خیاب ــه	تاریخــی	مفیدی ــرد	خان ــوش	ک ــد	فرام ــه	نبای البت
ــر	 ــم(	از	دیگ ــازده	قاس ــه	ش ــتگاه	در	محل ــه	)هفت	دس ــر	خواج س
آثــار	ارزشــمند	و	تاریخــی	گــرگان	اســت	کــه	ســمت	چــپ	خیابــان	
پهلــوی	امــام	خمینــی	کنونــی	تــا	ســر	خواجــه	واقع	شــده	و	دیــدن	

ــی	از	لطــف	نیســت. آن	خال

lبافت تاریخی گرگان تدریجی شکل گرفت
ــت	 ــرد:	باف ــار	ک ــی	اظه ــای	تاریخ ــت	بناه ــرای	مرم ــک	دکت ی
تاریخــی	گــرگان	کامــًا	تدریجــی	و	ارگانیــک	شــکل	گرفته	و	ابتــدا	
هســته	اولیــه	آن	تشکیل	شــده	و	ســپس	توســعه	شــهری	پیرامــون	

ــه	اســت. آن	صــورت	گرفت
جاویــد	ایمانیــان	افــزود:	بافــت	تاریخــی	اســترآباد	قدیــم	)گــرگان	
امــروزی(	حداکثــر	150	هکتــار	بــوده	کــه	ارگ	شــهری	آن	در	برج	و	

بــارو	محصــور	بــوده	اســت.
ــی	 ــار	دروازه	تاریخ ــدوده	دارای	چه ــن	مح ــه	ای ــان	اینک وی	بابی
ــت:	دروازه	 ــت،	گف ــوده	اس ــردد	ب ــی	ت ــی	و	فرع ــیرهای	اصل و	مس
ــار	دروازه	 ــهد	چه ــبزه	مش ــران	و	س ــل	دخت ــطام،	چ ــدران،	بس مازن

ــد. ــروج	بوده	ان ــرای	ورود	و	خ ــهر	ب ــی	ش اصل
وی	ادامــه	داد:	دروازه	مازنــدران	بــرای	ورود	و	خــروج	از	ســمت	
طبرســتان	)مازنــدران	کنونــی(،	دروازه	بســطام	)بــرای	ورود	و	خروج	
ــاهرود	و	 ــطام،	ش ــاهکوه،	بس ــی،	ش ــوران	فعل ــار	خ ــمت	ناه از	س
ــمت	 ــروج	از	س ــل	ورود	و	خ ــران	)مح ــل	دخت ــان(،	دروازه	چ خراس
جنــوب	غــرب	میدان	ســر	خواجــه(	و	دروازه	ســبزه	مشــهد	)ورودی	و	

ــت. ــوده	اس ــرا(	ب ــمت	ترکمن	صح ــهر	از	س ــی	ش خروج
ــق	 ــرد:	طب ــه	ک ــی	اضاف ــای	تاریخ ــت	بناه ــرای	مرم ــن	دکت ای
ــم	 ــهری	می	توانی ــعه	ش ــت	توس ــه	ها	و	باف ــه	از	نقش ــواهدی	ک ش
ببینیــم	اینکــه	نظــام	محلــه	بنــدی	در	اســترآباد	هــم	ماننــد	ســایر	

ــت. ــته	اس ــود	داش ــور	وج ــی	کش ــهرهای	تاریخ ش

lسه محله اصلی در استرآباد قدیم
ــه	 ــدا	دارای	س ــرگان	در	ابت ــوی	گ ــه	به	احتمال	ق ــان	اینک وی	بابی
ــت،	 ــوده	اس ــدان	ب ــهد	و	نعل	بن ــبزه	مش ــدان،	س ــی	می ــه	اصل محل
ــه	 ــترآباد	از	محل ــه	اس ــعه	اولی ــاد	توس ــرد:	به	احتمال	زی ــح	ک تصری
ــای	 ــدازآن	محله	ه ــده	و	بع ــم(	آغازش ــه	قدی ــازار	کهن ــدان	)ب می

ــت. ــکل	گرفته	اس ــهد	ش ــبزه	مش ــدان	و	س نعل	بن
ایمانیــان	خاطرنشــان	کــرد:	ســر	پیــر،	میخچــه	گــران	و	
ــاغ	 ــدان	و	ب ــه	نعل	بن ــی	محل ــای	فرع ــزو	گذره ــنبه	ای	ج چهارش
شــاه،	عمــارت	آغامحمدخــان	جــزو	گذرهــای	فرعــی	محلــه	میدان	
ــی	 ــای	فرع ــزو	گذره ــان	و	...	ج ــمه،	دباغ ــنبه	ای،	سرچش و	دوش
محلــه	سرچشــمه	بوده	انــد	کــه	بــه	نظرمــی	رســد	در	دوره	صفویه	و	

ــوند. ــل	می	ش ــرگان	کام ــدی	گ ــه	بن ــام	محل ــه	در	نظ قاجاری
ــای	 ــاخصه	ه ــر	از	ش ــی	دیگ ــوان	یک ــه	عن ــت	ب ــر	باف وی	از	معاب
بافــت	یــاد	و	بیــان	کــرد:	عمــده	معابــر	اصلــی	جنــوب	بــه	شــمال	
ــا	 ــر	فرعــی	شــرقی-	غربــی	ب ــا	هفــت	متــر،	معاب ــا	عــرض	پنج	ت ب
ــایگی(	از	 ــت	)همس ــر	بن	بس ــر	و	معاب ــار	مت ــا	چه ــه	ت ــرض	س ع

ــت. ــرگان	اس ــی	گ ــت	تاریخ ــخصه	های	باف مش
ــرای	 ــی	ب ــوان	محــل	اصل ــه	به	عن ــان	مرکــز	محل ــه	ایمانی ــه	گفت ب
ــی	و	 ــی،	مذهب ــای	اجتماع ــوده	و		در	آن	رویداده ــا	ب ــی	ه گردهمای
ــا،	حســینیه	ها	و	 ...	شــکل	می	گرفــت	و	مجموعــه	آب	انبارهــا،	تکای
ــده	اند	و	 ــدوده	واقع	ش ــن	مح ــهر	در	ای ــی	و	...		ش ــای	تاریخ حمام	ه
ایــن	نقطــه	از	شــهر	نقــش	محــوری	در	محله	هــای	قدیــم	گــرگان	
داشــته	اند	کــه	ایــن	نقــش	را	همچنــان	در	ایــام	محــرم	در	گــرگان	

ــم. ــاهده	می	کنی مش

lتکایا عامل اصلی حفظ بافت تاریخی گرگان
وی	از	وجــود	تکیه	هــا	و	نقــش	آن	در	مناســک	مذهبــی	و	

ــیده	 ــم	پاش ــل	ازه ــی	از	دالی ــوان	یک ــی	به	عن ــای	اجتماع رویداده
نشــدن	بافــت	تاریخــی	گــرگان	نــام	بــرد	و	اظهــار	کــرد:	خانه	هــای	
تاریخــی	از	دوره	قاجاریــه	تــا	پهلــوی	از	دیگــر	شــاخصه	های	بافــت	

ــرگان	هســتند. گ
ایــن	دکتــرای	مرمــت	بناهــای	تاریخــی	همچنیــن	گفــت:	بناهــای	
دوره	قاجــار	در	گــرگان	دارای	معمــاری	یکســانی	نیســتند	و	بخشــی	
از	خانه	هــای	تاریخــی	به	جامانــده	معمــاری	طبقــات	پاییــن	و	
ــن	 ــاد	را	شــامل	می	شــود،	همچنی ــای	زی ــات	و	اتاق	ه ــدون	تزیین ب

ــی	اســت. ــه	ِگل ــا	خشــت	و	چین ــه	در	آن	ه ــح	به	کاررفت مصال
ــه	 ــد	خان ــه	مانن ــای	دوره	قاجاری ــر	از	بناه ــزود:	بخشــی	دیگ وی	اف
باقــری،	تقــوی،	شــفیعی	و	شــعرباف	معمــاری	طبقــه	اعیان	نشــین	
را	بــه	تصویــر	کشــیده	و	دارای	چنــد	حیــاط	درون	گــرا،	برون	گــرا	و	

تابســتان	نشــین	هســتند.
ــت	 ــوی	در	باف ــده	از	دوره	پهل ــای	باقی	مان ــه	داد:	بناه ــان	ادام ایمانی
تاریخــی	گــرگان	کامــًا	بــا	دوره	قاجاریــه	متفــاوت	اســت	و	

ــود. ــده	می	ش ــر	دی ــا	کمت ــی	در	آن	ه درون	گرای
ــاخصه	 ــی	از	ش ــری	و	کاه	فرنگ ــات	گچ	ب ــرد:	تزیین ــه	ک وی	اضاف
اصلــی	ایــن	بناهاســت	کــه	در	کاخ	مــوزه	گــرگان،	خانــه	شــیرنگی	و	

ــود. ــده	می	ش ــده	دی ــوی	به	جامان ــه	از	دوره	پهل ــی	ک فاطم
وی	تصریــح	کــرد:	بازارهــای	قدیمــی	از	دیگــر	شــاخصه	های	
ــه	 ــازار	کهن ــه	نظــر	می	رســد	ب ــرگان	اســت	و	ب ــت	تاریخــی	گ باف
قدیــم	نخســتین	بــازار	شــهر	اســترآباد	بــوده	کــه	هم	اکنــون	کمتــر	
ــده	و	بیشــتر	 ــی	باقی	مان ــان	شــهید	رجای نشــانه	هایی	از	آن	در	خیاب

ــت. ــوخته	اس ــه	40	س ــه	در	ده ــوزی	دوره	قاجاری آن	در	آتش	س
ایمانیــان	بــا	یــادآوری	اینکــه	کهنــه	بــازار	تنهــا	بــازار	اســترآباد	بــود	
کــه	بخشــی	از	آن	سرپوشــیده	بــوده	اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	بــه	
روایــت	تاریخــی	قدمــت	بازارچــه	نلعبنــدان	در	کنــار	مســجد	جامــع	
بــه	دوره	ســلجوقی	بازمی	گــردد	کــه	بخشــی	از	آن	در	زمــان	
ــت. ــده	اس ــال	1310	تخریب	ش ــام	در	س ــان	ام ــی	خیاب خیابان	کش
ــدان	در	دوره	 ــده	از	نعل	بن ــای	به	جامان ــرد:	از	عکس	ه ــان	ک وی	بی
قاجــار	کــف	بــازار	نعل	بنــدان	ســنگ	فرش	بــوده،	درب	هــای	
چوبــی	کشــویی،	ســقف	های	ســفالی	و	چنارهــای	بــزرگ	از	

ــت. ــوده	اس ــازار	ب ــی	ب ــاخصه	های	اصل ش
ــل	 ــه	دلی ــن	ب ــای	تاریخــی	همچنی ــه	و	بناه ــناس	ابنی ــن	کارش ای
نام	گــذاری	محله	هــا	در	بافــت	تاریخــی	گــرگان	هــم	اشــاره	
کــرد	و	گفــت:	بیشــتر	نام	گذاری	هــا	در	ســایر	شــهرها	بــه	
ــا	 ــک	محــل	انجــام	می	شــده	ام ــوم	خــاص	در	ی ــل	حضــور	ق دلی
محله	هــای	گــرگان	)اســترآباد	قدیــم(	بــر	اســاس	دو	مؤلفــه	کاربری	
ــران	 ــه	گ ــه	میخچ ــد	محل ــف	مانن ــود	صن ــانی	و	وج و	خدمات	رس
ــه	نعل	بنــدان	)وجــود	 )محــل	فــروش	میخچــه	نعــل	اســب(،	محل
ــف	 ــور	صن ــان	)حض ــدی(	و	دباغ ــای	نعل	بن ــرا	و	مغازه	ه کارون	س
ــرد	 ــرد	و	کارک ــا	عملک ــرم(	و	ی ــه	چ ــت	ب ــل	پوس ــا	و	تبدی دباغ	ه
ــِر	چشــمه(	و	 ــات	و	َس ــه	سرچشــمه	)مســیر	قن ــد	محل محــل	مانن
ــه	 ــی	گفت ــه	روایت ــور	و	ب ــزاده	ن ــود	امام ــه	ســبزه	مشــهد	)وج محل
می	شــود	ابتــدا	رنــگ	گنبــد	امامــزاده	ســبز	بــوده	و	مشــهد	هــم	بــه	

ــده	اند. ــذاری	ش ــت(	نام	گ ــهید	اس ــل	ش ــای	مح معن
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طوفــان شــن در شــرق کرمــان بقایــای 
یــک تمــدن تاریخــی را از دل خــاک 
خــارج کــرده اســت و تصاویــر منتشــر 
شــده و گــزارش هــای محلــی بــر ایــن 
ــراث  ــا می ــد ام ــته ان ــه گذاش ــر صح ام

ــد.  ــکار مــی کن فرهنگــی ان

ــرق	 ــداز	ش ــان	بران ــیل	خانم ــه	س ــود	ک ــل	ب ــد	روز	قب ــن	چن همی
کرمــان	موجــب	شــد	خــاک	انباشــته	بــر	یــک	تمــدن	تاریخــی	در	
مکانــی	بین	شهرســتان	فهــرج	و	ریــگان	در	کرانــه	یــک	رودخانه	از	
دل	خــاک	خــارج	شــود،	دقیقــا	مانند	داســتانی	کــه	برتمــدن	»ارت«	
در	جنــوب	کرمــان	رفــت	و	بــه	همین	وســیله	بقایــای	تمدنــی	از	دل	
خــاک	بیــرون	آمــد	کــه	پــس	از	کاوش	هــای	ابتدایــی	مشــخص	
ــر	را	 ــس	بش ــای	دســت	نوی ــوح	ه ــتین	ل ــان	ارت	نخس ــد	مردم ش

خلــق	کــرده	انــد.
ــده	شــد	طبــق	 ــاری	کــه	پــس	از	ســیاب	در	شــرق	کرمــان	دی آث
ــوز	 ــا	هن ــت	دارد	ام ــال	قدم ــی	۲000	س ــای	ابتدای ــی	ه ــه	زن گمان
ــرده	اســت	 ــر	نک ــار	نظ ــن	خصــوص	اظه ــی	در	ای ــراث	فرهنگ می
گفتــه	مــی	شــود	کــه	کارشناســان	پایــگاه	ارگ	بــم	بــرای	مطالعه	و	
گمانــه	زنــی	بــه	منطقــه	اعــزام	شــدند	کــه	البتــه	هنــوز	نتایــج	ایــن	

گمانــه	زنــی	هــا	منتشــر	نشــده	اســت.

lانکار یک واقعیت در شرق کرمان
طــی	روزهــای	اخیــر	نیــز	طوفــان	شــن	شهرســتان	فهــرج	و	ریگان	
را	در	نوردیــد	و	در	ایــن	پدیــده	نیــز	بقایــای	تمدنــی	دیگــر	کشــف	
شــد	کــه	در	ابتــدا	فرمانــدار	فهــرج	از	کشــف	ایــن	تمــدن	خبــر	داد	
ــوص	 ــن	خص ــری	در	ای ــزارش	تصوی ــک	گ ــر	ی ــزاری	مه و	خبرگ
منتشــر	کــرد	کــه	پــس	از	آن	مســئوالن	محلــی	فهــرج	در	گفتگــو	
بــا	مهــر	ایــن	خبــر	را	تائیــد	کردنــد	»توفــان	شــن	محوطــه	تاریخی	
مدفــون	در	فهــرج	را	نمایــان	کــرد«	امــا	وقتــی	خبرنــگار	مهــر	بــا	
یکــی	از	مســئوالن	میــراث	فرهنگــی	کرمــان	تمــاس	گرفــت	بــه	
صــورت	جــدی	تاکیــد	شــد	کــه	ایــن	خبــر	صحــت	نــدارد	و	گایــه	
ــه	و	 ــدون	مطالع ــرا	ب ــه	چ ــد	ک ــاز	ش ــی	آغ ــئوالن	محل ــا	از	مس ه
کارشناســی	اقــدام	بــه	رســانه	ای	کــردن	ایــن	کشــف	کــرده	انــد.
ــان	 ــس	از	طوف ــرج	پ ــی	در	فه ــای	تاریخ ــدن	بقای ــرون	آم ــا	بی ام
امــری	بدیــع	نیســت	چــون	حــدود	یــک	ســال	قبــل	طوفان	ســبب	
شــد	بقایایــی	یــک	جــاده	ســنگ	فــرش	شــده	کــه	گمــان	مــی	رود	
بخشــی	از	جــاده	ادویــه	بــوده	اســت	از	زیــر	شــن	هــا	نمایــان	شــد.
نکتــه	قابــل	توجــه	در	خصــوص	پیدایــش	ایــن	آثــار	ایــن	بــود	کــه	
ــن	 ــر	کشــف	ای ــانه	ای	شــدن	خب ــان	رس ــراث	فرهنگــی	در	زم می
اشــیا	و	دیــواره	هــای	بناهــای	ســنگی	از	وجــود	چنیــن	کشــفی	بــی	

خبــر	بــود.

در	پــی	پیگیریهــای	ابتدایــی	خبرگــزاری	مهــر	مدیر	روابــط	عمومی	
ــه	عــدم	 ــا	اشــاره	ب ــری	ب ــراث	فرهنگــی	اســتان	کرمــان	در	خب می
کشــف	هــر	گونــه	اثــر	تاریخــی	تاکیــد	کــرد	کــه	مســئوالن	محلی	
ــد	کــه	 ــن	کار	را	کــرده	ان ــام	شهرســتان	ای ــرای	مطــرح	کــردن	ن ب
ایــن	خبــر	بــا	تیتــر	»کشــف	هــر	گونــه	منطقــه	باســتانی	در	فهــرج	

صحــت	نــدارد«	منتشــر	شــد.
ــکاس	 ــه	ع ــری	ک ــه	تصاوی ــود	ک ــن	ب ــه	ای ــل	توج ــه	قاب ــا	نکت ام
خبرگــزاری	مهــر	در	ایــن	خصــوص	منتشــر	کــرد	نشــان	از	امــری	
ــوز	مشــخص	نیســت	 ــه	هن ــار	ک ــن	آث ــای	ای دیگــر	داشــت	و	بقای
مربــوط	بــه	کــدام	دوران	تاریخــی	اســت	از	دل	خــاک	بیــرون	آمــده	

ــت. اس
ــان	شــن	،	شــهر	باســتانی	را	از	دل	 ــر	»طوف ــا	تیت ــر	کــه	ب ــن	خب ای
ــه	 ــری	ک ــار	تصاوی ــود	در	کن ــرون	آورد«	منتشــر	شــده	ب ــن	بی زمی
صــدا	و	ســیمای	کرمــان	منتشــر	کــرد	دلیلــی	بــود	کــه	بقایــای	این	

منطقــه	تاریخــی	نمایــان	شــده	اســت.
ــی	در	 ــروی	انتظام ــرج؛	نی ــدار	فه ــه	فرمان ــه	گفت ــه	ب ــد	ک ــر	چن ه
ــه	 ــی،	ب ــردم	محل ــط	م ــکان	توس ــن	م ــف	ای ــه	کش ــاعات	اولی س
منطقــه	اعــزام	و	از	حفــاری	غیــر	مجــاز	جلوگیــری	کــرده	اســت	اما	
ــراد	 ــه	برخــی	از	اف ــد	کــه	در	ســاعات	اولی ــردم	بومــی	مــی	گوین م
ســود	جــو	اقــدام	بــه	حفــاری	غیــر	مجــاز	کــرده	انــد	و	ایــن	نگرانــی	

ــه	باشــد. ــه	غــارت	رفت ــار	ب ــن	آث وجــود	دارد	بخشــی	از	ای
یــک	مــاه	قبــل	در	زمــان	کشــف	محوطــه	تاریــخ	بعــد	از	ســیاب	
نیــز	هــر	چنــد	گفته	مــی	شــد	حفــاری	غیــر	مجــاز	صــورت	نگرفته	

ــز	 ــش	آن	محوطــه	نی ــد	از	پیدای ــه	بع ــک	هفت ــا	حــدود	ی اســت	ام
ــه	 ــاز	ب ــر	مج ــای	غی ــاری	ه ــه	در	حف ــار	تاریخــی	ک بخشــی	از	آث

غــارت	رفتــه	بــود	توســط	مــردم	محلــی	عــودت	داده	شــد.
حــاال	در	کنــار	ایــن	انکارهــا	و	تاکیــد	هــا	و	اســنادی	کــه	در	
ــراث	 ــی	دوســتداران	می ــن	محوطــه	وجــود	دارد	نگران خصــوص	ای
ــه	غــارت	رفتــه	 ــار	ب فرهنگــی	ایــن	اســت	کــه	بخشــی	از	ایــن	آث

ــد. باش
ــه	 ــه	ب ــه	را	دارد	ک ــن	دغدغ ــی	ای ــراث	فرهنگ ــی	رود	می ــان	م گم
دلیــل	اطــاع	رســانی	مســئوالن	محلــی	و	افشــا	شــدن	مــکان	این	
محوطــه	هــای	تاریخــی	افــراد	ســود	جــو	اقــدام	بــه	حفــاری	غیــر	
مجــاز	کننــد	و	دنبــال	ایــن	ســاز	و	کار	اســت	کــه	قبــل	از	رســانه	ای	
شــدن	وجــود	چنیــن	محوطــه	هــای	تاریخــی	مســئوالن	محلــی	

ــان	قــرار	دهنــد. ابتــدا	میــراث	فرهنگــی	را	در	جری
امــا	گویــا	ایــن	نکته	از	ذهــن	مســئوالن	میــراث	فرهنگــی	دور	مانده	
اســت	کــه	کشــف	ایــن	آثــار	ابتــدا	توســط	مــردم	محلــی	صــورت	
مــی	گیــرد	و	قبــل	از	اینکــه	ایــن	کشــمکش	هــای	انــکار	و	اثبــات	
وجــود	محوطــه	هــای	تاریخــی	بــه	نتیجــه	برســد	افــراد	ســود	جــو	

در	منطقــه	حضــور	مــی	یابنــد.
بــا	ایــن	وجــود	ایــن	کمبــود	شــدید	اعتبــار	و	نیــروی	انســانی	بــرای	
حفاظــت	ایــن	محوطــه	هــا	اســت	کــه	دســت	میــراث	فرهنگــی	را	
بســته	و	ترجیــح	مــی	دهــد	کــه	در	صــورت	کشــف	چنیــن	محوطه	
هــای	ایــن	مــکان	هــا	در	پــس	کمبــود	اعتبارهــا	ناشــناس	بماننــد.

هــم	اکنــون	و	پــس	از	پدیــدار	شــدن	آثــار	تاریخــی	کــه	ســیاب	و	
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پــس	از	آن	در	طوفــان	شــن	نمایــان	شــد	حــاال	بــه	نظــر	مــی	رســد	
مســئوالن	میــراث	فرهنگــی	در	ســطح	ملــی	بایــد	ایــن	گمانــه	زنی	
ــا	جدیــدت	بیشــتری	در	دســتور	کار	قــرار	دهنــد	کــه	در	شــرق	 را	ب
ــه	کاوش	 ــاز	ب ــه	نی ــتند	ک ــه	هس ــد	مواج ــی	جدی ــا	تمدن ــان	ب کرم
هــای	جدیــد	و	اختصــاص	اعتبار	بــرای	حفاظــت	و	نگهــداری	دارد	و	

در	ایــن	راســتا	میــراث	فرهنگــی	کرمــان	را	یــاری	کنــد.
اســتانداری	کرمــان	نیــز	در	ایــن	خصــوص	بــا	قــرار	دادن	یــک	خبر	
ــر	ایــن	کشــف	صحــه	گذاشــته	 ــر	روی	خروجــی	ســایت	خــود	ب ب
ــر	آمــده	اســت؛	طوفــان	شــن	در	شــرق	اســتان	 اســت	در	ایــن	خب
ــنبه	 ــه	ش ــرج(	از	روز	س ــگان	و	فه ــای	ری ــتان	ه ــان	)شهرس کرم
ــرای	 ــاعدی	را	ب ــت	نامس ــن	9۶	وضعی ــن	روز	از	فروردی پانزدهمی
ــی	 ــه	موجــب	تعطیل ــن	در	حالیســت	ک ــرده	و	ای ــه	ایجــاد	ک منطق

ــن	شهرســتانها	شــد. ــدارس	ای م

lشهری که از خاک بیرون آمد
طوفــان	ســنگین	شــن	در	شهرســتان	فهــرج	کرمــان	موجــب	شــد	
ــاری	همچــون	 ــا	مشــاهده	آث ــی	ب ــا	برخــی	از	رســانه	هــای	محل ت
ســفال،	اســتخوان	و	دیوارهــای	خشــتی	در	یــک	محوطــه،	از	
پدیــدار	شــدن	بخــش	عظیمــی	از	یــک	شــهر	باســتانی	در	بخــش	
نگیــن	کویــر	در	حوالــی	شهرســتان	فهــرج	و	ریــگان	خبــر	دهنــد،	
بنابرایــن	یــگان	حفاظــت	ســازمان	میراث	فرهنگی،صنایع	دســتی	و	
گردشــگری	اســتان	از	همــان	ســاعات	اولیــه	پاســدار	ایــن	محوطــه	

تاریخــی	شــد.
ایــن	درحالیســت	کــه	حــدود	یــک	مــاه	گذشــته،	بــر	اثــر	ســیاب،	
یــک	گورســتان	تاریخــی	کــه	احتمــال	مــی	رود	قدمــت	تاریخــی	
ــه	دوران	اشــکانی	و	حتــی	هخامنشــیان	بازگــردد،	 ایــن	محوطــه	ب
ــن	 ــیاء	تاریخــی	ای ــدادی	از	اش ــگان	کشــف	و	تع ــتان	ری در	شهرس
گورســتان	پدیــدار	شــدند	کــه	در	ایــن	راســتا	اکیپــی	از	کارشناســان	
ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	در	
منطقــه	مســتقر	شــد	و	موجــب	شــد	تــا	اســتاندار	کرمــان	شــخصا	
از	ایــن	محوطــه	بازدیــد	و	طــی	صورتجلســه	ای	خواســتار	بررســی	

عملیــات	باســتان	شناســی	ایــن	منطقــه	شــود.
ــار	و	 ــرج	آث ــتان	فه ــه	شهرس ــد	ک ــان	می	ده ــواهد	نش ــناد	و	ش اس
ابنیــه	تاریخــی	زیــادی	را	در	خــود	جــای	داده	اســت	و	قدمــت	آن	بــه	
دوره	ساســانی	می	رســد	و	قلعــه	ساســانی	فهــرج	کــه	اطــراف	آن	را	

خنــدق	فراگرفتــه	اســت،	نشــان	بــر	ایــن	قدمــت	دارد.
ــاذ،	 ــرج	مع ــه	ب ــردان،	قلع ــاه	م ــادری،	ش ــل	ن ــنگ،	می ــه	س قلع
ــه	 ــزادی،	قلع ــو	به ــه	دهن ــه،	قلع ــه	عامری ــاد،	قلع ــه	جهان	آب قلع
ایــن	 آثــار	 از	دیگــر	 قلعــه	کریم	آبــاد	 حســین	آبادعلم	خان	و	
ــد	 ــی	را	تایی ــدن	تاریخ ــک	تم ــتمرار	ی ــه	اس ــت	ک ــتان	اس شهرس

. می	کننــد
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	
نیــز	هرگونــه	اظهارنظــر	در	خصــوص	شــهر	باســتانی	بخــش	نگین	

کویــر	در	حوالــی	شهرســتان	فهــرج	را	نیازمند	بررســی	کارشناســانه	
باســتان	شناســان	دانســت	و	گفت:	فــردا	اکیپی	از	باســتان	شناســان	

بــه	منطقــه	اعــزام	خواهنــد	شــد.
ــا	بررســی	دقیــق	و	کارشناســی	باســتان	 محمــود	وفایــی	افــزود:	ت

ــرد. ــد	اظهــار	نظــری	صــورت	پذی شناســان	نبای
وی	پدیــدار	شــدن	یــک	شــهر	باســتانی	و	کشــف	اشــیای	تاریخــی	
در	یــک	منطقــه	را	منــوط	بــه	بحــث	هــای	کارشناســی	و	باســتان	
شناســی	دانســت	و	خاطرنشــان	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	کرمــان،	
اســتانی	تاریخــی	و	دارای	محوطــه	هــای	باســتانی	اســت،	ممکــن	
اســت	در	جریــان	ســیل	و	طوفــان	آثــار	و	اشــیاء	ســفالی	تاریخــی	از	

منطقــه	ای	بــه	مناطــق	دیگــری	منتقــل	شــود.
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	
ــق	 ــی	از	مناط ــت	در	برخ ــن	اس ــی	ممک ــانه	های ــد:	نش یادآورش
ــای	 ــپ	ه ــزام	اکی ــد	اع ــه	نیازمن ــد	ک ــته	باش ــود	داش ــتان	وج اس
باســتان	شناســی	بــرای	بررســی	و	کاوش	در	منطقــه	اســت	کــه	در	
ایــن	راســتا	اکیپــی	کارشناســان	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	
دســتی	و	گردشــگری	اســتان	و	باســتان	شناســان	بــه	منطقــه	اعزام	

ــد	شــد. خواهن

ــداده  ــی روی ن ــیای تاریخ ــارت اش ــه غ ــچ گون lهی
ــت اس

فرمانــدار	فهــرج	اظهارداشــت:	پــس	از	طوفــان	شــن	مــردم	محلــی	
ــس	از	حضــور	در	 ــه	پ ــد	ک ــر	دادن ــه	ای	خب ــن	منطق ــود	چنی از	وج
ــتیم	و	 ــان	گذاش ــی	را	در	جری ــروی	انتظام ــه	نی ــه	بافاصل منطق

ــدند. ــه	حاضــر	ش ــی	در	منطق ــای	انتظام ــروی	ه نی
ــا	 ــه	ب ــم	ک ــی	کن ــد	م ــن	تاکی ــزود:	م ــی	اف ــژاد	خالق ــا	ن غامرض
نظــارت	دقیقــی	کــه	صــورت	گرفــت	هیــچ	گونــه	غــارت	اشــیای	
تاریخــی	در	ایــن	منطقــه	انجــام	نشــده	اســت	و	حفــاری	غیــر	مجاز	

ــه	دقــت	تحــت	نظــر	قــرار	دارد نداریــم	و	منطقــه	ب
وی	افــزود:	خوشــبختانه	طــی	روزهــای	اخیــر	نیــز	یــگان	حفاظــت	

میــراث	فرهنگــی	در	منطقــه	مســتقر	شــده	اســت.
فرمانــدار	فهــرج	در	خصــوص	ارتبــاط	بیــن	این	تمــدن	و	گورســتان	
دو	هــزار	ســاله	ای	کــه	چنــد	روز	قبــل	در	شــرق	کرمان	کشــف	شــد	
گفــت:	من	هیــچ	اطاعــی	در	ایــن	خصــوص	نــدارم	و	کارشناســان	

بایــد	در	ایــن	زمینه	پاســخگو	باشــند.
ــان	 ــتان	کرم ــی	اس ــی	و	غن ــق	تاریخ ــی	از	مناط ــرج	را	یک وی	فه
دانســت	و	گفــت:	بایــد	اعتبــار	مــورد	نیــاز	بــرای	کاوش	و	مطالعــه	
بیشــتر	در	ایــن	خصــوص	اختصــاص	یابــد	و	مــا	نیــز	آمــاده	

ــتیم. ــه	هس ــن	زمین ــی	در	ای ــراث	فرهنگ ــا	می ــکاری	ب هم
فرمانــدار	فهــرج	گفــت:	ایــن	آثــار	ســفال	شکســته	نیســتند	بلکــه	
آثــار	کامــل	و	ســفالینه	هایــی	هســتند	کــه	از	دل	خــاک	خارج	شــده	
ــز	از	خــاک	خــارج	 ــواره	هــای	بناهــای	مختلــف	نی ــد	و	حتــی	دی ان
شــده	و	بــه	نظــر	مــی	رســد	یــک	شــهر	تاریخــی	اســت	کــه	ابعــاد	

آن	در	نــگاه	نخســت	حــدود	5	هــزار	متــر	مربــع	اســت.
ــه	 ــد	ک ــی	بین ــد	را	م ــی	جدی ــود	تمدن ــل	خ ــان	در	مقاب ــاال	کرم ح
ــوز	گشــوده	نشــده	اســت	و	اگــر	در	 ــه	مهــرش	هن رازهــای	ســر	ب
روزهــای	آینــده	کمبــود	اعتبــار	میــراث	فرهنگــی	اجــازه	بدهــد	می	
تــوان	گــره	ای	دیگــر	از	تمــدن	شــرق	را	ایــن	بــار	در	فهــرج	گشــود.

میـراث ایــران
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ــران ــاد ایــ اقتص

ــد  ــا چن ــود ام ــاق ب ــهره آف ــدران ش ــزر و مازن ــار خ ــه خاوی ــت ک ــالی نیس ــر س دی
صباحــی اســت کــه از آن روزهــای اوج خبــری نیســت و صیــد خاویــار در دریــای 
خــزر حــد قابل توجهــی کاهش یافتــه اســت، عــالوه بــر ایــن، نبــود پایانــه صادراتــی 
ــی نرخ گــذاری شــود و ســهم  ــران در گمــرکات اروپای ــار ای ــا خاوی ســبب شــده ت

ــران و تولیدکنندگانــش شــود. ــد ای ناچیــزی عای

ــد و  ــرح، تائی ــم مط ــت نه ــرج در دول ــا ک ــت ت ــهید هم ــان ش ــداد اتوب ــروژه امت پ
تصویــب شــد تــا معضــل ترافیــک میــان دو کالن شــهر کــرج و تهــران را حــل کنــد، 
اجــرای ایــن پــروژه کــه قــرار بــود دردی از ایــن معضــل دیرینــه دوا کنــد بــه کــرج 

کــه نرســید هیــچ، پــای ترافیــک را هــم بــه بیراهــه کشــاند.

