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گلــوگاه شــهری اســت کــه از آن به عنــوان »دکل بنــدان« ایــران یــاد می شــود و بیــکاری 
و نیــاز معیشــتی جوانــان را بــه ســمت ایــن حرفــه پرحادثــه ســوق داده اســت؛ امــا ایــن 

ــده اند. ــکالت فراموش ش ــوه مش ــان انب ــن در می ــردان آهنی م

ــر  ــود ه ــزوده می ش ــا اف ــرم و طاقت فرس ــای گ ــداد روزه ــر تع ــر و ب ــمان داغ و داغ ت آس
ــن  ــر ســبز می شــود؛ ای ــزارع بیشــتری خشــک و ســراب ها از دل کوی ــا و م روز آبادی ه

قصــه غمبــار ایــن روزهــای مــادران کویــر اســت.

رانــده از جامعــه، بازمانــده از زندگــی، وضعیــت »گــور خــواب« هایــی کــه در »نصیرآبــاد« 
خبــر ســاز شــدند و اکنــون پــس از ۶ مــاه در پــی مکانــی امــن بــرای زندگــی هســتند.

بخــش  زیــادی از رودخانه هــای کشــور حتــی قبــل از رســیدن فصــل تابســتان، 
خشک شــده اند ولــی اراده ای قــوی بــرای رهایــی از وضعیــت فعلــی وجــود نــدارد؛ ایــن 

ماجرایــی از کارون تــا زاینــده رود اســت.

جامعـه ایـــران
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جدیــدی  اســباب بازی  »اســپینر« 
دســت  در  این روزهــا  کــه  اســت 
مــردم جــا خــوش کــرده و بــازار را در 
دســت گرفته اســت. شــاید بیــکاری و 
ــی  ــت دلیل ــات فراغ ــودن اوق ــی ب خال

بــرای رواج آن اســت.
در روزگاری زندگــی می کنیــم کــه 
همه چیــز دوره ای هســت. یعنــی شــاید چیــزی کــه امــروز 
البــه الی ســخن مــردم، زیــر پایشــان، تــوی فکرشــان و... 
می چرخــد، فــردا اثــری از آن نباشــد. در دوره ای زندگــی 

ــت. ــاده اس ــد نیفت ــد، از م ــه واژه م ــم ک می کنی

جامعــه ایـــران

اسپینر بازی چینی ها  در دستان ایرانی ها/ خروج ارز برای پوچ

ــا  ــد ت ــزی می گردن ــا چي ــی ي ــال کس ــدام دنب ــه م ــی ک مردم
ــا آن پــر کننــد، بيش تــر  دردهــای فــراوان  و نداشته هايشــان را ب
ــا  ــت ت ــی اس ــی کاف ــن تبليغ ــد. کوچک تري ــد می افتن ــه دام م ب
دســت و پــای شــخص بلــرزد و بــه ســوی آن مــد حرکــت کنــد.

آن دوره گذشــت کــه مــد تنهــا بــه لبــاس و نــوع پوشــش و ابــزار 
ــالی  ــا سه س ــون دو ي ــد، اکن ــه می ش ــپزخانه گفت ــايل آش و وس
ــز  ــه اســباب بازی ني ــود ب ــوچ خ ــی پ ــا معان ــد ب ــه م می شــود ک
ــا  ــر از بچه ه ــا بيش ت ــی بزرگ تره ــت. و وقت ــرده اس ــوخ ک رس
بــه ســرگرمی و ســرکار گذاشــتن خودشــان نيــاز دارنــد، طبيعــی 
ــازی بيــش  از انتظــار يــک جامعــه را  اســت کــه يــک وســيله ب

دچارخــود کنــد.
حــدود دوســال پيــش بــود کــه وســيله ای بــه بــازار آمد متشــکل 
از دو تــوپ پالســتيکی و يــک طنــاب بيــن آن هــا کــه بــا برخورد 
توپ هــا بــه همديگــر صــدا در می آمــد. ايــن وســيله خيلــی زود 
و بيــش از آنکــه هرکــس فکــرش را بکنــد بــه يــک چالــش ملی 
ــن  ــه. بدي ــواده ای وظيف ــرای هــر خان ــد آن ب ــل شــد و خري تبدي
وســيله چندماهــی گــوش و چشــم و اعصاب مــان، درگيــر يــک 

وســيله کوچــک شــد کــه جيب هايمــان را نشــانه رفتــه بــود.
 

lخواست مردم، خواست ماست
ــه  ــازار را ب ــا دوماهــی هــم هســت کــه اســپينر ب حــدود يــک ي
دســت گرفتــه  اســت. وســيله کوچکــی کــه برخــالف مدل هــای 
ــا شــعار و هــدف تســکين اعصــاب  مشــابه خــود در گذشــته، ب
ــرار داده اســت.  ــغ ق و کاهــش اســترس خــود را در معــرض تبلي
وســيله ای کــه در مدت زمانــی کــم هــم اســباب دست فروشــان 
را جــور کــرد و هــم صفحــات تبليــغ ســايت های فروشــگاه های 

اينترنتــی را.
مــردم زودبــاور مــا بــدون آنکــه بــه چگونگــی تســکين 

اعصاب شــان فکــر کننــد خيلــی ســريع بــه توليدکننــده چينــی 
ــه فکــر اعصــاب ايرانی هــا باشــد،  امــا حــق  ــد کــه ب حــق دادن
ندادنــد کــه بخواهــد از هــر انگشــت ايرانــی يک بيــکاری ببــارد!
رواج چنيــن  را چقــدر می تــوان در قضيــه  دســتفروش ها 
ــردم  ــان م ــروش دستفروش ــا ف ــی مقصــر دانســت؟ آي ماجراهاي
)کــودک تــا بزرگســال( را بــرای خريــد چنيــن وســيله ای ترغيب 
ــود  ــث می ش ــه باع ــت ک ــردم اس ــت م ــن خواس ــا اي ــد ي می کن

ــد؟ ــه نگوين ــپينر ن ــروش اس ــرای ف ــان ب دستفروش
يکــی از فروشــندگان اســپينر در بــازار تبريــز در گفتگويــی 
ــتيم و  ــت فروش هس ــره دس ــم باالخ ــا ه ــد: م ــح می ده توضي

ــم. ــان را دربياوري ــرج خانواده م ــی خ ــه طريق ــد ب باي
ــان  ــر دستفروش ــد بيش ت ــت کني ــر دق ــد: اگ ــه می ده وی ادام
محصولــی را می فروشــند کــه در بــازار کشــش و خريــدار داشــته 
باشــد. مــن هــم وقتــی می بينــم اســتقبال از ايــن وســيله زيــاد 

ــرم. ــا ســودی بب ــاورم و بفروشــم ت ــم بي اســت ســعی می کن
ــريح  ــود، تش ــه از آن می ش ــی ک ــپينر و توصيفات ــاره اس وی درب
می کنــد: وســيله جالبــی اســت امــا آن طــور کــه می گوينــد بــرای 
کاهــش اســترس و اضطــراب مفيــد اســت مــن اصــال اينگونــه 
ــاب آدم را  ــا آن اعص ــادی ب ــن زي ــه ور رفت ــم بلک ــر نمی کن فک

ــد. ــرد می کن خ

lقیمت های نجومی
ــز  ــن ني ــد: م ــان می کن ــن خاطرنش ــتفروش همچني ــن دس اي
نگــران آســيب های فرهنگــی هســتم کــه فرزندانمــان دچــار 
ــه  ــد ب ــم باي ــی ه ــان يک ــن مي ــی در اي ــوند ول ــا می ش آن ه
ــی  ــن چيزهاي ــن چني ــدون فروخت ــه ب ــد ک ــن باش ــر م فک
ايــن بحــران  چگونــه می تونــم خــرج خانــواده ام را در 

ــاورم. ــکاری دربي بي
بنظــر مــن هميــن کــه می تواننــد چينی هــا چنيــن اســباب بازی 
ــی مهــم  ــه ايــن درجــه از محبوبيــت برســانند خــودش خيل را ب
ــده ام کــه بچه هــا  ــی ندي اســت. مــن تابحــال اســباب بازی ايران

بخاطــرش خريدنــش گريــه کننــد.
ــد:  ــوان می کن ــز عن ــپينر ني ــوع اس ــای متن ــاره قيمت ه وی درب
اوايــل کــه تــازه بــه بــازار آمــده بــود، تنــوع بســيار کمــی داشــت 
ولــی وقتــی ديدنــد اســتقبال بســيار زياد اســت انــواع و اقســام آن 
را توليــد کردنــد. از اســپينرها در رنــگ و ابعــاد و اشــکال مختلــف 

تــا چــراغ دار و... .
از  اکثــرا  قيمت هــا  می کنــد:  تشــريح  دســتفروش  ايــن 
10هزارتومــان شــروع می شــوند و تــا 100هــزار تومــان و شــايد 
ــامل  ــا ش ــان آن ه ــای مي ــد. تفاوت ه ــه دارن ــر ادام ــم بيش ت ه
ــه از آن  ــت ک ــاده ای اس ــکل و م ــدن و ش ــان چرخي ــدت زم م

ســاخته شــده اند.
ــد  ــه می توانن ــن ک ــن همي ــر م ــد: بنظ ــان می افزاي وی در پاي
ــت  ــه از محبوبي ــن درج ــه اي ــباب بازی را ب ــن اس ــا چني چينی ه
برســانند خــودش خيلــی مهــم اســت. مــن تابحــال اســباب بازی 
ايرانــی نديــده ام کــه بچه هــا بخاطــرش خريدنــش گريــه کننــد.