تاخیــر در پروازهــا و حرکــت قطارهــا در مرکــز جغرافیایــی ایــران بــه معضلــی در 
عرصــه حمــل و نقــل تبدیــل شــده تــا جایــی کــه فــرودگاه بین المللــی یــزد هــم در 

برابــر آن راهــی بــرای دفــاع نــدارد.
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ــره وار  ــه زنجی ــگاه هایی ک فروش
ایرانــی  کاســب  از  را  کار 
خــرده  نفــس  و  می گیرنــد 
می کننــد  تنــگ  را  فروشــان 
دارنــد.  ســاماندهی  بــه  نیــاز 

تشــکیل	 خیابانــی	شــاهد	 و	 کوچــه	 هــر	 در	 روزهــا	 ایــن	
ــان	 ــازار	داغ	آن ــی	و	ب ــی	و	خارج ــره	ای	داخل ــگاه	های	زنجی فروش
ــه	 ــای	قارچ	گون ــر	نحــوه	فعالیت	ه ــت	ب ــدم	مدیری ــه	ع ــتیم	ک هس
آن	هــا،	ســبب	افزایــش	بیــکاری	و	بــر	زمیــن	زدن	واحدهــای	صنفی	

ــت. ــط	اس ــرد	و	متوس خ
ــوی	 ــا	ب ــازه	اش	ب ــا	مغ ــا	ب ــه	تنه ــادم	ک ــی	افت ــرد	بقال ــاد	پیرم ی
ــواع	عرقیــات،	ســبزی	های	خشــک،	داروهــای	گیاهــی	 مطبــوع	ان
و	انــواع	تخمــه	و	تنقــات	بیشــتر	اوقــات	تنهــا	و	ناراحــت	نشســته	
ــد	 ــد،	می	گوی ــش	می	پرس ــال	و	اوضاع ــد	و	از	ح ــا	کســی	می	آی و	ت
ــر	 ــا	را	آج ــان	م ــد	و	ن ــن	زدن ــر	زمی ــا	را	ب ــزرگ	م ــگاه	های	ب فروش
کردنــد	و	خــدا	کنــد	کســی	شــرمنده	زن	و	بچــه	اش	نشــود؛	صــدای	

ــد	بســوزیم	و	بســازیم. ــا	نمی	رســد	بای ــه	بااله ــه	ب ــا	ک م
افتتــاح	نخســتین	فروشــگاه	زنجیــره	ای	در	ایــران	بــه	ســال	13۲۸	
ــا	معضــات	 ــان	ب ــارت	همچن ــیوه	از	تج ــن	ش ــا	ای ــردد	ام برمی	گ

ــان	اســت. ــه	گریب ــادی	دســت	ب زی
ــع	اقــام	 ــال	نابســامانی	در	توزی ــه	دنب ــاد	و	ب ــا	شــروع	دهــه	هفت ب
اساســی،	شــهرداری	تهــران	بــه	تأســیس	فروشــگاه	های	شــهروند	
ــپه،	 ــکا،	س ــگاه	های	ات ــار	فروش ــن	دوره	در	کن ــرد	در	ای ــدام	ک اق
امــکان،	نخســتین	فروشــگاه	بخــش	خصوصــی	بــا	نــام	پرومــا	در	

ــدازی	شــد. مشــهد	راه	ان
در	ســال	13۸4	بــرای	نخســتین	بــار	یــک	فروشــگاه	فرانســوی	-	
اماراتــی	ماجــد	الفطیــم	در	ایــران	مجــوز	تأســیس	گرفت	و	در	ســال	
ــون	 ــه	۶0	میلی ــرمایه	گذاری	اولی ــا	س ــتار	ب ــام	هایپراس ــا	ن 13۸۸	ب

دالر	در	غــرب	تهــران	افتتــاح	شــد.
دومیــن	شــعبه	آن	در	ســال	1391	در	شــیراز،	ســومین	شــعبه	نیــز	در	
ســال	1391	در	اصفهــان	و	دو	شــعبه	دیگــر	در	تهــران	افتتاح	شــد	و	
قصــد	دارد	شــعبه	های	جدیــدی	در	شــرق	تهــران،	مشــهد	و	تبریــز	

راه	انــدازی	کنــد.
ــق	 ــو،	اف ــی،	جانب ــی،	حام ــگاه	های	هایپرم ــر	فروش ــال	حاض در	ح
ــکل	 ــه	ش ــز	ب ــه	نی ــه	خون ــه	ب ــه،	خون ــم	خاورمیان ــوروش،	نج ک

زنجیــره	ای	در	ایــران	فعالیــت	می	کننــد.
ــت	 ــوز	وزارت	صنع ــا	مج ــی	ب ــره	ای	بین	الملل ــگاه	های	زنجی فروش
می	تواننــد	در	ایــران	فعالیــت	کننــد	و	ســال	گذشــته	مجتبی	خســرو	
تــاج	قائــم	مقــام	وزیــر	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	از	ســرمایه	گذاری	
کشــورهای	فرانســه	و	اتریــش	بــه	منظــور	تأســیس	فروشــگاه	های	

زنجیــره	ای	در	ایــران	خبــر	داد.

lهمیشه سرمایه دار داخلی در اولویت است
مســلم	اســت	کــه	ســود	سرشــاری	از	ایــن	فروشــگاه	ها	بــه	
ــه	 ــد	ک ــر	می	رس ــه	نظ ــود	و	ب ــرریز	می	ش ــه	س ــورهای	بیگان کش
ــران،	 ــزرگ	در	ای ــی	ب ــگاه	های	خصوص ــیاری	از	فروش ــت	بس پش
ســرمایه	هایی	خارجــی	خوابیــده	و	آنــان	در	ســکوت	خبــری	بــه	کار	

ــد. ــه	می	دهن ــود	ادام خ
ــرای	اقتصــاد	داخلــی	مضراتــی	دارد	و	بایــد	جلــوی	 ایــن	مســئله	ب
گســترش	بیــش	از	حــد	ایــن	فروشــگاه	ها	کــه	بــه	تبــع	آن	مراکــز	
ــوند	را	 ــده	می	ش ــیه	ران ــه	حاش ــادی	ب ــد	زی ــا	ح ــی	ت ــد	محل خری

ــت. گرف
ــوب	و	الزم	 ــادی	خ ــط	اقتص ــتن	رواب ــتد	و	داش ــد	داد	و	س ــر	چن ه
اســت	امــا	نــه	بــه	قیمــت	بیــکار	شــدن	جوانــان	کشــور	و	همیشــه	

ــت	اســت. ــی	در	اولوی ــرمایه	دار	داخل س
چنــدی	قبــل	بــه	مراســم	افتتاحیــه	یکــی	از	شــعبات	فروشــگاهی	
رفتــم.	جمعیــت	زیــادی	آمــده	بــود	کــه	بــه	دلیــل	نداشــتن	ظرفیت	
مــردم	زیــادی	پشــت	در	ایســتاده	بودنــد؛	یــک	نفــر	فریــاد	مــی	زد	
ماهــی	تیاپیــا	پنــج	هــزار	تومــان	زیــر	قیمــت	بــازار	و	شــاهد	بــودم	
کــه	برخــی	بــه	دلیــل	ایــن	تخفیف	تا	هشــت	بســته	هــم	خریــداری	

ــه	ســرعت	تمــام	شــد. ــد	و	همــه	ماهی	هــا	ب کردن
ــراد	معترضــی	 ــم	اف ــگاه	رفت ــن	فروش ــه	ای ــه	ب ــدی	ک ــه	بع دفع
کــه	 داشــتند	 اعتــراض	 فروشــنده	ها	 بــه	 کــه	 دیــدم	 را	
ــوده	 ــس	ب ــم	جن ــرای	دو	قل ــط	ب ــای	50	درصــدی	فق تخفیف	ه
و	چــرا	ماهی	هــا	را	بــه	همــان	قیمــت	بــازار	فروخته	انــد	و	
ــت	 ــما	درس ــت	ش ــه	صحب ــت	ک ــواب	می	گف ــنده	در	ج فروش
اســت	دســتگاه	مــا	آن	قیمــت	را	نخوانــده	امــا	حاضــر	نشــد	پــول	

ــد. ــس	دهن را	پ
در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	چــه	کســی	قیمــت	را	بــه	دســتگاه	
داده؟	ایــن	کاه	بــرداری	در	روز	روشــن	نیســت؟	ما	از	شــما	شــکایت	
می	کنیــم	یکــی	از	فروشــنده	ها	گفــت:	مــا	شــرکت	قــدری	

ــد. ــام	دهی ــد	انج ــر	کاری	می	خواهی ــتیم	ه هس
ــا	یــک	تحقیــق	متوجــه	شــدم	کــه	ایــن	فروشــگاه	ها	ترکیــه	ای	 ب
اســت	و	مدت	هاســت	فعــاالن	اقتصــادی	ایــن	کشــور	بــازار	ایــران	
ــرای	فعالیــت	تجــاری	 ــه	ای	مناســب	ب ــوان	بســتر	و	زمین ــه	عن را	ب
برگزیده	انــد	و	تــاش	و	تکاپــوی	آن	هــا	بــرای	توســعه	بازاریابــی	در	
ایــن	مــرز	و	بــوم	بــه	میزانــی	شــدت	یافتــه	کــه	مــرز	نگرانی	هــا	را	
درنوردیــده	و	بســیاری	از	بَُنکــداران	و	فعــاالن	توزیــع	مــواد	غذایــی	
را	در	تنگناهــای	شــدید	اقتصــادی	قــرار	داده	انــد	و	هم	اکنــون	ایــن	

ــد. ــوذ	کرده	ان ــم	نف ــم	ه ــگاه	ها	در	ق فروش

مقاومتــی  اقتصــاد  بــا  کــه  lسیاســت هایی 
نــدارد همخوانــی 

اطاعــات	دقیــق	و	برنامه	ریــزی	هدفمنــد	ترکیــه	در	عرصــه	توزیــع	
و	فــروش	مــواد	غذایــی	مؤیــد	ایــن	واقعیــت	اســت	کــه	متأســفانه	
برخــی	از	امتیــازات	ارائــه	شــده	بــه	فعــاالن	تجــاری	تــرک	در	ایران	

بــا	سیاســت	های	اقتصــاد	مقاومتــی	همخــوان	نیســت.
در	 منتشــر	شــده	 گزارش	هــای	 و	 اطاعــات	 اســاس	 بــر	
ــی	 ــرای	واردات	محصــوالت	غذای ــف	ب ــال	تخفی ــانه	ها،	اِعم رس
تولیــد	شــده	در	کشــور	مذکــور	بــه	نحــوی	انجــام	شــده	کــه	بــر	
ــار	 ــا	یک	ب ــا	تنه ــرف	ترک	ه ــده،	ط ــد	ش ــق	منعق ــاس	تواف اس
ــاظ	 ــه	را	لح ــه	ترکی ــی	ب ــوالت	ایران ــادرات	محص ــف	ص تخفی
کــرده،	امــا	در	مقابــل	ایــران	ایــن	موضــوع	را	به	صــورت	
ســالیانه	در	کاهــش	تعرفــه	واردات	محصــوالت	ترکیــه	ای	

می	کنــد. عملیاتــی	

جالــب	این	کــه	مگــر	ســرمایه	دار	ترکیــه	چــه	خدماتــی	بــه	
نیروهــای	خــود	ارائــه	می	دهــد	کــه	فروشــنده	های	ایرانــی	
ــودش	کاه	 ــن	خ ــم	وط ــر	ه ــه	س ــی	ب ــگاه	خارج ــع	فروش ــه	نف ب

می	گــذارد؟!
ایــن	شــرکت	کــه	در	ســال	۲015	فروشــگاه	های	خــود	را	در	ایــران	
بــه	150	تــا	افزایــش	داد	قصــد	دارد	تــا	ســال	۲01۶	فروشــگاه	های	

خــود	را	بــه	۲50	عــدد	برســاند.
ــا،	 ــاز	در	یکج ــورد	نی ــوازم	م ــه	ل ــاد،	تهی ــوع	زی ــی	تن ــور	کل ــه	ط ب
صرفه	جویــی	در	وقــت،	حــذف	واســطه	ها	و	کاهــش	قیمــت	
ــگاه	های	 ــای	فروش ــاال	از	مزای ــادی	ب ــی	اقتص ــل	توانای ــه	دلی ب

ــت. ــره	ای	اس زنجی
ــه	 ــه	نیروهــای	خــود	ارائ مگــر	ســرمایه	دار	ترکیــه	چــه	خدماتــی	ب
ــع	فروشــگاه	خارجــی	 ــه	نف ــی	ب ــه	فروشــنده	های	ایران می	دهــد	ک

ــذارد؟! ــودش	کاه	می	گ ــن	خ ــم	وط ــر	ه ــه	س ب
ــام	 ــمت	اق ــه	س ــردم	را	ب ــد	م ــی	می	توانن ــگاه	ها	حت ــن	فروش ای
مهــم	هدایــت	کننــد	و	از	فــروش	کاالهــای	غیراســتاندارد	و	ناســالم	
جلوگیــری	نماینــد	و	بــا	ترویــج	کاالی	تولیــد	داخــل	اصــاح	الگوی	
مصــرف	را	بــه	همــراه	آورنــد	کــه	البتــه	هیــچ	فروشــگاهی	در	ایران	

ایــن	اقــدام	مهــم	را	عملــی	نکــرده	اســت.
ــی	و	 ــای	پی	درپ ــت	دادن	مجوزه ــوان	گف ــب	آن	می	ت ــا	از	معای ام
ــی	 ــای	صنف ــره	ای	واحده ــگاه	های	زنجی ــرای	فروش ــر	ب بی	تدبی
ــه	شــود	 ــی	تعبی ــد	جای مشــابه	را	متضــرر	کــرده	و	فروشــگاه	ها	بای

ــد. ــر	باش ــرد	کمت ــگاه	های	خ ــه	فروش ک
ــره	ای	 ــگاه	زنجی ــه	فروش ــی	ک ــکا	جای ــد	آمری ــوری	مانن در	کش
باشــد،	دیگــر	مغازه	هــای	کوچکــی	کــه	در	هــر	کوچــه	و	خیابانــی	
ــا	 ــود	ام ــده	نمی	ش ــند،	دی ــغول	باش ــی	مش ــروش	محصوالت ــه	ف ب
ــره	ای	در	 ــگاه	های	زنجی ــم	فروش ــهر	ق ــران	بخصــوص	در	ش در	ای
ــک	 ــگاه	های	کوچ ــه	دورادور	آن	را	فروش ــتند	ک ــی	هس مکان	های

ــد. ــاد	کرده	ان ــی	را	کس ــب	و	کار	محل ــه	و	کس گرفت

ــدت  ــد در بلندم ــروش بای ــتم ف ــرات در سیس lتغیی
ــرد ــورت گی ص

تجارت	هــای	خــرد	در	ایــران	هنــوز	زندگــی	بســیاری	از	خانواده	هــا	
ــد	در	 ــم	بای ــروش	ه ــتم	ف ــرات	در	سیس ــد؛	تغیی ــن	می	کن را	تأمی
ــال	 ــه	40	س ــردی	ک ــوان	از	ف ــرد	و	نمی	ت ــورت	گی ــدت	ص بلندم

ــران اقتصاد ایـ

فاطمه  محمدی

نفس تنگ خرده فروشان با گسترش 
فروشگاه های زنجیره ای خارجی
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ــران اقتصاد ایـ

اســت	کــه	در	محلــه	ای	قدیمــی	یــک	ســوپرمارکت	کوچــک	دارد	
ــرود. ــر	کار	دیگــری	ب ــه	س ــاره	ب ــه	یک	ب ــار	داشــت	ک انتظ

رئیــس	اتحادیــه	دارنــدگان	ســوپرمارکت	و	مــواد	پروتئینــی	
در	ارتبــاط	بــا	ضربــه	فروشــگاه	های	زنجیــره	ای	بــر	خــرده	
ــن	 ــر	ای ــال	حاض ــود:	در	ح ــه	ب ــش	گفت ــدی	پی ــان	چن فروش
و	 هســتند	 گســترش	 حــال	 در	 ســرعت	 بــه	 فروشــگاه	ها	
ــر	 ــن	ام ــد	ســوپرمارکت	ها	از	ای واحدهــای	صنفــی	کوچــک	مانن
ــگاه	 ــک	فروش ــداث	ی ــا	اح ــرا	ب ــد	زی ــی	می	بینن ــیب	فراوان آس
زنجیــره	ای	تعــداد	زیــادی	از	ایــن	واحدهــا	مجبــور	بــه	تعطیلــی	

. ند می	شــو
ســعید	درخشــان	اظهــار	کــرد:	اگــر	ایــن	فروشــگاه	ها	بــه	صــورت	
ــر	 ــال	حاض ــا	در	ح ــد	ام ــد	بودن ــدند	مفی ــداث	می	ش ــد	اح هدفمن

چنیــن	نیســت.
ــه	 ــتری	ب ــک	مش ــزرگ	تحری ــگاه	های	ب ــر	مضــرات	فروش از	دیگ
ــه	 ــی	ب ــز	زندگ ــا	نی ــدون	آن	ه ــه	ب ــی	ک ــای	رنگارنگ ــه	کااله تهی

ــد	داشــت	اســت. ــان	خواه ــی	جری خوب
کارشناســان	معتقدنــد	فروشــگاه	های	زنجیــره	ای	بــه	دلیــل	
تحریــک	مشــتری	بــه	خریــد	و	مصــرف	بیشــتر	می	توانند	آســیب	زا	
ــه	 ــد	ذائق ــدت	می	توان ــگ،	در	بلندم ــای	رنگارن ــند	و	ویترین	ه باش
افــراد	را	تغییــر	داده	و	آنــان	را	بــه	ســمت	مصــرف	افراطــی	و	

ــد. ــوق	ده ــه	س کورکوران
حتــی	برخــی	معتقدنــد	کــه	والدیــن	نبایــد	فرزندانشــان	را	تــا	ســنی	
ــد	 ــگاه	ها	ببرن ــن	فروش ــه	ای ــه	ب ــکل	نگرفت ــان	ش ــه	آن ــه	ذائق ک
ــت	 ــیب	ها	الزم	اس ــز	از	آس ــب	و	گری ــرد	مناس ــور	عملک ــه	منظ و	ب
ــا	مــردم	 ــه	شــود	ت ــی	افراطــی	مقابل ــا	فرهنــگ	مصرف	گرای کــه	ب
ــه	 ــدف	ب ــه	بی	ه ــد	ک ــاد	بگیرن ــوند	و	ی ــود	آگاه	ش ــای	خ از	نیازه
ــوان	از	 ــن	روش	می	ت ــه	ای ــه	ب ــد	ک ــدام	نکنن ــرف	اق ــد	و	مص خری
ــع	 ــه	تب ــای	ب ــی	و	بیماری	ه ــیب	های	مصرف	گرای ــی	از	آس بعض

ــرد. ــری	ک آن	جلوگی
ــدای	 ــه	در	ابت ــت	ک ــن	اس ــگاه	ها	ای ــن	فروش ــر	ای ــکال	دیگ اش
تشــکیل	بــه	دلیــل	این	کــه	اجنــاس	را	عمــده	خریــداری	می	کردنــد	
تخفیف	هایــی	هــم	بــرای	مشــتری	قائــل	بودنــد	امــا	هم	اکنــون	در	
ــا	بیــرون	تفاوتــی	نــدارد	یــا	تفاوت	هــا	 بســیاری	مــوارد	قیمت	هــا	ب

ناچیــز	اســت.

ــت  ــه ای در پایتخ ــرمایه داران ترکی ــت از س lحمای
ــیع تش

در	هــر	صــورت	گســترش	بیــش	از	حــد	فروشــگاه	های	زنجیــره	ای	
ــرمایه	را	 ــم	س ــراد	ک ــوص	اف ــا	بخص ــی	خرده	فروش	ه ــر	برخ کم
شکســته	اســت	کــه	بایــد	کنتــرل	شــوند	و	می	طلبــد	که	مســئوالن	
ــه	ایــن	مشــکات	کــه	زندگــی	 مربوطــه	کمــر	همــت	ببندنــد	و	ب

ــیدگی	 ــرار	داده	رس ــر	ق ــت	تأثی ــردم	را	تح ــیعی	از	م ــش	وس بخ
نماینــد.

حــدود	100	فروشــگاه	زنجیــره	ای	در	شــهر	قــم	وجــود	دارد	و	
ــر	از	 ــال	اگ ــوان	مث ــه	عن ــتند	ب ــوردار	نیس ــاماندهی	الزم	برخ از	س
فروشــگاه	های	بازرگانــی،	جانبــازان،	رضــوان	و	حافــظ	کــه	از	
میــدان	جهــاد	تــا	میــدان	شــاه	ســیدعلی	اســت	بگذریــم،	خیابــان	
ــک	اســت	فروشــگاه	های	 ــم	نزدی ــد	ه ــازار	خری ــه	ب ــه	ب 19	دی	ک
زنجیــره	ای	فرهنگیــان،	فروشــگاه	مرکــزی	اتــکا،	جانبــازان،	
فروشــگاه	تعاونــی	مصــرف،	خونــه	بــه	خونــه،	افــق،	اتــکا،	جانبــو	را	
در	خــود	جــای	داده	کــه	مــورد	اعتــراض	کســبه	ایــن	خیابان	اســت.
چــه	لزومــی	دارد	کــه	انــواع	مــواد	خوراکــی،	لــوازم	منزل	و	پوشــاک؛	
حتــی	شــکات	و	بیســکویت	هایی	کــه	مشــابه	آن	در	ایــران	اســت	

وارد	شــود؟
ــاس	 ــه	اجن ــت	ک ــن	اس ــف	دارد	ای ــای	تأس ــه	ج ــدی	ک ــه	بع نکت
خارجــی	در	فروشــگاه	های	زنجیــره	ای	ایــن	شــهر	خودنمایــی	
می	کننــد	و	بدتــر	این	کــه	در	فروشــگاه	های	زنجیــره	ای	قــم	ماننــد	
کوثــر	کــه	وابســته	بــه	دفتــر	تبلیغــات،	جانبــازان	و	ســرای	ایرانــی	
کــه	نــام	ایرانــی	را	روی	خــود	دارد	نیــز	ایــن	کاالهــا	بــه	وفــور	بــه	
ــام	 ــات	مق ــه	منوی ــت	ک ــار	اس ــل	انتظ ــه	حداق ــد	ک ــم	می	آین چش
ــی	را	 ــت	از	کار	و	ســرمایه	ایران ــری	در	خصــوص	حمای معظــم	رهب
نادیــده	نگیرنــد	و	چــه	لزومــی	دارد	کــه	انــواع	مــواد	خوراکــی،	لــوازم	

منــزل	و	پوشــاک؛	حتــی	شــکات	و	بیســکویت	هایی	کــه	مشــابه	
ــران	بســیار	و	از	لحــاظ	طعــم	و	مــزه	هــم	یکســان	اســت	 آن	در	ای

ــود؟ وارد	ش
ــره	ای	 ــگاه	های	زنجی ــرای	فروش ــگ	ب ــود	پارکین ــر	نب ــه	دیگ و	نکت
ایــن	شــهر	اســت	کــه	بــه	گفتــه	برخــی	مردمــی	کــه	در	مجــاورت	
ــت	و	آزاری	 ــرای	اذی ــد	کســی	ب ــی	می	کنن ــن	فروشــگاه	ها	زندگ ای
ــره	ای	متحمــل	می	شــوند	 کــه	همســایه	های	فروشــگاه	های	زنجی

ــد. ــره	هــم	خــرد	نمی	کن ت

lفروشگاه های زنجیره ای بالی جان خرده فروش ها
در	ایــن	راســتا	بــه	ســراغ	چنــد	نفــر	از	کســبه	رفتیــم	کــه	ماحصــل	

ــد: ــه	می	خوانی ــان	را	در	ادام ــوی	آن گفت	وگ
یکــی	از	فروشــنده	های	خیابــان	19	دی	در	پاســخ	بــه	این	کــه	نظــر	
ــان	 ــک	خیاب ــدد	در	ی ــره	ای	متع ــگاه	های	زنجی ــاره	فروش ــما	درب ش
ــئوالن	 ــی	مس ــه	برخ ــتیم	ک ــی	هس ــا	ناراض ــت:	م ــت؟	گف چیس
ــن	 ــال	بی ــیم	م ــا	تقس ــد	و	ب ــم	می	آین ــرد	ه ــتند	و	گ ــوز	نیس دلس

ــد. ــر	می	کنن ــا	را	آج ــان	م ــان،	ن خودش
از	همــه	بدتــر	این	کــه	چــرا	بایــد	اولویــت	را	بــه	یــک	بیگانــه	دهنــد.	
مســئوالن	ایــن	شــهر	امتیــاز	نــان	را	از	کاســبان	شــهر	گرفتنــد	و	به	
بیگانــگان	دادنــد	گویــی	بســتر	حمایــت	از	فروشــگاه	های	خارجــی	

در	ایــران	پهــن	اســت.
ــه	 ــن	اســت	ک ــا	ای ــت:	مشــکل	م ــاره	گف ــن	ب کســبه	دیگــر	در	ای
ــد	 ــت	می	کنن ــا	بازخواس ــان	از	م ــی	بازرس ــورت	ارزان	فروش در	ص
ــا	 ــاس	را	ب ــه	اجن ــتید	ک ــی	داش ــه	حق ــد	و	چ ــف	کردی ــه	تخل ک
ــره	ای	 ــگاه	های	زنجی ــا	فروش ــد	ام ــه	کنی ــر	عرض ــت	پایین	ت قیم
بــه	دلیــل	داشــتن	ســرمایه،	جنس	هــای	خــود	را	یکجــا	و	ارزان	تــر	
ــا	 ــه	مشــتری	های	م ــد	البت ــه	می	کنن ــف	ارائ ــا	تخفی ــداری	و	ب خری
می	گوینــد	کــه	گاهــی	بــا	دروغ	مــردم	را	ســمت	خــود	می	کشــانند	

ــت. ــی	نیس ــان	واقع و	تخفیف	هایش
ــگاه	ها	 ــن	فروش ــت:	ای ــار	داش ــان	اظه ــن	خیاب ــبه	ای ــر	کس دیگ
خســارت	های	 و	 کــرده	 فلــج	 را	 مــا	 امثــال	 کاســب	های	
ــگار	 ــد	ان ــا	وارد	کردن ــکاران	م ــی	از	هم ــه	برخ ــری	را	ب جبران	ناپذی

ــد. ــردم	ندارن ــود	م ــه	س ــری	ب ــچ	فک ــئوالن	هی مس
بارهــا	انتقادمــان	را	در	راســتای	عــدم	ســاماندهی	ایــن	فروشــگاه	ها	

بــه	گــوش	مســئوالن	رســانده	ایم	امــا	فایــده	ای	نداشــته	اســت.
ــروش	 ــش	ف ــا	کاه ــگاه	ها	ب ــن	فروش ــی	ای ــش	غیراصول افزای
امیدواریــم	مســئوالن	 در	ســوپرمارکت	ها	همــراه	اســت	و	
تمهیــدات	جــدی	را	در	ایــن	راســتا	در	نظــر	گیرنــد	زیــرا	برخــی	
ــد	 ــرد	آوردن ــرمایه	ای	را	گ ــت	س ــه	زحم ــزء	ب ــندگان	ج فروش
و	مشــغول	کار	شــدند	و	بــه	دلیــل	نداشــتن	درآمــد	دیگــر	

نمی	تواننــد	مقاومــت	کننــد.
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 در حالــی کــه کشــاورزان یــک ســال 
بــرای تولیــد خرمــا تــالش می کننــد و 
هزینه هــای زیــادی را متحمــل می شــوند، 
کمتریــن ســود را از فــروش ایــن محصول 
ــد  ــد و دالالن و واســطه ها ســود چن می برن

برابــری را می برنــد. 

ایــن	روزهــا	در	حالــی	قیمــت	فــروش	خرمــا	در	شــهرهای	بــزرگ	
ــن	 ــه	ای ــت	ک ــیده	اس ــان	رس ــزار	توم ــا	۲0	ه ــه	15	ت ــور	ب کش
قیمت	هــا	هیــچ	تغییــری	در	درآمــد	کشــاورزانی	کــه	ایــن	محصــول	

ــدارد. ــد	ن ــد	کرده	ان را	تولی
کشــاورزان	حــدود	یــک	ســال	بــرای	تولید	محصــول	خرمــا	زحمت	
می	کشــند	و	بارهــا	و	بارهــا	از	نخل	هــای	بلنــد	قامــت	بــاال	و	پاییــن	
ــب	 ــول	نصی ــروش	محص ــود	از	ف ــن	س ــی	کمتری ــوند	ول می	ش

ــود. ــاورزان	می	ش ــن	کش همی
ــد	 ــرای	خری ــی	الزم	ب ــی	مال ــه	توانای ــرادی	ک ــن	اف ــن	بی در	ای
ــول	 ــد	محص ــد	و	می	توانن ــاورزان	را	دارن ــای	کش ــول	خرم محص
ــه	 ــطه	ها	ک ــن	دالالن	و	واس ــد،	و	همچنی ــداری	کنن ــا	را	نگه خرم
ــد،	بیشــترین	ســود	 ــه	بازارهــای	کشــور	می	برن ایــن	محصــول	را	ب

ــد. ــی	برن را	م
ایــن	روزهــا	خرمــا	در	برخــی	از	بازارهــای	کشــور	بــا	قیمــت	حــدود	
ــای	 ــداران	خرم ــی	نخل ــد	ول ــروش	می	رس ــه	ف ــان	ب ــزار	توم ۲0	ه
ــه	 ــد	و	البت ــان	فروخته	ان ــزار	توم ــر	از	دو	ه ــت	کمت ــا	قیم ــود	را	ب خ
ــل	داری	 ــال	نخ ــک	س ــای	ی ــز	هزینه	ه ــت	نی ــن	قیم ــی	از	ای نیم
ــت	 ــد	از	قیم ــج	درص ــدود	پن ــاورزان	ح ــی	کش ــت	یعن ــوده	اس ب

ــده	اســت. ــی	نصیبشــان	ش ــزار	تومان ــای	۲0	ه خرم
	

lوضع نخل داران خوب نیست
ــا	از	 ــت:	نســل	در	نســل	م ــتان	بوشــهر	گف ــداران	اس یکــی	از	نخل
طریــق	نخــل	و	خرمــا	امــرار	و	معــاش	می	کــرده	اســت	و	مــا	نیــز	
امــروز	اینچنیــن	هســتیم	ولــی	روز	بــه	روز	وضعیــت	دخــل	و	خــرج	

ــود. ــر	می	ش ــا	بدت ــق	نخــل	و	خرم ــا	از	طری م
ــا	 ــد	خرم ــرای	تولی ــال	ب ــک	س ــرد:	ی ــه	ک ــدری	اضاف ــدی	حی مه
می	دهیــم،	 کــود	 می	کنیــم،	 آبیــاری	 می	کشــیم؛	 زحمــت	
ــت	 ــم،	برداش ــرس	می	کنی ــم،	ه ــارور	می	کنی ــم،	ب ــخم	می	زنی ش
ــی	ســودی	کــه	شایســته	ایــن	تاش	هــا	باشــد	 می	کنیــم	و	.	.	.	ول

نمی	بریــم. را	
وی	تاکیــد	کــرد:	انتظــار	داریــم	کــه	درآمــد	حاصــل	از	
فــروش	خرمــا	هزینه	هــای	یــک	ســال	زندگــی	مــا	را	

تامیــن	کنــد	ولــی	اینگونــه	نیســت	و	ناچاریــم	به	دیگــر	کارهــا	روی	
بیاوریــم	تــا	هزینه	هایمــان	تامیــن	شــود.

	
lخرما را مفت از ما می خرند

یکــی	دیگــر	از	کشــاورزان	دشتســتانی	گفــت:	در	حالــی	که	ســاالنه	
ــا	 ــرم	خرم ــر	کیلوگ ــد	ه ــرای	تولی ــادی	را	ب ــیار	زی ــای	بس هزینه	ه
ــا	 ــب	م ــن	ســود	نصی ــی	متاســفانه	کمتری متحمــل	می	شــویم،	ول

ــد. ــا	در	می	آورن ــگ	م ــت	از	چن ــا	را	مف ــود	و	خرم می	ش
ــکاتی	 ــا	مش ــر	ب ــال	های	اخی ــرد:	در	س ــه	ک ــی	اضاف ــب	بناف حبی
همچــون	کم	آبــی	دســت	و	پنجــه	نــرم	می	کنیــم	و	ایــن	موضــوع	
ــتری	 ــای	بیش ــزوده	و	هزینه	ه ــا	اف ــد	خرم ــختی	های	تولی ــه	س ب
روی	دوش	مــا	گذاشــته	اســت	ولــی	بــاز	هــم	تاثیــری	در	افزایــش	

درآمــد	کشــاورزان	نداشــته	اســت.
وی	ادامــه	داد:	خرمــا	را	بــا	قیمــت	زیــر	دو	هــزار	تومان	از	کشــاورزان	
ــه	 ــری	ب ــل	دو	براب ــود	حداق ــا	س ــی	ب ــس	از	مدت ــد	و	پ می	خرن
بازارهــای	دیگــر	می	فروشــند	و	بــاز	هــم	واســطه	ای	دیگــر	و	
ــای	 ــش	قیمت	ه ــن	افزای ــه	ای ــا	ک ــش	قیمــت	خرم ــم	افزای ــاز	ه ب

ــدارد. ــاورزان	ن ــد	کش ــری	در	درآم تاثی
	

lچرا دالالن سود می کنند؟
ــت	 ــان	برداش ــا	زم ــر	ت ــاه	دیگ ــار	م ــا	چه ــه	ت ــه	س ــی	ک در	حال
محصــول	خرمــا	باقــی	مانــده	اســت،	جیــب	بســیاری	از	کشــاورزان	
ــب	 ــد	کس ــا	درآم ــول	خرم ــروش	محص ــق	ف ــط	از	طری ــه	فق ک
ــن	 ــی	از	ای ــن	االن	برخ ــت	و	از	همی ــده	اس ــی	ش ــد	خال می	کنن
کشــاورزان	محصــول	خــود	را	پیش	فــروش	می	کننــد	و	از	دالالن	و	

ــد. ــرض	می	گیرن ــا	ق ــرده	و	ی ــب	ک ــول	طل ــا	پ ــان	خرم بازرگان
ــتفاده	 ــاورزان	اس ــی	کش ــت	بی	پول ــن	فرص ــم	از	ای ــطه	ها	ه واس
کــرده	و	بخــش	بســیار	کمــی	از	هزینه	هــای	خریــد	خرمــا	را	
ــا	 ــان	برداشــت	محصــول	ب ــد	و	در	زم ــون	پرداخــت	می	کنن هم	اکن

نازل	تریــن	قیمــت،	خرمــا	را	از	کشــاورزان	می	خرنــد.
البتــه	کشــاورزانی	هــم	هســتند	کــه	دستشــان	خالــی	نیســت	ولــی	
ــاالی	 ــم	ب ــت	حج ــه	عل ــا،	ب ــول	خرم ــت	محص ــان	برداش در	زم
خرمــای	موجــود	در	بــازار	تــوان	بازاریابــی	و	فــروش	محصــول	خود	
ــد. ــه	واســطه	ها	بدهن ــود	را	ب ــد	محصــول	خ ــد	و	مجبورن را	ندارن

ــر	 ــده	و	بهت ــا	بخــش	عم ــت	ت ــده	اس ــث	ش ــن	موضــوع	باع همی
بگوییــم	همــه	خرمــای	کشــاورزان،	پیــش	از	برداشــت	بــه	فــروش	

ــد. ــت	کنن ــول	خــود	را	دریاف ــرود	و	کشــاورزان	بخشــی	از	پ ب
ــی	و	در	 ــه	صــورت	تخمین ــات	ب ــای	نخی در	اســتان	بوشــهر	خرم
حالــی	کــه	هنــوز	روی	نخل	هــا	اســت،	بــا	قیمــت	مــورد	توافــق	بــه	
فــروش	مــی	رود	و	کــم	و	زیــاد	وزن	خرمــا	و	تغییــر	در	قیمــت	خرمــا،	