ــته  ــه از گذش ــی ک ــد. جاي ــی آمده ان ــتانش بدجاي ــپينر و دوس اس
ــگ  ــه فرهن ــه ب ــاخته اند ک ــباب بازی هايی س ــئوالنش اس مس
ــودمند  ــد و س ــال مفي ــن ح ــد و در عي ــه ای وارد نکن ــردم لطم م
ــد چــون همچــون  ــی  آمده ان ــا شــايد هــم خــوب جاي باشــد. ام
انديشــه مســئوالن کــه تفاوتــی نکــرده اســت، ساخته هايشــان 

ــز پيشــرفتی نکــرده اســت. ني

lوقتــی فرفــره بــه بــاد فراموشــی ســپرده شــود، 
ــد ــپینر می آی اس

ــز  ــوان و ني ــودک و نوج ــوزه ک ــناس ح ــی، کارش ــت هريزچ رفع
ــد  ــز معتق ــز 2 تبري ــرورش فکــری مرک ــون پ مربی مســئول کان

بهنام عبداللهی
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جامعــه ایـــران

اســت: مــا در داخــل ايــران نيــز اســباب بازی هايی درســت 
ــازی  ــه ب ــد و هــم جنب ــه آموزشــی دارن ــم کــه هــم جنب می کني
و تفريــح امــا متاســفانه از بــس کــه جنبــه بــازی و تفريــح آن هــا 

ــد. ــان می رون ــه سراغش ــختی ب ــه س ــا ب ــت، بچه ه ــم هس ک
وی اظهــار مــی دارد: در اســباب بازی های از قبيــل اســپينر 
ــاد در نظــر گرفتــه نمی شــود و  آموزندگــی و فعاليــت فکــری زي
ــل  ــه يکــی از عوام ــر لحــاظ می شــود ک ــت بيش ت ــه جذابي جنب

ــت. ــوع دانس ــن موض ــوان همي ــدن آن  را می ت ــر ش همه گي
مربی مســئول کانــون پرورش فکــری مرکــز 2 تبريز خاطرنشــان 
می کنــد: مــا خودمــان بازی هــای بومــی زيــادی شــبيه بــه ايــن 
ــد  ــا بل ــا نه ته ــون بچه ه ــا اکن ــره ام ــل فرف ــم مث ــا داري بازی ه
نيســتند فرفــره بســازند، بلکــه آن را نمی شناســند. مــا در چنيــن 
ــن  ــابهی جايگزي ــباب بازی های مش ــم اس ــد بيايي ــی باي موقع
کنيــم و وقتــی نمی کنيــم طبيعــی اســت خارجی هــا از فرصــت 

ــد. ــتفاده می کنن ــال اس و خ
هريزچــی تاکيــد می کنــد: بــه نوعــی می تــوان گفــت کــه بــازار 
مــا خالــی اســت و چينی هــا نيــز بــه واســطه اينکــه بــه درســتی 
ــاله  ــد همه س ــی دارن ــنجی صحيح ــد و نيازس ــی می کنن بازارياب
اوايــل تابســتان يک ســری اســباب بازی های بــه  حــدود 

ــد. ــر می کنن ــران همه گي ــور را در اي دردنخ
ــن  ــه اي ــی ب ــتگاه های فرهنگ ــدم ورود دس ــاد از ع ــا انتق وی ب
موضــوع، اظهــار مــی دارد: ايــن اســباب بازی ها از هيــچ فيلتــری 
بــا معيارهــای آسيب شناســی فرهنگــی عبــور نمی کننــد، و 
بازاريــان مــا نيــز اغلــب بــه فکــر جيــب خــود هســتند تا آســيبی 

ــردم دارد. ــرای م ــباب بازی ب ــک اس ــه ي ک

lگذرانــدن اوقــات فراغــت بــدون هــدف، عــادت 
شــده اســت

مربی مســئول کانــون پــرورش فکــری مرکــز شــماره 2 تبريــز در 
ادامــه ســخنان خــود تصريــح می کنــد: همچنيــن مــا در کانــون 

فعاليــت و بــازی فکــری داريــم بــه نــام اوريگامــی کــه آن  هــم 
ريشــه اش خارجــی اســت امــا وقتــی مــی بينيــم بــرای ذهــن و 
بــرای دســت کــودکان و نوجوانــان واقعــا مفيــد اســت، چــرا نبايد 

بــه آن بپردازيــم؟
وی همچنيــن بــه اهميــت خانواده هــا اشــاره می کنــد و 
ــا  ــته بچه ه ــل خواس ــفانه در مقاب ــا متاس ــد: خانواده ه می افزاي
زود تســليم می شــوند بــدون اينکــه از بچه هايشــان بــرای 
خريــد ايــن محصــول دليــل موجهــی بخواهنــد. اغلــب کــودکان 
ــم  ــن ه ــده ام م ــتم دي ــت دوس ــون در دس ــد چ ــز می گوين ني
می خواهــم بخــرم و ايــن هشــداری اســت بــرای اينکــه چشــم 
هم چشــمی بيــن کــودکان و نوجوانــان نيــز رســوخ پيــدا کــرده 

ــت. اس
متاســفانه بيــکاری و نداشــتن فعاليــت مناســب دليلــی اســت برای 
اينکــه بزرگســاالن مــا نيــز بــه دام چنيــن اســباب بازی هايی بيفتند.

ــم  ــم می بيني ــت می کني ــی دق ــد: وقت ــالم می کن ــی اع هريزچ
ــازار آمــد متشــکل از دو تــوپ  ــه ب دوســال گذشــته وســيله ای ب
کــه وقتــی بــه هــم می خورنــد صــدای گوش خراشــی داشــتند. 
ــا  ــه بچه ه ــد ک ــازار آم ــه ب ــی ب ــال کش هاي ــن پارس ــا همي ي
ــد.  ــت می کردن ــتبند درس ــود دس ــرای خ ــا ب ــا دختره مخصوص
احســاس می کنــم خيلــی برنامه ريــزی شــده اوايــل هــر 

ــود. ــا می ش ــازار  م ــده ای وارد ب ــن پدي ــتان چني تابس
ــخنان  ــی از س ــوان در بخش ــودک و نوج ــه ک ــال عرص ــن فع اي
خــود دربــاره همه گير شــدن اســپينر بيــن جوانــان و بزرگســاالن 
تشــريح می کنــد: متاســفانه بيــکاری و نداشــتن فعاليــت مناســب 
ــه دام چنيــن  ــرای اينکــه بزرگســاالن مــا نيــز ب دليلــی اســت ب

اســباب بازی هايی بيفتنــد.
ــدف  ــدون ه ــت ب ــردن وق ــه تلف ک ــا ب ــد: م ــه می ه وی ادام
از بازی هــای  عــادت کرده ايــم کــه نمونــه اش بســياری 
رايانــه ای اســت. مثــال خودمــان را توجيــه می کنيــم کــه تلگــرام 
اطالعــات مفيــدی دارد درحالــی کــه مــا بســياری از آن اطالعات 

ــث  ــی باع ــات اضاف ــت اطالع ــم و انباش ــاز نداري ــی را ني اضاف
ــم. ــان نروي ــات الزم خودم ــراغ اطالع ــود س می ش

وی در پايــان تاکيــد می کنــد: خانواده هــا بايــد يک ســری 
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــرار کنن ــود برق ــدان خ ــا فرزن ــاص ب ــط خ رواب
بســياری از جاهــای خالــی را در فرزنــدان خــود پــر کننــد. نبايــد 
طــوری باشــد کــه کــودکان بــه بهانــه اســترس زدايی بــه ســمت 
ــدارد. ــع ن ــودی در واق ــچ س ــه هي ــد ک ــباب بازی هايی برون اس

 در اينکــه چينی هــا چقــدر ســود مــادی از ايــن قضيه هــا 
ــا  ــز صرف ــدگان ني ــا واردکنن ــا يقين ــت؛ ام ــکی نيس ــد ش می برن
بــرای اينکــه اســترس مــردم کاهــش پيــدا کنــد، و آرامــش بــر 
جامعــه حاکــم شــود، اســپينر يــا اســباب بازی های مشــابه را بــه 

ــد. ــق نمی کنن ــازار تزري رگ ب
ــدگان  ــدگان، واردکنن ــوان توليدکنن ــاز نمی ت ــورت ب ــر ص در ه
و فروشــندگان را مقصــر دانســت چراکــه آن هــا کاری را انجــام 
می دهنــد کــه بايــد انجــام بدهنــد؛ ايــن مــردم هســتند کــه بايــد 

دقــت را در کنــار پــول الزمــه يــک خريــد بداننــد.
ــه از اســباب بازی قطــع  ــه ای ک ــه گون دســتگاه های فرهنگــی ب
ــد  ــان نمی آورن ــه مي ــاره ب ــی در اين ب ــند حرف ــرده باش ــد ک امي
جــز کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان کــه آن نيــز 
ــود را  ــباب بازی های خ ــه اس ــای جامع ــه هم پ ــل اينک ــه دلي ب
بــه روز نکــرده و همچنان شــکل و شــمايل قديمــی خــود را دارد، 