تاثیــری	در	درآمــد	کشــاورزان	نخواهــد	داشــت.
کشــاورزان	فضــای	مناســب	و	امکانــات	الزم	بــرای	ذخیــره	خرمای	
خــود	را	ندارنــد	و	بــرای	اینکــه	خرمــا	روی	دستشــان	نمانــد،	خرمای	
ــه	 ــت	ک ــه	اس ــد	و	اینگون ــطه	ها	و	دالالن	می	دهن ــه	واس ــود	را	ب خ

مجبورنــد	بــه	ســود	کــم	هــم	راضــی	باشــند.
	

lســردخانه ها گســترش یابــد/ لــزوم توســعه 
ــی ــع تبدیل صنای

در	حالــی	کــه	توســعه	صنایــع	تبدیلی	بــه	عنــوان	یکــی	از	مهمترین	
ــت	جمهوری	 ــای	ریاس ــرای	کاندیداه ــه	ب ــی	چ ــعارهای	تبلیغات ش
ــتا	مطــرح	 ــورای	شــهر	و	روس ــا	ش ــس	و	ی ــای	مجل ــه	نامزده و	چ

ــادی	دارد. ــه	زی ــا	عمــل	فاصل ــوز	ت ــی	هن می	شــود	ول
ــد	 ــهر	تولی ــتان	بوش ــا	در	اس ــن	خرم ــزار	ت ــدود	1۶5	ه ــاالنه	ح س
می	شــود	ولــی	صنایعــی	کــه	ایــن	خرمــا	را	بــه	دیگــر	محصــوالت	
ــا	 ــزی	از	خرم ــش	ناچی ــت	و	بخ ــترس	نیس ــد،	در	دس ــل	کن تبدی

تبدیــل	می	شــود.
عــاوه	بــر	صنایــع	تبدیلــی،	بایــد	شــرایط	نگهــداری	مناســب	برای	
ــند	 ــور	نباش ــل	داران	مجب ــا	نخ ــود	ت ــاد	ش ــدی	ایج ــای	تولی خرم

ــروش	برســانند. ــه	ف خرمــای	خــود	را	پیــش	از	برداشــت	ب
ایجــاد	صنایــع	تبدیلــی،	توســعه	ســردخانه	های	صنعتــی،	تشــکیل	
تعاونی	هــای	ویــژه	نخــل	و	خرمــا	و	حمایــت	مناســب	مســئوالن	از	
کشــاورزان	می	توانــد	باعــث	شــود	تــا	کشــاورزان	ســود	بیشــتری	از	

محصــول	خرمــای	خــود	داشــته	باشــند.
	

lحمایت از توسعه صنایع تبدیلی
اســتاندار	بوشــهر	اظهــار	داشــت:	اســتان	بوشــهر	یکــی	از	
ــته	ایم	 ــاش	داش ــت	و	ت ــور	اس ــای	کش ــد	خرم ــای	تولی قطب	ه
کــه	حمایــت	مناســبی	را	از	فعــاالن	عرصــه	خرما	در	اســتان	داشــته	

ــیم. باش
مصطفــی	ســاالری	بــا	اشــاره	بــه	اقدامــات	صــورت	گرفتــه	بــرای	
ــهر،	 ــتان	بوش ــات	در	اس ــاری	نخی ــن	آبی ــای	نوی ــرای	طرح	ه اج
اضافــه	کــرد:	طــرح	جایگزینــی	واریته	هــای	اقتصادی	تــر	خرمــا	در	

ــود. ــال	می	ش ــتان	دنب اس
ــع	تبدیلــی	و	فــرآوری	خرمــا	در	 وی	از	توســعه	ســردخانه	ها	و	صنای
ــدازی	 ــرای	راه	ان ــزود:	از	بخــش	خصوصــی	ب ــر	داد	و	اف ــتان	خب اس

ــم. ــا	جدیــت	حمایــت	می	کنی ــا	ب ــا	خرم ــع	مرتبــط	ب صنای
ــروش	 ــا	ف ــد	ت ــای	تولی ــن	حلقه	ه ــه	در	بی ــن	حلق ــاورزان	اولی کش
نهایــی	خرمــا	هســتند	و	کمتریــن	ســود	عایــد	ایــن	بخــش	
می	شــود؛	عــاوه	بــر	اقداماتــی	کــه	مســئوالن	بایــد	انجــام	دهنــد،	
ــود	 ــرای	بهب ــی،	ب ــکیل	تعاونی	های ــا	تش ــد	ب ــز	بای ــاورزان	نی کش
ــاذ	 ــب	اتخ ــای	مناس ــود	راهکاره ــروش	محصــوالت	خ ــرایط	ف ش
کــرده	و	صنایــع	مــورد	نیــاز	بــرای	افزایــش	ســود	خــود	را	راه	انــدازی	

ــد. کنن

ــران اقتصاد ایـ

سود چند برابری دالالن از فروش خرما/ 
دست نخل داران کوتاه است

سعید   رضایی
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فعــاالن شــیالت باتولیــد ناب تریــن 
خاویــار موســوم بــه »المــاس« عــزم 
بــه  بازگشــت  بــرای  را  خویــش 
ــد و  ــرده ان ــزم ک ــی ج ــای جهان بازاره
ایــن محصــول، زمســتان امســال در 
ــای  ــه بازاره ــد و روان ــه خــزر تولی کران

می شــود.  جهانــی 

دیــر	ســالی	نیســت	کــه	خاویــار	خــزر	و	مازنــدران	شــهره	آفــاق	بود	
امــا	چنــد	صباحــی	اســت	کــه	از	آن	روزهــای	اوج	خبــری	نیســت	
ــه	 ــی	کاهش	یافت ــد	قابل	توجه ــزر	ح ــای	خ ــار	در	دری ــد	خاوی و	صی
ــا	 ــی	ســبب	شــده	ت ــه	صادرات ــود	پایان ــن،	نب ــر	ای اســت،	عــاوه	ب
ــهم	 ــود	و	س ــذاری	ش ــی	نرخ	گ ــرکات	اروپای ــران	در	گم ــار	ای خاوی

ناچیــزی	عایــد	ایــران	و	تولیدکنندگانــش	شــود.
ــار،	 ــرون	جویب ــره	ب ــاری	ق ــان	خاوی ــرورش	ماهی ــر	و	پ مرکــز	تکثی
ــه	 ــور	ب ــان	در	کش ــوع	ماهی ــن	ن ــرورش	ای ــز	پ ــن	مرک بزرگ	تری
شــمار	مــی	رود	و	بــا	اســتفاده	از	دانــش	فنــی	مناســب	و	انتقــال	آب	
دریــای	خــزر	بــه	9۶	اســتخر	ایــن	شــرکت،	امــکان	تولیــد	ایــن	نوع	
ماهیــان	بــه	شــیوه	طبیعــی	را	فراهــم	کــرده	اســت.	ایــن	مرکــز	بــا	
بهره	گیــری	از	تــوان	داخلــی،	اشــتغال	و	ارزآوری	توانســت	بــار	دیگر	
خاویــار	خــزر	را	در	مســیر	جهانی	شــدن	قــرار	دهــد	و	دومیــن	پایانــه	

ــدازی	می	شــود. ــن	مرکــز	راه	ان ــار	در	ای ــی	صــادرات	خاوی جهان
اســحاق	اســامی،	مدیــر	مرکــز	تکثیــر	و	پــرورش	ماهیــان	
خاویــاری	قــره	بــرون	جویبــار	کــه	بــه	پیشــنهاد	عــروس	بزرگــش	
کــه	دانش	آموختــه	شــیات	اســت	و	به	صــورت	خانوادگــی	در	
ــان	 ــرورش	ماهی ــه	پ ــرمایه	گذاری	درزمین ــه	س ــدام	ب ــال	۸1	اق س
ــه	 ــه	پروس ــل	اینک ــه	دلی ــد:	ب ــت،	می	گوی ــرده	اس ــاری	ک خاوی
اســتحصال	خاویــار	رونــد	طوالنی	مــدت	اســت،	لــذا	دربــازه	زمانــی	
10	ســال	قبــل	از	زمــان	انتظــار	اســتحصال،	میلیاردهــا	دالر	تنهــا	
ــرای	کشــور	ارزآوری	شــد	و	 ــار،	ب از	فــروش	گوشــت	ماهیــان	خاوی
بیــش	از	350	نفــر	به	طــور	مســتقیم	و	هــزار	نفــر	بطورغیرمســتقیم	

ــه	کار	شــدند. مشــغول	ب
ــر	 ــای	وزی ــر	از	حمایت	ه ــا	تقدی ــر،	ب ــه	و	برت ــن	نمون ــن	کارآفری ای
جهــاد	کشــاورزی،	معــاون	علمــی	و	فنــاوری	ریاســت	جمهــوری	و	
اســتاندار	مازنــدران	ادامــه	داد:	انتظــار	ایــن	اســت	بــرای	اشــتغال	و	
ارزآوری	بیشــتر	و	تحــول	در	اقتصــاد	منطقــه	و	حاشیه	نشــینان	دریــا	
ــا	 ــد	ت ــرا	هرچن ــد	زی ــداوم	باش ــتمرو	م ــا	بطورمس ــن	همکاری	ه ای
رســیدن	بــه	مقصــد	جایــگاه	واقعــی	برنــد	جهانــی	خاویــار	ایرانــی،	

حلقــه	مفقــوده	وجــود	دارد.
ــرد:	 ــه	ک ــاره	و	اضاف ــار	اش ــراروی	صــادرات	خاوی ــع	ف ــه	موان وی	ب

ایــران	باوجــود	دارا	بــودن	بزرگ	تریــن	تولیدکننــده	ماهیــان	
خاورمیانــه	در	جهــان	بــه	دلیــل	نداشــتن	پایانــه	صادراتی،	متأســفانه	
ــذاری	 ــی	قیمت	گ ــورهای	اروپای ــرکات	کش ــی	در	گم ــار	ایران خاوی
می	شــود	و	به	ســادگی	میلیاردهــا	دالر	ارز	و	اشــتغال	را	نادیــده	

می	گیریــم.
ــال	در	حــوزه	 ــن	و	فع ــوی	کارآفری ــی	بان ــه	بنافت ــن	معصوم همچنی
پــرورش	ماهیــان	خاویــاری	در	مازنــدران	بابیــان	اینکــه	بــر	اســاس	
آمــار	شــیات	ایــران	کــه	ســال	1304	را	انقــراض	کامــل	ماهیــان	
خاویــاری	اعــام	کــرده	بــود	اظهــار	داشــت:	امــا	اکنــون	شــاهدیم	
ــا	 ــر	احی ــی	نظاره	گ ــش	خصوص ــف	بخ ــاش	مضاع ــت	و	ت باهم

ــتیم. ــن	هس ــار	ایران	زمی ــاب	خاوی ــان.	ن ماهی
ــا	 ــی	ب ــرمایه	گذاران	داخل ــف	س ــارکت	پذیری	طی ــتار	مش وی	خواس
ــزان	آورده	ســرمایه	داخلــی	شــد	و	افــزود:	در	حــال	حاضــر	 هــر	می
ــگاهی.،	 ــرده	دانش ــوان	تحصیل	ک ــای	ج ــیل	نیروه ــود	پتانس باوج
بخــش	خصوصــی	بــا	بهره	گیــری	از	تــوان	فکــری	و	فیزیکــی	ایــن	
ــا	ایجــاد	 ــد	طرح	هــای	خــاق	و	نویــن	دهــد	و	ب قابلیت	هــا	می	توان

فرصــت	درآمدزایــی	کنــد.
ــان	و	 ــا	جه ــود	را	ب ــواره	خ ــد	هم ــرکت	ها	بای ــرد:	ش ــد	ک وی	تأکی
ــا	بــروز	 فناوری	هــای	نویــن	دنیــا	تطبیــق	دهنــد،	تصریــح	کــرد:	ب

و	 در	تصمیم	گیری	هــا	 قابلیت	هــا	می	تــوان	 اثبــات	 و	 بــودن	
جهت	گیری	هــای	برنامه	هــای	اقتصــادی	دولــت	بایــد	ایفاگــر	

ــد. ــت	باش ــر	دول ــیدو	یاریگ ــش	باش نق
ایــن	کارآفریــن	برجســته	بین	المللــی،	بابیــان	اینکــه	الزمــه	رهایــی	
و	برون	رفــت	از	بیــکاری	و	مهاجــرت	بــه	آن	ســوی	آب	هــا،	تــاش	
ــه	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت،	 وهمــت	مضاعــف	در	عمــل	کــردن	ب
ــد	ایجــاد	 ــزام	تعه ــی	و	ال ــوان	داخل ــه	ت ــد	ب ــرد:،	بای خاطرنشــان	ک

تولیــد	ونیــز	اشــتغال	اعتقــاد	بنیادیــن	داشــته	باشــیم.
ــی	 ــاون	حقوق ــاری	مع ــد	انص ــام	مجی ــت	االس ــن	حج همچنی
ــز	 ــن	مرک ــد	از	بزرگ	تری ــوری	در	بازدی ــس	جمه ــی	رئی و	پارلمان
پــرورش	ماهیــان	خاویــاری	در	جویبــار،	بــا	اشــاره	بــه	اینکه	امســال	
بــرای	دومین	ســال	از	ســوی	رهبری،	ســال	اقتصــاد	مقاومتــی	البته	
بــا	پســوند	اشــتغال	و	تولیــد	قــرار	گرفــت،	افــزود:	از	ابتــدای	صــدور	
فرمــان	رهبــری	و	ابــاغ	سیاســت	های	کلــی،	دولــت	تمــام	همــت	
ــت	و	 ــه	کار	گرف ــان	ب ــان	ایش ــردن	فرم ــی	ک ــرای	اجرای ــود	را	ب خ
ــای	 ــی	تشــکیل	شــد	و	برنامه	ه ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومت
ــا	نــگاه	اشــتغال	زایی	هــر	چــه	 متنوعــی	بــرای	حمایــت	از	تولیــد	ب

ــت. ــده	اس ــف	اباغ	ش ــای	مختل ــه	بخش	ه ــاده	و	ب ــتر	آم بیش
ــی	و	 ــاظ	مال ــرمایه	گذاری	ها	ازلح ــت	از	س ــر	حمای ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــت	حقوقــی	 ــه،	بخصــوص	در	معاون ــن	زمین ــزود:	در	ای ــی،	اف حقوق
ــه	 ــده	و	درزمین ــس	تحویل	ش ــه	مجل ــه	و	ب ــاز	تهی ــح	موردنی لوای
تســهیل	مقــررات	نیــز،	گام	هــای	خوبــی	برداشته	شــده	و	مجوزهای	

ــت. ــده	اس ــع	حذف	ش ــروری	و	موان غیرض
انصـاری	با	ابراز	خرسـندی	از	به	ثمر	نشسـتن	این	سیاسـت	ها	گفت:	
در	طـی	ماه	گذشـته	ثمـره	آن	را	در	پـارس	جنوبی	مشـاهده	کردیم	و	
بـرای	هفتـه	آینـده،	افتتاح	سـتاره	خلیج	فـارس	راداریـم	و	امـروز	نیز	
در	ایـن	واحـد	تولیـد	خاویـاری	هسـتیم	کـه	یـک	واحد	مکمـل	آن	
افتتاح	شـده	و	همـه	این	هـا	تولیـد	بـا	اسـتفاده	از	مزیت	هـای	داخـل	

کشـور	اسـت	و	طبعـاً	اشـتغال	زایی	خواهد	داشـت.
توســعه	پــرورش	ماهیــان	خاویــاری	و	آبزی	پــروری	می	توانــد	
ارزآوری	خوبــی	بــرای	اقتصــاد	مازنــدران	داشــته	باشــد	ازایــن	رو	بــه	
تأکیــد	صاحب	نظــران	و	کارشناســان	بایــد	برنامــه	ای	مــدون	بــرای	
ــنتی	 ــیوه	های	س ــی	و	ش ــتان	طراح ــیاتی	در	اس ــای	ش فعالیت	ه

تولیــد	کنــار	گذاشــته	شــود.
ــوب	 ــعه	ای	مطل ــق	توس ــه	اف ــیدن	ب ــا	رس ــدران	ت ــرروی،	مازن به	ه
درزمینــه	پــرورش	و	صــادرات	ماهیــان	خاویــاری	راه	زیــادی	
ــزر	 ــار	خ ــتریان	خاوی ــر	مش ــرروز	ب ــه	ه ــش	دارد	و	درحالی	ک در	پی
افــزوده	می	شــود،	امــا	ایــن	امــر	مســتلزم	حمایــت	از	تولیدکننــدگان	

ــوزه	اســت. ــن	ح ــاالن	ای و	فع

»الماس« خاویار ایران درراه بازارهای جهانی
علیرضا   نوری 
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ــران اقتصاد ایـ

برندســازی از کاالهــا یــا محصــوالت یک 
ــگری  ــرمایه گردش ــور س ــا کش ــهر ی ش
ــرای  ــر ب ــن ام ــود و ای ــی ش ــوب م محس
کشــورهای  گردشــگری  پایتخــت 
اســالمی، ضروری تــر از هــر شــهر ایــران 

بــه نظــر می رســد. 

ــه	گــوش	 ــا	ب بی	شــک	وقتــی	هریــک	از	اســم	های	موجــود	در	دنی
شــما	می	خورنــد،	بــدون	هیــچ	تأمــل	و	درنگــی	یــک	رنــگ	خاص،	
یــک	بــوی	خــاص،	یــک	مــزه	خــاص	یــا	یــک	واژه	هم	جنــس	در	

ــد. ــوه	می	کن ــان	جل ــه	در	ذهن	ت ــد	لحظ ــرض	چن ع
مثــا	وقتــی	می	گوییــم	»ســفر«،	ممکــن	اســت	رنگ	هــا	
ــد.	 ــما	بیای ــراغ	ش ــردی	س ــر	به	ف ــدد	و	منحص ــای	متع و	فضاه
ــترس	ترین	 ــی،	دردس ــاید	زالل ــمان«،	ش ــم	»آس ــی	می	گویی وقت
واژه	ای	باشــد	کــه	تداعــی	می	شــود.	وقتــی	از	دیــوار	اســم	
ــم	عجیــب	نیســت	کــه	رنــگ	و	حــس	حصــار	در	وجــود	 می	بری
شــما	نقــش	ببنــدد	و	بایــد	گفــت	بســیار	بســیار	می	تــوان	از	ایــن	

قبیــل	مثال	هــا	زد.
ــود،	 ــرای	خ ــز	ب ــان	نی ــهرهای	جه ــا	ش ــورها	ی ــام	کش ــا	تم ام
ــا	 ــا	ب ــوند	ی ــناخته	می	ش ــا	ش ــا	آن	ه ــه	ب ــد	ک ــه	هایی	دارن شناس
ــم	 ــی	می	گویی ــا	وقت ــد.	مث ــاد	می	آین ــه	ی ــر	ب ــا	راحت	ت آن	ه
کــره	جنوبــی	شــاید	ســریعا	یــاد	خــودروی	»هیونــدای«	بیفتیــد.	
ــی	 ــا	وقت ــد	ی ــال	می	افتی ــاد	فوتب ــل	ی ــم	برزی ــی	می	گویی وقت
ــد	در	ذهــن	شــما	 ــه	کشــور	هلن حــرف	از	گل	می	شــود،	بافاصل

نقــش	می	بنــدد.
امــا	ســوال	مهــم	اینجاســت	کــه	اگــر	ایــن	روابــط	را	بیــن	
ــی	رخ	می	دهــد؟	 ــم	چــه	اتفاق شناســه	ها	و	محل	هــا	برعکــس	کنی
مطمئنــا	بــاز	گل	شــما	را	یاد	هلنــد	خواهــد	انداخــت.	مطمئنــا	دیدن	
ــود	 ــال	خ ــه	دنب ــی	را	ب ــره	جنوب ــم	ک ــدای«	اس ــودروی	»هیون خ
خواهــد	آورد	و	همچنیــن	فوتبــال	شــما	را	بــه	برزیــل	خواهــد	بــرد.	
ــه	نمادهــا	 پــس	می	بینیــم	کــه	این	هــا	در	واقــع	تبدیــل	شــده	اند	ب
ــان	 ــا	را	یادش ــه	م ــن	ک ــه	از	زمی ــن	منطق ــنامه	های	ای ــا	شناس ی

می	اندازنــد.

lضرورت برندسازی
ــد.	 ــازی	می	نامن ــوع	را	برندس ــن	موض ــادی	ای ــاح	اقتص در	اصط
ــورد	 ــان	می	خ ــه	گوش	م ــد«	ب ــار	واژه	»برن ــرروز	چندین	ب ــاید	ه ش
ــته	و	 ــا	داش ــا	مارک	ه ــزی	ب ــاط	تمای ــاید	نق ــوان	ش ــن	عن ــی	ای ول
ــد	 ــروز	واژه	برن ــوان	گفــت	ام ــز	دارا	باشــد.	می	ت شــباهت	هایی	را	نی
ــع	و	 ــای	توســعه	گردشــگری	جوام ــری	در	لغت	نامه	ه ــگاه	فرات جای

نقــاط	مختلــف	دنیــا	دارد.
ــه	نوعــی	 ــد	ب ــون	تمــام	کشــورها	و	شــهرهایی	کــه	می	خواهن اکن
ــا	 ــند	ی ــته	باش ــگری	داش ــه	گردش ــن	در	زمین ــرای	گفت ــی	ب حرف
ــد	 ــد،	روی	می	آورن ــه	پشــت	ســر	بگذارن ــن	زمین توســعه	ای	را	در	ای
ــان. ــع		و	هنرهایش ــا	و	صنای ــازی	محصــوالت،	کااله ــه	برندس ب

ــا	 ــک	شــهر	ی ــا	محصــوالت	ی ــا	ی معمــوال	برندســازی	از	کااله
کشــور	شــکل	می	گیــرد	کــه	از	قدیم	االیــام	متعلــق	بــه	آن	
ســرزمین	بــوده	و	بــه	دالیــل	موجــه	متعــددی	آن	شــهر	می	توانــد	
ــا	 ــک	کاال	و	...	ادع ــا	ی ــت	ی ــک	صنع ــوی	ی ــت	معن ــر	مالکی ب

ــد. ــته	باش داش
اگــر	صحبت	مــان	را	بــه	مرزهــای	ایــران	خودمــان	محــدود	کنیــم،	
می	بینیــم	شــهرهای	کمــی	نداریــم	کــه	مــا	آن	هــا	را	بــا	برندهــای	
اختصاصی	شــان	بــه	یــاد	می	آوریــم.	مثــا	وقتــی	می	گوینــد	
گاب	یــاد	کاشــان	می	افتیــم	یــا	وقتــی	می	گوینــد	خراســان	
ــا	 ــا	مکان	ه ــر	ب ــا	بیش	ت ــه	م ــد	ک ــم.	هرچن ــران	می	افتی ــاد	زعف ی
ــا	 ــاد	آن	ه ــه	ی ــز	ب ــهرها	نی ــگری	ش ــای	تاریخی-گردش و	جاذبه	ه
ــوان	عرضــه	در	 ــه	ت ــک	جاذب ــه	ی ــل	اینک ــه	دلی ــی	ب ــم	ول می	افتی

ــد	گردشــگری	 ــوان	برن ــه	عن ــد	ب ــدارد	نمی	توان ــف	را	ن ــاط	مختل نق
یــک	شــهر	بــه	شــمار	بیایــد.

وقتــی	تبریــز	را	بــه	عنــوان	پایتخــت	گردشــگری	جهــان	اســام	در	
ســال	۲01۸	میــادی	انتخــاب	کردنــد،	تبریــز	را	بــا	وضعیــت	فعلی	
ــئوالن	 ــد	مس ــر	تاکی ــا	بناب ــد	ام ــی	اش	پذیرفتن ــته	های	کنون و	داش
مــا	نبایــد	تبریــز	۲01۸	را	یــک	نقطــه	پایــان	ببینیــم	بلکــه	از	ایــن	
فرصــت	طایی	تــر	از	طایــی،	بــرای	توســعه	گردشــگری	و	

ــم. ــتفاده	را	ببری ــت	اس ــز	نهای ــناخته	تر	شــدن	تبری ش

lتبریز، پربرندترین شهر ایران 
بــدون	هیــچ	شــبهه	ای	می	تــوان	تبریــز	را	بــه	عنــوان	پربرندتریــن	
شــهر	ایــران	نــام	بــرد	و	بــرای	اثبــات	ایــن	ادعــا،	چــه	صنایــع	و	چه	
ــر	ایــن	 ــد	ب ــا	جــان	و	دل	حاضرن محصــوالت	و	داشــته	هایی	کــه	ب
ــز	برندهــای	 ــم	تبری ــدر	می	گویی ــا	هرچق ــد.	ام ــا	شــهادت	دهن ادع
ــادی	 ــای	زی ــه	حرف	ه ــن	زمین ــت	و	در	ای ــادی	را	داراس ــیار	زی بس
بــرای	گفتــن	دارد	امــا	آن	طــور	کــه	پیداســت	تــاش	زیــادی	بــرای	
ــن	 ــت.	در	ای ــه	اس ــورت	نگرفت ــا	ص ــن	برنده ــت	ای ــن	و	تثبی تبیی
گــزارش	نگاهــی	داریــم	بــه	برندهــای	تبریــز	کــه	بی	شــک	بــرای	

شــما	نیــز	جالــب	خواهــد	بــود.
	

lتبریز، شهر جهانی بافت فرش
ایــن	عنوانــی	اســت	کــه	از	طــرف	شــورای	جهانــی	صنایــع	دســتی	
ــه	خــودی	خــودی	 ــه	تبریــز	داده	شــده	اســت	و	همیــن	صفــت	ب ب
ــه	 ــد.	ب ــف	کن ــز	را	توصی ــل	تبری ــرش	اصی ــی	و	ف ــا	قال تواناســت	ت
اینکــه	ســابقه	فــرش	تبریــز	بــه	قبــل	از	دوران	صفویــه	برمی	گــردد	
کاری	نداریــم	ولــی	ویژگی	هایــی	کــه	فــرش	تبریــز	داراســت	قطعــا	
دلیــل	محکم	تــری	بــر	برنــد	بــودن	ایــن	نــوع	فــرش	و	ایــن	نــوع		

ــد. ــه	حســاب	می	آی فرشــبافی	در	جهــان	ب
ــود	و	 ــرده	می	ش ــه	کار	ب ــز	ب ــرش	تبری ــه	در	ف ــی	ک ــگ	و	ظرافت رن
همچنیــن	گره	هــای	ریــزی	کــه	بــر	پیکــره	آن	قــوت	می	بخشــند	
شــهرتی	جهانــی	دارنــد.	اینکــه	شــاید	بافــت	یــک	فــرش	
ــزی	چیــزی	حــدود	یک	ســال	طــول	بکشــد،	نشــان	از	دقــت	 تبری

فرش	بافــان	ایــن	خطــه	دارد.
همچنیــن	قلــب	بــازار	تاریخــی	تبریــز،	تیمچــه	مظفریــه	اســت	که	
ــاز	 ــد	و	ب ــروش	می	رون ــه	ف ــزی	ب ــل	تبری ــای	اصی در	آن	فرش	ه
ایــن	نشــان	از	توجــه	مردمــان	گذشــته	ایــن	خطــه	بــه	فــرش	دارد.
ــزش	می	شــود	از	طــرح،	 ــای	ری ــر	گره	ه ــاوه	ب ــز	را	ع ــرش	تبری ف
ــدن	 ــی	ش ــا	جهان ــناخت.	قطع ــوش	به	خصــوص	آن	ش ــگ	و	نق رن

ــار	و	 ــر	شــدن	ت ــت	و	محکم	ت ــن	صنع ــق	ای ــه	رون ــز	ب ــرش	تبری ف
پــود	گردشــگری	و	معرفــی	ایــن	شــهر	تاثیــرات	بســزایی	خواهــد	

ــت. داش
ــز	 ــرش	تبری ــی	ف ــده	و	جعل ــای	کپی	برداری	ش ــون	نمونه	ه هم	اکن
توســط	چیــن	تولیــد	و	بــه	بازارهــای	جهانــی	عرضــه	می	شــود	کــه	
جلوگیــری	از	ایــن	امــر	مســتلزم	صــادرات	بیــش	از	پیــش	و	معرفــی	

فــرش	اصیــل	تبریــز	بــه	بازارهــای	جهانــی	اســت.	
	

ــر  ــی را ب ــود زندگ ــار و پ ــه ت ــی ک lتابلوفرش های
ــد ــاب می کنن ــه ق ــوار خان دی

ــد،	گاه	 ــره	می	زنن ــان	را	گ ــود	زندگی	ش ــار	و	پ ــا	ت ــی	تبریزی	ه وقت
ــه	 نیــز	بدشــان	نمی	آیــد	ایــن	زندگــی	را	کــه	از	هنــر	دست	شــان	ب
ــرش	 ــد.	تابلوف ــاب	کنن ــان	ق ــوار	خانه	هایش ــه	دی ــده،	ب ــود	آم وج
ــان	 ــزی	از	چن ــای	تبری ــردرود	تابلوفرش	ه ــا	س ــز	و	مخصوص تبری
ــا	 ــا	را	ب ــگاه	آن	ه ــا	یک	ن ــه	شــاید	ب ــی	برخــوردار	هســتند	ک ظرافت
تابلــو	نقاشــی	اشــتباه	گرفــت	آذربایجــان	شــرقی	شــهرت	جهانــی	
دارد	و	در	واقــع	اهمیــت	و	ارزش	واالی	بافــت	تبریــز	در	ایــن	نــوع	از	

ــود. ــده	می	ش ــر	دی ــا	بهت تابلوفرش	ه
تابلوفرش	هــای	تبریــزی	از	چنــان	ظرافتــی	برخــوردار	هســتند	کــه	
شــاید	بــا	یک	نــگاه	آن	هــا	را	بــا	تابلــو	نقاشــی	اشــتباه	گرفــت.	ایــن	
ــبک	های	 ــف	و	در	س ــای	مختل ــا	و	اندازه	ه ــا	در	طرح	ه تابلوفرش	ه
ــی	 ــروش	خوب ــران	از	ف ــل	ای ــوند	و	در	داخ ــه	می	ش ــون	بافت گوناگ

برخوردارنــد.	
اگرچــه	فــرش	تبریــز	گران	قیمــت	اســت	و	هرکســی	از	پــس	خریــد	
ــدا	 ــد	پی ــز	می	توانی ــه	ای	را	در	تبری ــر	خان ــی	کمت ــد،	ول آن	برنمی	آی

کنیــد	کــه	تابلوفرشــی	بــر	روی	دیــوارش	نداشــته	باشــد.
در	رابطــه	بــا	برندهــای	شــهر	تبریــز	ســراغ	رئیس	ســازمان	توســعه	
ــان	 ــی	از	مدعی ــه	یک ــم	ک ــز	می	روی ــهرداری	تبری ــگری	ش گردش
ــز	و	نیــز	یکــی	از	منتقــدان	حمایــت	انــدک	از	ایــن	 برندهــای	تبری

حــوزه	اســت.
رضــا	خلیلــی	می	گویــد:	وقتــی	کســی	مــی	رود	در	یــک	نمایشــگاه	
ــز	را	 ــه	می	کنــد،	درواقــع	او	خــود	تبری ــز	را	ارائ خارجــی	فــرش	تبری

ــرده	اســت	و	تبلیــغ	می	کنــد. آنجــا	ب
ــی	کــه	محصــوالت	 ــد	از	تاجران ــا	بای ــاً	م وی	ادامــه	می	دهــد:	قطع
ــت	 ــد	حمای ــه	می	کنن ــان	ارائ ــف	جه ــای	مختل ــز	را	در	جاه تبری
ــان	خــود	 ــرای	هم	صنف ــا	نه	تنهــا	دلســرد	نشــوند،	بلکــه	ب ــم	ت کنی

ــوند. ــناخته	ش ــو	ش ــوان	الگ ــز	به	عن نی
خلیلــی	خاطرنشــان	می	کنــد:	بــرای	رســیدن	بــه	اهــداف	بلندمــدت	

 بهنام عبداللهی 
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ــران اقتصاد ایـ

توســعه	گردشــگری	بایــد	هزینــه	و	زمــان	صــرف	کنیــم	و	جــدی	
کار	کنیــم.

ــتوران	های	 ــکالی	دارد	در	رس ــه	اش ــًا	چ ــد:	مث ــریح	می	کن وی	تش
ــر	ســفارش	مشــتری،	یــک	غــذای	محلــی	 ــز	عــاوه	ب خــود	تبری
ــد	 ــم	می	توان ــن	ه ــود؟	ای ــه	ش ــانتیون	عرض ــوان	اش ــم	به	عن ه
غذاهــای	تبریــز	را	معرفــی	کنــد	و	هــم	می	توانــد	باعــث	خوش	نــام	

ــد. ــز	باش ــتوران	های	تبری ــدن	رس ــناخته	ش ش
رئیــس	ســازمان	توســعه	گردشــگری	شــهرداری	تبریــز	بــا	
ــگاه	های	 ــد	فروش ــرا	نبای ــا	چ ــد:	م ــه	می	ده ــادی	ادام ــی	انتق لحن
زنجیــره	ای	در	سراســر	ایــران	یــا	سراســر	جهــان	داشــته	باشــیم	که	
محصــوالت	تبریــز	و	برندهــای	آن	اعــم	از	شــیرینی	و	شــکات	را	
بــه	فــروش	برســانند	درحالی	کــه	بیشــتر	شــهرهای	ایــران	ایــن	کار	

را	انجــام	می	دهنــد.
ــگری	 ــعه	گردش ــل	توس ــی	از	عوام ــز	را	یک ــای	تبری وی	برنده
ــم	در	 ــا	بتوانی ــر	م ــود:	اگ ــان	می	ش ــد	و	خاطرنش ــهر	می	دان ش
زمــان	مناســب	برندهــای	شــهر	خــود	را	بشناســیم،	روی	آن	هــا	
ــق	 ــًا	موف ــم	قطع ــه	کنی ــی	عرض ــورت	جهان ــم	و	به	ص کار	کنی
ــی	 ــای	جهان ــش	در	عرصه	ه ــز	را	بیش	ازپی ــد	تبری ــم	ش خواهی

ــم. ــی	کنی معرف
	

ــدان  ــز در چم ــرم تبری ــش چ ــف و کف ــای کی lج
ــت ــوظ اس ــافران محف مس

تبریــز	شــهر	اولین	هاســت	و	هیــچ	عجیــب	نیســت	کــه	
می	خوانیــم	اولیــن	کارخانــه	چرم	ســازی	در	ایــران	نیــز	در	
ــز	 ــش	تبری ــف	و	کف ــت.	کی ــده	اس ــز	بناش ــال	130۸	در	تبری س
به	وســیله	اینکــه	از	چــرم	اصــل	و	خالــص	و	بــه	دســت	اســتادان	
ــت	 ــرن	فعالی ــش	از	نیم	ق ــدام	بی ــاید	هرک ــه	ش ــه	ک ــن	عرص ای
ــهرت	و	 ــه	ش ــای	دور	ب ــود	از	زمان	ه ــاخته	می	ش ــته	اند	س داش

ــت. ــیده	اس ــت	رس محبوبی
در	کل	چــرم	تبریــز	را	می	تــوان	یکــی	از	کاالهایــی	نــام	
بــرد	کــه	در	چمــدان	هــر	مســافری	هنــگام	خــروج	از	
تبریــز	می	تــوان	یافــت.	کفــش	چــرم	تبریــز	عــاوه	بــر	
ــد	 ــت	از	آن	بتوان ــک	جف ــاید	ی ــادی	دارد	و	ش ــه	دوام	زی اینک
ــرد،	از	شــکل	و	رنــگ	بســیار	 ــرار	بگی ســال	ها	مورداســتفاده	ق
ــر	 ــود	بیش	ت ــث	می	ش ــه	باع ــت	ک ــوردار	اس ــم	برخ ــی	ه خوب

ــد. ــته	باش ــی	داش ــری	مجلس کارب
ــکات	 ــه	از	مش ــن	عرص ــدان	ای ــران	و	هنرمن ــر	صنعت	گ بیش	ت
ــئله	 ــا	مس ــف	ب ــرق	مختل ــه	ط ــد	و	ب ــج	می	برن ــی	رن ــی	فراوان مال
ــل	 ــه	دلی ــی	ب ــتند	ول ــه	هس ــان	مواج ــوس	حمایت	نشدن	ش ملم
عشــقی	کــه	بــه	ایــن	هنــر	دارنــد	می	تــوان	بــه	جــرات	ادعــا	کــرد	
حتــی	ذره	ای	کــم	کاری	در	کارشــان	دخــول	نمی	کنــد.	کفــش	چــرم	
ــز	 ــازار	تاریخــی	و	سرپوشــیده	تبری ــوان	از	ب ــاز	می	ت ــز	را	هــم	ب تبری

ــرد.	 ــه	ک ــانی	تهی به	آس
ــوان	در	 ــا	را	بت ــاید	آن	ه ــه	ش ــتند	ک ــم	هس ــا	ه ــا	بعضــی	چیزه ام
شــهرهای	مختلــف	جهــان	پیــدا	کــرد	ولــی	هرکــدام	بــه	شــکل	و	
شــمایل	متفاوتــی	عرضــه	می	شــوند.	مثــًا	شــاید	امــروز	طوطــی	
ــته	 ــد	داش ــا	زادوول ــد	ی ــی	کن ــان	زندگ ــهرهای	جه ــر	ش در	بیش	ت

ــی	هــر	طوطــی،	طوطــی	برزیــل	نمی	شــود.	آجیــل	هــم	 باشــد	ول
ــد. ــت	می	کن ــته	تبعی ــون	نانوش ــن	قان از	ای

آجیــل	تبریــز	شــهرت	فراوانــی	در	تمــام	ایــران	و	دنیــا	دارد	و	
به	عنــوان	گونــه	مرغــوب	آجیــل	در	فروشــگاه	ها	بــه	فــروش	
ــل	 ــوب	آجی ــس	مرغ ــاوت	و	جن ــزه	متف ــز	م ــاید	رم ــد.	ش می	رس

ــت. ــه	آن	دانس ــوه	تهی ــوان	نح ــز	را	بت تبری
ــوا	و	ســایر	خوردنی	هــای	 ــا،	باقل ــار	ریــس،	نوق ــز	در	کن آجیــل	تبری
ــد.	 ــم	می	کنن ــوغاتی	آن	را	فراه ــبد	س ــهر،	س ــن	ش ــاری	ای انحص
ــه	 ــرده	شــد	ب ــام	ب ــز	مثــل	اقــام	دیگــری	کــه	ن ــز	نی آجیــل	تبری
ــی	صــادر	 ــدد	خارج ــورهای	متع ــران	و	کش ــف	ای ــهرهای	مختل ش

می	شــود.	
	

lپنیری کامال طبیعی، پنیری کامال بدون بو
ــچ	 ــودن	آن	هی ــا	نب ــودن	ی ــد	ب ــن	برن ــر	بی ــه	دیگ ــی	ک محصول
ــه	 ــر	ب ــن	پنی ــه	ای ــز	اســت.	البت ــر	تبری ــدارد	پنی شــبهه	ای	وجــود	ن
صــورت	اصیــل	در	روســتای	لیقــوان	کــه	در	نزدیکــی	تبریــز	اســت	
ــر	 ــه	شــکلی	متفــاوت	از	ســایر	پنیرهــا	تولیــد	می	شــود.	ایــن	پنی ب
ــا	 ــود	ت ــه	داری	می	ش ــک	نگ ــاه	در	آب	نم ــا	1۲م ــن	3	ت ــبه	نرم	بی ش

ــد. برس
پنیــر	لیقــوان	طعمــی	تــرد	و	شــور	دارد	و	دارای	ســوراخ	هایی	
به	خصــوص	اســت	و	از	شــیر	تــازه	گوســفند	تهیــه	می	شــود.	
ایــن	پنیــر	کــه	به	عنــوان	پنیــر	ســفید	در	سراســر	جهــان	شــناخته	
ــه	خاطــر	اینکــه	 ــاً	ب ــادی	دارد	و	عمدت می	شــود،	طرفــدار	بســیار	زی
بویــی	شــبیه	ســایر	پنیرهای	طبیعــی	نــدارد	در	بیــن	اقشــار	مختلف	
ــه		 ــوب	اســت	و	صبحان ــران	محب ــف	ای ــهرهای	مختل ــردم	در	ش م

ــود.	 ــرف	می	ش ــان	ص ــا	ن ــراه	ب هم
	

lقرابیه، این شیرینی مجلسی...
اگــر	راه	تــان	بــه	یکــی	از	مجالــس	رســمی	و	شــیک	تبریــز	افتــاد،	
ــه	 ــد.	قرابی ــه	را	نبینی ــیرینی	قرابی ــرف	ش ــه	در	ظ ــت	ک ــال	اس مح
ــه	و	 ــز،	زنجــان،	قزویــن،	ترکی نوعــی	شــیرینی	اســت	کــه	در	تبری
ــوغات	 ــوان	س ــی	به	عن ــود	ول ــه	می	ش ــان	پخت ــوری	آذربایج جمه

ــود. ــناخته	می	ش ــز	ش ــوص	تبری مخص
ــی	 ــرد	ول ــام	ب ــوان	از	قرابیــه	ن هرچنــد	گونه	هــای	متنوعــی	را	می	ت
اصلی	تریــن	آن	و	چیــزی	کــه	برنــد	تبریــز	اســت	همــان	قرابیــه	ای	
ــود	و	 ــن	می	ش ــادام	تزیی ــته	و	ب ــال	پس ــا	خ ــه	روی	آن	ب اســت	ک

ــوب	و	شناخته	شــده	ای	دارد. ــم	بســیار	مطل طع
ــه،	قویمــاق،	شــیله	عدســی	و	بســیاری	 شیشــلیک،	دلمــه،	کوفت
نیــز	 از	اسم	شــان	 از	غذاهایــی	کــه	روزانــه	می	خوریــد	و	
پیداســت	ریشــه	تبریــزی	دارنــد.	غذاهــای	تبریــز	را	نــه	می	تــوان	
توصیــف	کــرد	و	نــه	دوســت	داریــم	توصیــف	کیــم	و	فقــط	طعــم	
ــس	 ــود	ح ــان	می	ش ــا	چشیدن	ش ــا	را	ب ــر	آن	ه ــب	بی	نظی و	ترکی

ــرد. ک
ــان	 ــای	جه ــده	اند	و	در	جای	ج ــد	شناخته	ش ــز	هرچن ــای	تبری غذاه
ــز	 ــز	نی ــتوران	های	تبری ــی	در	رس ــه	حت ــی	اینک ــد	ول ــدار	دارن طرف
ــًا	 ــف	دارد.	مث ــای	تأس ــود	ج ــا	نمی	ش ــه	آن	ه ــده	ای	ب ــه	عم توج
شــما	کم	تــر	رســتورانی	در	تبریــز	پیــدا	می	کنیــد	کــه	عطــر	و	بــوی	

غذاهــای	تبریــز	را	بدهنــد.
تبریــز	و	اســتان	آذربایجــان	شــرقی	بــا	دارا	بــودن	900	واحــد	مــدرن	
تولیــد	صنایع	غذایــی	و	شــیرینی	و	شــکات	،	50	درصد	شــیرینی	و	
شــکات	ایــران	در	ایــن	اســتان	تولیــد	و	عــاوه	بــر	عرضــه	عمــده	
ــه	30	کشــور	جهــان	نیــز	 و	خــرده	در	بازارهــای	مصــرف	کشــور	ب

ــود. ــادر	می	ش ص
اکثــر	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	در	ســفر	بــه	تبریــز	بــا	انــواع	
فروشــگاه	عرضــه	محصــوالت	شــیرینی	و	شــکات	روبــه	رو	
ــراه	 ــه	هم ــت	را	ب ــول	و	کیفی ــاالی	محص ــوع	ب ــه	تن ــوند	ک می	ش

ــد. دارن

lبرای رقابت باید هزینه کرد
همان	طــور	کــه	در	آغــاز	گفتیــم	برندســازی	امــروزه	تأثیــر	بســزایی	
در	معرفــی	یــک	شــهر	بــه	جهــان	و	جــذب	گردشــگران	بــه	آن	را	
ــهر	 ــای	یک	ش ــر	از	نماده ــا	بیش	ت ــی	برنده ــی	در	مواقع دارد.	حت

ــند. ــذار	باش ــد	تأثیرگ می	توانن
اینکــه	یــک	محصــول	یــا	یــک	صنعــت	به	عنــوان	برنــد	در	
بازارهــای	جهانــی	شــناخته	می	شــود	عــاوه	بــر	جــذب	گردشــگر	
ــادی	 ــک	زی ــان	کم ــی	و	صنایع	م ــران	محل ــه	صنعتگ ــد	ب می	توان
ــته	 ــراه	داش ــه	هم ــز	ب ــد	اقتصــادی	را	نی ــی	رش ــه	عبارت ــرده	و	ب ک

ــد. باش
ــم	 ــوزه	ه ــن	ح ــا	ای ــط	ب ــئوالن	مرتب ــود	مس ــه	خ ــور	ک همان	ط
ــد،	 ــه	بای ــور	ک ــز	آن	ط ــع	تبری ــا	و	صنای ــد	هســتند،	کااله گایه	من
برندســازی	نشــده	اند	و	در	قبــال	رشــد	آن	هــا	اقدامــات	شایســته	ای	

ــه	اســت. انجــام	نگرفت
ازجملــه	اقداماتــی	کــه	می	تــوان	در	قبــال	برندســازی	مثــًا	
غذاهــای	تبریــز	انجــام	داد	ایــن	اســت	کــه	حداقــل	رســتوران	های	
ــگان	 ــورت	رای ــتریان	به	ص ــفارش	مش ــار	س ــز	در	کن ــی	تبری محل
ــه	 ــد	کــه	صدالبت ــه	کنن ــی	هــم	ارائ و	اشــانتیون	یــک	غــذای	محل
نیازمنــد	یــک	فرهنــگ	عظیــم	بــه	نــام	دغدغــه	پیشــرفت	تبریــز	

ــت. ــهروندان	اس ــرای	ش ب
یــا	همــان	 برندینــگ	 از	 نیــز	 همچنیــن	جــای	حمایــت	
ــرش	 ــر	ف ــک	تاج ــی	ی ــود.	وقت ــده	می	ش ــی	دی ــازی	خال برندس
ــد	 ــد	بای ــه	می	کن ــی	عرض ــگاه	خارج ــک	نمایش ــز	را	در	ی تبری
ــف	 ــرق	مختل ــه	ط ــرد	و	ب ــت	ک ــی	از	او	حمای ــن	قدرشناس ضم

ــرد. ــوار	ک ــیر	را	هم ــن	مس ای
درهرصــورت	اگــر	عنــوان	پایتخــت	گردشــگری	کشــورهای	
اســامی	را	بخواهیــم	در	تبریــز	نگه	داریــم،	قطعــاً	بایــد	وارد	فضــای	
رقابــت	گردشــگری	شــویم	کــه	ایــن	روزهــا	بســیار	ســخت،	نیازمند	
ــراه	 ــه	هم ــا	خــود	ب ــه	ب ــی	ک ــی	منافع ــه	اســت	ول زحمــت	و	هزین

مــی	آورد	بســیار	ارزشــمند	اســت.
ــم	و	 ــه	کنی ــدا	هزین ــد	در	ابت ــته	هایمان	بای ــازی	داش ــرای	برندس ب
ــه	مســافران	و	 ــر	قیمــت	ب ــی	زی ــا	حت ــگان	ی ــی	به	صــورت	رای حت
بازارهــای	جهانــی	ارائــه	دهیــم	تــا	بتوانیــم	آن	جایــگاه	واقعــی	را	به	
دســت	آوریــم.	در	غیــر	ایــن	صــورت	و	بــا	ایــن	تفکــر	کــه	مــا	ایــن	
ــف	 ــودش	موظ ــتری	خ ــم	و	مش ــت	را	داری ــن	صنع محصــول	و	ای

ــید.	 ــوان	رس ــا	نمی	ت ــه	هیچ	ج ــد،	ب ــدا	کن ــا	را	پی ــت	م اس
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ــران اقتصاد ایـ

کارگاه هــای تولیــد داخلــی در حالــی 
بــا مشــکل رکــود و فــروش نرفتــن 
ــه  ــوند ک ــی ش ــه م ــود مواج ــدات خ تولی
ــازار  در کمــال تعجــب اجنــاس قاچــاق، ب
ــورد  ــاک م ــی از پوش ــد و نیم ــی دارن خوب

ــت.  ــاق اس ــز قاچ ــان نی ــاز در کرم نی

اســتان	کرمــان	از	گذشــته	تــا	کنــون	در	معــرض	قاچــاق	کاال	قــرار	
داشــته	و	نزدیکــی		بــه	مرزهــای	جنوبــی	و	شــرقی	کشــور،	کرمــان	
ــز	کشــور	 ــه	مرک ــاق	ب ــای	قاچ ــور	کااله ــرای	عب ــری	ب ــه	معب را	ب

ــل	کــرده	اســت. تبدی
هــر	چنــد	طــی	ســالهای	اخیــر	اقدامــات	مطلوبــی	بــرای	مبــارزه	بــا	
قاچــاق	انجــام	شــده	اســت	امــا	متاســفانه	قاچاقچیــان	نیــز	بیــکار	
ننشســته	انــد	و	ســود	آوری	ایــن	بــازار	بــرای	قاچاقچیــان	کاال	آنقدر	

ارزشــمند	اســت	کــه	دســت	از	تــاش	برنداشــته	انــد.
ــا	سیســتان	و	بلوچســتان	و	 ــن	اســتان	کشــور	و	ب ــان	بزرگتری کرم
هرمــزگان	هــم	مــرز	اســت	و	ایــن	دو	اســتان	نیــز	مهمتریــن	بنــادر	
وارداتــی	و	مرزهــای	زمینــی	را	دارنــد	کــه	بخــش	قابــل	توجهــی	از	

کاالهــای	قاچــاق	از	ایــن	مناطــق	بــه	کشــور	وارد	مــی	شــود.
در	کنــار	قاچــاق	ســازمان	یافتــه	کاالهای	مختلــف	متاســفانه	برخی	
از	مــردم	نیــز	اقــدام	بــه	قاچــاق	کاال	در	قالب	حمــل	و	نقــل	چمدانی	
کاالهــای	مختلــف	مــی	کننــد	و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	رکــود	
موجــود	در	بــازار	داخلــی	در	کنــار	افزایــش	قاچــاق	کاال	بزرگتریــن	

ضربــه	را	بــه	تولیــد	کننــدگان	داخلــی	وارد	کــرده	اســت.
مهمتریــن	بــازار	داخلــی	تامیــن	پوشــاک	اســتان	کرمــان	
تولیدکننــدگان	تهرانــی	و	مشــهدی	هســتند	امــا	در	شــهر	کرمــان	
هــم	برخــی	از	تولیــد	کننــدگان	ســعی	مــی	کننــد	در	کارگاه	هــای	
خانگــی	بخشــی	از	بــازار	را	از	آن	خــود	کننــد،	کاری	کــه	در	رقابــت	
ــر	ممکــن	اســت. ــا	غی ــی	تقریب ــوع	و	ارزان	چین ــای	متن ــا	کااله ب
یکــی	از	مســئوالن	اســتان	کرمــان	طــی	روزهــای	اخیــر	آمــاری	را	
در	خصــوص	منابــع	تامیــن	پوشــاک	در	کرمــان	ارائــه	کــرده	اســت	
کــه	بســیاری	از	تولیــد	کننــدگان	داخلــی	را	نگــران	کــرده	اســت.

وی	گفتــه	اســت	کــه	50	درصــد	از	پوشــاک	موجــود	در	بازار	اســتان	
کرمــان	قاچــاق	اســت،	در	کنــار	واردات	قانونــی	پوشــاک	بایــد	گفت	
ــان	قاچــاق	 ــازار	اســتان	کرم ــاز	ب ــل	توجهــی	از	نی کــه	بخــش	قاب
اســت	کــه	اکثــرا	ایــن	کاالهــا	از	بنــادر	جنوبــی	تامیــن	مــی	شــود.

ــازار	قشــم	اســت،	 ــان	ب ــن	پوشــاک	در	کرم ــع	تامی ــن	منب مهمتری
بســیاری	از	مــردم	کرمــان	پوشــاک	مــورد	نیــاز	خــود	را	با	ســفرهای	
ــن	 ــار	تامی ــد	و	در	کن ــی	کنن ــن	م ــره	تامی ــن	جزی ــه	ای ــاالنه	ب س
شــخصی	پوشــاک	قاچــاق	چمدانــی	نیــز	از	بنــادر	جنوبــی	کشــور	

ــل	توجهــی	دارد. ــش	قاب نق
ــه	ای	 ــای	محل ــط	گروهه ــگری	توس ــای	گردش ــدازی	توره راه	ان
ــای	 ــره	هــای	زیب ــه	جزی ــان	و	ســفر	ب ــف	کرم در	شــهرهای	مختل
جنوبــی	در	ازای	خریــد	چمدانــی	کاال	و	انتقــال	بــه	اســتان	کرمــان	

ــت. ــان	کاال	اس ــگردهای	قاچاقچی ــی	از	ش یک
بــا	وجــود،	ورود	گســترده	پوشــاک	چینــی	بــه	یمــن	نزدیکــی	بنــادر	
جنوبــی	بــه	اســتان	کرمــان	در	ایــن	اســتان	پوشــاک	قاچــاق	تــرک	

نیــز	دیــده	مــی	شــود.

lتولیــد کننــدگان داخلــی تــوان رقابــت را بــا 
پوشــاک قاچــاق ندارنــد

محمــد	یکــی	از	افــرادی	اســت	کــه	ســعی	کــرده	حداقــل	در	تولیــد	
پوشــاک	دانــش	آمــوزان	نخســتین	گامهــای	صنعــت	پوشــاک	را	در	
کرمــان	بــردارد	امــا	از	وضعیــت	موجــود	در	بــازار	اســتان	کرمــان	نــا	

امیــد	اســت.
وی	مــی	گویــد:	نیــاز	بــازار	شهرســتان	هــای	جنوبــی	کرمــان	اکثــرا	
از	بنــادر	جنوبــی	تامیــن	مــی	شــود،	اگر	بــه	پاســاژهای	این	شــهرها	

ســر	بزنیــد	بــه	نــدرت	مــی	توانیــد	یــک	شــلوار	و	یــا	پیراهــن	ایرانی	
ــدا	کنید. پی

ــال	 ــا	در	س ــم	م ــدارس	ه ــاک	م ــن	پوش ــرای	تامی ــزود:	ب وی	اف
ــتان	 ــارج	از	اس ــا	از	خ ــتیم	و	بعض ــادی	داش ــکات	زی ــته	مش گذش

ــد. ــتفاده	ش اس

ــد  ــر از تولی ــیار کمت ــت بس ــا قیم ــی ب ــس چین lجن
ــود ــی ش ــه م ــی عرض داخل

زهــرا	نیــز	از	جملــه	تولیــد	کننــدگان	لبــاس	زنانــه	در	کرمــان	اســت	
بــا	اشــاره	بــه	حضــور	گســترده	پوشــاک	چینــی	در	بــازار	مــی	گوید:	
پوشــاک	چینــی	بــا	قیمــت	بســیار	کمتــر	از	تولیــد	داخلــی	در	بــازار	

کرمــان	وجــود	دارد.
ــهر	 ــزرگ	و	تاریخــی	ش ــازار	ب ــه	ب ــری	ب ــر	س ــد:	اگ ــی	افزای وی	م
ــا	کیفیــت	بســیار	انــدک	 کرمــان	بزنیــد	اکثــر	پوشــاک	چینــی	و	ب
ــری	 ــیار	کمت ــت	بس ــی	از	کیفی ــاس	داخل ــل	اجن ــت	و	در	مقاب اس

ــتند. ــوردار	هس برخ
ایــن	تولیــد	کننــده	پوشــاک	در	اســتان	کرمــان	مــی	گویــد:	ســلیقه	
بــازار	بــا	طرحهــای	پوشــاک	چینــی	هماهنــگ	نیســت	امــا	مــردم	
ــد	 ــن	کنن ــود	را	تامی ــاز	خ ــی	نی ــای	داخل ــور	هســتند	از	کااله مجب
تولیــد	کننــدگان	داخلــی	هــم	چــون	اکثــرا	کارگاه	هــای	کوچــک	و	
غیــر	صنعتــی	هســتند	نمــی	تواننــد	در	بــازار	غیــر	رقابتی	موجــود	در	
کرمــان	خــود	را	ثابــت	کننــد	و	فقــط	بــا	مشــتری	هــای	خانگــی	که	

وجــود	دارد	مــی	توانیــم	روزگار	خــود	را	بگذارنیــم.
وی	افــزود:	اکثــرا	پوشــاک	بــه	صــورت	عمــده	از	قشــم	وارد	کرمــان	
مــی	شــود	و	بــا	چندیــن	برابــر	قیمــت	بعــد	از	دالل	بــازی	هــا	بــه	

دســت	مصــرف	کننــده	مــی	رســد.
ــت،	وی	 ــان	اس ــاک	در	کرم ــندگان	پوش ــی	از	فروش ــز	یک ــی	نی عل
ــهد	 ــران	و	مش ــم،	ته ــان	از	قش ــاک	کرم ــر	پوش ــد:	اکث ــی	گوی م
ــازار	وجــود	 ــز	در	ب ــرک	نی ــای	ت ــی	شــود	و	بعضــا	کااله ــن	م تامی
ــا	پوشــاک	 ــی	وارد	مــی	شــود	ام ــه	صــورت	قانون ــرا	ب دارد	کــه	اکث
چینــی	کــه	از	بنــادر	جنوبــی	وارد	اســتان	کرمــان	مــی	شــود	اکثــرا	

ــاق	اســت. ــه	صــورت	قاچ ب
وی	افــزود:	قاچــاق	بــه	ایــن	صــورت	نیســت	کــه	یکبــاره	یــک	بــار	
ســنگین	پوشــاک	وارد	اســتان	شــود	بلکــه	اکثــر	فروشــنده	هــا	بــه	
صــورت	شــخصی	بــه	هرمــزگان	ســفر	مــی	کننــد	و	کاالی	مــورد	
ــد	و	در	 ــی	کنن ــداری	م ــی«	خری ــورت	»جین ــه	ص ــود	را	ب ــاز	خ نی

ــازار	کرمــان	مــی	فروشــند. نهایــت	در	ب
وی	اضافــه	کــرد:	متاســفانه	در	کنــار	کاالهــای	بــا	کیفتــی	کــه	در	
بــازار	وجــود	دارد	کاالهــای	بســیاری	نیــز	بــی	کیفیــت	هســتند	بــه	
دلیــل	اینکــه	ســالها	در	انبــار	کشــتی	هــا	و	یــا	ســوله	هــا	زیــر	آفتاب	

مانــده	انــد	بعــد	از	مــدت	اندکــی	فرســوده	مــی	شــوند.
ــی	 ــازار	داخل ــاک	ب ــان	از	پوش ــرا	بازاری ــه	چ وی	در	خصــوص	اینک
ــس	 ــوع	جن ــت،	تن ــودن	قیم ــت:	ارزان	ب ــد	گف ــی	کنن ــتفاده	نم اس
ــی	از	 ــاز	برخ ــا	نی ــودن	ب ــق	ب ــات	و	مطاب ــاص	مالی ــدم	اختص و	ع

ــت. ــی	اس ــس	چین ــد	جن ــی	خری ــل	اصل ــتری	دلی مش

احســان	دیگــر	فروشــنده	کرمانــی	مــی	گویــد:	پــس	از	تحریمهــا	
ــاس	 ــا	اجن ــت	و	بعض ــده	اس ــر	ش ــم	بهت ــای	قش ــت	کااله کیفی
ــا	 ــود	ام ــی	ش ــده	م ــاک	دی ــازار	پوش ــز	در	ب ــی	نی ــورهای	غرب کش
ــدارد	 ــود	ن ــاق	وج ــای	قاچ ــت	کااله ــر	کیفی ــی	ب ــون	نظارت چ

ــود	دارد. ــازار	وج ــم	در	ب ــوز	ه ــت	هن ــی	کیفی ــای	ب کااله
وی	مــی	گویــد:	در	کرمــان	مــا	تولیــد	کننــده	پوشــاک	بــه	صــورت	
عمــده	نداریــم	و	بــه	همیــن	علــت	اکثــرا	فروشــندگان	و	بازاریــان	
ــود	را	 ــاز	خ ــران	نی ــازار	ته ــرا	ب ــه	مشــهد	و	اکث ــا	ســفر	ب ــان	ب کرم
تامیــن	مــی	کننــد	کــه	چــون	قیمــت	ایــن	اجنــاس	در	مقایســه	بــا	

اجنــاس	چینــی	زیــاد	اســت	کمتــر	فــروش	مــی	رونــد.

lپوشاک چینی سالها در انبارها و کشتیهای باری می 
مانند و مستعمل به دست مصرف کننده می رسد

ــازار	پوشــاک	 مهــدی	محمــودی،	کارشــناس	اقتصــادی	و	فعــال	ب
ــد:	پوشــاک	در	کرمــان	از	مرزهــای	شــرقی	نیــز	 کرمــان	مــی	گوی
وارد	مــی	شــود	و	تنهــا	مختــص	بــه	بنــادر	جنوبــی	نیســت	و	چــون	
ــه	 ــی	توج ــی	چین ــی	و	حت ــای	خارج ــد	ه ــه	برن ــبت	ب ــردم	نس م

ــاق	کاال	رواج	دارد. ــد	قاچ ــی	دهن ــان	م ــتری	نش بیش
وی	مــی	گویــد:	متاســفانه	بعضــا	روی	ایــن	لباســها	آرمهــا	و	نوشــته	
هایــی	وجــود	دارد	کــه	بــا	فرهنــگ	مــا	هیــچ	تناســبی	ندارنــد	امــا	
ــه	ایــن	اختافــات	فرهنگــی	از	رنــگ	و	 خریــداران	بــدون	توجــه	ب

طــرح	ایــن	لباســها	بیشــتر	اســتقبال	مــی	کننــد.
محمــودی	افــزود:	قاچــاق	پوشــاک	در	کنــار	آســیبی	کــه	بــه	اقتصاد	
داخلــی	مــی	زنــد	فرهنــگ	مــردم	را	نیــز	مــورد	هجمــه	قــرار	مــی	

دهــد.
وی	کنتــرل	مبــادی	ورودی	کاالهــا	بــه	اســتان	کرمــان	و	همچنین	
فرهنــگ	ســازی	بیــن	مــردم	و	حمایــت	از	تولیــد	کننــدگان	داخلی	و	
برنــد	ســازی	را	تنهــا	راه	مقابلــه	بــا	قاچاق	پوشــاک	مــی	دانــد	و	می	
گویــد:	مــا	بــازار	متنــوع	را	در	اختیــار	متقاضیــان	قــرار	نمــی	دهیم	و	
انتظــار	داریــم	از	محــدود	انتخابهــای	موجــود	داخلــی	خریــد	کنند	و	
ایــن	تنهــا	ســلیقه	و	ارزانــی	اســت	کــه	در	بــازار	پوشــاک	تاثیــر	گذار	
شــده	اســت	در	حالیکــه	مســلما	کیفیــت	تولیــد	داخلــی	بســیار	بهتر	

از	پوشــاک	چینــی	موجــود	در	بــازار	اســت.

lتولید داخلی باید حمایت شود
ــت	 ــا	جدی ــد	طراحــی	را	ب ــی	بای ــدگان	داخل ــد	کنن ــت:	تولی وی	گف
بیشــتر	انجــام	دهنــد	و	نیازهــای	بــازار	را	در	ایــن	خصــوص	بــا	توجه	

بــه	فرهنــگ	مــورد	توجــه	قــرار	دهنــد.
دبیــر	کمیســیون	قاچــاق	کاال	اســتان	کرمــان	کــه	چنــدی	پیــش	
ــر	 ــان	خب ــازار	کرم ــاق	در	ب ــاک	قاچ ــدی	پوش ــود	50	درص از	وج
ــزان	 ــن	می ــه	اینکــه	وجــود	ای ــه	در	پاســخ	ب ــن	زمین ــود	در	ای داده	ب
کاالهــای	قاچــاق	چــه	تاثیــری	بــر	بــازار	داخلــی	مــی	گــذارد	گفت:	
ــد	 ــاد	تولی ــه	اقتص ــی	ب ــل	جبران ــر	قاب ــه	غی ــاق	ضرب ــلما	قاچ مس

ــد. ــی	کن ــی	وارد	م داخل
ابراهیــم	شــهریاری	ادامــه	داد:	همســایگی	اســتان	کرمان	با	اســتان	
هــای	مــرزی	مســبب	شــده	در	معــرض	قاچــاق	کاال	قــرار	گیریــم	و	
در	نهایــت	تولیــد	کننــدگان	داخلــی	ضــرر	مــی	کننــد	و	بــازار	کار	از	

بیــن	مــی	رود.
وی	افــزود:	از	ســوی	دیگــر	برخــی	از	ایــن	کاالهــای	بــی	کیفیــت	

اســت	و	حتــی	از	نظــر	بهداشــتی	هــم	تائیــد	نمــی	شــود.
ــی	 ــای	داخل ــی	از	کارگاهه ــل	شــدن	برخ ــه	تعطی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــا	 ــد	کــه	ب ــن	فکــر	کنن ــه	ای ــد	ب ــد	پوشــاک	گفــت:	مــردم	بای تولی
خریــد	هــر	کاالهــای	خارجــی	یــک	شــغل	در	کشــور	از	بیــن	مــی	

ــی	شــود. ــکار	م ــوان	بی ــک	ج رود	و	ی
وی	بـا	تاکیـد	بـر	مبـارزه	جـدی	بـا	قاچـاق	کاال	در	اسـتان	کرمـان	
گفـت:	کاالهـای	قاچاق	از	راههای	مختلـف	وارد	می	شـود	و	اکثرا	در	
فروشـگاههای	غیـر	مجاز	و	یا	داخـل	منازل	به	فروش	می	رسـد	و	در	

این	خصـوص	بایـد	فرهنگ	سـازی	الزم	انجام	شـود.