ــد. ــق عمــل نمی کن ــدان در جــذب مخاطــب موف چن
بــه ايــن فکــر کنيــم کــه اگــر جوانــان مــا در حــال کار و تــالش 
باشــند و حتــی بــرای خاريــدن ســر خــود فرصت نداشــته باشــند، 
ــا در  ــازار م ــن ب ــتانش در گرفت ــا هم دس ــپينر ي ــم اس ــاز ه ــا ب آي

دســت خــود موفــق خواهنــد شــد؟
عوامــل زيــادی دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا وســيله ای از 
ــد.  ــر خــود کن ــا را درگي ــان م ــد و دســت جوان ــا بياي آن ســر دني
کاش روزی برســد کــه هــر پديــده نوظهــور ابتــدا ذهــن، فکــر و 

ــد. ــود کن ــر خ ــه مان را درگي انديش
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ــه از آن  ــت ک ــهری اس ــوگاه ش  گل
ــاد  ــران ی ــدان« ای ــوان »دکل بن به عن
می شــود و بیــکاری و نیــاز معیشــتی 
ــه  ــن حرف ــمت ای ــه س ــان را ب جوان
پرحادثــه ســوق داده اســت؛ امــا 
ایــن مــردان آهنیــن در میــان انبوه 

فراموش شــده اند. مشــکالت 

هــر بــار کــه از دکل بــرق بــاال مــی رود، انــگار نبــردی را آغــاز 
می کنــد؛ نبــردی ميــان نــور و ظلمــت! روشــنايی کــه گاه بــه 
قيمــت جــان، حاصــل می شــود و چشــمان نگــران مــادری بــه 
اشــکی هميشــگی می نشــيند، همســری کــه رنــج تنهايــی بــر 
ســختی گــذران زندگــی اش افــزوده و هــراس کودکــی، گرفتار 

ــود. ــی می ش ــم يتيم ــب های ُپرغ ش
ــارزه ای کــه  ــد اســت؛ قهرمــان مب ــن زندگــی يــک دکل بن اي
ــر هــول و خطــر،  ــز، يــک زندگــی پ ــروزی اش ني دســتاورد پي

ــن اســت. ــده ای مبهــم و نامطمئ ــز و آين درآمــدی ناچي
ــدی  ــوگاه پيون ــا شــهر گل ــه ب ــه ای اســت ک ــدی حرف دکل بن
ــتر دکل  ــه بيش ــت ک ــوان گف ــرأت می ت ــه ج ــب دارد و ب عجي
ــه  ــت ک ــته اند؛ سال هاس ــهر برخاس ــن ش ــور از اي ــدان کش بن
ــهر، از  ــن ش ــان اي ــياری از جوان ــالل بس ــير رزق ح ــا مس تنه
مســير ُپرمخاطــره دکل بنــدی می گــذرد، اشــتغالی کم درآمــد، 
ناايمــن و پرخطــر کــه پايان بخــش زندگــی جوانــان ايــن شــهر 
شــده و نگرانــی مــادران، تنهايــی همســران و هراس کــودکان 

ــه نســل منتقــل می شــود. گلوگاهــی، نســل ب

lطعم غربت و مرارت
ــدای  ــر بلن ــاور، ب ــرزمين پهن ــن س ــه ای از اي ــرروز در گوش ه
ــتان های  ــا کوهس ــيع ي ــت های وس ــه در دش ــی ک دکل هاي
سرســخت، قــد می کشــند، دکل بنــدان طعــم غربــت را همــراه 

بــا مرارت هــای بی شــمار می چشــند.
بيــکاری و نيــاز معيشــتی مهم تريــن عاملــی اســت کــه 
جوانــان گلوگاهــی را بــه ســمت ايــن حرفــه می کشــاند؛ نيــاز 
مالــی، آن هــا را وادار بــه پذيــرش ســختی ها و مخاطــرات ايــن 
ــد  ــه درآم ــی دارد، ن ــه ايمن ــه ن ــه ای ک ــد، حرف ــه می کن حرف
ــرای  ــه آينــده ای مطمئــن... حتــی صنفــی هــم ب مناســب و ن

ــدارد. ــود ن حمايتشــان وج
ــرف  ــدش ح ــه از فرزن ــم ک ــوز ه ــا هن ــد دارد ام ــج فرزن پن
ــرگ  ــه داغ م ــر می شــود ک ــازه اســت، مگ ــد، داغــش ت می زن

ــود؟ ــگ ش ــد کمرن فرزن
ــر  ــر اث ــش را ب ــد جوان نگاهــش غمــی تمام نشــدنی دارد، فرزن
ــن  ــز در همي ــرش ني ــد ديگ ــت داده و فرزن ــدی ازدس دکل بن
حرفــه مشــغول اســت، می گويــد: مســئوالن وعــده می دهنــد 
امــا تاکنــون عملــی نشــده و نمی داننــد ايــن مــا هســتيم کــه 
ــويم. ــده می ش ــم وزن ــرروز می ميري ــان ه ــر فرزندانم ــه خاط ب

ــه  ــا ب ــز تنه ــکاران ني ــد: پيمان ــده می گوي ــادر داغ دي ــن م اي
ــدان مــا هســتند کــه  ــوده و ايــن فرزن فکــر ســود خودشــان ب
در ســخت ترين شــرايط و بــا حقــوق کــم  کار می کننــد و 

ــت. ــان نيس ــز در ام ــان ني جانش
وی در رابطــه بــا فرزنــد ديگــرش کــه هنــوز در ايــن شــغل کار 
می کنــد، می گويــد: هرچنــد دوری از فرزنــد ســخت اســت امــا 
اگــر الاقــل، اطمينــان داشــتيم کــه جانشــان درخطــر نيســت، 
خاطرمــان کمــی آســوده بــود، اکنــون تــا هــر بــار کــه زنــگ 
ــر از  ــم پ ــم و دل ــنوم، نگران ــالمتی اش را بش ــر س ــد و خب بزن

آشــوب اســت.

lنه ایمنی داریم و نه درآمد
ــه  ــت ک ــی اس ــدان گلوگاه ــی از دکل بن ــال دارد و يک 23 س
ــد و  ــاری می دان ــر ناچ ــی از س ــغل را انتخاب ــن ش ــاب اي انتخ
ــغل  ــود ش ــر نب ــه خاط ــربازی ب ــام س ــد از اتم ــد: بع می گوي
ديگــری وارد ايــن حرفــه شــده اســت. وی می گويــد: باوجــود 
مخاطراتــی کــه هرلحظــه در ايــن شــغل مــا را تهديــد می کند 
ــی  ــه ايمن ــتيم، ن ــروم هس ــز مح ــا ني ــای مزاي ــا از حداقل ه ام
داريــم و نــه درآمــد مناســبی کــه دلمــان بــه آن خــوش باشــد.

دکل بنــد ديگــر گلوگاهــی می گويــد: بــرای لقمــه ای نــان بــه 
ــم  ــی ه ــی صنف ــم و حت ــران می روي ــاط اي ــن نق دورافتاده تري
ــد، در  ــاع کن ــا دف ــات به حقمــان از م ــرای مطالب ــم کــه ب نداري
ــت  ــران درياف ــن کار، نگ ــودن اي ــاک ب ــقت و خطرن ــار مش کن
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــيم، حقوق ــد باش ــز باي ــود ني ــوق خ حق
ــغل در  ــن ش ــوق همي ــا حق ــه ب ــا و در مقايس ــرايط کاری م ش
ــی  ــا حت ــز اســت و بســياری از م ديگــر کشــورها بســيار ناچي

بيمــه هــم نيســتيم.
ــردان  ــترانده، م ــن نگس ــر زمي ــعله هايش را ب ــاب ش ــوز آفت هن
ــا  ــده و ب ــت به کار ش ــد و آرزو دس ــی از امي ــا دنياي ــن ب آهني
حداقــل امکاناتــی کــه بــرای ســرهم کــردن دکل هــای بــزرگ 
ــوند ــل کار می ش ــه مح ــد روان ــرات در اختياردارن ــرق و مخاب ب

ــای  ــل محدوديت ه ــه دلي ــوگاه ب ــتان گل ــت شهرس سال هاس
فــراوان از بيــکاری و عــدم اشــتغال بــرای جوانــان رنــج 
می بــرد و شــهروندان بــا مشــکالت فراوانــی درزمينــه اشــتغال، 
ــرم می کننــد و عــدم ايجــاد اشــتغال، بيــکاری  دســت وپنجه ن
ــه  ــه روی آوردن ب ــر ب ــق را ناگزي ــن مناط ــاکنان اي ــر، س و فق

ــرده اســت. ــدی« ک شــغل پرخطــر »دکل بن
ــان  ــه ميهم ــت ک ــال ها اس ــزی س ــکلت فل ــن اس »دکل«، اي
ــام مــردان  گلوگاهی هــا به عنــوان شــغل اول و آخــر اســت و ن
ــن اســکلت های  ــدی و ســاخت اي ــا دکل بن ــوگاه ب شــجاع گل
فلــزی آســمان خراش عجيــن شــده و کابــوس شــب و 

جامعــه ایـــران
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ــمان خراش  ــای آس ــه از دکل ه ــی ک ــاب مرگ ــان از طن روزش
ــه  ــی های کودکان ــا نقاش ــت ت ــزان اس ــرات آوي ــرق و مخاب ب
فرزندانشــان از دکل هــای بــزرگ، همــه و همــه بيانگــر 
ــتان  ــور در اس ــه از کش ــن منطق ــه در اي ــت ک ــی اس محروميت