اسما محمودی

نیمی از پوشاک کرمان قاچاق است/ تولید داخلی »مات« شد
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ــران اقتصاد ایـ

ــه  ــی ک ــس، طرح ــر در پردی ــکن مه مس
ــه دار  ــردم را خان ــه م ــود 18 ماه ــرار ب ق
کنــد امســال 10 ســاله خواهــد شــد و 
ــد.  ــی بینن ــود نم ــر خ ــاالی س ــقفی ب ــردم س ــان م همچن

ــه	دار	کــردن	 ــا	وعــده	خان طــرح	مســکن	مهــر	از	ســال	13۸۶	و	ب
ــون	و	در	آســتانه	 ــا	اکن ــد	خــورد	ام ــه	کلی ــد	جامع اقشــار	کــم	درآم
10ســالگی	ایــن	پــروژه	عظیــم	همچنــان	بخــش	هــای	بســیاری	
ــل	 ــا	ح ــه	گوی ــددی	اســت	ک ــرح	دارای	مشــکات	متع ــن	ط از	ای

نخواهــد	شــد.
پردیــس	یکــی	از	شهرســتان	هایــی	اســت	کــه	یکــی	از	بزرگتریــن	
پــروژه	هــای	مســکن	مهــر	در	کشــور	در	آن	اجــرا	شــده	و	تعــدادی	
ــارات	 ــر	روز	اظه ــر	هســتند	و	ه ــروژه	درگی ــن	پ ــان	در	ای از	هموطن
خاصــی	از	یکــی	از	مقــام	هــای	مســئول	در	ایــن	پــروژه	در	خبرهــا	
ــکن	در	 ــک	مس ــای	بان ــری	ه ــخت	گی ــود،	از	س ــی	ش ــر	م منتش
پرداخــت	وام	هــا	بــه	مــردم	گرفتــه	تــا	بــد	قولــی	هــای	پیمانــکاران	
ــن	هــا	دســت	 ــی	دیگــر،	همــه	ای و	بســیاری	از	معضــات	مدیریت
بــه	دســت	هــم	داده	اســت	تــا	مــردم	هنــوز	ســقفی	را	بــاالی	ســر	

خــود	نبیننــد.

lدریافــت وام از بانــک مســکن بــه راحتــی امــکان 
پذیــر نیســت

محمــد	حســینی،	یکــی	از	متقاضیــان	مســکن	مهــر	پردیــس	بیــان	
کــرد:	دریافــت	وام	از	بانــک	مســکن	بــه	ایــن	راحتــی	امــکان	پذیــر	

نیســت	و	بــه	نوعــی	غیــر	ممکــن	اســت.
ــمی	 ــد	رس ــر	کارمن ــن	معتب ــکن	دو	ضام ــک	مس ــزود:	بان وی	اف
دولتــی	نیــاز	دارد	و	در	برخــی	مــوارد	ارائــه	مدرک	کســر	از	حقــوق	از	

ــز	اخــذ	مــی	شــود. ــده	وام	و	ضامــن	نی فــرد	گیرن
ــن	متقاضــی	مســکن	مهــر	پردیــس	ادامــه	داد:	بانــک	مســکن	 ای
ســختگیری	زیــادی	مــی	کننــد،	از	ایــن	بانــک	مــی	خواهم	شــرایط	

راحــت	تــری	را	بــرای	مشــتریان	در	نظــر	بگیــرد.
	

lپــس از مــدت زیــادی انتظــار از دریافــت مســکن 
مهــر منصــرف شــدم

ــز	 ــس	نی ــر	پردی ــکن	مه ــتریان	مس ــر	مش ــی،	از	دیگ ــی	رجای عل
ــی،	معمــوال	 ــود	کار	دولت ــن	شــرایط	اقتصــادی	و	کمب گفــت:	در	ای
کارمنــد	دولــت	بســیار	ســخت	پیــدا	مــی	شــود،	آن	هــم	نــه	یــک	
نفــر	کــه	دو	ضامــن	کارمنــد،	بــه	هرکــس	هــم	نمــی	شــود	رو	زد.
وی	اضافــه	کــرد:	مــدت	هــا	اســت	منتظــر	دریافــت	مســکن	مهــر	
ــک	مســکن	 ــخت	بان ــرایط	س ــن	ش ــا	ای ــاال	ب ــا	ح ــودم	ام ــود	ب خ

ــده	و	 ــی	ش ــت	نیافتن ــک	آرزوی	دس ــن	ی ــرای	م ــه	ب ــت	خان دریاف
ــدم. منصــرف	ش

رجایــی	گفــت:	تمــام	اطرافیــان	مــن	شــغل	آزاد	دارنــد	و	یافتن	حتی	
ــا	مســکن	 ــرای	مــن	یعنــی	خداحافظــی	ب یــک	ضامــن	کارمنــد	ب
مهــر	و	بــه	همیــن	دلیــل	از	دریافــت	مســکن	انصــراف	خواهــم	داد.

lعــدم همــکاری بانــک مســکن، شــرکت عمــران 
ــرده اســت ــر ســوال ب پردیــس را زی

احمــد	خادمیــان،	نماینــده	ویــژه	قائــم	مقــام	وزیــر	راه	و	شهرســازی	
در	طــرح	مســکن	مهــر	گفــت:	در	تاریــخ	۲۸	اســفندماه	ســال	قبــل	
ــره	 ــه	هیئت	مدی ــه	ای	را	ب ــازی	نام ــر	راه	و	شهرس ــام	وزی ــم	مق قائ
بانــک	مســکن	ارســال	کــرد،	متــن	ایــن	نامــه	آمــده	کــه	در	تیرمــاه	
4	هــزار	و	550	واحــد	در	فــاز	11	افتتــاح	شــده	کــه	متاســفانه	بنابــر	
مشــکات	متقاضیــان	در	ســپردن	۲	ضامــن	کارمنــد	حــدود	هــزار	

واحــد	تحویــل	شــده	اســت.
خادمیــان	افــزود:	عــدم	توانایــی	متقاضیــان	در	ارائــه	ضامــن	و	در	پی	
آن	دریافــت	نکــردن	دفترچــه		اقســاط	دلیــل	اصلــی	عــدم	حضــور	

متقاضیــان	بــرای	تحویــل	گرفتــن	واحدهایشــان	شــده	اســت.
نماینــده	ویــژه	قائــم	مقــام	وزیــر	راه	و	شهرســازی	در	طــرح	
مســکن	مهــر	ادامــه	داد:	در	ایــن	نامــه	آمــده	کــه	بانــک	مســکن	
تــا	تاریــخ	19	فروردین	مــاه	9۶	مشــکل	ضامــن	بــرای	تســهیل	در	

فــروش	اقســاطی	حــل	کنــد	در	غیــر	اینصــورت	شــرکت	عمــران	
ــل	 ــط	تحوی ــدون	کارت	قس ــا	را	ب ــه	واحده ــورت	یکطرف ــه	ص ب

ــد	داد. ــان	خواه متقاضی
ــا	حضــور	 ــاه،	ب ــن	م ــذر	از	19	فروردی ــس	از	گ ــرد:	پ ــه	ک وی	اضاف
ــا	۲۶	 ــک	مســکن	ت ــه	بان ــاه	ب ــر	در	۲1	فروردین	م ــام	وزی ــم	مق قائ
فرصــت	دوبــاره	یــک	هفتــه	ای	داده	شــد	تــا	شــرایط	را	بــرای	رفــع	

موانــع	مهیــا	کننــد.
ــد	از	 ــی	بازدی ــن	و	در	پ ــرد:	در	روز	۲1	فروردی ــار	ک ــان	اظه خادمی
ــه	 ــم	مقــام	وزیــر		ب پروژه	هــای	مســکن	مهــر	نامــه	ای	توســط	قائ
مقــام	عالــی	وزارت	بــه	ایــن	مضمــون	ارســال	شــد	کــه	مدیرعامــل	
آبفــای	شــرق	دلیــل	عــدم	پــر	شــدن	مخــازن	آب	را	عــدم	ســکونت	

متقاضیــان	اعــام	کــرده	اســت.
نماینــده	ویــژه	قائــم	مقــام	وزیــر	راه	و	شهرســازی	در	طــرح	مســکن	
مهــر	گفــت:	مدیــر	شــرکت	گاز	نیــز	عــدم	نصــب	کونتورهــای	ایــن	
ــان	کــرده	اســت	کــه	 ــان	بی شــرکت	را	ســکونت	نداشــتن	متقاضی
تمــام	ایــن	مــوارد	افتتاح	هــای	شــرکت	عمــران	را	زیــر	ســوال	مــی	

بــرد.

ــن  ــای دو ضام ــه ج ــر ب ــکن مه ــان مس lمتقاضی
ــتگان  ــی از بس ــا یک ــا امض ــفته ب ــک س ــد ی کارمن

ــد ــه دهن ــک ارائ ــه ی درج
ــت	و	 ــکن	دانس ــک	مس ــا	را	بان ــل	واحده ــدم	تحوی ــر	ع وی	مقص
افــزود:	مهلــت	بانــک	مســکن	بــه	پایــان	رســیده	و	وزیــر	راه	پاســخ	
نامــه	ارســالی	مبنــی	بــر	مســاعدت	را	روز	پنحشــنبه	صــادر	و	امــروز	

بــه	مدیرعامــل	بانــک	مســکن	ابــاغ	شــده	اســت.
خادمیــان	ادامــه	داد:	امــروز	حجــت	بــر	بانــک	مســکن	تمــام	شــده	
و	قائــم	مقــام	وزیــر	نیــز	دســتور	تحویــل	واحــد	را	بــدون	دریافــت	
ضامــن	و	پروســه	بانــک	بــه	شــرکت	عمــران	پردیــس	داده	شــده	

اســت.
نماینــده	ویــژه	قائــم	مقــام	وزیــر	راه	و	شهرســازی	در	طــرح	مســکن	
مهــر	اضافــه	کــرد:	پــس	از	صورت	جلســه	هیئــت	مدیــره	شــرکت	
ــی	 ــان	مبن ــد	از	متقاضی ــک	تعه ــس	ی ــد	پردی ــهر	جدی ــران	ش عم
ــر	اینکــه	متقاضــی	متعهــد،	مکلــف	و	موظــف	مــی	شــود	پــس	 ب
ــود	را	 ــه	اقســاط	خ ــهرداری	دفترچ ــان	کار	توســط	ش از	صــدور	پای

دریافــت	کنــد	اخــذ	مــی	شــود.
ــی	 ــوان	معرف ــه	ت ــی	ک ــت	از	متقاضیان ــرد:	آن	دس ــار	ک وی	اظه
ضامــن	کارمنــد	را	بــرای	دریافــت	دفترچــه	اقســاط	دارنــد	بــه	بانک	

ــد. مراجعــه	و	دفترچــه	خــود	را	اخــذ	کنن

مسکن مهر پردیس خبرساز شد/ طرح ۱۸ ماهه ۱۰ ساله شد
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ــران اقتصاد ایـ

ــوان	ســپردن	ضامــن	بانکــی	 ــی	کــه	ت ــان	گفــت:	متقاضیان خادمی
ــا	ارائــه	تعهدنامــه	واحدهــای	خــود	را	تحویــل	بگیرنــد	 را	ندارنــد،	ب
ــا	امضــای	یکــی	از	 ــه	ســفته	ب ــا	ارائ ــان	کار	ب ــس	از	صــدور	پای و	پ
ــمی	 ــد	رس ــن	کارمن ــای	دو	ضام ــه	ج ــک	ب ــه	ی ــتگان	درج بس

ــد. ــت	کنن ــاط	را	دریاف ــه	اقس دفترچ
نماینــده	ویــژه	قائــم	مقــام	وزیــر	راه	و	شهرســازی	در	طــرح	مســکن	
مهــر	در	خصــوص	عــدم	حضــور	پیمانــکار	پــروژه	فــاز	یــازده	نیــز	
ــه	ایــن	شــرکت	داده	خواهــد	شــد	و	در	 ــن	اخطــار	را	ب گفــت:	آخری
ــی	از	دادســتان	 ــا	اخــذ	دســتور	قضای ــد	ب ــن	رون صــورت	تکــرار	ای

شهرســتان	بــه	صــورت	مســتقل	اقــدام	خواهیــم	کــرد.

ــس،  ــر پردی ــکن مه ــکاران مس ــد پیمان 35l درص
ــد ــی کنن ــه م ــر هزین ــی دیگ ــردم را در جای آورده م

ســعید	غفــوری،	مدیرعامــل	شــرکت	عمــران	شــهر	جدیــد	پردیس،	
ــار	 ــت،	اظه ــاز	هش ــود	از	ف ــته	خ ــد	روز	گذش ــه	بازدی ــاره	ب ــا	اش ب
داشــت:	در	گذشــته	ایــن	فــاز	400	نفــر	مشــغول	بــه	کار	بودنــد	امــا	
ــی	 ــام	کار	م ــه	انج ــا	ب ــر	در	پروژه	ه ــزار	و	9۸۲	نف ــک	ه ــروز	ی ام

ــد. پردازن
وی	گفــت:	ایــن	تعــداد	نیــز	بــرای	اتمــام	پروژه	هــا	کــم	اســت،	امــا	
ــا	بســیار	 ــم	در	برخــی	پروژه	ه ــداد	ســرعت	کار	ه ــن	تع ــارغ	از	ای ف

کــم	اســت.
غفــوری	افــزود:	متاســفانه	دلیــل	کنــدی	کار	انتخــاب	پیمانــکاران	
ــوان	 ــه	عن ــکاران	ب ــن	پیمان ــاب	ای ــان	انتخ ــوده،	در	زم ــد	ب ناکارآم
ســازندگان	مســکن	مهــر	پردیــس	دقــت	الزم	صــورت	نگرفتــه	و	

ــوده	اســت. ــوب	نب انتخــاب	آن	هــا	مطل
ــه	داد:	 ــس	ادام ــد	پردی ــهر	جدی ــران	ش ــرکت	عم ــل	ش مدیرعام
ــه	ســه	دســته	تقســیم	مــی	شــوند،	حــدود	 ــکاران	پردیــس	ب پیمان
ــال	هســتند،	حــدود	 ــا	ســازنده	و	فع ــکاران	واقع ســی	درصــد	پیمان
ســی	و	پنــج	درصــد	پیمانکارانی	هســتند	کــه	پــس	از	گرفتــن	مبالغ	

کارهــا	را	آغــاز	مــی	کننــد.
وی	اضافــه	کــرد:	35	درصــد	باقیمانــده	پیمانکاران	کســانی	هســتند	
کــه	پــس	از	گرفتــن	پــول	هــم	کار	انجــام	نمــی	دهنــد	و	مشــخص	

نیســت	ایــن	مبالــغ	و		آورده	مــردم	را	در	کجــا	هزینــه	مــی	کننــد.

lپیمانکار حاضر به هزینه کردن در پروژه نیست
غفــوری	بــا	اشــاره	بــه	تعریــف	تفــاوت	پیمانــکار،	ســازنده	و	انبــوه	
ســاز،	اظهــار	داشــت:	پیمانــکار	و	ســازنده	از	بودجــه	شــرکت	خــود	
هزینــه	مــی	کنــد	تــا	پروژه	هایشــان	را	بــه	پایــان	برســانند،	در	غیــر	

اینصــورت	هــر	کســی	مــی	توانــد	پیمانــکار	باشــد.
مدیرعامــل	شــرکت	عمــران	شــهر	جدیــد	پردیــس	بــا	بیــان	اینکــه	
بــا	پیمانــکاران	طــی	جلســاتی	مباحــث	مالــی	را	تعییــن	و	مشــخص	

ــی	را	 ــغ	پرداخت ــا	ســازنده	مبال مــی	شــود،	گفــت:	طــی	جلســات	ب
نســبت	بــه	کارهــای	باقــی	مانــده	مشــخص	و	پیمانــکار	مطمئــن	
مــی	شــود	کــه	طــی	روزهــای	آینــده	بــه	ایــن	مبالــغ	دســت	خواهد	

یافــت.
ــغ	 ــن	مبال ــس	از	طــی	شــدن	بروکراســی	اداری	ای ــه	داد:	پ وی	ادام
بــه	حســاب	پیمانــکاران	واریــز	مــی	شــود	امــا	پــس	از	جلســات	و	
ــا	 ــرو	را	جوی ــد	از	پروژه	هــا	دلیــل	عــدم	فعالیــت	و	افزایــش	نی بازدی
ــول	کار	 ــت	پ ــس	از	دریاف ــد	پ ــی	کنن ــام	م ــه	اع ــویم	ک ــی	ش م

ــرد. ــد	ک خواهن
غفــوری	ضمــن	اظهــار	تاســف	از	ایــن	اقــدام	پیمانــکاران،	افــزود:	
ــاز	 ــاخت	و	س ــد	س ــدی	رون ــث	کن ــکاران	باع ــت	پیمان ــن	دس ای
هســتند،	و	نمیخواهنــد	چنــد	روزی	از	شــرکت	خــود	هزینــه	کننــد.
ــد	پردیــس	اضافــه	کــرد:	 مدیرعامــل	شــرکت	عمــران	شــهر	جدی
ایــن	چــه	پیمانــکاری	اســت	کــه	اعتبــاری	بــرای	ایــن	مواقع	نــدارد	
و	توســط	چــه	کســانی	بــرای	ســاخت	مســکن	مهــر	تائیــد	شــدند.

lپیمانــکاران، حــق هیــچ افزایــش قیمتــی در 
مســکن مهــر پردیــس ندارنــد

ــدم	 ــام	ع ــکاران	و	اع ــی	از	پیمان ــه	یک ــوص	مصاحب وی	در	خص
امضــای	قــرارداد	قیمــت	مقطــوع	بــا	شــرکت	عمــران،	اظهــار	کــرد:	
آقایانــی	کــه	اطاعاتشــان	بــه	انــدازه	کافــی	نیســت	نبایــد	اظهــار	
نظــری	کننــد	در	غیــر	اینصــورت	شــرکت	عمــران	به	شــدت	پاســخ	

ــارات	را	خواهــد	داد. ــن	اظه ای

غفــوری	گفــت:	قیمــت	تمــام	شــده	مســکن	مهــر	پردیــس	ســال	
گذشــته	نهایــی	شــده	و	تمــام	پیمانــکاران	الحاقیــه	هــای	خــود	را	

ــد. نگاشــته	و	تحویــل	دادن
ــچ	 ــزود:	هی ــد	پردیــس	اف مدیرعامــل	شــرکت	عمــران	شــهر	جدی
ــم	داشــت	و	قیمت	هــای	ســاخت	و	 ــی	نخواهی ــوع	افزایــش	قیمت ن
ســاز	نهایــی	شــده	اســت	و	پیمانــکاران	بایــد	بــا	لطفــی	کــه	دولت	و	
مــردم	در	حــق	آن	هــا	کردنــد	تمــام	تمرکــز	خــود	را	بــه	ســاخت	و	

ســاز	معطــوف	کننــد.
وی	ادامــه	داد:	پیمانــکاران	فقــط	بــه	تســریع	در	کار	و	چنــد	شــیفته	
کــردن	پروژه	هــای	خــود	فکــر	و	عمــل	کننــد	و	از	اظهــار	نظرهــای	
ــاده	 ــی	و	زی ــاده	گوی ــیده	و	از	زی ــه	دســت	کش ــا	آگاهان ــه	و	ن ناپخت

خواهــی	بپرهیزنــد.
	

31l فروردین ماه تحویل قراردادهای مسکن مهر
ــس	 ــر	پردی ــزاری	مســکن	مه ــر	کارگ ــر،	مدی ــر	جاودان	ف علی	اصغ
نیــز	،	ضمــن	اعــام	اینکــه	قیمــت	مســکن	مهــر	بــه	هیچ	عنــوان	
افزایــش	نخواهــد	داشــت،	اظهــار	کــرد:	تــا	31	فروردین	مــاه	
مشــکلی	در	تحویــل	قراردادهــای	مســکن	مهــر	فازهــای	هشــت	

ــج	وجــود	نخواهــد	داشــت. و	پن
ــا	اشــاره	بــه	فــاز	یــازده	و	عــدم	حضــور	مدیرعامــل	شــرکت	 وی	ب
کــوزو	بــرای	امضــای	قــرارداد	گفــت:	ایــن	مشــکل	مانعــی	بــرای	
پیشــرفت	تحویــل	بــه	موقــع	مســکن	مهــر	ایــن	فــاز	اســت	کــه	

ــا	راهکارهایــی	رفــع	شــود. ــم	ب امیدواری
ــه	 ــه	در	زمین ــی	ک ــه	کاهبرداری	های ــاره	ب ــا	اش ــر	ب جاودان	ف
ــای	 ــزود:	قرارداده ــر	رخ	داده،	اف ــکن	مه ــروش	مس ــد	و	ف خری
پنــج	برگــی	ضــد	جعــل	بــه	هشــت	برگــی	ارتقــا	خواهــد	یافــت	
و	ضریــب	امنیتــی	ایــن	قراردادهــا	چنــد	برابــر	دیگــر	شــهرهای	
جدیــد	کشــور	اســت،	تــا	زمینــه	بــرای	اینگونــه	کاهبرداری	هــا	

ــا	نشــود. مهی
وی	اضافــه	کــرد:	امــروز	پروژه	هــای	امیرســاواالن،	پردیس	ســازان،	
عمــران	ابنیــه،	پویــان	بتــن	ســامان،	عمــران	ابنیــه	اقــدم،	صنعــت	
ــرارداد	وارد	 ــت	ق ــرای	دریاف ــان	ب ــاد	نصــر	زنج ــان،	جه ــر	زنج برت
ســامانه	شــدند	و	متقاضیــان	ایــن	پروژه	هــا	مــی	تواننــد	بــا	تکمیــل	

آورده	قراردادهــای	خــود	را	دریافــت	کننــد.
ــاه	 ــان	31	فروردین	م ــا	پای ــد	ت ــن	رون ــرد:	ای ــار	ک ــر	اظه جاودان	ف
ــام	 ــان	تم ــا	آن	زم ــم	ت ــی	کنی ــاش	م ــت	و	ت ــد	داش ــه	خواه ادام
پروژه	هــای	مســکن	مهــر	پردیــس	پنــج	و	هشــت	در	ســامانه	ثبــت	

ــرای	امضــا	آمــاده	شــود. و	اســناد	ب
بــه	هرحــال	مــردم	بــا	امیــد	فــراوان	اقــدام	بــه	واریــز	آورده	کــرده	
ــد	 ــم	امی ــراوان	چش ــکات	ف ــا	مش ــرض	و	ب ــق	ق ــا	از	طری و	بعض
ــد	و	تنهــا	 ــروژه	هــا	دارن ــی	پ ــی	اجرای ــوان	متول ــه	عن ــت	ب ــه	دول ب
بــا	اینکــه	متولیــان	دولتــی	حــرف	زده	و	در	عمــل	چیــزی	مشــاهده	

ــت. ــد	رف ــش	نخواه نشــود	کاری	از	پی
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کشــور  معــدن  حــوزه  ظرفیت هــای 
و  ســودآوری  بــرای  مناســبی  زمینــه  
اشــتغال زایی اســت کــه از دیــد مســئوالن 
و ســرمایه گذاران پنهــان مانــده تــا جایــی 
ــر  ــب ذخای ــوان قط ــدان به عن ــه در هم ک
معدنــی حــدود 40 درصــد معــادن تعطیل 

ــت.  اس

ــان	 ــورهای	جه ــن	کش ــی،	از	مهم	تری ــر	معدن ــر	ذخای ــران	ازنظ ای
ــن	 ــورمان	از	ای ــدی	کش ــه	رتبه	بن ــود	به	طوری	ک ــوب	می	ش محس
منظــر	حائــز	اهمیــت	بــوده	و	ایــن	ظرفیــت	نشــان	دهنده	پتانســیل	

بــاالی	تولیــد	و	اشــتغال	اســت.
ایــران	در	بیــن	10		کشــور	اول	جهــان	ازنظــر	منابــع	و	تنــوع	مــواد	
معدنــی	قــرار	دارد؛	بــر	همیــن	اســاس،	کشــور	مــا	از	ایــن	موهبــت	
الهــی	سرشــار	اســت؛	آن	قــدر	کــه	می	تــوان	بــه	جایگزینــی	معــدن	
به	جــای	نفــت	فکــر	کــرد	و	اینکــه	بــار	اصلــی	و	اساســی	اقتصــاد	را	
ــا	ایــن	 از	روی	دوش	»طــای	ســیاه«	بــه	دوش	معــدن	انداخــت	ت
بخــش	هــم	ســهمش	را	در	توســعه	اقتصــادی	کشــور	ایفــا	کنــد.

ــر	 ــاوه	ب ــه	ع ــت	ک ــه	ای	اس ــش	به	گون ــن	بخ ــا	در	ای ظرفیت	ه
سیاســت	های	کلــی	برنامــه	ششــم	توســعه	رهبــر	معظم	انقــاب	در	
ســخنان	خــود	در	ابتــدای	ســال	جــاری	ظرفیت	هــای	این	بخــش	را	
مورداشــاره	قراردادنــد	تــا	مســئوالن	امــر	در	وزارت	صنعــت،	معــدن	
ــئول	 ــف	و	مس ــود	را	موظ ــت	خ ــه	دول ــد	ک ــد	کنن ــارت	تأکی و	تج
می	دانــد	تــا	ضمــن	توجــه	بــه	نگرانی	هــای	مقــام	معظــم	رهبــری	
دربــاره	بخــش	معــدن	بــا	تمــام	تــوان	در	راســتای	اقدامات	اساســی	
بــرای	توســعه	معــادن	کشــور	در	ســال	اقتصــاد	مقاومتــی،	تولیــد	و	

اشــتغال	گام	بــردارد.
»امــروز	مشــکات	مــا	درزمینــه		بخشــی	از	شــاخص	ها،	مشــکات	
زیــادی	اســت.	بعضــی	از	شــاخص	ها	خــوب	اســت؛	فــرض	بفرمایید	
ــوب	 ــن	خ ــه	ای ــد	ک ــان	می	ده ــش	نش ــوّرم	کاه ــاخص	ت ــه	ش ک
ــی	 ــد	یعن ــان	می	ده ــش	نش ــکاری	افزای ــاخص	بی ــا	ش ــت،	اّم اس
ــود	 ــمی	خ ــای	رس ــا	آماره ــت.	این	ه ــده	اس ــتر	ش ــکاری	بیش بی
ــد	 ــان	می	ده ــت	نش ــادی،	مثب ــد	اقتص ــا	رش ــت.	ی ــئولین	اس مس
اّمــا	رشــد	ســرمایه	گذاری،	منفــی	اســت؛	کــه	ایــن	یکــی	از	عیــوب	
ــًا	در	بعضــی	از	بخش	هــا	-مثــل	 ــا	مث ــزرگ	اســت.	ی اساســی	و	ب
ــهای	 ــی	از	بخش ــا[	در	بعض ــم،	]اّم ــرفت	داری ــت-	پیش ــش	نف بخ
دیگــر	-مثــل	بخــش	معــدن،	مثــل	مســکن-	عقب	رفــت	داریــم.	
ــه	 ــه	اینک ــد	ب ــع	نمی	کن ــان	را	قان ــمی	انس ــای	رس ــی	آماره یعن
حرکــت	عمومــی	بــه	ســمت	رفــع	مشــکات	اقتصــادی	اســت.«
ایــن	بخشــی	از	بیانــات	رهبــر	معظــم	انقــاب	در	اجتمــاع	زائــران	و	

مجــاوران	حــرم	مطهــر	رضــوی	در	ابتــدای	ســال	جــاری	اســت،	تــا	
ضــرورت	توجــه	بــه	بخــش	معــدن	توســط	متولیــان	بیش	ازپیــش	

مــورد	تأکیــد	قــرار	گیــرد.
امــا	عــدم	شــکوفایی	متناســب	اســتعدادهای	ایــن	بخــش	را	
ــه	عضــو	 ــی	ک ــرد،	موضوع ــف	جســتجو	ک ــل	مختل ــد	در	عوام بای
هیئت	رئیســه	اتــاق	بازرگانــی،	صنایــع،	معــادن	و	کشــاورزی	
تهــران	این	گونــه	بــه	آن	اشــاره	می	کنــد:	مســئله	ای	کــه	در	
ــوردار	 ــزایی	برخ ــت	بس ــدن	از		اهمی ــش	مع ــر	در	بخ ــال	حاض ح
ــوان	 ــدن	نمی	ت ــورد	مع ــزی«	اســت.	در	م اســت،	بحــث	»برنامه	ری
ــن	 ــدت	از	ای ــای		بلندم ــه	برنامه	ه ــکا	ب ــا	ات ــا	ب ــرد	ی ــی	ک کلی	گوی
گفــت	کــه	معــدن	بــه	ســهمی	کــه	شایســته	آن	اســت	در	اقتصــاد	
ایــران	می	رســد.	مســئوالن	بایــد	بــرای	اســتفاده	حداکثــری	
از	ظرفیت	هــای		بخــش	معــدن	در	ایــران	بــا	اتــکای	بــه	
ــه	 ــکا	ب ــا	ات ــا	ب ــد	و	تنه ــش	برون ــدت	پی ــای		بلندم برنامه	ریزی	ه
یــک	برنامــه	جامــع	و	روشــن	اســت	کــه	معــدن	بالنــده	می	شــود.
ــر	وعــده	کــرده	اســت	کــه	 ــاون	وزی ــی	جعفــر	ســرقینی	مع در	حال
ــی	 در	برنامــه	ششــم	توســعه	ســهم	بخــش	معــدن	در	اقتصــاد	مل
ــد	 ــر	نیازمن ــن	ام ــه	نظــر	می	رســد	تحقــق	ای ــد	کــه	ب افزایــش	یاب
اقدامــات	 و	 کلی	گویــی	 از	 دوری	 و	 عملیاتــی	 برنامه	ریــزی	

ــت. ــنامه	ای	اس بخش
در	ایــن	گــزارش	بــه	بخشــی	از	مشــکات	پیــش	روی	شــکوفایی	

ــوان	یکــی	از	 اســتعدادهای	حــوزه	معــدن	در	اســتان	همــدان	به	عن
ــه	40	 ــی	ک ــم،	جای ــه	می	پردازی ــن	زمین ــتعد	در	ای ــتان	های	مس اس

ــت. ــده	اس ــادن	آن	تعطیل	ش ــد	مع درص
در	اسـتان	همـدان	۲۷۲	معـدن	وجـود	دارد	و	معـادن	سـیلیس،	
فلدسـپات،	معادن	غنی	الشـه	آهکی،	سـنگ	آهن،	پگماتیـت،	میکا،	
آندالوزیـت،	گارنـت،	انـواع	گرانیت	هـا،	پـوزوالن،	سـیلیس،	پوکـه	
معدنی،	دولومیت،	تراورتن	و	تالک،	شـن	و	ماسـه	و	الشـه	ساختمانی	

سـبب	شـده	تا	همـدان	را	یـک	اسـتان	معـدن	خیـز	بدانیم	.
بــر	اســاس	اطاعــات	به	دســت	آمده	تاکنــون	۲۸	نــوع	مــاده	معدنــی	در	
اســتان	همــدان	شناسایی	شــده	اســت	کــه	کشــف	معــادن	اندولوزیت	و	
یاقــوت	آبــی	از	مــواردی	اســت	که	اســتان	همــدان	را	در	ســرمایه	گذاری	

در	ایــن	بخــش	مســتعد	نشــان	می	دهد	.

ــدن  ــوزه مع ــمگیری در ح ــرفت چش ــاهد پیش lش
ــتیم  ــدان نیس ــتان هم اس

متأســفانه	باوجودایــن	معــادن	هنــوز	شــاهد	پیشــرفت	چشــمگیری	
ــن	موضــوع	 ــه	ای ــتیم	ک ــدان	نیس ــتان	هم ــدن	در	اس ــوزه	مع در	ح

ــن	بخــش	دارد	. ــود	مشــکاتی	در	ای نشــان	از	وج
کارشــناس	امــور	اقتصــادی	اســتان	همــدان	در	ایــن	خصــوص	بــا	
ــادن	کشــور	در	اســتان	 ــه	اینکــه	حــدود	4	درصــد	کل	مع اشــاره	ب
همــدان	قــرار	دارد	درصورتی	کــه	ســهم	اشــتغال	زایی	ایــن	
معــادن	کمتــر	از	حــد	انتظــار	اســت،	گفــت:	ایــن	امــر	نشــان	دهنده	

ــن	اســتان	اســت	. ــادن	ای ــودن	برخــی	مع ــال	ب غیرفع
ــت	از	 ــردن	دول ــت	نک ــاید	حمای ــه	ش ــان	اینک ــکری	بابی ــا	تش رض
ــت،	 ــوده	اس ــر	نب ــادن	بی	تأثی ــدن	مع ــال	ش ــدن	داران	در	غیرفع مع
ــرای	 ــب	ب ــه	ای	مناس ــدان	زمین ــتان	هم ــدن	اس ــوزه	مع ــت:	ح گف
ســودآوری	و	اشــتغال	زایی	اســت	کــه	از	دیــد	ســرمایه	گذاران	

ــت. ــده	اس ــان	مان پنه
وی	بابیــان	اینکــه	مســئوالن	امــر	بایــد	بــا	توجــه	بیشــتر	بــه	ایــن	
بخــش	زمینه	هــای	ســرمایه	گذاری	را	در	آن	ایجــاد	کننــد،	بــه	
لــزوم	ورود	بخــش	خصوصــی	در	مراحــل	مختلــف	بخــش	صنعــت	
ــر	 ــت:	اگ ــرد	و	گف ــاره	ک ــاف	اش ــش	اکتش ــه	بخ ــدن	ازجمل و	مع
اســتان	همــدان	درصــدد	توســعه	همه	جانبــه	اســت	بایــد	شــرایط	و	

ــد. ــم	کن ــتان	فراه ــرمایه	گذار	را	در	اس ــذب	س ــای	ج زمینه	ه
ــادن	 ــاف	مع ــه	اکتش ــزان	ک ــر	می ــه	ه ــه	ب ــان	اینک ــکری	بابی تش
به	خوبــی	انجــام	شــود	بــه	همــان	میــزان	نیــز	بهــره	وری	از	معــادن	
ــاوری	 ــت	و	فن ــرداری	درس ــت:	بهره	ب ــود،	گف ــد	ب ــوب	خواه مطل
ــا	ایجــاد	 ــی	و	چــه	ب ــع	مال ــا	تأمیــن	مناب در	حــوزه	اکتشــاف	چــه	ب

ظرفیت پنهان اشتغال در قطب ذخایر معدنی؛ ۴۰ درصد معادن تعطیل است

پروین  قادری 
دانشمند
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ــی	 ــوزه	معدن ــد	ح ــب	رش ــراد	متخصــص،	موج ــرای	اف ــرایط	ب ش
ــد. ــد	ش ــتان	خواه اس

وی	بیـان	کـرد:	در	حـال	حاضـر	9۷۷	واحـد	صنعتی	فعال	در	اسـتان	
وجـود	دارد	کـه	در	حوزه	هـای	تولیـد	کانی	هـای	فلـزی	و	غیرفلزی،	
چـرم،	سـفال،	سـرامیک	و	غیـره		محصوالتـی	را	تولیـد	می	کنند.

ــا	اظهــار	تأســف	از	اینکــه	مــا	نتوانســته	ایم	از	ظرفیــت	 تشــکری	ب
ذخایــر	معدنــی	اســتان	درســت	اســتفاده	کنیم،	گفــت:	بیــش	از	یک	
میلیــارد	تــن	از	ذخایــر	معدنــی		را	در	اختیــار	داشــته	و	در	کشــور	نیــز	

رتبــه	هشــتم	را	داریــم.
ــادن	در	همــدان	 ــت	مع ــال	کــردن	ظرفی ــا	فع ــرد:	ب ــوان		ک وی	عن
می	توانیــم	افــراد	بســیاری	را	در	حــوزه	هــای	متفــاوت	مشــغول	بــه	
ــد	از	تمامــی	ظرفیــت	اســتان	در	 ــرای	ایــن	کار	بای کارکنیــم	کــه	ب

ایــن	بخــش	بهــره	ببریــم.
ــد	 ــا	140	واح ــی	130	ت ــدان	از	تعطیل ــدن	هم ــه	مع ــس	خان رئی
ــان	 ــای	ج ــی	ب ــت:	خام	فروش ــر	داد	و	گف ــدان	خب ــی	هم معدن
ــه	 ــا	جــذب	ســرمایه	گذار	نســبت	ب ــد	ب معــادن	همــدان	شــده	و	بای

ــرد. ــدام	ک ــوالت	اق ــرآوری	محص ف

lبخش معدن از زنجیره های اقتصادی کشور است
ــای	 ــدن	از	زنجیره	ه ــش	مع ــه	بخ ــان	اینک ــی	بابی ــم	مرتضای رحی
اقتصــادی	کشــور	اســت،	عنــوان	کــرد:	حــدود	۲۸0	واحــد	معدنــی	
در	اســتان	همــدان	دارای	پروانــه	بهره	بــرداری	هســتند	کــه	از	ایــن	

تعــداد	تنهــا	140	واحــد	فعــال	بــوده	و	مابقــی	تعطیــل	هســتند.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	معــادن	تأمین	کننــده	مــاده	اولیــه	صنایــع	
معدنــی	هســتند	و	زمانــی	کــه	ایــن	صنایــع	درزمینــه	بــازار	فــروش	
و	تأمیــن	نقدینگــی	دچــار	مشــکل	می	شــوند	خریــد	مــواد	اولیــه	بــا	
رکــود	مواجــه	شــده	و	مشــکات	واحدهــای	معدنــی	نیــز	افزایــش	
می	یابــد،	گفــت:	تحقــق	ســرمایه	گذاری	خارجــی	در	بخــش	

ــود. ــد	ب ــده	خواه ــدن	نجات	دهن مع
مرتضایــی	بابیــان	اینکــه	خام	فروشــی	بــای	جــان	معــادن	اســتان	
همــدان	شــده	و	علــت	آن	عــدم	ســرمایه	گذاری	در	صنایــع	معدنــی	
ــراوری	 ــه	ف ــرمایه	گذارانی	درزمین ــذب	س ــرد:	ج ــوان	ک ــت،	عن اس
بخــش	معــدن	افزایــش	اشــتغال	و	ارزش	افــزوده	در	ایــن	بخــش	را	

بــه	همــراه	خواهــد	داشــت.

45l درصد صنایع استان همدان معدنی هستند
ــدان	 ــتان	هم ــع	اس ــد	صنای ــه	45	درص ــان	اینک ــی	بابی مرتضای
معدنــی	هســتند،	گفــت:	برخــی	مــواد	معدنــی	همچــون	ســیلیس	و	
فلدســپات	حجــم	کمتــری	نســبت	بــه	ســایر	ســنگ	ها	دارنــد	ولــی	

ــد. ــاد	می	گذارن ــی	در	اقتص ــر	باالی تأثی
رئیــس	خانــه	معــدن	اســتان	همــدان	بابیــان	اینکــه	اســتان	همدان	
بــا	قــرار	گرفتــن	در	مســیر	ایالــت	فلزایــی	ســنندج	ســیرجان،	یکــی	
ــوان	 ــزی	اســت،	عن ــای	فل از	مســتعدترین	مناطــق	ازنظــر	کانی	ه
ــیلیس	 ــر	س ــن	ذخای ــتن	بزرگ	تری ــا	داش ــدان	ب ــتان	هم ــرد:	اس ک
ــا	در	 ــن	کانی	ه ــی	ای ــب	اصل ــوان	قط ــفات	به	عن ــن	و	فلدس آذری

کشــور	مطــرح	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	ایجــاد	اشــتغال	مســتقیم	و	غیرمســتقیم	ازجملــه	
ــدان	 ــتان	هم ــده	اس ــادن	تعطیل	ش ــدد	مع ــدازی	مج ــای	راه	ان مزای

ــر	 ــه	کمت ــی	ک ــن	فرصت	های ــرد:	یکــی	از	بهتری ــوان	ک اســت،	عن
موردتوجــه	قرارگرفتــه	نیــروی	انســانی	تشــنه	کار	اســت.

ــز	از	 ــدان	نی ــتان	هم ــدن	اس ــی	مع ــازمان	نظام	مهندس ــس	س رئی
ــر	 ــدان	خب ــدن	در	هم ــرای	۲۸5	مع ــرداری	ب ــه	بهره	ب صــدور	پروان
داد	و	گفــت:	مشــکات	منابــع	طبیعــی	گریبــان	گیــر	بهره	بــرداران	

معدنــی	شــده	اســت.
محمــد	بشــیر	یوســفی	دی	مــاه	گذشــته	در	همایــش	فعــاالن	معدن	
ــری	در	مســیر	 ــا	قرارگی اســتان	همــدان	اظهــار	داشــت:	همــدان	ب
فلــز	زایــی	سنندج-ســیرجان	بزرگ	تریــن	ذخایــر	ســیلیس	آذرین	و	

فلدســپات	کشــور	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت.
وی	بــا	اعــام	اینکــه	بــرای	۲۸5	معــدن	در	اســتان	همــدان	پروانــه	
ــاده	 ــزود:	در	حــال	حاضــر	۲۲	م ــرداری	صادرشــده	اســت،	اف بهره	ب
معدنــی	در	اســتان	همــدان	شناسایی	شــده	و	ذخایــر	معدنــی	

ــن	اســت. ــارد	ت ــدان	1.۷	میلی هم
ــی	 ــر	معدن ــد	از	ذخای ــدان	۲.۸3	درص ــه	هم ــان	اینک ــفی	بابی یوس
کشــور	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت،	عنــوان	کــرد:	
بــاالی	 همــدان	ضریــب	 اســتان	 در	 معدنــی	 فعالیت	هــای	
اشــتغال	زایی	دارد	کــه	ایــن	امــر	ایجــاب	می	کنــد	مســئوالن	توجــه	

ــند. ــته	باش ــش	داش ــن	بخ ــه	ای ــتری	ب بیش
یوســفی	اظهــار	داشــت:	نظام	مهندســی	معــدن	پــل	ارتبــاط	
دانشــگاه	و	صنعــت	اســت	تــا	از	ایــن	طریــق	وارد	عرصــه	

شــود. اشــتغال	زایی	

lاســتفاده از روش هــای ســنتی هزینه معدنــکاری را 
در همــدان افزایــش داده اســت

معــاون	معــدن	ســازمان	صنعــت	و	معــدن	و	تجــارت	اســتان	همدان	
نیــز	بابیــان	اینکــه	اســتفاده	از	روش	هــای	ســنتی	هزینــه	معدنکاری	
ــه	 ــت:	نگــرش	مهندســی	ب ــش	داده	اســت،	گف را	در	همــدان	افزای

فعالیت	هــای	معدنــی	اصلــی	ضــروری	اســت.
محمـد	خاکی	با	بیـان	اینکه	اغلب	معـادن	همدان	به	صورت	سـنتی	
و	غیرفنـی	بهره	برداری	می	شـود،	گفـت:	حوزه	معدن	اسـتان	همدان	

تا	رسـیدن	به	وضعیـت	مطلوب	فاصله	زیـادی	دارد.
معــاون	معــدن	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	همــدان	
بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بایــد	جــو	مناســبی	از	ســوی	مســئوالن	فنــی	
ــاد	 ــدان	ایج ــتان	هم ــی	اس ــای	معدن ــرداران	در	فعالیت	ه و	بهره	ب
شــود،	اظهــار	داشــت:	هزینه	هــای	بــاالی	مراحــل	مختلــف	
ــتفاده	از	 ــا	اس ــد	ب ــه	بای ــه	مشــکاتی	اســت	ک ــدن	کاری	ازجمل مع
ــن	 ــار	گذاشــتن	روش	ســنتی	ای ــن	اســتخراج	و	کن روش	هــای	نوی

ــود	بخشــید. ــت	را	بهب وضعی
خاکــی	بابیــان	اینکــه	معــدن	داران	همــدان	از	فناوری	هــای	نســل	
ــا	از	 ــه	در	دنی ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــد	و	ای ــتفاده	می	کنن دوم	اس
ــار	 ــزود:	انتظ ــود،	اف ــتفاده	می	ش ــارم	اس ــل	چه ــای	نس فناوری	ه
ــازی	 ــتای	بهینه	س ــدان	در	راس ــتان	هم ــدن	کاران	اس ــی	رود	مع م
ــد. ــی	گام	بردارن ــات	در	راســتای	کاهــش	هزینه	هــای	عملیات عملی
معــاون	معــدن	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	همــدان	
ــدن	وجــود	دارد،	 ــر	اینکــه	در	اســتان	همــدان	۲۷۲	مع ــد	ب ــا	تأکی ب
ــود	 ــکات	و	رک ــت	مش ــه	عل ــر	ب ــال	حاض ــت:	در	ح ــار	داش اظه
ــل	و	 ــدان	تعطی ــتان	هم ــادن	اس ــازار	40	درصــد	از	مع ــود	در	ب موج

مابقــی	نیمــه	تعطیــل	اســت.

ــرمایه گذاری در  ــیل س ــدان پتانس ــتان هم lدر اس
ــود دارد ــی وج ــف معدن ــای مختل بخش ه

خاکــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	اســتان	همــدان	پتانســیل	
ســرمایه	گذاری	در	بخش	هــای	مختلــف	معدنــی	وجــود	دارد،	
عنــوان	کــرد:	در	شــرایط	کنونــی	مــواد	معدنــی	غیرفلــزی	کــه	در	
ــد. ــی	دارن ــرمایه	گذاری	خوب ــت	س ــد،	قابلی ــرد	دارن ــع	کارب صنای
ــت	 ــزی	اس ــتان	غیرفل ــادن	اس ــد	مع ــرد:	۲0	درص ــوان	ک وی	عن
به	طوری	کــه	۶3	معــادن	فلــزی	و	غیرفلــزی	در	اســتان	وجــود	دارد.
معــاون	معــدن	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	
همــدان	اضافــه	کــرد:	1۶0	معــدن	مصالــح	ســاختمانی	و	53	
ــاط	 ــه	ارتب ــود	دارد	ک ــتان	وج ــی	در	اس ــنگ	های	تزئین ــدن	س مع
مســتقیمی	بــا	بخــش	مســکن	دارنــد	و	بــه	علت	رکــود	ایــن	بخش	

. ند ه	ا تعطیل	شــد
خاکــی	عنــوان	کــرد:	1۲5	واحــد	معدنــی	شــن	و	ماســه	در	اســتان	
همــدان	وجــود	دارد	کــه	فعالیــت	آن	هــا	بــر	اســاس	تقاضــای	بــازار	

و	فصلــی	اســت.
وی	بابیـان	اینکـه	پس	از	یـک	سـال	از	تعطیلی	معـدن	پروانه	معدن	
نیـز	باطل	می	شـود	کـه	معدنداران	بـرای	جلوگیـری	از	ایـن	امر	یک	
دوره	بـاز	فعالیـت	خواهنـد	داشـت،	گفـت:	چرخـش	و	رونق	بخشـی	
سـاختمان	۸0	درصـد	واحدهـای	معدنـی	اسـتان	همـدان	را	فعـال	
می	کنـد	چراکـه	تأمیـن	مصالـح	واحدهـای	پایین	دسـتی	می	توانـد	

رونـق	این	بخـش	را	بـه	همراه	داشـته	باشـد.
ــی	از	 ــاده	معدن ــوع	م ــدان	30	ن ــتان	هم ــه	در	اس ــان	اینک وی	بابی
۷0	مــاده	معدنــی	موجــود	در	کشــور	اکتشــاف	شــده	اســت،	اظهــار	
ــی	در	 ــواد	معدن ــن	اســتخراج	م ــون	ت ــا	۷	میلی داشــت:	ســاالنه	۶	ت

ــود. ــام	می	ش ــدان	انج ــتان	هم اس
خاکــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	شــروع	عملیــات	اکتشــاف	و	
و	 اشــتغال	 می	توانــد	 معــدن	 بخــش	 در	 ســرمایه	گذاری	
ــد،	 ــته	باش ــال	داش ــه	دنب ــتان	ب ــرای	اس ــبی	ب ــزوده	مناس ارزش	اف
بیــان	کــرد:	در	مــواد	معدنــی	غیرفلــزی	معــادن	شــاخصی	همچون	
ــود	دارد	 ــدان	وج ــتان	هم ــت	در	اس ــیلیس	و	دولومی ــپات،	س فلدس
و	همــدان	به	عنــوان	یکــی	از	قطب	هــای	تأمیــن	ســیلیس	
ــای	 ــیاری	از	کارخانه	ه ــاز	بس ــه	نی ــود	ک ــوب	می	ش ــور	محس کش

می	کننــد. تأمیــن	 را	 مصرف	کننــده	
ــدان	 ــتان	هم ــی	در	اس ــع	تبدیل ــش	صنای ــرد:	افزای ــوان	ک وی	عن
ــود. ــد	ب ــر	خواه ــال	مؤث ــادن	غیرفع ــای	مع ــم	در	احی ــور	حت به	ط
بررسـی	وضعیـت	صنعتـی	و	معدنی	اسـتان	همـدان	نشـان	می	دهد	
کـه	سـرمایه	گذاری	در	حـوزه	معـدن	همـدان	رضایت	بخش	نیسـت	
درحالی	کـه	همـدان	بـه	دلیـل	داشـتن	۲۸	نـوع	مـاده	می	توانـد	

به	عنـوان	اسـتان	معدنـی	در	کشـور	مطـرح	باشـد.
از	ســوی	دیگــر	آنچــه	مســلم	اســت	اینکــه	اســتعدادهای	معدنــی	
همــدان	به	درســتی	معرفــی	نشــده	و	حتــی	میــزان	ســرمایه	گذاری	
ــت	و	 ــش	نیس ــه	و	رضایت	بخ ــدان	قابل	توج ــدن	هم ــوزه	مع در	ح
ــه	 ــن	زمین ــرمایه	گذاران	در	ای ــا	س ــده	ت ــبب	ش ــن	مشــکات	س ای
ــز	از	ســرمایه	گذاری	 ورود	پیــدا	نکــرده	و	ســرمایه	گذاران	موجــود	نی

در	بخــش	معــدن	پشــیمان	شــوند.
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ــرز  ــل هم م ــه دلی ــی ب ــان غرب آذربایج
بــودن بــا ســه کشــور به عنــوان شــاهراه 
اروپــا شــناخته  بــه  ایــران  ارتباطــی 
زیرســاخت های  نبــود  امــا  می شــود 
آشــیل  پاشــنه  جــاده ای  مناســب 
شــکوفایی ظرفیت هــا در ایــن بخــش 

شــده اســت. 

دسترســی	 غربــی	 آذربایجــان	 ویــژه	 جغرافیایــی	 موقعیــت	
ــرده	اســت	 ــم	ک ــی	را	فراه ــای	جهان ــه	بازاره ــورمان	ب ــان	کش آس
به	طوری	کــه	جــاده	و	ریل	هــای	ارتبــاط	بــا	اروپــا	و	به	ویــژه	
ــا	و	 ــه	اروپ ــی	ورود	و	خــروج	کاال	و	مســافر	از	کشــور	ب ــادی	اصل مب

ــرار	دارد. ــی	ق ــان	غرب ــس	در	آذربایج برعک
ــاخت	های	 ــه	زیرس ــعه	ای	درزمین ــای	توس ــفانه	طرح	ه ــا	متأس ام
ــت	برخــی	 ــوده	بلکــه	قدم ــرا	ب ــال	اج ــدی	در	ح ــا	کن ــا	ب راه	نه	تنه
ــه	چندیــن	ســال	می	رســد،	راه	هــای	موجــود	 از	طرح	هــای	مهــم	ب

ــد. ــی	برخوردارن ــز	از	شــرایط	و	وضعیــت	نامطلوب نی
وجــود	پیچ	هــای	تنــد	و	خطرنــاک،	نبــود	عائــم	مناســب	راهنمایی	
ــای	 ــده	راه	ه ــب	ش ــدد	موج ــای	متع ــار	چاله	ه ــی،	در	کن و	رانندگ
ــای	 ــتان	به	ج ــرزی	اس ــهرهای	م ــای	ش ــتان	به	خصــوص	راه	ه اس
یــک	ظرفیــت	بــرای	توســعه	اقتصــادی	و	گردشــگری	بــه	معضلــی	

اساســی	تبدیــل	شــوند.
بی	توجهــی	برخــی	مســئوالن	به	ضــرورت	توســعه	راه	هــای	اســتان	
و	نیــز	اتمــام	طرح	هــای	نیمه	تمــام	ایــن	حــوزه	از	ســال	های	
گذشــته	تاکنــون	نه	تنهــا	موجــب	عقب	ماندگــی	در	اقتصــاد	اســتان	
ــهروندان	 ــرای	ش ــی	ب ــکات	فراوان ــبب	مش ــه	س ــود	بلک می	ش

ــود. ــم	می	ش ــات	و	...	ه ــایش،	تصادف ــلب	آس ــه	س ازجمل
نبــود	بزرگــراه	و	آزادراه	مناســب	در	ایــن	اســتان	کــه	رفــع	آن	همواره	
از	مطالبــات	جــدی	مــردم	منطقــه	بــه	شــمار	مــی	رود	موجــب	شــده	
ــه	 شــکوفایی	ظرفیت	هــای	اســتان	در	بخش	هــای	مختلــف	ازجمل

گردشــگری،	تجــارت	و	اقتصــاد	دچار	مشــکات	اساســی	شــود.
اقدامــات	ُمســکن	وار	و	مقطعــی	ازجملــه	لکه	گیــری	و	چالــه	پرکنی	
راه	هــای	مواصاتی	و	مــرزی	در	اســتان	تاکنون	نتوانســته	جوابگوی	
مطالبــات	مردمــی	در	ایــن	بخــش	باشــد	چراکــه	بــه	دلیــل	شــرایط	
ــا	در	اســتان	 ــداری	راه	ه ــت	و	نگه ــی	ســرد	اســتان	مرم آب	و	هوای

نیازمنــد	اقدامــات	اساســی	اســت.
	

lوعده استاندار برای سال 96
اســتاندار	آذربایجــان	غربــی	در	ماه	هــای	پایانــی	ســال	95	در	جمــع	
ــه	 ــن	زمین ــی	در	ای ــان	گمــرکات	آذربایجــان	غرب ــران	و	کارکن مدی

ــرای	 ــی	ب ــال	مهم ــال	9۶	س ــت،	س ــژه	دول ــگاه	وی ــا	ن ــت:	ب گف
تکمیــل	راه	هــای	مــرزی	آذربایجــان	غربــی	اســت	و	در	ســه	جــاده	
ــدی	از	ساخت	وســاز	آغــاز	خواهــد	شــد. مهــم	اســتان	فصــل	جدی
ــه	 ــم	س ــت	یازده ــدای	کار	دول ــزود:	از	ابت ــعادت	اف ــی	س قربانعل
ــای	اقتصــادی	 ــن	را	جاده	ه ــرزی	ســرو،	رازی	و	تمرچی محــور	م
انجــام	 از	 نام	گــذاری	کردیــم	و	پــس	 آذربایجــان	غربــی	
ــا	 ــدون	پــول،	ســال	95	ب ــا	شــیوه	مدیریــت	ب بخشــی	از	امــور	ب
ــار	 ــف	و	اعتب ــه	ردی ــازمان	برنامه	وبودج ــس	س ــای	رئی حمایت	ه
الزم	بــرای	تکمیــل	ایــن	ســه	جــاده	تخصیص	یافتــه	اســت	و	در	
ــا	 ــن	محوره ــاز	در	ای ــدی	از	ساخت	وس ــده	فصــل	جدی ســال	آین

ــود. ــم	ب را	شــاهد	خواهی
ــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مرزهــا	فرصــت	مناســبی	بــرای	توســعه	 وی	ب
تکمیــل	 افــزود:	 می	شــوند،	 محســوب	 غربــی	 آذربایجــان	
ــردم	از	 ــتقبال	م ــل	اس ــه	دلی ــوی	ب ــرز	رازی	خ ــاخت	های	م زیرس
اولویت	هــای	ماســت	و	عــاوه	بــر	اختصــاص	بودجــه	مناســب	برای	
تکمیــل	راه	دسترســی	ایــن	مــرز،	کارهــای	الزم	برای	تملــک	زمین	

ــا	حــل	برخــی	 ــرزی	آن	انجام	شــده	اســت	و	ب ــه	م و	طراحــی	پایان
مشــکات	مــرزی	بــا	ترکیــه	کارهــای	جدیــدی	در	ایــن	مــرز	آغــاز	

خواهــد	شــد.
ــه	 ــرو	در	ارومی ــرز	س ــوص	م ــی	در	خص ــان	غرب ــتاندار	آذربایج اس
نیــز	گفــت:	ســال	9۶	بــرای	تکمیــل	جــاده	ارومیــه-	ســرو	اعتبــار	
ــه	 ــب	منطق ــورت	تصوی ــت	و	در	ص ــه	اس ــبی	اختصاص	یافت مناس
ویــژه	اقتصــادی	در	کمیســیون	اقتصــادی	مجلــس	شــورای	
اســامی،	در	ایــن	منطقــه	به	ویــژه	شــهر	ســرو	دگرگونــی	

ــد. ــد	آم ــود	خواه ــه	وج ــی	ب ــادی	قابل	توجه اقتص
ســعادت	در	مــورد	مــرز	تمرچیــن	در	پیرانشــهر	نیــز	گفــت:	دولــت	
بــرای	تکمیــل	جــاده	نقــده	بــه	پیرانشــهر	و	پیرانشــهر	بــه	تمرچیــن	
در	ســال	9۶	ردیــف	بودجــه	اختصــاص	داده	اســت	و	در	حــال	

ــکار	واجــد	شــرایط	هســتیم. انتخــاب	پیمان
	

غربــی  آذربایجــان  ترانزیتــی  lجاده هــای 
می شــود ســاماندهی 

معــاون	راهــداری	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	
ــز	در	خصــوص	وضعیــت	جاده	هــای	مــرزی	 ــی	نی آذربایجــان	غرب
ــج	 ــودن	پن ــل	دارا	ب ــه	دلی ــتان	ب ــت:	اس ــی	گف ــان	غرب آذربایج
ــز	 ــه	غــرب	و	نی ــدور	شــرق	ب ــن	در	کری ــرار	گرفت ــه	مــرزی،	ق پایان
ــی	 ــاهراه	ارتباط ــم	و	ش ــاخه	مه ــم	سرش ــاده	ابریش ــدن	ج واقع	ش

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــا	ب ــه	اروپ ــران	ب ای
ارسـان	شـکری	با	بیان	اینکـه	هم	اکنـون	جاده	های	مرزی	اسـتان	
در	دسـت	احـداث،	تعریـض،	تعمیـر	و	بازسـازی	اسـت	عنـوان	کرد:	
در	حـال	حاضـر	بـا	توجـه	بـه	ترافیـک،	تعریـض	و	ارتقـای	جاده	هـا	
به	خصـوص	جاده	هـای	ترانزیتـی	و	مـرزی	در	اولویـت	قـرار	دارنـد.
وی	ادامــه	داد:	در	حــال	حاضــر	طرح	هــای	مهمــی	ازجملــه	
کریــدور	شــمالی	10	بنــدر	امــام	خمینــی)ره(	کــه	بــه	بــازرگان	ختم	
ــکار	 ــت	پیمان ــازرگان	در	دس ــد-	ب ــز-	مرن ــور	تبری ــود،	مح می	ش
بــوده	و	نیــز	احــداث	چهــار	تقاطــع	در	جــاده	مــرزی	خــوی-	قطــور	

ــرا	هســتند. در	دســت	اج
معــاون	راهــداری	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	
ــی	 ــت	تمام ــون	وضعی ــه	هم	اکن ــان	اینک ــی	بابی ــان	غرب آذربایج
ــرار	 ــی	ق ــرایط	مطلوب ــتان	در	ش ــی	اس ــرزی	و	ترانزیت ــای	م جاده	ه
ــد	 ــتانداردها	نیازمن ــه	اس ــیدن	ب ــرای	رس ــد	ب ــت:	هرچن دارد،	گف

ــتیم. ــادی	هس ــی	و	زی ــات	اساس اقدام

سکینه  اسمی

ــران اقتصاد ایـ

شاهراهی که چشم به راه توجه دولت است؛
در جستجوی مسیر مناسب به اروپا
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راه شــریانی  کیلومتــر  روکــش 150  امســال  	l
می شــود اجرایــی  غربــی  آذربایجــان 

شــکری	از	وجــود	1300	کیلومتــر	راه	شــریانی	و	ترانزیتی	در	اســتان	
خبــر	داد	و	گفــت:	امســال	شــعار	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	
ــر	از	 ــش	150	کیلومت ــتا	روک ــن	راس ــت	و	در	ای ــی	اس ــتان	ایمن اس

ــود. ــی	می	ش ــتان	اجرای ــریانی	اس ــای	ش راه	ه
معــاون	راهــداری	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	
آذربایجــان	غربــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	اقدامــات	کلــی	در	خصوص	
ــارات	 ــع	اعتب ســاماندهی	جاده	هــای	ترانزیتــی	و	مــرزی	اســتان	تاب
موردنیــاز	اســت،	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	منابــع،	اعتبــارات	و	امکانــات	
موجــود	راهــداری	فــوری	و	اضطــراری	از	قبیــل	لکه	گیــری،	چالــه	
پرکنــی،	حریــم	زنــی،	ســاماندهی	حفاظ	هــا	و...	در	حــال	اجراســت.
وی	ادامــه	داد:	امــا	روکش	هــای	اساســی،	اصــاح،	احــداث	و	تعمیــر	
ــژه	اســت	کــه	 ــارات	وی ــد	اعتب و	نگهــداری	راه	هــای	اســتان	نیازمن
ــا	 ــر	موافقت	نامه	ه ــاغ	براب ــورت	اب ــده	و	در	ص ــاغ	نش ــوز	اب هن

اقدامــات	الزم	صــورت	خواهــد	گرفــت.
	شــکری	بــا	تأییــد	بــر	اینکــه	احــداث	بســیاری	از	راه	هــا	و	جاده	های	
ــه	بیــش	از	یــک	 اســتان	به	خصــوص	جاده	هــای	مــرزی	متعلــق	ب
ــال	های	 ــا	طــی	س ــن	راه	ه ــرد:	ای ــوان	ک ــته	اســت	عن ــده	گذش س
ــده	اند	 ــض	و	اصاح	ش ــار	تعری ــک	و	اعتب ــب	ترافی ــته	به	تناس گذش
امــا	اقدامــات	اساســی	در	ایــن	زمینــه	اعتبــارات	کانــی	نیــاز	دارد.

معــاون	راهــداری	اداره	کل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	
ــی	 ــی	و	برف	روب ــل	نمک	پاش ــه	دلی ــت:	ب ــی	گف ــان	غرب آذربایج
برخــی	جاده	هــای	اســتان	آســیب	دیده	اند	به	محــض	شــرایط	
ــه	 ــدام	ب ــارات	مناســب	اق ــص	اعتب ــی	مســاعد	و	تخصی آب	و	هوای

ــرد. ــم	ک ــازی	خواهی ــاماندهی	و	مناسب	س س
	

ــی  ــی از شــرایط مطلوب lجاده هــای آذربایجــان غرب
برخــوردار نیســتند

ــز	در	 ــامی	نی ــورای	اس ــس	ش ــه	در	مجل ــردم	ارومی ــده	م نماین
راه	هــای	اســتان	به	خصــوص	 خصــوص	آخریــن	وضعیــت	
ــه	 ــا	س ــرزی	ب ــل	هم	م ــه	دلی ــتان	ب ــت:	اس ــرزی	گف ــای	م جاده	ه
کشــور	دارای	راه	هــا	و	جاده	هــای	متعــدد	ازجملــه	جاده	هــای	
مــرزی،	جاده	هــای	منتهــی	بــه	مرزهــا	و	نیــز	کل	جاده	هــای	

ــت. ــتان	اس اس
هــادی	بهــادری	بــا	بیــان	اینکــه	جاده	هــای	مــرزی	اســتان	شــامل	
ــو-	 ــی	ماک ــاده	ترانزیت ــهر،	ج ــن-	پیرانش ــرو،	تمرچی ــه-	س ارومی
بــازرگان	و	خــوی-	رازی	اســت	افــزود:	تمامــی	راه	هــا	و	جاده	هــای	
مــرزی	ایــن	مناطــق	در	دســت	پیمانــکار	بــوده	و	در	حــال	تعریــض،	
ــی	از	 ــد	برخ ــد	رون ــر	چن ــت	ه ــازی	و...	اس ــب	س ــداث،	مناس اح
جاده	هــا	بــه	دلیــل	اعتبــارات	محــدود	کنــد	بــوده	ولــی	پیــش	بینــی	

. می	شــود	
وی	ادامــه	داد:	برخــی	راه	هــا	و	جاده	هــای	مــرزی	کــه	از	دل	
کوه	هــا	عبــور	می	کنــد	نیــز	بــه	دلیــل	مســائل	امنیتــی	و	سیاســی	
توســط	نیروهــای	نظامــی	و	انتظامــی	مدیریــت	می	شــوند	کــه	در	

ــد. ــرار	دارن ــی	ق شــرایط	بســیار	مطلوب

بهــادری	خاطرنشــان	کــرد:	امــا	در	حالــت	کلــی	بخواهیــم	
جاده	هــای	آذربایجــان	غربــی	را	ارزیابــی	کنیــم	هم	اکنــون	
راه	هــای	اســتان	از	شــرایط	مطلــوب	و	اســتانداردی	برخــوردار	نبــوده	

ــتند. ــی	هس ــاماندهی	اساس ــه	و	س ــد	توج و	نیازمن
هرچنــد	معــاون	راهــداری	اداره	کل	حمل	ونقــل	و	راهــداری	
آذربایجــان	غربــی	بــه	همــراه	بهــادری	نماینــده	مــردم	ارومیــه	در	
ــرزی	 ــای	م ــتند	جاده	ه ــد	هس ــامی	معتق ــورای	اس ــس	ش مجل
آذربایجــان	غربــی	از	وضعیــت	مطلوبــی	برخــوردار	بوده	و	در	شــرایط	
ــدران،	شــوط	 ــد	امــا	نماینــده	مــردم	ماکــو،	چال مناســبی	قــرار	دارن
ــا	یکــی	 ــس	شــورای	اســامی	طــی	گفتگــو	ب و	پلدشــت	در	مجل
ــرزی	 ــای	م ــت	نامناســب	راه	ه ــای	اســتان	از	وضعی از	خبرگزاری	ه

گایه	منداســت. به	شــدت	
	

ــی  ــان غرب ــرزی آذربایج ــب م ــای نامناس lجاده ه
ــی ــارت بین الملل ــعه تج ــی توس ــع اصل مان

ــس	 ــت	در	مجل ــوط	و	پلدش ــدران،	ش ــو،	چال ــردم	ماک ــده	م نماین
ــب	در	 ــای	مناس ــدان	راه	ه ــت:	فق ــد	اس ــامی	معتق ــورای	اس ش
ــن	 ــت	و	ناام ــای	بی	کیفی ــه	جاده	ه ــکا	ب ــی	و	ات ــان	غرب آذربایج
ــی	در	 ــع	از	ایجــاد	شــتاب	در	توســعه	تجــارت	بین	الملل ــی	مان کنون

ــت. ــو	اس ــه	آزاد	ماک منطق
ــر	اینکــه	مشــکات	در	حــوزه	 ــد	ب ــا	تأکی ــور	ب ــن	اهلل	شــریف	پ عی
راه	ســازی	شــهرهای	منطقــه	آزاد	ماکــو	و	نیــز	چالدران	ســبب	شــده	
اســت	کــه	ایــن	شــهرها	از	توســعه	در	دیگــر	حوزه	هــا	عقــب	بمانــد	
اظهــار	داشــت:	چالــدران	شــهری	مــرزی	دارای	اقلیــم	ســرد	بــوده	و	
متأســفانه	ازنظــر	تأمیــن	زیرســاخت	ها	ازجملــه	راه	کــه	مهم	تریــن	
زیرســاخت	ها	بــه	شــمار	مــی	رود	در	میــان	1۷	شهرســتان	

ــت. ــده	اس ــر	واقع	ش ــف	آخ ــی	در	ردی ــان	غرب آذربایج
ــه	 ــًا	شوس ــدران	کام ــتایی	چال ــای	روس ــه	راه	ه ــان	اینک وی	بابی
اســت،	گفــت:	وضعیــت	شهرســتان	پلدشــت	ازنظــر	راه	و	جاده	های	

مواصاتــی	اســفبار	اســت.
ــرزی	 ــاده	م ــک	ج ــه	ی ــه	ک ــه	زنگن ــت	ب ــه	داد:	از	پلدش وی	ادام
ــه	 ــدارد	و	ب ــود	ن ــتانداردی	وج ــه	اس ــود	هیچ	گون ــوب	می	ش محس
ــم	راهنمایــی	و	رانندگــی	 ــاک	و	نبــود	عائ ســبب	پیچ	هــای	خطرن
همــواره	شــاهد	حــوادث	ناگــوار	و	از	دســت	رفتــن	هم	وطنانمــان	در	

ــران	هســتیم. ــن	نقطــه	از	ای ای
ــهرک	 ــه	ش ــن	ب ــای	قره	ضیاءالدی ــت	جاده	ه ــور،	وضعی ــریف	پ ش
ارس	و	ارس	بــه	پلدشــت	را	نیــز	نامناســب	خوانــد	و	گفــت:	
ــه	قبــل	از	انقــاب	اســت	 ــوط	ب جاده	هــای	ایــن	شهرســتان	ها	مرب

ــتند. ــوردار	هس ــامانی	برخ ــت	نابس و	از	وضعی
ــس	 ــت	در	مجل ــوط	و	پلدش ــدران،	ش ــو،	چال ــردم	ماک ــده	م نماین
ــه	 ــا	توج ــا	ب ــت	ت ــت	خواس ــئوالن	دول ــامی	از	مس ــورای	اس ش
به	ویــژه	شــهرهای	مــرزی،	 مناطــق	محــروم	کشــور	 بــه	
زیرســاخت	هایی	از	قبیــل	راه	را	فراهــم	و	زمینــه	توســعه	را	در	آن	هــا	

ــد. ــش	ده افزای
ــاخت	 ــک	زیرس ــوان	ی ــی	به	عن ــای	مواصات ــرروی	محوره به	ه
مهــم	و	اساســی	در	توســعه	همه	جانبــه	آذربایجــان	غربــی	
به	عنــوان	تنهــا	اســتان	هم	مــرز	بــا	ســه	کشــور	خارجــی	در	
ــد	 ــدارد،	بای ــرار	ن ــتاندارد	و	مناســبی	ق ــال	حاضــر	در	شــرایط	اس ح
ــن	 ــادی	در	ای ــن	وعده	هــای	زی ــت	یازدهــم	کــه	پیش	ازای ــد	دول دی
ــا	تخصیــص	و	تحقــق	 ــی	عمــرش	ب ــه	داده	در	ماه	هــای	پایان زمین
اعتبــارات	موردنیــاز	گام	اساســی	بــرای	رفــع	این	مشــکل	در	منطقه	

ــر! ــا	خی ــی	دارد	ی برم

ــران اقتصاد ایـ
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طیاره ها خسته؛ مسافران درمانده/ قامت فرودگاه یزد خم شد
ــا  ــت قطاره ــا و حرک ــر در پروازه تاخی
در مرکــز جغرافیایــی ایــران بــه معضلی 
در عرصــه حمــل و نقــل تبدیــل شــده تــا 
ــزد  ــی ی ــرودگاه بین الملل ــه ف ــی ک جای
ــاع  ــرای دف ــی ب ــر آن راه ــم در براب ه

ــدارد.  ن

یــزد	از	اســتان	هایی	اســت	کــه	نــه	تنهــا	بــه	واســطه	قــرار	گرفتــن	
ــیاری	از	 ــرور	بس ــور	و	م ــل	عب ــران،	مح ــی	ای ــز	جغرافیای در	مرک
ــهر،	 ــن	ش ــگرپذیری	ای ــل	گردش ــه	دلی ــه	ب ــت،	بلک ــا	اس قطاره
ــن	 ــه	ای ــی	ب ــی	و	ریل ــوط	هوای ــق	خط ــیاری	از	طری ــافران	بس مس

ــد. ــفر	می	کنن ــتان	س اس
جمعیــت	پرشــمار	دانشــجویی،	رفــت	و	آمدهــای	جامعــه	پزشــکی	
بــه	ویــژه	بیــن	یــزد	و	تهــران	بــه	دلیــل	قطــب	بــودن	یــزد	در	زمینه	
ــران	 ــتان	های	ته ــال	بیمارس ــا	و	اقب ــیاری	از	بیماری	ه ــان	بس درم
ــی	 ــگران	داخل ــزدی،	گردش ــکان	ی ــش	پزش ــتفاده	از	دان ــرای	اس ب
ــا	و	 ــردد	قطاره ــش	ت ــبب	افزای ــه	س ــه	و	هم ــی	و	...	هم و	خارج

ــزد	اســت. هواپیماهــا	در	اســتان	ی

lحمل و نقل مانع جدی توسعه گردشگری در یزد
ــوان	 ــه	عن ــل	ب ــل	و	نق ــه	حم ــود	ک ــاز	می	ش ــا	آغ ــکل	از	آنج مش
اصلی	تریــن	زیرســاخت	گردشــگری	چــه	در	حــوزه	ســیاحت	و	چــه	
در	حــوزه	علمــی	و	ســامت	و	پزشــکی،	در	یــزد	بــا	نواقــص	جــدی	
روبــرو	اســت،	نواقصــی	کــه	شــاید	دســت	مســئوالن	اســتانی	نیــز	

بــرای	رفــع	آن	کوتــاه	باشــد.
تاخیرهــای	چندیــن	ســاعته	در	پروازهــا	و	حرکــت	قطارهــا	از	
یک	ســو،	کیفیــت	نامطلــوب	خدمــات	از	ســوی	دیگــر	مــردم	یــزد	و	

ــت. ــرده	اس ــار	را	ســخت	آزرده	ک ــن	دی ــافران	ای مس
ــت	و	در	 ــه	اس ــر	مواج ــا	تاخی ــزد	ب ــای	ی ــا	90	درصــد	پروازه تقریب
مواقعــی	تاخیرهــای	طوالنــی	و	بیــش	از	حــد	ســبب	لغــو	پروازها	نیز	
شــده	و	ایــن	موضــوع	حتــی	در	پروازهــای	خارجــی	کــه	بــه	مقصــد	

ــز	مشــاهده	شــده	اســت. عــراق	انجــام	می	شــود	نی
	گرچــه	مســئوالن	اســتان	نیــز	خــود	بارهــا	از	ایــن	تاخیرهــا	متضرر	
ــا	و	 ــافران	هواپیماه ــزو	مس ــی	ج ــز	در	مواقع ــود	نی ــده	اند	و	خ ش
قطارهایــی	هســتند	کــه	عــاوه	بــر	تاخیــر،	خدمــات	نامطلــوب	نیــز	
ــه	نتیجــه	نرســیده	و	 ــد،	امــا	ظاهــرا	پیگیری	هــای	آنهــا	نیــز	ب دارن
ایــن	موضــوع	بــه	یــک	معضــل	ملــی	در	همــه	اســتان	های	کشــور	

تبدیــل	شــده	اســت.
ــه	 ــزد	ب ــتاندار	ی ــی	اس ــور	عمران ــاون	هماهنگــی	ام ــا	پاســخ	مع ام

ــود. ــب	ب ــا	جال ــر	در	پروازه ــئله	تاخی مس
ســیدمحمدرضا	سیدحســینی	در	نشســت	خبــری	کــه	برگــزار	کرده	
بود	پاســخ	خبرنــگار	مهــر	در	مورد	علــت	اصلــی	تأخیرهــا	را	اینگونه	
داد:	تحریــم	بــه	دلیــل	قدیمــی	بــودن	نــاوگان	حمــل	و	نقــل	هوایی	
ــام	 ــم	انج ــا	کاری	نمی	توانی ــوده	و	عم ــذار	ب ــی،	اثرگ ــی	ریل و	حت

دهیــم	و	مــردم	بایــد	بردبــار	باشــند.