ــت. ــدا اس ــدران هوي مازن
ــردان  ــترانده، م ــن نگس ــر زمي ــعله هايش را ب ــاب ش ــوز آفت هن
ــا  ــده و ب ــت به کار ش ــد و آرزو دس ــی از امي ــا دنياي ــن ب آهني
حداقــل امکاناتــی کــه بــرای ســرهم کــردن دکل هــای بــزرگ 
ــه محــل کار می شــوند. ــد روان ــرات در اختياردارن ــرق و مخاب ب
ــای  ــراه هميشــگی اســت و گرم ــرما برايشــان هم ــا و س گرم
ــتان های  ــای کوهس ــرمای طاقت فرس ــوب و س ــه جن 50 درج
ــدی جســتجو  ــش را در دکل بن ــه نان ــرای او ک ســرد کشــور ب
ــقت های  ــه مش ــار هم ــش در کن ــدارد؛ هدف ــی ن ــد فرق می کن
ايــن کار ســخت و طاقت فرســا، بــه دســت آوردن لقمــه نانــی 

ــواده اســت. ــرای خان حــالل ب
ــد  ــد چن ــای بلن ــن از دکل ه ــاال رفت ــر ب ــی فک ــا حت ــرای م ب
صدمتــری نگران کننــده و پراســترس اســت امــا جوانــان 
گلوگاهــی کــه بــه دکل بنــدان ايــران معروف انــد بــاال رفتــن 
ــت. ــوردن اس ــل آب خ ــی مث ــان به قول ــا برايش ــن دکل ه از اي
ايــن مــردان آهنيــن کــه بارهــا مــرگ، ســوختن و قطــع عضــو 
ــد ســال های ســال اســت  ــه چشــم ديده ان ــود را ب ــزان خ عزي
ــب در  ــتغال مناس ــرايط اش ــودن ش ــم نب ــل فراه ــه دلي ــه ب ک
ــن کار  ــه اي ــدران ب ــهر مازن ــرقی ترين ش ــوان ش ــوگاه به عن گل
مبــادرت می ورزنــد و صبــح کــه آفتــاب طلــوع نکــرده راهــی 
می شــوند و مراقــب آن هــا بــرای اينکــه قربانــی بعــدی شــغل 
مرگبــار و پرخطــر دکل بنــدی نباشــند؛ تنهــا دعــا و ســفارش 

ــت. ــان اس ــدان و خانواده هايش ــران، فرزن همس

l»بیمه« معضل همیشگی دکل بندان
ــت آوردن  ــه دس ــم ب ــد، غ ــد کار می کن ــای بلن روی دکل ه
ــان  ــره اش نماي ــواده از چه ــرای خان ــالل ب ــان ح يک لقمه ن
ــود  ــا خ ــال ب ــال های س ــه س ــکالتی ک ــود مش ــت و باوج اس
ــاره راهــی دکل بنــدی در جنــوب کشــور  ــه همــراه دارد، دوب ب
ــردد. ــه بازگ ــه خان ــت پر ب ــا دس ــه ب ــد اينک ــه امي ــود؛ ب می ش
ــا  ــو« يکــی از هــزاران گلوگاهــی اســت کــه ب »ســعيد موجرل
وجــود مشــکالت فــراوان همچنــان ايــن شــغل را مهم تريــن 
منبــع درآمــد خــود می دانــد. حــدود 15 ســال اســت در 
ــای  ــوش در گرم ــول خ ــه ق ــت و ب ــال اس ــه فع ــن زمين اي
ــز  ــوز تبري ــتخوان س ــرمای اس ــوب و در س ــای جن طاقت فرس
ــا کشــورهای حاشــيه  ــی ت ــه نان ــرای لقم ــی ب ــرده و حت کارک

خــزر رفتــه اســت، تنهــا چيــزی کــه در ايــن مــدت ديده نشــد؛ 
ــت. ــوده اس ــدان ب ــران و دکل بن ــوق کارگ حق وحق

وی کــه در يــک اتــاق و بــا کمتريــن امکانــات در حــال گــذران 
زندگــی بــا زن و فرزنــدان اســت، مهم تريــن مشــکل را بيمــه 
ــکاران اعــالم  ــع پيمان و عــدم تسويه حســاب مناســب و به موق
کــرد و بــه خبرنــگار مهــر گفــت: حــدود 15 ســال دکل بنــدی 
کــردم امــا درمجمــوع 5 ســال هــم بيمــه نــدارم و بســياری از 
ــه  ــی ارائ ــن اجتماع ــه تأمي ــا را ب ــه م ــت بيم ــکاران ليس پيمان

ــد. نکردن
موجرلــو بــا اشــاره بــه اعتبــارات تخصيص يافتــه در ســال های 
ــان  ــارد توم ــت: 14 ميلي ــوگاه گف ــتان گل ــه شهرس ــته ب گذش
ــک  ــا ي ــت ام ــاص ياف ــوگاه اختص ــتان گل ــه شهرس ــار ب اعتب
ريــال از ايــن اعتبــارات بــرای مــن و امثــال منــی کــه ســالهای 
ســال در گرمــا و ســرما کارکرديــم و اکنــون در برخی فصــول از 

ــدا نکــرد. ــم اختصــاص پي ــج می بري ــکاری رن بي
وی بــا اشــاره بــه عــدم تسويه حســاب کامــل بعــد از پايــان کار 
توســط برخــی از پيمانــکاران گفــت: از شــخص پيمانــکاری از 
ســال 80 تــا حــاال 4 ميليــون تومــان طلــب دارم و درمجمــوع 
ده هــا ميليــون تومــان از پيمانــکاران طلــب دارم امــا يــک ريال 

هــم تســويه نشــد.

lکارتی که برای ما نان نمی شود
وی بــا اعــالم اينکــه مشــکل بيمــه معضــل هميشــگی دکل 
بنــدان اســت در مــورد تشــکيل اتحاديــه هــم گفــت: اتحاديــه 
و شــرکت تعاونــی دکل بنــدان شــکل گرفته و کارت عضويــت 
بــرای مــا صادرشــده اســت امــا ايــن کارت کــه بــرای مــا نــان 
نمی شــود و مــا نيازمنــد تضميــن مناســب بــرای آينــده خــود 

هســتيم.
ــروم  ــد ب ــوان باي ــح و خروس خ ــد: از اول صب ــو می گوي موجرل
ــا  ــدون اســتراحت گاهــی ت ــرای دکل بنــدی و در زمســتان ب ب
غــروب مشــغول کار دکل بنــدی هســتيم و کوچک تريــن 
اشــتباه مســاوی بــا مــرگ مــا و عزيــزان همکارمــان اســت اما 

متأســفانه کمتريــن توجــه بــه ايــن قشــر شــده اســت.
ــی کاری در  ــان گلوگاه ــرای جوان ــی ب ــت وقت ــد اس وی معتق
شــهر خــودش فراهــم نيســت و وقتــی نــه جنــگل را داريــم و 
نــه دريــا را، چــاره ای جــز دکل بنــدی نداريــم امــا انتظــار داريم 
ــند و از دکل  ــود باش ــای خ ــول و قراره ــر ق ــر س ــئوالن ب مس

ــد. ــت کنن ــدان حماي بن
موجرلــو بــار ديگــر بــا اعــالم نارضايتــی از چگونگــی توزيع 14 
ــته  ــال های گذش ــدان در س ــارات دکل بن ــان اعتب ــارد توم ميلي

ــتی  ــار به درس ــن اعتب ــوارد اي ــی از م ــفانه در برخ ــت: متأس گف
ــا  ــيد و نه تنه ــق دار نرس ــق به ح ــی ح ــد و به نوع ــع نش توزي
ــش  ــا افزاي ــه روز ب ــه روزب ــد بلک ــرف نش ــا برط ــکالت م مش
جان باختــگان و مجروحــان دکل بنــدی بــر مشــکالت افــزوده 

می شــود.

ــور  ــازه های کش ــخت ترین س ــتن س lبرافراش
ــان گلوگاهــی بــه دســت جوان

ــوگاه  ــرق خــزر ســاحل گل ــی صنعــت ب رئيــس شــرکت تعاون
کــه بــرای حمايــت از دکل بنــدان چنــد وقتــی اســت فعاليــت 
خــود را آغــاز کــرده از روزهــای ســخت  کاری خــود در نيــروگاه 
ــای  ــراز دکل ه ــر ف ــارج از کشــور و ب ــوب کشــور، خ ــکا، جن ن

ــد. ــرات می گوي ــرق و مخاب ــف ب مختل
عباســقلی عظيمــی گلوگاهــی می گويــد: وقتی کــه بعــد 
ــون  ــال 62 تاکن ــد از س ــران رفتن ــا از اي ــالب خارجی ه از انق
جوانــان مــا نســل بــه نســل بــه ايــن کار مبــادرت دارنــد امــا 
باگذشــت 30 ســال از ايــن اشــتغال تنهــا چيــزی کــه عايدمان 
شــده تــرس از دســت دادن جوانانمــان، ســوخته شــدن و 
ــرق و  ــای ب ــر روی دکل ه ــان ب ــاد آن ــدن اجس ــناس مان ناش

ــت. ــراد اس ــت اف معلولي
وی ادامــه داد: برافراشــتن ســخت ترين ســازه های کشــور 
ــن  ــوی و اراده پوالدي ــازوی ق ــوان ب ــت و ت ــه دس ــواره ب هم
ــور  ــرق کش ــت ب ــی در صنع ــان گلوگاه ــرد و جوان ــردان م م
بــوده اســت و متأســفانه کمتريــن توجهــی به اين قشــر نشــده 
ــا  ــا حداقل ه ــا ب ــای م ــان و خانواده ه ــان جوان ــت و همچن اس

زندگــی می کننــد.
ــد در  ــه دکل بن ــود 220 جان باخت ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب عظيم
ــوگاه  ــدان گل ــهم فرزن ــت س ــد اس ــوگاه معتق ــتان گل شهرس
در ســازندگی نبايــد جنازه هــای ســوخته شــده فرزنــدان، 
چشــمان اشــک بار و دل هــای نگــران زن و فرزندانــی 
باشــد کــه همچنــان بــرای يک لقمه نــان نگاهشــان بــه 

اســت. بــرق  دکل هــای  و  آســمان خراش ها 
ــتری  ــش بيش ــا آرام ــا ب ــديم ت ــتان ش ــد: شهرس وی می گوي
ــا ســهم  ــم ام ــاش کني ــی و امرارمع ــه گذشــته زندگ نســبت ب
ــوخته  ــای س ــان جنازه ه ــدن هم ــتان ش ــن شهرس ــا از اي م
فرزندانمــان بــر روی دکل هــای برق و شــناخته نشــدن اجســاد 

ــه شهرســتانيم. ــان خــوش اســت ک ــان اســت و دلم آن
ــوگاه  ــرق خــزر ســاحل گل ــی صنعــت ب رئيــس شــرکت تعاون
ــورد  ــد دارد در م ــو دکل بن ــزار عض ــش از 2 ه ــون بي ــه اکن ک
چگونگــی توزيــع 14 ميليــارد تومــان اعتبــارات تخصيص يافته 
ــی از دکل  ــی برخ ــالم نارضايت ــد و اع ــراد دکل بن ــن اف در بي
ــده  ــيار تعريف ش ــدای کار بس ــغ در ابت ــن مبل ــت: اي ــدان گف بن
ــيم  ــه تقس ــر جان باخت ــن 69 همس ــه بي ــد ک ــرر ش ــود و مق ب
ــن 714  ــده بي ــزی انجام ش ــا برنامه ري ــت ب ــه درنهاي ــود ک ش
نفــر جان باختــه، معلــول، زخمــی و افــراد دکل بنــد توزيــع شــد 
ــان  ــون توم ــا 80 ميلي ــه تنه ــر جان باخت ــواده 69 نف ــه خان و ب

ــه تعلــق گرفــت. ــدون دريافــت مســتمری ماهان ب
ــری  ــتغال و به کارگي ــازی اش ــه بومی س ــان اينک ــی بابي عظيم
ــن  ــن از مهم تري ــغلی ايم ــه ش ــگان ب ــای جان باخت خانواده ه
انتظــار ايــن افــراد اســت، افــزود: فرزنــدان مــا روی ســيم های 
ــان  ــان همچن ــای آن ــا خانواده ه ــد ام ــام ش ــد و تم ــرق مردن ب
ــکم   ــا ش ــراد ب ــياری از اف ــتند و بس ــروم هس ــا مح از حداقل ه

ــد. ــن می گذارن ــر بالي گرســنه ســر ب
ــرای  ــی را ب ــگان فراوان ــه جان باخت ــتانی ک ــت: شهرس وی گف
ســازندگی کشــور تقديــم کــرده اســت اکنــون خــود نيازمنــد 
يــاری دوبــاره بــرای اشــتغال زايی بازمانــدگان جان باختــگان و 

ــد اســت. ــدان جدي ــرای بيمــه دکل بن ــالش ب ت
عظيمــی افــزود: خانواده هــای جان باختــگان دکل بنــدی 
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ــا گذشــت ســال ها  ــان ب ــن اجتماعــی همچن ــا تأمي ــوگاه ب گل
ــد و به نوعــی  ــوت همســران و سرپرستشــان مشــکل  دارن از ف
ــکاران  ــط پيمان ــه توس ــت بيم ــدم پرداخ ــک روز ع ــرای ي ب
و  شــد  داشــته  نگــه   بيمه شــان  اجتماعــی  تأميــن  در 

نمی شــود. پرداخــت  مستمری شــان 

lقصه  پر غصه  دکل بندان تمامی ندارد
فاطمــه کلبــادی از خانواده هــای دکل بنــدان گلوگاهــی 
ــی و  ــف رفاه ــات مختل ــه و خدم ــتن بيم ــه نداش ــت ک اس
اجتماعــی را از مشــکالت دکل بنــدان و خانواده هــای 
ــر  ــغلی پرخط ــدی ش ــد: دکل بن ــادآور ش ــت و ي ــان دانس آن
و اســترس زا اســت کــه بــا کوچک تريــن اشــتباه فــرد 
بــا خطــر مــرگ و معلوليــت روبــرو اســت و در زمــان 
ــان  ــارج درم ــای مخ ــد حداقل ه ــم نمی توان ــينی ه خانه نش

ــد. ــن کن ــود را تأمي ــی خ وزندگ
وی بــا اعــالم اينکــه اکنــون در هــر خانــه ای چنديــن 
ــت:  ــد گف ــادرت دارن ــدی مب ــه کار دکل بن ــان ب ــر از جوان نف
ــران در  ــدان و همس ــور فرزن ــا از حض ــای خانواده ه نگرانی ه
ــدان قصــه   ــوق دکل بن ــيدگی به حق وحق ــدم رس ــن کار و ع اي
ــدارد. ــی ن ــدان تمام ــرای دکل بن ــه ب ــت ک ــه ای اس ــر غص پ

کلبــادی بــا اعــالم اينکــه بارهــا اعــالم شــد کــه دولــت، بيمــه 
دکل بنــدان گلوگاهــی را حــل کــرده اســت، افــزود: بــر اســاس 
اعــالم گزارش هــا و اخبــار، ميلياردهــا تومــان به حســاب 
وزارت رفــاه واريــز شــد تــا خانــواده جان باختــگان زيرپوشــش 
قــرار بگيرنــد امــا دکل بنــدان مــا حتــی از حــق بيمــه به عنوان 
ــی  ــکاران در برخ ــد و پيمان ــم محروم ان ــق ه ــن ح ابتدايی تري

ــد. ــام نمی دهن ــکاری الزم را انج ــوارد هم م
وی گفــت: مهم تريــن انتظــار مــا از مســئوالن و دولــت، رفــع 
مشــکالت بيمــه ای دکل بنــدان و موظــف کــردن پيمانــکاران 
بــه پرداخــت مســتمری حــق بيمــه اســت کــه ســال ها اســت 

ــه می شــود. ــده گرفت ــه نادي ک

lچاره ای جز دکل بندی نداریم
ــوگاه هــم  ــد گل ــر عظيمــی از ديگــر خانواده هــای دکل بن اکب
بــا اشــاره بــه اينکــه از هــر خانــواده گلوگاهــی يــک يــا دو نفــر 
ــز  ــاره ای ج ــت: چ ــر گف ــه مه ــد، ب ــتغال دارن ــن کار اش ــه اي ب
ــوگاه  ــکاری در گل ــت اشــتغال و بي ــن وضعي ــا اي ــدی ب دکل بن

ــم. را نداري
آمدنــد و ســرمايه گذاری  داد: ســرمايه گذارانی  ادامــه  وی 
ــاق  ــوگاه اتف ــر در گل ــهرهای ديگ ــتغال زايی از ش ــد و اش کردن

ــدند. ــری نش ــوگاه به کارگي ــدان گل ــود فرزن ــا خ ــاد ام افت
ــا  ــرادران م ــدران و ب ــته پ ــر در گذش ــرد: اگ ــان ک ــی بي عظيم
ــن  ــه همي ــد و ب ــدی آمدن ــه دکل بن ــوادی ب ــطه بی س به واس
دليــل بــه ليســت بيمــه خــود توجــه نکردنــد و از 15 ســال بيمه 
ــون  ــد و اکن ــزارش ش ــی گ ــن اجتماع ــه تأمي ــال ب ــا 5 س تنه
ــادرت  ــدی مب ــه دکل بن ــان ب ــه راهش ــدان در ادام ــم فرزن ه
ــی و  ــالت تکميل ــه تحصي ــی ک ــتند فرزندان ــا هس ــد ام دارن
دانشــگاهی دارنــد و می تواننــد بــرای آبادانــی ايــن آب وخــاک 
در ســنگرهای ديگــری جــز دکل بنــدی بــه کار گرفتــه شــوند 
ــدران و  ــوخته پ ــدن س ــور، ب ــازندگی کش ــان از س ــا حقم و م

ــت. ــان نيس برادرانم
عظيمــی ادامــه داد: آری بــه قولــی مــا »دکل بنــد« زاده شــديم 
ــدران و برادرانمــان  ــا دکل بنــدی پ و نقاشــی و خــط اول مــا ب
ــه قــول  ــوده اســت و چــون عاشــق ايــن شــغل هســتيم و ب ب
ــا  ــون باشــی« م ــدم آن اســت کــه مجن شــاعر »شــرط اول ق
ــی از  ــدی جزي ــتيم و دکل بن ــغل هس ــن ش ــون اي ــم مجن ه
زندگــی عــادی مــا اســت امــا ايــن زندگــی ســخت و نفس گيــر 