ــل و  ــاوگان حم ــودگی ن ــر فرس ــه خاط ــا ب lتاخیره
ــت ــی اس ــی و ریل ــل هوای نق

ــاوگان	 ــت:	ن ــار	داش ــو	اظه ــن	گفتگ ــری	از	ای ــش	دیگ وی	در	بخ
هوایــی	بــه	شــدت	کهنــه	و	فرســوده	اســت	و	بایــد	نوســازی	شــود.
سیدحســینی	بیــان	کــرد:	وقتــی	هواپیمــا	کهنــه	و	فرســوده	باشــد،	
نخســتین	پــرواز	یــک	روز	کــه	بــا	اندکــی	تاخیــر	مواجه	شــود،	همه	

پروازهــا	تــا	شــب	تاخیــر	خواهــد	داشــت.
ــم	 ــز	نمی	توانی ــی	نی ــه	شــرکت	های	هواپیمای ــرد:	ب ــح	ک وی	تصری
ــد	و	 ــش	از	ح ــا	بی ــر	اعتراض	ه ــرا	اگ ــم	زی ــادی	وارد	کنی ــار	زی فش
فشــارها	بســیار	باشــد،	خطــوط	پــروازی	خــود	را	جمــع	آوری	
می	کننــد	و	اتفاقــا	برخــی	از	آنهــا	از	ایــن	موضــوع	بســیار	اســتقبال	

ــد	 ــتند	و	می	توانن ــه	هس ــاوگان	مواج ــود	ن ــا	کمب ــرا	ب ــد	زی می	کنن
ــد. ــر	کنن ــری	دای ــیرهای	پردرآمدت ــود	را	در	مس ــوط	خ خط

معــاون	هماهنگــی	امــور	عمرانــی	اســتاندار	یــزد	ادامــه	داد:	بحث	
ــای	 ــوان	هواپیم ــت	و	نمی	ت ــرح	اس ــز	مط ــا	نی ــی	هواپیماه ایمن
ــرا	 ــرد	زی ــع	ک ــه	موق ــرواز	ب ــه	پ ــی	را	وادار	ب ــص	فن دارای	نق
ــادی	مســافر	در	خطــر	اســت.به	 ــداد	زی ــان	تع ــال	ج ــر	ح ــه	ه ب
ــادی	وارد	 ــار	زی ــم	فش ــز	نمی	توانی ــی	نی ــرکت	های	هواپیمای ش
ــیار	 ــارها	بس ــد	و	فش ــش	از	ح ــا	بی ــر	اعتراض	ه ــرا	اگ ــم	زی کنی
ــا	 ــد	و	اتفاق ــع	آوری	می	کنن ــود	را	جم ــروازی	خ باشــد،	خطــوط	پ
برخــی	از	آنهــا	از	ایــن	موضــوع	بســیار	اســتقبال	می	کننــد	زیــرا	
بــا	کمبــود	نــاوگان	مواجــه	هســتند	و	می	تواننــد	خطــوط	خــود	را	

ــد. ــر	کنن ــری	دای ــیرهای	پردرآمدت در	مس
وی	در	مــورد	خطــوط	ریلــی	نیــز	عنــوان	کــرد:	کل	سیســتم	ریلــی	
ــنتی	 ــتم	س ــع	آوری	سیس ــز	جم ــل	آن	نی ــر	دارد	و	دلی ــور	تاخی کش

قدیمــی	اســت.
ــک	 ــور	ی ــی	در	کل	کش ــوط	ریل ــار	داشــت:	خط ــینی	اظه سیدحس
مســیره	یــا	یــک	طرفــه	بــوده	کــه	ایــن	امــر	بــا	افزایــش	تــردد	در	
خطــوط	ریلــی	مشکل	ســاز	شــده	و	اکنــون	بســیاری	از	خطــوط	در	

حــال	دو	خطــه	شــدن	هســتند.
ــزد	اســت،	دو	خطــه	شــدن	خــط	 ــه	ی ــوط	ب ــزود:	آنچــه	مرب وی	اف
	زریــن	شــهر	اســت	کــه	اکنــون	پیشــرفت	فیزیکــی	 ریلــی	بافــقـ	
ــدازی	خــط	دوم،	تاخیرهــا	بــه	حداقــل	 ــا	راه	ان ۷0	درصــدی	دارد	و	ب

می	رســد.
معــاون	هماهنگــی	امــور	عمرانــی	اســتاندار	یــزد	در	مورد	خــط	ریلی	
	اصفهــان	نیــز	بیــان	کــرد:	ایــن	خــط	نیــز	در	حــال	بازســازی	 یــزدـ	
ــف	 ــه	توق ــار	ب ــند	ناچ ــه	می	رس ــان	ک ــه	اصفه ــا	ب ــت	و	قطاره اس
هســتند	و	معطلــی	قطارهــای	یــزد	بــه	خاطــر	توقفــی	اســت	کــه	در	

ــن	نقطــه	انجــام	می	شــود. ای
ــه	شــده	 امــا	صرف	نظــر	از	تاخیــر	پروازهــا	و	قطارهــا،	خدمــات	ارائ
بــه	ویــژه	در	خطــوط	ریلــی	مــردم	و	مســافران	را	ناراضــی	کــرده	بــه	
نحــوی	کــه	بــه	رغــم	افزایــش	چنــد	برابــر	هزینــه	بلیــط	در	طــول	
دو	ســه	ســال	اخیــر،	خدمــات	بــه	شــدت	افــت	داشــته	و	بــه	قــول	

ــه	آن	زده	می	شــود. برخــی	مســافران	هــر	روز	از	ســر	و	ت
برخــورد	کارکنــان	قطارها	یــا	حتــی	مهمانــداران	هواپیما	یا	پرســنل	
ــا	در	راه	 ــه	آنه ــت	و	هزین ــاعت	ها	وق ــه	س ــی	ک ــا	مردم ــرودگاه	ب ف
آهــن	و	فــرودگاه	تلــف	شــده	و	هــر	یــک	بــا	شــرایط	خــاص	خــود،	

ــی	هســتند،	مناســب	نیســت. ــی	چاره	جوی ــه	در	پ کاف

lجای خالی تکریم مسافران در راه آهن و فرودگاه
ــا	 ــن	فضاه ــده،	در	ای ــا	از	آن	دم	زده	ش ــا	و	باره ــه	باره ــی	ک تکریم
ــز	در	یکــی	از	 ــزد	نی ــا	جایــی	کــه	امــام	جمعــه	ی ــی	اســت	ت حداقل
ــرودگاه	 ــرکل	ف ــا	مدی ــدار	ب ــن	در	دی ــود	همچنی ــخنرانی	های	خ س
ــزوم	تکریــم	مــردم	و	 ــر	ل یــزد	و	جمعــی	از	کارکنــان	ایــن	مرکــز	ب

ــه	حقــوق	آنهــا	تاکیــد	کــرد. احتــرام	ب
ــه	 ــن	نکت ــر	ای ــزد	هــر	دو	ب ــرودگاه	و	راه	آهــن	ی ــران	ف گرچــه	مدی
ــی	 ــای	اصل ــوع	را	از	ضرورت	ه ــاب	رج ــم	ارب ــد	و	تکری ــد	دارن تاکی
دانســته	و	در	گزارش	هــای	خــود	بــه	رســانه	ها	ایــن	امــر	را	
پررنــگ	مطــرح	می	کننــد	امــا	واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	کارکنــان	
ایــن	مراکــز	برخوردهــای	شایســته	ای	بــا	مــردم	ندارنــد	و	ایــن	امــر	

ــد. ــدید	می	کن ــردم	را	تش ــی	م ــی	و	نارضایت ناراحت
شــاید	اگــر	نحــوه	برقــراری	ارتبــاط	بــا	مســافران	حتــی	مســافران	
عصبانــی	از	تاخیرهــا	روانشناســی	شــده	تر	و	بــا	صبــر	و	شــکیبایی	و	
احتــرام	بیشــتری	همــراه	باشــد،	آنــگاه	نارضایتــی	مــردم	از	تاخیرهــا	

تــا	ایــن	انــدازه	آنهــا	را	بــه	قــول	معــروف	از	کــوره	بــه	در	نکنــد.

lرغبــت مــردم بــه اســتفاده از وســایل نقلیــه 
شــخصی بــرای ســفر

ــی	 ــود	نوع ــز	خ ــردم	نی ــأن	م ــب	و	در	ش ــات	مناس ــه	خدم ارائ
تکریــم	اربــاب	رجــوع	اســت	کــه	متأســفانه	در	شــرایط	مطلوبــی	

ــدارد. ــرار	ن ق
تاخیــر	در	حرکــت	هواپیماهــا،	قطارهــا	و	حتــی	اتوبوس	هــا،	خدمات	
ــط،	برخــورد	ناشایســت	برخــی	 ــاالی	بلی ــوب،	هزینه	هــای	ب نامطل
کارکنــان	و	....	مــردم	را	دوبــاره	بــه	ســمت	اســتفاده	از	خودروهــای	
شــخصی	ســوق	داده	و	اغلــب	آنهــا	بــه	ویــژه	افــرادی	کــه	
خانوادگــی	ســفر	می	کننــد،	ترجیــح	می	دهنــد	از	خودروهــای	
ــام	 ــه	آن	مناســب	تر	تم ــم	هزین ــرا	ه ــد	زی ــتفاده	کنن شــخصی	اس
می	شــود	و	هــم	درگیری	هــای	فکــری	و	لفظــی	و	اســترس	و	

ــوند. ــل	می	ش ــری	را	متحم ــی	کمت نگران
ــه	گردشــگری	 ــزد	در	زمین ــرار	اســت	اســتان	ی در	شــرایطی	کــه	ق
توســعه	جدی	تــری	پیــدا	کنــد،	امیــد	مــی	رود	اصلی	تریــن	
زیرســاخت	گردشــگری	کــه	همــان	بحــث	حمــل	و	نقــل	اســت	بــا	

ــرد. ــرار	گی ــئوالن	ق ــه	مس ــورد	توج ــتری	م ــت	بیش جدی
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اردیبهشــت 96 هرانــدازه بــرای دولــت 
ــه همــراه  ــی را ب یازدهــم روزهــای خوب
ــی راه آهــن  ــرای طــرح مل ــا ب داشــت ام
ــرای  ــخ ماج ــرار تل ــه تک ــه- مراغ ارومی

ــود.  یــک خلــف وعــده 16 ســاله ب

ــه  ــده ب ــال ۸0 آغازش ــه از س ــه ک ــه- ارومی ــن مراغ ــروژه راه آه پ
طــول 1۸5 کیلومتــر و در پنــج قطعــه در دســت اجراســت ولــی بــا 
گذشــت 1۶ ســال فرازوفــرود هنــوز بــه ســرانجام نرســیده اســت.

عمرانــی  طرح هــای  ازجملــه  ارومیــه   - مراغــه  راه آهــن 
ــن  ــه راه آه ــه را ب ــهر ارومی ــه ش ــت ک ــی اس ــان غرب آذربایج
ــرح از  ــن ط ــی ای ــات اجرای ــد. عملی ــل می کن ــری وص سراس
1۶ ســال پیــش آغــاز شــده و تاکنــون قطعــه اول آن از مراغــه 
ــه  ــاد ب ــه مهاب ــدوآب ب ــه دوم آن از میان ــدوآب و قطع ــا میان ت

ــت. ــیده اس ــرداری رس بهره ب
ــود  ــید، باوج ــام می رس ــه اتم ــد در ســال ۸۸ ب ــه بای ــن طــرح ک ای
وعده هــای متعــدد مســئوالن همچنــان درگیــر مشــکات اعتباری 
است. بر اساس اعام مسئوالن کشوری و استانی با تزریق اعتبارات 
جدیــد قــرار بــود ایســتگاه نقــده دهــه فجــر ســال 95 و ایســتگاه 
ارومیــه نیــز بهــار ســال 9۶ افتتــاح شــود امــا عــدم تحقــق وعــده 
نوبخــت رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه کشــور مبنــی بــر افتتــاح 
ــار دیگــر امیدهــای مــردم منطقــه  ایســتگاه نقــده موجــب شــد ب

رنــگ ببــازد.
ــال  ــاه س ــن م ــده و فروردی ــم نش ــده خت ــن وع ــه ای ــرا ب ــا ماج ام
جــاری در جریــان ســفر و بازدیــد معــاون وزیــر راه و شهرســازی و 
مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربنایــی حمل ونقل کشــور 
از رونــد احــداث ایســتگاه نقده اعام شــد کــه ایســتگاه راه آهن نقده 

طی اردیبهشت ماه با حضور رئیس جمهوری افتتاح می شود.
ــی  ــان غرب ــه آذربایج ــت ب ــورمان اردیبهش ــوری کش رئیس جمه
ــی  ــات انتخابات ــوی تبلیغ ــگ و ب ــفر رن ــن س ــا ای ــرد ام ــفر ک س
داشــت و خبــری از عمــل بــه وعده هــا به خصــوص افتتــاح 
ایســتگاه راه آهــن نقــده نبــود هرچنــد مــردم ایــن دیــار بــه خلــف 

وعده هــای مســئوالن در ســال های اخیــر عــادت کرده انــد.
خلــف وعده هــای مربــوط بــه اتمــام ایــن طــرح ملــی تنهــا منــوط 
بــه ســال جــاری نیســت بلکــه دولت هــای نهــم، دهــم و یازدهــم 

ــن  ــام راه آه ــر اتم ــده ای ب ــه وع ــد ک ــپری نکرده ان ــی را س ماه
ــداده باشــند؛ وعده هایــی کــه هیــچ گاه رنــگ  ــه – مراغــه ن ارومی

واقعیــت بــه خــود نگرفتنــد.
 

ــی  ــان غرب ــی آذربایج ــبکه ریل ــوذ ش ــب نف lضری
ــت ناچیز اس

ــافر و  ــار و مس ــال ب ــای گســترده انتق ــل ارزان، ظرفیت ه حمل ونق
ــافرت های  ــت در مس ــات و امنی ــر ارتباط ــهولت در ام ــی و س راحت
طوالنــی از بزرگ ترین مزایای خط آهن اســت ولی مــردم آذربایجان 

ــد. ــت محروم ان ــن نعم ــت از ای ــی سال هاس غرب
ــور  ــه کش ــا س ــودن ب ــرز ب ــل هم م ــه دلی ــی ب ــان غرب از آذربایج
ترکیــه، عــراق و جمهــوری آذربایجــان به عنــوان شــاهراه ارتباطــی 
ــا وجــود ضــرورت و  ــه ب ــا ارومی ــاد می شــود ام ــا ی ــه اروپ ــران ب ای
اهمیــت توســعه زیرســاخت های راه و حمل ونقــل محــروم از 

شــبکه ریلی اســت.
دسترســی  غربــی  آذربایجــان  ویــژه  جغرافیایــی  موقعیــت 
ــرده اســت  ــم ک ــی را فراه ــای جهان ــه بازاره ــان کشــورمان ب آس
ــادی  ــژه مب ــا به وی ــا اروپ ــاط ب ــاده و ریل هــای ارتب ــه ج به طوری ک
اصلــی ورود و خــروج کاال و مســافر از کشــور بــه اروپــا و برعکــس 
در آذربایجــان غربی قرار دارد اما متأســفانه شــاخص های توســعه ای 
حمل ونقــل به ویــژه ضریــب نفوذ شــبکه ریلــی در این اســتان پایین 

است.
بی توجهــی برخــی مســئوالن به ضــرورت توســعه راه هــای اســتان 
به ویــژه راه آهن مراغــه – ارومیه و نیز اتمام طرح هــای نیمه تمام این 
حــوزه از ســال های گذشــته تاکنــون نه تنهــا موجــب عقب ماندگــی 
ــرای  ــی ب در اقتصــاد اســتان شــده بلکــه ســبب مشــکات فراوان

شــهروندان ازجمله ســلب آســایش، تصادفات و … نیز می شــود.
 

ــال  ــت امس ــه دول ــه هفت ــه – مراغ ــن ارومی lراه آه
آمــاده بهره بــرداری می شــود

در  اســامی  شــورای  مجلــس  در  ارومیــه  مــردم  نماینــده 
خصــوص دالیــل تأخیــر بهره بــرداری از راه آهــن ارومیــه – مراغه و 
بــه بهره برداری نرســیدن ایســتگاه نقده در اردیبهشــت ماه امســال با 
وجــود وعده هــای متعدد مســئوالن کشــوری گفت: در حــال حاضر 

ایســتگاه نقده به اتمام رســیده و آماده بهره برداری اســت.
هــادی بهــادری بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح هم اکنــون از 

ــر  ــزود: ب ــت، اف ــوردار اس ــی برخ ــرفت فیزیک ــد پیش 100 درص
اســاس اعــام مســئوالن وزارت راه و شهرســازی ایســتگاه نقــده 
ــه  ــد ب ــورمان بای ــوری کش ــور رئیس جمه ــا حض اردیبهشــت ماه ب
ــاالی  ــه دلیــل پیشــرفت فیزیکــی ب ــرداری می رســید امــا ب بهره ب
ایســتگاه ارومیه مقرر شــد هر دو قســمت راه آهن به صورت هم زمان 

ــوند. ــاح ش افتت
وی بــا بیــان اینکــه ایســتگاه های راه آهــن نقــده و ارومیــه 
ــوان  ــد عن ــرداری می رس ــه بهره ب ــت ب ــه دول ــا هفت ــان ب هم زم
ــه –  ــن ارومی ــتگاه راه آه ــن دو ایس ــرداری از ای ــا بهره ب ــرد: ب ک
ــات  ــد از خدم ــردم می توانن ــل افتتاح شــده و م ــور کام ــه به ط مراغ

ــد. ــتفاده کنن آن اس
ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــردم ارومی ــده م نماین
متأسفانه در سال های اخیر به دلیل کمبود اعتبارات شاهد کندی روند 
اجــرای ایــن طرح و محقق نشــدن وعده هــا در این خصــوص بودیم 
ــا تســریع در رونــد اجــرا بــه زودی شــاهد اتمــام ایــن طــرح  کــه ب

ــود. خواهیــم ب
بهــادری بــا بیــان اینکــه اتمــام ایــن طــرح یکــی از خواســته هــای 
اصلی مردم و مســئوالن منطقه است اظهار داشــت: تأمین اعتبارات 
ایــن طرح نیازمنــد پیگیری جدی مســئوالن و نمایندگان اســتان در 
مجلــس شــورای اســامی و نیز مدیــران ذی ربط اســتانی اســت که 
در ســال جاری این پیگیری ها باید با قوت بیشتری ادامه داشته باشد.

 
lایســتگاه نقــده بــه دلیــل هم زمانــی بــا انتخابــات 

ــید ــرداری نرس ــه بهره ب ب
اظهــارات نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی در 
حالی صورت می گیرد که مدیرکل راه و شهرســازی آذربایجان غربی 
می گویــد هم زمانی وعــده بهره برداری از ایســتگاه نقده بــا انتخابات 

ریاســت جمهــوری مانــع تحقق آن شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه ایســتگاه نقــده به صــورت کامــل  داریــوش نصــر ب
ــی  ــل هم زمان ــه دلی ــزود: ب ــیده اســت اف ــام رس ــه اتم ــداث و ب اح
ــرداری  ــن بهره ب ــرر ای ــوری مق ــات ریاســت جمه ــا دوران انتخاب ب
ــا ایســتگاه ارومیــه  ــاده و هم زمــان ب ــه تعویــق افت از ایــن طــرح ب

ــرد. صــورت گی
ــن  ــوص آخری ــام در خص ــار و ارق ــه آم ــودداری از ارائ ــا خ وی ب
وضعیــت ایســتگاه ارومیــه عنــوان کــرد: راه آهــن ارومیــه- مراغــه 
بــه زودی بــا حضــور مقامــات کشــوری بــه بهره بــرداری می رســد.
مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجــان غربــی رونــد اجــرای طــرح 
راه آهــن ارومیــه- مراغــه را مناســب ارزیابــی کــرد و گفــت: ایــن 
طــرح ملــی جــزو پنــج طــرح اساســی کشــور اســت کــه در قالــب 
ــاس  ــر اس ــت و ب ــال اجراس ــرعت در ح ــی به س ــاد مقاومت اقتص
وعده هــا قــرار اســت تــا پایــان فعالیــت دولــت یازدهــم بــه اتمــام 

برســد.
ــام  ــه اتم ــل ب ــده به صــورت کام ــرد: ایســتگاه نق ــه ک نصــر اضاف
ــا حضــور مقامــات  رســیده ولــی چــون طــرح ملــی اســت بایــد ب
کشــوری بــه بهره بــرداری برســد در ایــن راســتا ایســتگاه ارومیــه 
کــه در مراحــل پایانــی اســت مقررشــده ایــن دو طــرح به صــورت 

ــند. ــرداری برس ــه بهره ب ــان ب هم زم
اظهــارات مدیــرکل راه و شهرســازی آذربایجــان غربــی در 
ــای  ــات و وعده ه ــا انتخاب ــروژه ب ــاح پ ــی افتت ــوص هم زمان خص
مقامــات کشــور ایــن ســؤال را در ذهــن ایجــاد می کنــد کــه وقتــی 
ــاخت  ــرکت س ــل ش ــازی و مدیرعام ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
و توســعه زیربنایــی حمل ونقــل کشــور فروردین مــاه امســال 
خبــر از بهره بــرداری ایســتگاه نقــده را مــی داد نمی دانســت 
ــت؟ ــش اس ــوری در پی ــت جمه ــات ریاس ــت ماه انتخاب اردیبهش

ــن  ــردم ای ــت، م ــش اس ــم در پی ــت یازده ــی دول ــای پایان روزه
ــی  ــد اجــرای طــرح مل ــفانه در طــول 1۶ ســال رون ــه متأس منطق
ــر  ــی ب ــددی مبن ــه- مراغــه شــاهد وعده هــای متع راه آهــن ارومی
ــا دولــت یازدهــم  ــد ام ــروژه بودن اتمــام هــر چــه ســریع تر ایــن پ
هــم نتوانســت بــه وعــده خــود عمــل کــرده و قطــار را بــه ارومیــه 
ــره  ــه باالخ ــردم ارومی ــد م ــد و دی ــد منتظــر مان ــال بای ــاورد؛ ح بی

صدای ســوت قطار را در دولت دوازدهم خواهند شــنید.

وعده های اردیبهشتی هم ُگل نداد؛
 راه آهن ارومیه- مراغه ۱۶ ساله شد

سکینه  اسمی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 85 | شماره 18 | خرداد 96

اتوبــان  امتــداد  پــروژه 
همــت تــا کــرج در حالــی 
شــده  وعده هــا  اســیر 
اســت کــه قــرار بــود 
معضــل دیرینــه ترافیــک 
ایــن  امــا  کنــد،  دوا  را 
معضــل نــه تنها حل نشــد 
بلکــه پــای ترافیــک را هم بــه بیراهه کشــاند. 

پــروژه	امتــداد	اتوبــان	شــهید	همــت	تــا	کــرج	در	
ــا	 ــب	شــد	ت ــد	و	تصوی ــت	نهــم	مطــرح،	تائی دول
ــرج	و	 ــهر	ک ــان	دو	کان	ش ــک	می معضــل	ترافی
ــه	 ــروژه	ک ــن	پ ــرای	ای ــد،	اج ــل	کن ــران	را	ح ته
قــرار	بــود	دردی	از	ایــن	معضــل	دیرینــه	دوا	کنــد	
ــک	را	 ــای	ترافی ــچ،	پ ــید	هی ــه	نرس ــرج	ک ــه	ک ب

ــه	بیراهــه	کشــاند. هــم	ب
ــیاری	 ــه	بس ــتند	ک ــاور	هس ــن	ب ــر	ای ــی	ب برخ
از	پروژه	هــا	ازجملــه	پــروژه	مهــم	راه	ســازی	
امتــداد	اتوبــان	همــت	بــه	دلیــل	عــدم	مدیریــت	
و	پیگیــری	دلســوزانه	بــه	ایــن	حــال	و	روز	افتــاده	

ــت	. اس
ــرای	 ــد	اج ــدی	رون ــف	و	کن ــل	توق ــان	دلی متولی
ــرده	 ــام	ک ــان	اع ــود	معارض ــروژه	را	وج ــن	پ ای
و	مدعــی	می	شــدند	کــه	کمبــود	اعتبــارات	
باعــث	شــده	تــا	ایــن	پــروژه	بــا	مشــکل	مواجــه	
ــاور	هســتند	 ــر	ایــن	ب شــود	درحالی	کــه	برخــی	ب
ــروژه	مهــم	 ــه	پ ــا	ازجمل ــه	بســیاری	از	پروژه	ه ک
راه	ســازی	امتــداد	اتوبــان	همــت	بــه	دلیــل	عــدم	
مدیریــت	و	پیگیــری	دلســوزانه	بــه	ایــن	حــال	و	

ــت. ــاده	اس روز	افت
در	ایــن	میــان	نیــز	مســئوالن	هــر	از	چنــد	گاهــی	
طــی	بازدیــدی	کــه	از	ایــن	پــروژه	داشــتند	
ــان	 ــا	دوم	هم ــه	اول	ی ــه	نیم ــرداری	را	ب بهره	ب

ســال	حوالــه	می	دادنــد.
در	ادامــه	اشــاره	بــه	آمارهــای	ارائه	شــده	از	
ــردد	از	 ــم	ت ــوص	حج ــتان	در	خص ــس	راه	اس پلی
آزادراه	کــرج	خالــی	از	لطــف	نیســت،	تــردد	روزانه	
300	هــزار	خــودرو	از	اتوبــان	تهــران-	کــرج	
ــروب	 ــگام	غ ــهروندان	هن ــه	ش ــده	ک ــث	ش باع
ســاعت	ها	در	صــف	طوالنــی	و	گاهــی	چنــد	
ــدن	 ــف	ش ــاهد	تل ــک	ش ــری	ترافی 10	کیلومت
ــت	 ــن	وضعی ــند	ای ــود	باش ــه	خ ــت	و	هزین وق
صبــر	شــهروندان	را	تحت	الشــعاع	قــرار	داده	
به	طوری	کــه	واکنش	هــای	عصبــی	مختلفــی	

ــت. ــته	اس ــی	داش را	در	پ
امــا	از	هرچــه	بگذریــم	از	اهمیــت	ایــن	پــروژه	که	
ــه	 ــای	بســیاری	از	مســئوالن	ارشــد	دولــت	را	ب پ
ــر	 ــت،	محمدباق ــوان	گذش ــانده	نمی	ت ــرج	کش ک
رئیــس	 و	 رئیس	جمهــور	 معــاون	 نوبخــت	
ســازمان	برنامه	وبودجــه	نوزدهــم	شــهریورماه	
ــه	 ــروژه	گفت ــن	پ ــد	از	ای ــن	بازدی ــال	94	ضم س
بــود:	از	اینکــه	مــردم	خــوب	و	شــریفمان	
ــرج	 ــور	از	ک ــا	عب ــرج	و	ی ــه	ک ــیدن	ب ــرای	رس ب
ــل	 ــرج	معط ــران	-	ک ــراه	ته ــاعت	ها	در	بزرگ س
می	شــوند	شــرمنده	هســتیم	بــه	همیــن	منظــور	
ــته	اســت	 ــود	را	مصــروف	داش ــت	خ ــت	هم دول
تــا	در	کنــار	ایــن	اتوبــان،	بزرگــراه	دیگــری	را	بــه	

برســاند. بهره	بــرداری	
وی	همچنیــن	پنجــم	مهرمــاه	ســال	گذشــته	در	
ــع	 ــروژه	در	جم ــن	پ ــی	ای ــد	اجرای ــد	از	رون بازدی

خبرنــگاران	گفتــه	بــود:	اتوبــان	شــهید	همــت	تــا	
نــوروز	بایــد	تکمیــل	شــود،	تعهــد	مالی	دولــت	در	
ــل	انجــام	می	شــود. ــروژه	کام ــن	پ خصــوص	ای
نوبخــت	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	تــا	نــوروز	ســال	9۶	
ــی	 ــکات	ترافیک ــی	از	مش ــی	قابل	توجه بخش
ــود:	 ــه	ب ــود	گفت ــرف	می	ش ــرز	برط ــتان	الب اس
بخشــی	از	حقــوق	شــهروندی	بــا	اجرایــی	شــدن	

پروژه	هــای	عمرانــی	محقــق	می	شــود.
معــاون	رئیس	جمهــور	مهرمــاه	ســال	گذشــته	از	
تخصیــص	500	میلیــارد	تومانــی	بــه	ایــن	پــروژه	
خبــر	داده	و	گفتــه	بــود:	درصــدد	هســتیم	بخــش	
ــا	پانزدهــم	اســفندماه	 ــروژه	همــت	ت موردنظــر	پ

ــود. ــرداری	ش ــاده	بهره	ب ــال	95	آم س
گشــایش	 بــه	 رئیس	جمهــور	 معــاون	
حاصل	شــده	در	بخــش	مالــی	اشــاره	کــرد	و	
گفتــه	بــود:	انتظــار	داریــم	حتــی	بــا	بهره	بــرداری	
یــک	بانــد،	مــردم	بتواننــد	در	نــوروز	)9۶(	از	ایــن	

ــد. ــتفاده	کنن ــاده	اس ج
ــا	هــدف	 ــه	اینکــه	همــه	م ــا	اشــاره	ب نوبخــت	ب
مشــترکی	را	دنبــال	می	کنیــم	گفتــه	بــود:	
ســهولت	رفت	وآمــد	مســافران	از	مهم	تریــن	
مســائلی	اســت	کــه	بایــد	موردتوجــه	قــرار	گیــرد	
ــت	و	 ــان	اس ــردم	در	می ــان	م ــئله	ج ــه	مس چراک
ــی	از	آن	و	تصــادف	در	 ــتگی	ناش ــک	و	خس ترافی

ــال	دارد. ــه	دنب ــیر	را	ب ــه	مس ادام
ــه	 ــت	ب ــه	ســفر	هیئــت	دول ــد	ب امــا	در	ادامــه	بای
ــن	ســفر	بیســت	 ــم،	ای ــرز	اشــاره	کنی اســتان	الب
ــاه	ســال	گذشــته	انجــام	شــد،	 ــان	م و	ششــم	آب
حجت	االســام	حســن	روحانــی	در	نشســت	
ــا	تأکیــد	بــر	 خبــری	خــود	بــا	اصحــاب	رســانه	ب
ــه	 ــتان	گفت ــن	اس ــک	در	ای ــل	ترافی ــع	معض رف
بــود:	دو	پــروژه	اتوبــان	همــت	و	آزادراه	تهــران	-	
شــمال	از	اهمیــت	باالیــی	برخــوردار	اســت	کــه	

ــی	آن	تســریع	شــود. ــد	عملیات ــد	رون بای
ــرز	از	 ــه	الب ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــور	ب رئیس	جمه
ــور	 ــطح	کش ــی	در	س ــگاه	باالی ــت	و	جای اهمی
برخــوردار	اســت،	گفتــه	بــود:	برخی	از	مشــکات	
البــرز	بــه	ســبب	چهــارراه	بــودن	و	هم	جــواری	بــا	

ــت. ــران	اس ته
ــوان	 ــا	بت ــم	اســت	ت ــه	مه ــان	اینک ــی	بابی روحان
ــار	ترافیکــی	البــرز	را	کاهــش	دهیــم	کــه	ایــن	 ب
ــان	همــت	میســر	 ــام	رســیدن	اتوب ــا	اتم مهــم	ب

ــل	 ــا	اوای ــت	ت ــد	اس ــود:	امی ــه	ب ــود،	گفت می	ش
ــق	شــود. ــر	محق ــن	ام ــی	ای ــال	آت س

ــان	 ــرای	اتوب ــا	اج ــود:	ب ــه	ب ــن	گفت وی	همچنی
ــت	 ــت	دول ــفر	هیئ ــه	در	س ــرج	ک ــه	ک ــت	ب هم
ــار	 ــان	اعتب ــارد	توم ــدود	۷0	میلی ــرز	ح ــه	الب ب
ــرای	تســریع	ایــن	پــروژه	در	نظــر	گرفته	شــده،	 ب
ــش	 ــک	را	کاه ــی	ترافی ــل	اصل ــوان	معض می	ت