مــا نيازمنــد توجــه ويــژه مســئوالن اســت.
ــور  ــای کش ــه در جای ج ــی ک ــون دکل بندان ــت: اکن وی گف
ــالش  ــرات ت ــرق و مخاب ــت در ب ــش و امني ــاد آرام ــرای ايج ب
دارنــد خــود از حداقل هــا محــروم مانده انــد و اميدواريــم 
ــا  ــه داد م ــط ب ــئوالن ذی رب ــی و مس ــن اجتماع ــت، تأمي دول

ــد. ــا نکنن ــد را ره ــای دکل بن ــند و خانواده ه برس

بــه گــزارش مهــر، بــا همــه تالش هــای انجام شــده 
ــته  ــدان درگذش ــه دکل بن ــری ب ــئوالن، بی مه ــط مس توس
و غفلــت از فراهــم کــردن حداقل هــای ايمنــی، دکل 
بنــدان را روزبــه روز در ورطــه جديــدی از مشــکالت گرفتــار 
ــا ناديــده گرفتــن  می کنــد و در مقابــل برخــی پيمانــکاران ب
ــدان و پرداخــت به موقــع حقــوق  ــه دکل بن حق وحقــوق اولي
ــود  ــای خ ــه فعاليت ه ــل ب ــر از قب ــرروز چابک ت ــا ه و مزاي

ادامــه می دهنــد.
ــی  ــد مل ــت از تولي آنچــه مهــم اســت ايجــاد اشــتغال و حماي
اســت و يقينــاً اگــر شــغلی مناســب وجــود داشــته باشــد، ايــن 
افــراد مجبور بــه ادامــه اشــتغال در شــغل پرخطــر دکل بندی و 

بــه خطــر انداختــن جــان خــود نخواهنــد شــد.
ايمنــی از مســائل مهــم در شــغل دکل بنــدی بــوده و ايــن در 
حالی اســت کــه خطــرات مختلــف عــدم اســتفاده از ايمنــی در 
ــرای جلوگيــری از برق گرفتگــی و ســقوط از  کار دکل بنــدان ب
ارتفــاع هــم  بارهــا تذکــر داده شــد و حــوادث مختلفــی در طول 
ــن کار، موجــب  ــا در اي ــش از 30 ســال اشــتغال گلوگاهی ه بي
فــوت 220 گلوگاهــی کــه برخــی سرپرســت خانــواده بودنــد در 

ايــن شهرســتان شــده اســت.
ــئوالن  ــط مس ــده توس ــف انجام ش ــای مختل ــود تالش ه باوج
ــه و  ــود کارخان ــوگاه، نب ــب در گل ــتغال مناس ــاد اش ــرای ايج ب
ــرقی ترين  ــوان ش ــتان به عن ــن شهرس ــدی در اي ــع تولي صناي
شــهر مازنــدران و شــهر مــرزی بــا اســتان گلســتان و ســمنان 

ــان اســت. دليــل رشــد آمــار بيــکاری جوان
بــه دليــل بی توجهــی درزمينــه ايجــاد اشــتغال پايــدار در ايــن 
نقطــه از اســتان مازنــدران، بســياری از مــردم در ايــن مناطــق 
ــه  ــرار معاشــخود در ادام ــرای ام ــان از ســر ناچــاری و ب همچن
ــر دکل  ــغل پرخط ــه ش ــت ب ــود دس ــدران خ ــاکان و پ راه ني
ــود در  ــوه موج ــای بالق ــفانه فرصت ه ــد و متأس ــدی می زنن بن
جنــگل، دشــت و دريــای شهرســتان گلــوگاه مورداســتفاده قرار 

نمی گيــرد.
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آســمان داغ و داغ تــر و بــر تعــداد   
ــزوده  ــا اف ــرم و طاقت فرس ــای گ روزه
می شــود هــر روز آبادی هــا و مــزارع 
بیشــتری خشــک و ســراب ها از دل 
کویــر ســبز می شــود؛ ایــن قصــه غمبار 
ایــن روزهــای مــادران کویراســت.

چنــد ســالی اســت اينجــا تابســتان زودتــر آغــاز می شــود، بادهای 
فصلــی داغ در جنــوب کرمــان دشــت های تفتيــده را بســيار زودتر 
از ســال های قبــل در برگرفتــه اســت و شــالق بلنــد بادهــای 120 
ــورده از  ــن زخم خ ــه ت ــل ب ــا از زاب ــن روزه ــز اي روزه سيســتان ني

ــورد. ــان می خ ــرق کرم ــالی ش خشک س
پديـده ماندگاری تابسـتان تـا نيمه های زمسـتان سـال 95 کرمان 
را تـا آسـتانه يکی از کـم آب ترين سـال های دهه هـای اخير پيش 
بـرد، بهـار هرسـال کوتاه تـر می شـود، آسـمان نيـز سال هاسـت 
نمی بـارد، ايـن داسـتان مختـص جنـوب و شـرق کرمـان نيسـت 
بلکـه همه پهنـه بزرگ ترين اسـتان کشـور درگير پديـده ای به نام 

بی آبـی و تغيير اقليم شـده اسـت.
حــاال ديگــر تنهــا دغدغــه مــردم تأميــن آب کشــاورزی و 
دامــداری در اســتانی کــه 42 درصــد مردمــش در روســتاها زندگی 
ــی  ــه چالش ــم ب ــرب ه ــن آب ش ــه تأمي ــت بلک ــد نيس می کنن

جــدی تبديل شــده اســت.

lثبــت دمــای 74 درجــه ای در شــهداد/ آغــاز 
ــردم ــبانه م ــی ش زندگ

بــا آغــاز فصــل تابســتان گرمــای هــوا در شهرســتان های 

ــت  ــت ثب ــده اس ــته ش ــتر از گذش ــان بيش ــتان کرم ــف اس مختل
دمــای 55 درجــه در شــرق کرمــان و 57 درجــه در جنــوب کرمان 
ــت  ــتانی اس ــم در اس ــر اقلي ــای تغيي ــه ای از چالش ه ــا گوش تنه
کــه روز گذشــته دمــای 74 درجــه هــم در آن ثبــت شــد و مــردم 
کويرنشــين در شــهداد کــه در مجــاورت کويــر مرکــزی زندگــی 
ــد. ــه کردن ــال را تجرب ــای س ــن روزه ــی از گرم تري ــد يک می کنن
ــردم  ــان، م ــتان کرم ــوا در اس ــای ه ــش افسارگســيخته دم افزاي
ــه  ــور ب ــاده را مجب ــتاهای دورافت ــتان ها و روس ــی از شهرس برخ
ــد  ــن مناطــق مجبورن ــاکنان اي ــرده اســت، س ــبانه ک ــی ش زندگ
ــاب  ــا غــروب آفت ــد و ب روزهــا را در خانه هــای خــود ســپری کنن

ــوند. ــارج ش ــا خ ــره از خانه ه ــور روزم ــام ام ــرای انج ب
ــع  ــده مناب ــب ش ــز موج ــر آب ني ــد تبخي ــودی درص ــير صع س
ــای فصــل  ــوند و چالش ه ــد ش ــم تهدي ــترس ه محــدود در دس
ــه آب در لوله هــای  ــه ای ک ــا در اســتان تشــديد شــود به گون گرم
آب آشــاميدنی نيــز در نيمــه روز بــه نقطه جــوش نزديــک 
می شــود ايــن در حالــی اســت کــه نوســان شــديد و قطــع بــرق 
ــزوده اســت. ــردم اف ــر مشــکالت م ــاده ب ــز در مناطــق دورافت ني

ــان  ــتان کرم ــاالی اس ــت ب ــا جمعي ــتای ب ــل 588 روس حداق
هم اکنــون بــا تانکــر آب رســانی می شــوند و افــت کيفيــت آب در 
شــهرهای بــزرگ نيــز باعــث بــروز مشــکالت متعــددی ازجملــه 

ــت. ــده اس ــه ش ــوی در جامع ــای کلي بيماری ه

lمعمای آرسنیک بی پاسخ ماند
پــس از کاهــش منابــع آبــی در کرمــان مســئوالن اســتان بــرای 
تأميــن آب مجبــور بــه اجــرای طرح هــای انتقــال آب حــوزه بــه 
حــوزه در داخــل گســتره جغرافيايــی اســتان شــدند امــا گــذر ايــن 
ــوص  ــی به خص ــای معدن ــر روی ذخيره گاه ه ــال ب ــوط انتق خط

معــادن مــس نگرانی هــا در خصــوص افزايــش وجــود آرســنيک 
در منابــع آبــی اســتان را افزايــش داده اســت.