داد.
ــته	 ــال	گذش ــاه	س ــان	م ــز	آب ــور	نی رئیس	جمه
ــه	اوایــل	ســال	 ــروژه	را	ب ــن	پ ــی	اتمــام	ای در	حال
ــری	از	 ــوز	خب ــه	هن ــت	ک ــه	داده	اس ــاری	حوال ج

ــاح	نیســت. افتت
بازخوانــی	ســخنان	محمدباقــر	نوبخــت	در	مــورد	
ــد	 ــکار	می	کن ــت	را	آش ــک	حقیق ــروژه	ی ــن	پ ای
حقیقتــی	کــه	بــرای	البرزنشــینان	خوشــایند	
نیســت،	از	اســفندماه	ســال	گذشــته	بیــش	از	یک	
ــک	 ــی	ی ــاح	حت ــری	از	افتت ــذرد	و	خب ــاه	می	گ م

ــره	نشــده	اســت. ــروژه	مخاب ــن	پ ــد	ای بان
ــته	 ــال	گذش ــاه	س ــان	م ــز	آب ــور	نی رئیس	جمه
ــه	اوایــل	ســال	 ــروژه	را	ب ــن	پ ــی	اتمــام	ای در	حال
ــری	 ــوز	خب ــه	هن ــت	ک ــه	داده	اس ــاری	حوال ج
ــر	 ــم	درگی ــا	ه ــن	روزه ــاح	نیســت.	وی	ای از	افتت
کارزار	انتخابــات	اســت	به	طوری	کــه	تحقــق	
ــه	 ــی	محــال	ب ــرر	کم ــد	مق ــده	در	موع ــن	وع ای

نظــر	می	رســد.
امــا	در	ادامــه	شــنیدن	ســخنان	معــاون	هماهنگی	
ــن	 ــه	آخری ــرز	ک ــتانداری	الب ــی	اس ــور	عمران ام
ــرده	اســت	ضــروری	 ــروژه	را	ک ــن	پ ــت	ای وضعی

ــد. ــر	می	رس ــه	نظ ب
ــه	آزادراه	 ــه	ادام ــام	اینک ــا	اع ــی	ب خســرو	ارتقای
ــرز	 ــام	شــهدای	الب ــه	ن ــرز	ب همــت	در	اســتان	الب
نام	گــذاری	شــده	اســت،	اظهــار	کــرد:	ایــن	
بزرگــراه	پــروژه	مهمــی	اســت	کــه	طبــق	
ارزیابی	هــای	صــورت	گرفتــه	در	ســال	9۶	

بــه	بهره	بــرداری	می	رســد. تکمیــل	و	
وی	بهره	بــرداری	ایــن	پــروژه	مهــم	را	در	کاهــش	
ترافیــک	خودروهــای	عبــوری	از	کــرج	به	ســمت	
ــزود:	 ــت	و	اف ــر	دانس ــمالی	را	مؤث ــتان	های	ش اس
ــرج	 ــمالی	ک ــد	ش ــل	کمربن ــا	تکمی ــده	ب در	آین
ترافیــک	شــرق	بــه	غــرب	را	می	تــوان	به	خوبــی	

کنتــرل	کــرد	و	تحــت	پوشــش	قــرارداد.
ــان	اینکــه	هفتــه	گذشــته	اســتاندار	 ارتقایــی	بابی

البــرز	از	رونــد	اجرایــی	ایــن	پــروژه	بازدیــد	کــرده	
ــروژه	 ــکار	ایــن	پ اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	پیمان
ــی	و	 ــات	اجرای ــغول	عملی ــر	مش ــال	حاض در	ح
ــل	زیرســازی	قطعــه	ســوم	ایــن	آزادراه	 تکمی

شــامل	تونل	هــا	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	در	ایــن	بازدیــد	فعالیــت	
نیروهــای	پیمانــکار	در	جبهه	هــای	تونــل	از	ســه	
جهــت	موردتوجــه	قــرار	گرفــت،	گفــت:	در	ایــن	
مســیر	دو	تونــل	بــه	طــول	500	متــر	وجــود	دارد	
کــه	بیــش	از	50	درصــد	حفــاری	تونــل	در	بخش	

ــی	اجرایــی	شــده	اســت. فوقان
ــتانداری	 ــی	اس ــور	عمران ــی	ام ــاون	هماهنگ مع
ــان	کــرد:	پیــش	از	ســفر	رئیس	جمهــور	 ــرز	بی الب
و	هیئــت	دولــت	بــه	اســتان	البــرز	طبــق	
	۲50 بالغ	بــر	 انجام	شــده	 پیگیری	هــای	
میلیــارد	تومــان	اوراق	مشــارکت	بــه	ایــن	پــروژه	
ــان	در	 ــارد	توم ــه	۶0	میلی ــت	ک ــاص	یاف اختص

ــد. ــازی	ش ــکار	کارس ــه	پیمان وج
وی	بابیــان	اینکــه	مقــرر	شــد	30	میلیــارد	تومــان	
ــص	داده	 ــروژه	تخصی ــن	پ ــرای	ای ــی	ب نقدینگ
ــان	 ــارد	توم ــا	15	میلی ــون	تنه ــه	تاکن ــود	ک ش
ــرار	 ــکار	ق ــار	پیمان ــک	و	اجــرا	در	اختی ــرای	تمل ب
گرفــت،	ادامــه	داد:	بــرای	تملک	منطقــه	کاک	و	
شــهرک	المهــدی	عــاوه	بــر30	میلیــارد	تومــان	
ــاز	 ــار	نی ــان	اعتب ــارد	توم ــه	40	میلی ــده	ب یادش
اســت،	خوشــبختانه	در	بخــش	اوراق	مشــارکت	با	

مشــکل	مواجــه	نیســتیم.
ــکار	از	اوراق	 ــر	اینکــه	پیمان ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب ارتقای
مشــارکت	بــه	لحــاظ	چهارســاله	بــودن	اســتقبال	
نمی	کنــد	چراکــه	تبدیــل	به	نقــد	ایــن	اوراق	
ــد	 ــد:	تأکی ــادآور	ش ــود،	ی ــد	ب ــه	نخواه به	صرف
اســتاندار	البــرز	بــه	مجریــان	وزارت	راه	و	مدیرکل	
ــای	الزم	 ــا	پیگیری	ه ــود	ت ــن	ب ــر	ای ــتان	ب راه	اس
ــرد. ــا	بخــش	نقدینگــی	صــورت	پذی ــط	ب مرتب

وی	بابیــان	اینکــه	امیــد	اســت	بــا	انجــام	اقدامات	
یادشــده	قــدری	ســرعت	کار	در	ایــن	پــروژه	
ــوده	در	 ــا	ب ــرد:	بن ــار	ک ــود،	اظه ــش	داده	ش افزای
ــه	 ــروژه	ب ــن	پ ــاری	ای ــال	ج ــش	ماهه	اول	س ش

بهره	بــرداری	برســد.
ــود	و	 ــی	موج ــکات	نقدینگ ــه	مش ــه	ب ــا	توج ب
ــروژه	 ــرای	پ ــکان	اج ــی	کاک	ام ــکان	اراض مال

ــد. ــم	نش فراه
ــتانداری	 ــی	اس ــور	عمران ــی	ام ــاون	هماهنگ 	مع
ــکات	 ــه	مش ــه	ب ــا	توج ــرد:	ب ــد	ک ــرز	تأکی الب
نقدینگــی	موجــود	و	مالــکان	اراضــی	کاک	
امــکان	اجــرای	پــروژه	فراهــم	نشــد	و	ایــن	مهــم	
ــه	 ــروژه	ادام ــی	پ ــد	اجرای ــر	دررون ــبب	تأخی س
بزرگــراه	همــت	در	اســتان	البــرز	گردیــده	اســت.
ــگام	غــروب	کاســه	 ــک	ورودی	کــرج	هن ترافی
صبــر	هــر	شــهروند	و	مســافری	را	لبریــز	
ــار	 ــا	در	انتظ ــته	از	وعده	ه ــردم	خس ــد،	م می	کن
ــرداری	 ــروژه	بهره	ب ــن	پ ــه	ای ــتند	ک روزی	هس
ــند،	 ــک	باش ــش	ترافی ــاهد	کاه ــا	ش ــود	ت ش
ــت	 ــی	دس ــژه	کرج ــرزی	به	وی ــهروندان	الب ش
بــه	دعــا	برداشــته	اند	تــا	همــت	عالــی	در	
مســئوالن	بجوشــد	و	ایــن	پــروژه	بــه	ســرانجام	

ــد. برس

بن بسِت »همت«؛ وعده ها پشت  هم اتوبان شد!

ساره  نوری

ــران اقتصاد ایـ
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 دولــت یازدهــم در حالــی روزهــای 
پایانــی خــود را ســپری می کنــد کــه 
ــای  ــیاری از وعده ه ــدن بس ــق نش محق
داده شــده در مقابــل اقدامــات مثبتــی 
اســتان های  کــه صــورت گرفتــه در 

مختلــف جــای بررســی دارد. 

ســفرهای	اســتانی	و	مصوبــات	آن	حرکتــی	اســت	کــه	طــی	
ســال	های	گذشــته	در	دولت	هــای	مختلــف	موردتوجــه	قرارگرفتــه	
ــد	بســتر	آشــنایی	 ــن	ســفرها	می	توان ــه	ای ــدر	ک ــا	هرچق اســت؛	ام
بیشــتر	دولتمــردان	و	مســئوالن	ارشــد	ملــی	بــا	مشــکات	
اســتان	ها	از	نزدیــک	را	فراهــم	کنــد	خلــف	وعده	هــا	نیــز	

می	توانــد	ناامیدکننــده	باشــد.
در	ایــن	راســتا	بــا	توجــه	بــه	قرارگیــری	در	ماه	هــای	پایانــی	دولــت	
یازدهــم	در	سلســله	گزارش	هایــی	رونــد	اجــرای	مصوبــات	هیئــت	
ــن	 ــه	در	ای ــرد	ک ــرار	می	گی ــی	ق ــتان	ها	موردبررس ــت	در	اس دول
گــزارش	بــه	ســراغ	اســتان	گیــان	در	حاشــیه	دریــای	زیبــای	خــزر	

رفته	ایــم.
ــور	 ــد	در	کش ــر	و	امی ــت	تدبی ــدن	دول ــال	از	روی	کار	آم ــار	س چه
ــه	باعــث	 ــی	ک ــان	از	مجمــوع	آرای ــذرد	و	ســهم	اســتان	گی می	گ
روی	کار	آمــدن	دولــت	یازدهــم	شــد،۷۸4	هــزار	و	۷۸9	رأی	از	

مجمــوع	یک	میلیــون	و	401	هــزار	و	۸3۶	رأی	بــود.
ــور	در	 ــتعد	کش ــتان	های	مس ــی	از	اس ــوان	یک ــتان	به	عن ــن	اس ای
حوزه	هــای	مختلــف	در	کنــار	برخــی	پیشــرفت	ها،	وعده	هــای	
محقــق	نشــده	ای	در		دولــت	یازدهــم	دارد	کــه	بی	مناســبت	نیســت	
در	اســتانی	کــه	ســهم	مشــارکتی	خوبــی	درروی	کار	آمــدن	دولــت	

ــرد. ــرار	گی ــن	وعده	هــا	موردبررســی	ق ــد	داشــته،	ای ــر	و	امی تدبی

ــی  ــده عمل ــن وع ــت مهم تری ــن قزوین-رش lراه آه
نشــده دولــت یازدهــم

»اولیــن	طرحــی	کــه	بــرای	تکمیــل	آن	دنبــال	خواهیــم	کــرد	تــا	
ســال	95،	راه	آهــن	قزویــن	بــه	رشــت	خواهــد	بــود.	همــه	اعتباراتی	
کــه	امســال	بــرای	تکمیــل	ایــن	طــرح	الزم	اســت	و	ســال	آینــده	
الزم	اســت،	اختصــاص	خواهیــم	داد	تاکنــون	قول	هایــی	کــه	
دادیــم	بــه	آن	هــا	عمــل	کردیــم،	ایــن	قــول	را	هــم	عملــی	خواهیم	
کــرد	در	ســال	95	قطــار	از	تهــران	بــه	رشــت	خواهــد	رســید.	ایــن	

قــول	دولــت	یازدهــم	اســت...«
ایــن	جمــات	بخش	هایــی	از	ســخنرانی	رئیس	جمهــور	در	اجتمــاع	
ــه	 ــروژه	ای	ک ــورد	پ ــت	در	م ــت	اس ــهر	رش ــان	در	ش ــردم	گی م

ــت. ــته	اس ــر	نگه	داش ــردم	را	منتظ ــت	م سال	هاس
راه	آهــن	قزویــن-	رشــت	کــه	از	آن	به	عنــوان	حلقــه	اتصــال	
ــن	 ــی	از	مهم	تری ــد،	یک ــاد	می	کنن ــوب	ی ــمال-	جن ــدور	ش کری
پروژه	هایــی	اســت	کــه	هم	زمــان	بــا	روی	کار	آمــدن	دولــت	تدبیــر	
ــه	 ــور	ب ــاه	94	رئیس	جمه ــفر	۲۶	فروردین	م ــن	س ــد	و	همچنی و	امی
ــتارا	 ــن	آس ــه	راه	آه ــاح	آن	و	اتصــال	آن	ب ــده	افتت ــتان،	وع ــن	اس ای

ــود. ــده	ب داده	ش
تکمیــل	ایــن	پــروژه	که	بــه	گفتــه	برخی	مســئوالن	اســتانی	بــا	۸۲	
درصــد	و	بــه	گفتــه	برخــی	دیگــر	بــا	50	درصــد	پیشــرفت	بــه	دولت	
روحانــی	تحویــل	داده	شــد،	بنــا	بــه	گفتــه	شــخص	رئیس	جمهــور	
ــن	 ــی	از	مهم	تری ــی	وی،	یک ــاون	گیان ــت	مع ــر	نوبخ و	محمدباق
ــود	 ــرار	ب ــده	و	ق ــه	شــمار	آم ــان	ب ــم	در	گی ــت	یازده ــداف	دول اه
کــه	تکمیــل،	راه	انــدازی	و	اتصــال	آن	بــه	راه	آهــن	آســتارا	تــا	پایــان	
ــن	 ــواره	مهم	تری ــار	هم ــود	اعتب ــا	کمب ــود	ام ــق	ش ــال	95	محق س
ــر	 ــه	ثم ــرای	ب ــتان	ب ــران	اس ــوی	مدی ــده	از	س ــل	عنوان	ش دلی

نرســیدن	ایــن	پــروژه	بــوده	اســت.
در	ســفری	کــه	محمدباقــر	نوبخــت	رئیــس	ســازمان	برنامه	وبودجــه	

در	بهمن	مــاه	93	بــه	گیــان	داشــت،	از	تأمیــن	اعتبــار	ایــن	پــروژه	
ــن،	 ــار	چی ــه	در	کن ــود	ک ــه	ب ــر	داده	و	گفت ــس	خب ــق	فاینان از	طری
روســیه	نیــز	بــرای	تأمیــن	منابــع	فاینانســی	ایــن	پــروژه	بــه	میــدان	

خواهــد	آمــد.

تقویم وعده ها برای تکمیل راه آهن قزوین- رشت

مسئوالن	
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پروژه	تا	پایان	سال	94	افتتاح	می	شود

رئیس	جمهور	و	
محمدباقر	نوبخت	
معاون	رئیس	جمهور

پروژه	تا	پایان	سال	95	افتتاح	می	شود

پروژه	تا	قبل	از	پایان	دولت	افتتاح	می	شوداستاندار	گیان

پروژه	در	سال	9۶	افتتاح	می	شودرئیس	جمهور

وی	کــه	وعــده	افتتــاح	ایــن	پــروژه	را	در	دهــه	فجــر	ســال	95	اعام	
کــرده	بــود،	در	روزهــای	پایانــی	باقی	مانــده	بــه	موعــد	مقــرر	اعــام	
ــرداری	می	رســد	 ــه	بهره	ب ــان	ســال	ب ــا	پای ــن	مهــم	ت کــرد	کــه	ای
ــد	بخــش	 ــراوان،	هرچن ــت	پــس	از	کش	وقوس	هــای	ف ــا	درنهای ام
ــن	 ــدوده	کوهی ــی	در	مح ــورت	نمایش ــروژه	به	ص ــن	پ ــی	از	ای کم
مــورد	بهره	بــرداری	قــرار	گرفــت	ولــی،	اســتاندار	گیــان	در	آخریــن	
ــن-	 ــن	قزوی ــاح	راه	آه ــروژه،	افتت ــن	پ ــاره	ای ــود	درب ــارات	خ اظه
ــه	نخســت	 ــم	و	در	نیم ــت	یازده ــان	دول ــل	از	پای ــه	قب ــت	را	ب رش

ســال	9۶	موکــول	کــرد.
حــاال	در	بهــار	پایانــی	دولــت	یازدهــم	نــه	خبــری	از	تکمیــل	پــروژه	
ــه	در	 ــی	ک ــه،	موضوع ــن	زمین ــا	در	ای ــق	وعده	ه ــه	تحق ــت	و	ن اس
ــؤال	 ــورد	س ــان	م ــتان	گی ــه	اس ــور	ب ــر	رئیس	جمه ــفر	اخی س
ــور	 ــه	رئیس	جمه ــؤالی	ک ــه	س ــی	قرارگرفت ــکار	عموم ــردم	و	اف م
ــال	 ــت	در	ح ــن	-	رش ــن	قزوی ــخ	داد:	راه	آه ــه	پاس ــه	آن	این	گون ب
طــی	کــردن	مراحــل	نهایــی	اســت	و	ایــن	خــط	ریلــی،	امســال	بــه	

می	رســد. بهره	بــرداری	
عملیــات	احــداث	راه	آهــن	قزویــن-	رشــت-	انزلــی	باهــدف	اتصال	
اســتان	گیــان،	بنــدر	انزلــی	و	مــرز	آســتارا	به	شــبکه	ریلی	کشــور،	
تســهیل	مبــادالت	بیــن	بنــادر	شــمالی	و	جنوبــی	کشــور	از	طریــق	
ــدور	 ــی	در	کری ــام	ریل ــیر	تم ــک	مس ــاد	ی ــی،	ایج ــل	ریل حمل	ونق
ترانزیتــی	شــمال-	جنــوب	)ارتبــاط	مســتقیم	ریلــی	خلیج	فــارس	و	
ــاز	 ــه	و	قفق ــیای	میان ــیه	و	آس ــورهای	روس ــا	کش ــد	ب ــبه	قاره	هن ش

ــاری	و	 ــادالت	تج ــترش	مب ــکان	گس ــی(	و	ام ــورهای	اروپائ و		کش
ــادر	باطومــی	و	 ــای	خــزر،	بن ــا	کشــورهای	حاشــیه	دری ــی	ب بازرگان

پوتــی	در	دریــای	ســیاه	و	کشــورهای	اروپایــی	آغــاز	شــد.
	

lافتتــاح کتابخانــه و تــاالر مرکزی رشــت وعــده ای 
روی زمیــن مانــده

کتابخانــه	و	تــاالر	مرکــزی	رشــت	نیــز	از	آن	دســته	پــروژه	هایــی	
ــی	در	جلســه	پرســش	 ــه	روحان ــه	گفت ــا	ب ــد	بن هســتند	کــه	هرچن
ــا	 ــان	ب ــه	گی ــال	94	ب ــود	در	س ــفر	خ ــی	س ــه	ط ــخی	ک و	پاس
ــا	پایــان	همــان	ســال	بــه	مــردم	 خبرنــگاران	داشــت،	قــرار	بــود	ت
ــت	 ــان	دول ــه	پای ــی	کــه	ب ــا	در	روزهای ــه	داده	شــود	ام اســتان	هدی
یازدهــم	نزدیــک	مــی	شــویم،	خبــری	از	افتتــاح	ایــن	دو	پــروژه	بــه	

گــوش	نمــی	رســد.
هرچنــد	تــا	ســال	94	بیــش	از	۲0	میلیــارد	تومــان،	صــرف	تکمیــل	
پــروژه	تــاالر	مرکــزی	شــد	امــا	نبــود	اعتبــار	کافــی	بــرای	تجهیــز	
ایــن	تــاالر	1۲	هــزار	متــر	مربعــی	کــه	بزرگتریــن	پــروژه	فرهنگــی	
شــمال	کشــور	محســوب	مــی	شــود	و	در	ســفر	فروردیــن	مــاه	94	
روحانــی	بــه	گیــان	وعــده	تکمیــل	آن	داده	شــده	بود،	ســبب	شــده	
تــا	افتتــاح	ایــن	پــروژه	کــه	حداقــل	بــه	15	میلیــارد	تومــان	دیگــر	
اعتبار)بــر	اســاس	برآوردهــای	دوســال	گذشــته(	نیــاز	دارد	نیــز	بــه	
ــان	 ــم	در	گی ــت	یازده ــق	نشــده	دول ــای	محق ــده	ه یکــی	از	وع

تبدیــل	شــود.
ــه	 ــز	ک ــت	نی ــهر	رش ــزی	ش ــه	مرک ــل	کتابخان ــن	تکمی همچنی
سرنوشــتی	مشــابه	بــا	تــاالر	مرکــزی	ایــن	شــهر	دارد،	از	مهمتریــن	
ــه	در	حــال	 ــود	ک ــان	ب ــه	گی ــی	در	ســفر	خــود	ب ــات	روحان مصوب

ــوش	نمــی	رســد. ــه	گ ــاح	آن	ب ــری	از	افتت حاضــر	خب
	

lساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهر رود
هرچنــد	بنــا	بــه	گفتــه	مســئوالن	شــهری	رشــت	مبلــغ	50	میلیــارد	
تومــان	اعتبــار	پــس	از	ســفر	ســال	94	روحانــی	بــه	گیــان	بــرای	
ســاماندهی	دو	رودخانــه	مهــم	و	حیاتــی	»گوهــررود«	و	»زرجــوب«	
اختصــاص	یافــت	امــا	کاظــم	لطفــی	مدیرعامــل	جدیــد	آب	منطقه	
ــه،	 ــص	یافت ــم	تخصی ــاره	رق ــارات	درب ــن	اظه ــان	در	آخری ای	گی

ایــن	رقــم	را	تنهــا	15	میلیــارد	تومــان	اعــام	کــرد.
ــان	 ــه	گی ــم	ب ــت	یازده ــس	دول ــفر	رئی ــات	س ــی	از	مصوب یک
ــود	 ــه	ب ــن	دو	رودخان ــاماندهی	ای ــرای	س ــار	الزم	ب ــص	اعتب تخصی
امــا،	تخصیــص	نیافتــن	اعتبــار	وعــده	داده	شــده	و	همچنیــن	عــدم	
ــه	ســبب	 ــار	تخصیــص	یافت ــدک	اعتب ــزان	ان نظــارت	برهمــان	می
شــد	تــا	در	پایــان	دولــت	تدبیــر	و	امیــد	یکــی	از	مهمتریــن	پــروژه	
هــای	وعــده	داده	شــده	کــه	بــرای	مــردم	گیــان	بــه	ویــژه	شــهر	

بازخوانی مصوبات دولت در استان ها

اسکله های ناتمام و قطاری که به مقصد نرسید؛این قول دولت یازدهم است

مریم قاضی زاده

ــران اقتصاد ایـ
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ــد. ــن	بمان ــوردار	اســت،	روی	زمی ــادی	برخ ــت	زی رشــت	از	اهمی
	

lظرفیــت پــرورش 10 تــن ماهــی در قفــس، 
ــد ــق نش ــه محق ــه ای ک مصوب

اســتان	گیــان	بــه	دلیــل	برخــورداری	از	شــرایط	ویــژه	آب	و	هوایی	
و	نعمــت	دریــا،	ظرفیــت	باالیــی	بــرای	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	
دارد	کــه	بــا	تکیــه	بــر	ایــن	ظرفیــت،	یکــی	دیگــر	از	مصوبات	ســفر	
ــا	 ــن	پتانســیل	ت ــعه	ای ــان	ایجــاد	و	توس ــه	گی ــور	ب ــس	جمه رئی

میــزان	10	هــزار	تــن	بــود.
ــه	 ــه	اســتاندار	گیــان	در	نخســتین	جلســه	شــورای	برنام ــه	گفت ب
ــچ	 ــد،	هی ــزار	ش ــاه	95	برگ ــن	م ــه	14	فروردی ــتان	ک ــزی	اس ری
اعتبــاری	از	مصوبــات	ســفر	کاروان	تدبیــر	و	امیــد	در	زمینــه	ایجــاد	
زیرســاخت	هــای	الزم	بــرای	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	بــه	گیــان	
داده	نشــده	و	ظرفیــت	هــزار	و	۶40	تنــی	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	
ــل	 ــا	از	مح ــده،	تنه ــاد	ش ــتان	ایج ــر	در	اس ــال	حاض ــه	در	ح ک

ــوده	اســت. ــر	ب ــه	همــت	مســئوالن	ام ــارات	اســتانی	و	ب اعتب
ــا	ایــن	حــال	دولــت	یازدهــم	نزدیــک	بــه	9	هــزار	تــن	ظرفیــت	 ب

ــه	مــردم	گیــان	بدهــکار	اســت. ــرورش	ماهــی	در	قفــس	ب پ
	

lافتتــاح 4 پســت اســکله از مجتمــع بنــدری 
کاســپین تــا پایــان ســال 95

ــاب	 ــا	اصح ــود	ب ــت	خ ــی	در	نشس ــن	روحان ــه	حس ــی	ک در	حال
رســانه	گیــان	در	فروردیــن	مــاه	94	افتتــاح	چهــار	پســت	اســکله	
از	مجتمــع	۲۲	اســکله	ای	کاســپین	را	تــا	پایــان	ســال	95	بــه	مــردم	
ــق	شــدن	 ــا	محق ــا	ب ــم	تنه ــن	مه ــا	ای ــود	ام ــده	داده	ب ــتان	وع اس
ــه	 ــاه	9۶	خاتم ــن	م ــم	در	فروردی ــکله	آن	ه ــت	اس ــاح	دو	پس افتت
ــه	یکــی	 یافــت	و	افتتــاح	دو	پســت	وعــده	داده	شــده	دیگــر	نیــز	ب
از	مصوبــات	محقــق	نشــده	ســفر	کاروان	تدبیــر	و	امیــد	بــه	گیــان	

ــل	شــد. تبدی
مجتمــع	بنــدری	کاســپین	ازآن	جهــت	دارای	اهمیــت	اســت	کــه	بــا	
ــش	 ــتای	افزای ــوم	در	راس ــل	س ــدر	نس ــوان	بن ــذاری	به	عن هدف	گ

ــای	 ــیه	دری ــورهای	حاش ــا	کش ــکاری	ب ــور	در	هم ــدی	کش توانمن
خــزر	ظرفیــت	منحصربه	فــردی	بــرای	تبدیــل	منطقــه	بــه	محــور	
	تراســیکا«	و	»چیــن	 مبــادالت	از	مســیر	کریدورهــای	»نوســتراکـ	

ــی«	دارد. 	انزل ــوـ	 ـ	اکتائ
	

lحفــظ میــراث فرهنگــی و ســاختمان هــای قدیمــی 
موجــود در شــهر رشــت

ــراث	فرهنگــی	و	ســاختمان	هــای	قدیمــی	موجــود	در	 »حفــظ	می
شــهر	رشــت	و	احیــای	آنهــا	مــی	توانــد	ظرفیتــی	بــرای	فرهنــگ	

اســتان	گیــان	بــه	شــمار	آیــد.«
ــری	 ــت	خب ــی	در	نشس ــخنان	روحان ــی	از	س ــه	بخش ــن	جمل ای
ــا	اصحــاب	رســانه	گیــان	در	فروردیــن	مــاه	ســال	94	اســت	 ب
ــژه	 ــه	وی ــی	ب ــراث	فرهنگ ــای	می ــظ	و	احی ــت	حف ــر	اهمی ــه	ب ک
ــد	دارد	 ــت	تأکی ــهر	رش ــود	در	ش ــی	موج ــای	قدیم ــاختمان	ه س
و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	ســاختمان	هــای	مدرســه	»فــروغ«،	
ــه	 ــای	تاریخــی	»ابریشــمی«	و	»آوانســیان«	و	نمون ــارت	ه عم
هــای	بــی	شــماری	از	ایــن	دســت	کــه	جــزو	میــراث	فرهنگــی	
ــب	 ــتانه	تخری ــوند،	در	آس ــی	ش ــوب	م ــان	محس ــت	گی و	هوی
قــرار	گرفتــه	و	مهمتریــن	دلیــل	رضــا	علیــزاده	مدیــرکل	میــراث	
ــرای	 ــز	ب ــتان	نی ــگری	اس ــتی	و	گردش ــع	دس ــی،	صنای فرهنگ
ــود	 ــار،	کمب ــن	آث ــت	ای ــا	و	مرم ــظ،	احی ــه	حف ــردن	ب ــه	نک توج

ــاری	اســت. ــع	اعتب مناب
	

lوعده های حوزه آب محقق نشد
ــات	 ــود	وضعیــت	کشــاورزی	در	گیــان	یکــی	دیگــر	از	مصوب بهب
ســفر	روحانــی	بــه	ایــن	اســتان	بــود	که	تســطیح	اراضــی	شــالیزاری	
ــدهای	 ــداث	س ــاخت	و	اح ــدهای	در	دست	س ــرداری	از	س و	بهره	ب
ــی	 ــع	آب ــره	وری	بیشــتر	از	مناب ــان	به	منظــور	به الســتیکی	در	گی
اســتان،	مهم	تریــن	راهکارهــا	بــرای	اجرایــی	شــدن	ایــن	مصوبــه	

ــود. ب
روحانــی	در	فروردین	مــاه	94	در	جمــع	مــردم	گیــان	اظهــار	کــرد:	

ــی	و	 ــال	95	اجرای ــد	در	س ــت	س ــال	94	و	هف ــد	در	س ــار	س »چه
عملیاتــی	خواهــد	شــد	عــاوه	بــر	کارهایــی	کــه	بــرای	آب	بندهــا	و	
ســیل	بندهــا	بایــد	انجــام	بگیــرد	ان	شــاء	اهلل	کمکــی	هم	بــرای	آب	

در	اســتان	و	کشــاورزی	بــرای	اســتان	خواهــد	بــود.
ــازی	 ــاله	یکپارچه	س ــد	مس ــد	ش ــام	خواه ــه	انج ــری	ک کار	دیگ
و	تســطیح	اراضــی	کشــاورزی	اســت	کــه	کار	شروع	شــده.	ان	
ــده	 ــج	ســال	آین ــا	پن ــی	از	ســال	94	ت ــا	در	هرســال	یعن شــاء	اهلل	م
ــار	اراضــی	کشــاورزی	را	 ــه	میــزان	50	هــزار	هکت طبــق	برنامــه،	ب
ــم	 ــان	ه ــرد	و	در	اعتباراتم ــم	ک ــطیح	خواهی ــازی	و	تس یکپارچه	س
ــد.« ــاورزی	باش ــه	کش ــی	درزمین ــه	تحول ــم	ک ــی	کردی پیش	بین

ــان	 ــد	در	گی ــد	11	س ــروز	بای ــا	ام ــا،	ت ــن	گفته	ه ــاس	ای ــر	اس 	ب
اجرایــی	و	عملیاتــی	می	شــد	کــه	متأســفانه	به	زعــم	برخــی	
مســئوالن	اســتانی	حرکــت	الک	پشــتی	ایــن	ســدها،	حتــی	
ــرداری	 ــرای	بهره	ب ــتان	ب ــردم	اس ــم	در	دل	م ــد	را	ه ــوی	امی کورس

از	آن	هــا	روشــن	نمی	کنــد.
اســداهلل	عباســی	نماینــده	مــردم	رودســر	و	املــش	اجــرای	عملیــات	
ــده	و	 ــد	خوان ــیار	کن ــفارود	را	بس ــل	رود	و	ش ــدهای	پ ــی	س عمران
ــاری	 ــوزه	آبی ــده	در	ح ــای	داده	ش ــفانه	وعده	ه ــت:	متأس ــه	اس گفت

ــق	نشــده	اســت. کشــاورزی	محق
ــه	گفتــه	روحانــی	 تســطیح	اراضــی	شــالیزاری	گیــان	نیــز	کــه	ب
ــار	برســد،	هرچنــد	 ــه	50	هــزار	هکت ــت	ب ــان	دول ــا	پای ــود	ت ــرار	ب ق
ــی	 ــار	اراض ــزار	هکت ــطیح	۷۷	ه ــاورزی	از	تس ــر	کش ــی	وزی حجت
شــالیزاری	گیــان	خبــر	می	دهــد	امــا	بــه	گفتــه	برخــی	مســئوالن	
اســتانی	ایــن	مهــم	محقــق	نشــده	و	تنهــا	بخــش	کمــی	از	مصوبــه	

ــی	شــده	اســت. وعــده	داده	شــده	اجرای
ــان	 ــتان	گی ــم	در	اس ــت	یازده ــده	دول ــق	نش ــای	محق ــده	ه وع
ــه	همیــن	جــا	ختــم	نمــی	شــود	و	احــداث	ســدهای	الســتیکی،	 ب
تســطیح	ســاالنه	10	هــزار	هکتــار	زمیــن	زراعــی،	احیــای	تــاالب	
انزلــی،	پیشــبرد	احــداث	ســدهای	شــفارود،	پلــرود	و	الســک	و	رونق	
ــده	 ــی	از	وع ــش	کوچک ــان	و...	بخ ــد	در	گی ــگری	هدفمن گردش
هــای	روی	زمیــن	مانــده	روحانــی	در	ایــن	اســتان	اســت	کــه	قــرار	

بــود	تــا	پایــان	دولــت	بــه	بهــره	بــرداری	برســند.

ــران اقتصاد ایـ
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آخرین نماز جمعه تبریز به امامت
 آیت اهلل مجتهد شبستری

حادثه تروریستی در
 مجلس شورای اسالمی

گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول یــک  مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرنــگاران خبرگــزاری 
منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده بــوده کــه دســت بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار اســت 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.

تصویـر ایران

افتتاح نیروگاه سد رودبار الیگودرز
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تشــییع پیکــر شــهدای هنــگ 
ــه ــرزی ارومی م

رنج برنج

ریزش معدن یورت در استان گلستان

تصویـر ایران
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سفر رئیس جمهور به قم

ضیافــت افطــاری در حــرم 
مطهــر امــام رضــا )ع(
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لب خشک کارون

لبخند فقر در جنوب کرمان

مراسم ترتیل قران در مصالی تبریز
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وداع بــا پیکــر ســردار 
ــری ــعبان نصی ــهید ش ش

ورود پیکر 135 شهید دوران 
دفاع مقدس از مرز آبی اروند

مسجد مقدس جمکران در نیمه شعبان
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