ــی اســتان ها  ــان در شــورای عال ــردم کرم ــده م درحالی کــه نماين
ــود  ــود از وج ــای شــديد خ ــا نگرانی ه ــر باره ــای اخي طــی ماه ه
ــه ای  ــا آب منطق ــرده ام ــرح ک ــی را مط ــع آب ــنيک در مناب آرس
ــا چنــگ  اســتان، ضمــن رد ايــن نگرانی هــا تأکيــد کــرده کــه ب
ــه  ــت آب اســتان و آلودگــی آن ب ــوی کاهــش کيفي ــدان جل و دن

ــه اســت. آرســنيک را گرفت
باوجــود اجــرای پروژه هايــی ماننــد طــرح انتقــال حــوزه بــه حــوزه 
ــق،  ــای بی رم ــا بارندگی ه ــان ام ــمال کرم ــه ش ــارود ب آب از صف
ــتان را در  ــالی، اس ــه خشک س ــته و ادام ــه گذش ــه ده ــی س ط

آســتانه بحــران جــدی اجتماعــی قــرار داده اســت.
ــت  ــر اس ــور 240 ميلی مت ــی در کش ــط بارندگ ــه متوس درحالی ک
امــا سال هاســت ميــزان بارندگــی در بزرگ تريــن اســتان کشــور 
ــم  ــر ه ــی 128 ميلی مت ــی يعن ــدت بارندگ ــط بلندم ــه متوس ب

نرســيده اســت.
نتيجــه عــدم بارندگــی در اســتان، خشــک شــدن هکتارهــا بــاغ 
ــای  ــن فرصت ه ــه در روســتاهای اســتان و از دســت رفت و مزرع
اشــتغال زايی در روســتاها اســت حــاال اقتصــاد از روســتا بــه شــهر 

در کرمــان معکــوس شــده اســت.
بــا نگاهی بــه آمــار رشــد مهاجــرت در اســتان کرمــان به ســادگی 
ــيه  ــتاييان در حاش ــينی روس ــه حاشيه نش ــود ک ــاهده می ش مش
ــال های  ــی س ــان ط ــه کرم ــتان ازجمل ــزرگ اس ــهرهای ب ش
ــن  ــه اي ــت و ادام ــه اس ــد افزايش يافت ــش از 50 درص ــر بي اخي
رونــد موجــب شــده بســياری از روســتاهای اســتان کرمــان طــی 

ــوند. ــکنه ش ــی از س ــاًل خال ــر کام ــال های اخي س
وضــع به جايــی رســيده کــه روســتاييان حتــی آب آشــاميدن هــم 

چشمان پر اشک دخترکان کویر زیر سراب باران/ آسمان خاک می بارد

اسما محمودی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 11 | شماره 19 | مرداد 96

جامعــه ایـــران

ندارنــد و در برخــی مــوارد، کشــاورزان بــرای آبيــاری آب را با تانکر 
و صــرف هزينه هــای زيــاد بــه مــزارع منتقــل می کننــد، تــالش 
روســتاييان بــرای حفــظ کشــاورزی بــا چنــگ و دنــدان در حالــی 
ــد  ــح می دهن ــردم ترجي ــتاها م ــی از روس ــه در برخ ــه دارد ک ادام
بخشــی از باغ هــا و مــزارع را بــرای حفــظ باغ هــای ديگــر 
خشــک کننــد و ســهميه آب را بــه مــزارع محدودتــر اختصــاص 

دهنــد.
تمــام اين هــا در حالــی اســت کــه يک چهــارم باغ هــای 
کشــاورزی کشــور در اســتان کرمــان قرارگرفتــه کــه بــا توجــه به 

ــت. ــی اس ــاًل غيرمنطق ــتان کام ــران آب در اس بح
 

lتبدیل کشاورزان به کارگران روزمزد شهرها
تــالش بــرای ادامــه حيــات 42 درصــد مــردم اســتان کرمــان در 
روســتاها در حالــی ادامــه دارد کــه حــاال برخــی از مــردم به جــای 
ــزرگ  ــهرهای ب ــکار در ش ــزد بي ــران روزم ــه کارگ ــاورزی ب کش

تبديل شــده اند.
محمــد يکــی از اين کشــاورزان اســت کــه در يکــی از روســتاهای 
ــه  ــد ک ــد، محم ــی می کن ــان زندگ ــتان کرم ــمال اس ــد در ش زرن
ــه ارث  ــل ب ــل قب ــه نس ــل از س ــاورزی اش را حداق ــای کش باغ ه
بــرده اســت ايــن روزهــا بــرای تأميــن معــاش خانــواده اش روزهــا 
ــی  ــر اتوبوس ــد منتظ ــهر زرن ــه ش ــی ب ــی منته ــاده خاک ــب ج ل
ــتگاه  ــه ايس ــح وی را ب ــر روز صب ــت ه ــرار اس ــه ق ــد ک می مان

ــرد. ــی بب کارگــران فصل
وی می گويــد: ايــن روزگار تنهــا مختــص مــن و پســرانم نيســت 
بلکــه در روســتای مــا و روســتاها اطــراف صدهــا خانواده بــه دليل 

ــر تبديل شــده ايم. ــه کارگ خشــک شــدن قنات هــا از کشــاورز ب
محمــد کــه هنــوز دستانشــان پينه بســته بيــل و خيــش و شــخم 
ــگاه  ــده اش ن ــاغ خشک ش ــه ب ــدوه ب ــا ان ــت ب ــاورزی اس کش
ــه خانه هــای روســتايی اشــاره  ــد و افســوس می خــورد و ب می کن
می کنــد کــه هميــن چنــد ســال قبــل ساکنانشــان بــرای ادامــه 

زندگــی بــه شــهر مهاجــرت کردنــد.
خانه هــا تقريبــاً نيمــه ويرانــه شــده اند و پيرمــرد روســتايی 
ــه زودی  ــد ب ــد کــه بقيــه ســاکنان روســتاها هــم مجبورن می گوي

ــد. ــه شــهر مهاجــرت کنن ب
ــد  ــی ندارن ــوان مال ــر ت ــردم ديگ ــد: م ــتايی می گوي ــن روس اي
ــايد  ــم ش ــهر بروي ــه ش ــر ب ــد اگ ــتا بمانن ــد در روس ــه بتوانن ک
ــر  ــم، ديگ ــن کني ــوار را تأمي ــای خان ــی از هزينه ه ــم بخش بتواني
در روســتا جمعيتــی بــرای زندگــی باقــی نمانــده اســت. مدرســه 
ــا  ــم نيســت. روزگاری م ــی ه نيســت، کشــاورزی نيســت، زندگ
ــهر  ــم و در ش ــد می کردي ــا تولي ــت را در دامداری ه ــير و ماس ش
ــم  ــتا می آي ــه روس ــهر ب ــه از ش ــر روز ک ــاال ه ــم ح می فروختي

ــم. ــير بخري ــد ماســت و ش باي
از شـمال اسـتان به حاشـيه شـهر کرمـان به منطقـه اختيـار آباد و 
زنگـی آباد می رويم. علی منصوری کشـاورز پسـته کاری اسـت که 
بـه قول خـودش ديگـر آن ارج وقـرب گذشـته را نـدارد. زمين های 
پسـته اش در حال خشک شدن هسـتند و سـرمايه چندين ساله در 

مقابـل چشـمانش در حال نابودی اسـت.
ــد و  ــاره می کن ــئوالن اش ــده مس ــرا نش ــای اج ــه وعده ه ــی ب عل
ــروژه فاضــالب شــهر  ــام پ ــد از اتم ــه بع ــود ک ــرار ب ــد: ق می گوي
کرمــان آب پــس از تصفيــه بــه کشــاورزان حومــه شــهر کرمــان 
فروختــه شــود امــا ايــن آب هيــچ گاه به مــزارع نرســيد، چــون کاًل 

طــرح فاضــالب راکــد شــد.

lآلونـک سـازی روسـتاییان قدیـم و حاشیه سـازان 
ید جد

طــی يــک دهــه گذشــته بســياری از کشــاورزان در کرمان دســت 
ــک  ــه آلون ــدام ب ــان اق ــهر کرم ــه ش ــيده اند و در حوم از کار کش
ــد کــه  ــی می زن ــن حــرف را در حال ــی« اي ــد. »عل ســازی کرده ان
ــان باغــش را در دســتش می شــکند  شــاخه های خشــکيده درخت
ــل 15  ــد حداق ــان سه ســاله هســتند و باي ــن درخت ــد: اي و می گوي

ــدارد  ــاری وجــود ن ــرای آبي ــی ب ــد امــا چــون آب ســال ثمــر بدهن
مجبــور شــديم ايــن بخــش از بــاغ را خشــک کنيم کــه درختــان 

ده ســاله را حفــظ کنيــم.
ايــن کشــاورز بــا اشــاره بــه اينکــه ايــن وضعيــت کشــاورزان در 
رفســنجان، کرمــان، زرنــد و راور و ســيرجان اســت کــه 90 درصد 
ــار  ــن ب ــا چندي ــت: چاه ه ــد گف ــد می کردن ــران را تولي ــته اي پس
ــر  ــه 270 مت ــا ب ــی از چاه ه ــق برخ ــده اند و عم ــکنی ش ــف ش ک
رســيده و ديگــر امــکان کــف شــکنی وجــود نــدارد امــا آب دهــی 

بــه صفــر رســيده اســت.
ــده  ــور ش ــدازه ای ش ــای آب به ان ــی از چاه ه ــه داد: برخ وی ادام
ــب  ــه نص ــور ب ــاورزی مجب ــش کش ــتفاده در بخ ــرای اس ــه ب ک
آب شــيرين کن روی چــاه هســتيم امــا بــه دليــل آلودگــی 
ــرح  ــن ط ــرای اي ــی اج ــد حت ــی از پس مان ــت محيطی ناش زيس
ــه حــدی اســت کــه  ــد، ميــزان ســختی آب ب هــم مســکوت مان
در صــورت آبيــاری درختــان خشــک می شــوند. حــاال مــا بــا ايــن 
ــال پايتخــت پســته جهــان از  ــوی انتق ــم جل ــات می خواهي امکان
ــه  ــت ک ــن اس ــت اي ــا واقعي ــم ام ــکا بگيري ــه آمري ــران را ب اي
پســته کارانــی کــه در حــال حاضــر در دشــت های کاليفرنيــا کار 
می کننــد اکثــراً مهاجرانــی هســتند کــه از کرمــان بــه کاليفرنيــا 

رفتــه و ســرمايه های خــود را هــم برده انــد.

lاینجا مردم تالش می کنند زندگی کنند
ــمال  ــر از ش ــيار بدت ــردم بس ــان روزگار م ــتان کرم ــرق اس در ش
ــد،  ــی کنن ــد زندگ ــالش می کنن ــردم ت ــا م ــت، اينج ــتان اس اس
ــورت  ــا و به ص ــاميدن را از قنات ه ــی آب آش ــردم حت ــی از م برخ

ــد. ــن می کنن ــتی تأمي غيربهداش
امــا اينجــا مشــکل فقــط آب نيســت، تغييــر اقليــم روزگار مــردم 
را تيره وتــار کــرده اســت، هــر روز هفتــه حداقــل مــردم بــا يــک 
ــان  ــا زور طوف ــود ام ــت به گريبان می ش ــن دس ــان ش ــورد طوف م
ــان مــردم  ــان گريب شــن و ريزگردهــا بســيار بيشــتر اســت و چن
ــکالت  ــل مش ــه دلي ــر ب ــا نف ــه صده ــر هفت ــه ه ــرد ک را می گي

ــوند. ــی می ش ــز درمان ــی مراک ــی راه تنفس
ــر  ــور از نظ ــن مناطــق کش ــی از محروم تري ــرج يک ــگان و فه ري
ــات رفاهــی محســوب می شــوند در  وجــود زيرســاخت ها و امکان
ــه چشــم ها  ــاه نيســت بلک ــال رف ــتان ها کســی دنب ــن شهرس اي

ــرای زندگــی می گــردد. ــه ب ــات اولي ــال امکان ــه دنب ب
ــرات  ــق و تغيي ــن مناط ــوا در اي ــای ه ــد دم ــش بيش ازح افزاي
گســترده و ناگهانــی آب وهــوا داســتانی عجيــب را در ايــن مناطق 

ــم زده اســت. رق
زهــرا يکــی از زنــان روســتايی فهــرج اســت کــه روســتای محــل 

ــيالب از  ــط س ــی توس ــن و بی آب ــان ش ــی اش در اوج طوف زندگ
بيــن رفــت.

ــد و  ــاک می باري ــمان خ ــه از آس ــد: در روز حادث ــودش می گوي خ
ــا  ــتيم از خانه ه ــه نمی توانس ــود ک ــدی ب ــه ح ــان ب ــدت طوف ش
ــا مراجعــه بــه خانه هــا  خــارج شــويم امــا در اواســط روز دهيــار ب
گفــت کــه تــا چنــد ســاعت ديگــر بايــد روســتا را تخليــه کنيــم 

ــد. ــتا می رس ــه روس ــه زودی ب ــيالب ب ــرا س زي
ــون  ــرد چ ــول نمی ک ــئوالن را قب ــای مس ــن حرف ه ــی اي کس
ــا  ــی قنات ه ــود و حت ــده ب ــاران نباري ــال ها ب ــا س ــتای م در روس

ــيد. ــتا می رس ــه روس ــر ب ــا تانک ــد و آب ب ــده بودن خشک ش

ــا  ــن و ریزگرده ــان ش ــان طوف ــه از می ــیلی ک lس
ــد ــتا را بلعی روس

ــه  ــم و ب ــه کردي ــار روســتا را تخلي ــا اصــرار دهي ــت ب ــا در نهاي ام
باالدســت رفتيــم و در کمــال تعجــب ديديــم به يک بــاره 
ــان طوفــان شــن و ريزگردهــا وارد روســتا  ســيالب مهيــب از مي
شــد و همه چيــز را بــا خــود بــرد، برخــی از روســتاهای باالدســت 

ــدند. ــود ش ــی ناب ــتا به کل روس
ــاد امــا حــاال  ــه در بهمن مــاه ســال گذشــته اتفــاق افت ايــن حادث
اگــر ســری بــه روســتا بزنيــم حتــی يــک قطــره آب در قنات هــا 

ــرق  ــق ش ــی مناط ــدارد، در برخ ــود ن ــتا وج ــای روس و رودخانه ه
ــی  ــتان آب ــد و تابس ــيل می آي ــتان ها س ــان زمس ــوب کرم و جن
ــوز هــم در آســمان روســتا  ــا هن ــدارد. ام ــرای خــوردن وجــود ن ب

ــد. ــيد را گرفته ان ــور خورش ــوی ن ــا جل ريزگرده
هميــن زن روســتايی می گويــد: در روزهــای اخيــر شــدت گرمــای 
هــوا بــه حــدی اســت کــه خرماهــای نــارس نخلســتان ها تــا 40 
درصــد ريــزش کــرده اســت، ديگــر تــوان دامــداری و کشــاورزی 
نداريــم و بعــد از هــر بــار طوفــان شــن تمــام نخلســتان ها و حتــی 
حيــاط خانه هايمــان مملــو از شــن می شــود و بايــد بــا کاميــون و 
اجــاره کارگــر شــن ها را از روســتاها و نخلســتان ها خــارج کنيــم.

ــش  ــان افزاي ــد: ســطح شــن های روان گاهــی چن زهــرا می افزاي
ــم و  ــاز کني ــه را ب ــای خان ــم دره ــر نمی تواني ــه ديگ ــد ک می ياب

به ناچــار از پنجره هــا رفت وآمــد می کنيــم.

lمردهای ما درآمد ندارند/ نان را از شهر می خریم
زهــرا ادامــه می دهــد کــه خيلی هــا از روســتاها مهاجــرت 
کرده انــد، مــزارع رهــا شــده و ديگــر دامــداری وجــود نــدارد چــون 
ــا  ــده اند. مرده ــا تلف ش ــد ي ــروش رفته ان ــا ف ــا ي ــی دام ه از بی آب
ــی  ــتا زندگ ــم در روس ــر نمی تواني ــد ديگ ــد ندارن ــم کار و درآم ه
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کنيــم و هــرروز وضــع بدتــر می شــود. در روســتا اکثــراً پيرمردهــا 
باقی مانده انــد و جوان ترهــا بــه شــهر مهاجــرت کرده انــد، 
ــيم  ــانس باش ــر خوش ش ــم و اگ ــهر می خري ــم از ش ــان را ه نانم

ــم. ــان می پزي ــم و ن ــداری می کني ــی آرد خري ــک گون ي
ــا  ــن و ريزگرده ــای ش ــری از طوفان ه ــتايی، دل پ ــن زن روس اي
ــان  ــود، کودکانم ــته می ش ــراً بس ــتا اکث ــد: راه روس دارد و می گوي
بيماری هــای تنفســی گرفته انــد و هميشــه صــدای ســرفه 
می آيــد، آب خــوردن نداريــم و مــواد غذايــی را از شــهر 
ــم. ــتا نداري ــدن در روس ــرای مان ــی ب ــر دل خوش ــم، ديگ می خري

در جنـوب کرمـان وضع بهتر از شـرق اسـتان نيسـت، بزرگ ترين 
جلگـه حاصلخيـز اسـتان و جنـوب شـرق کشـور ايـن روزهـا بـه 

بزرگ تريـن دشـت سـوخته کشـور تبديل شـده اسـت.
نمــاد خشک ســالی در جنــوب کرمــان جازموريــان اســت، 

خشک شــده اند. حــاال  جازهايــش  کــه  جازموريانــی 
ــت،  ــان اس ــتان کرم ــز اس ــوزه آبري ــن ح ــان بزرگ تري جازموري
از  پــس  امــا  بــود  خشک شــده  مدت هــا  کــه  باتالقــی 
ــد از  ــره بع ــان باالخ ــتان کرم ــوب اس ســيالب های گســترده جن
20 ســال آب بــه جازموريــان رســيد امــا شــدت گرمــای هــوا بــه 
حــدی اســت کــه کارشناســان پيش بينــی کرده انــد ايــن باتــالق 

ــود. ــک می ش ــر خش ــل تبخي ــه دلي ــده ب ــاه آين ــی دو م ط
بســياری از روســتاها بــه حــال خــود رهاشــده اند، جازموريــان کــه 
بــه بزرگ تريــن مراتــع ايــران و قطــب توليــد دام شــهرت داشــت 
ــراگاه شــترها تبديل شــده اســت. برخــی از عشــاير  ــه چ ــاال ب ح
نيــز کــه هنــوز در ايــن منطقــه باقی مانده انــد بــه ســاربانان شــتر 

تبديل شــده اند.
ــای  ــار باده ــتان زودرس در کن ــوا و تابس ــد ه ــای بيش ازح گرم
ــياری از  ــد و بس ــم داده ان ــت ه ــه دست به دس ــديد و داغ منطق ش

ــد. ــق کرده ان ــه حري ــوب را طعم ــتان های جن نخلس

lمحرومیتی که مضاعف شد
ــهره  ــش ش ــری و محروميت ــتاهای کپ ــه روس ــان ب ــوب کرم جن
ــر از گذشــته  ــا خشک ســالی بدت اســت، محروميتــی کــه حــاال ب
ــی در  ــا لباس هــای محل ــرکان آفتاب ســوخته ب شــده اســت دخت
ــا لب هــای خشــک در  گرمــای طاقت فرســای جنــوب کرمــان ب
ــار  ــار از کن ــه ای يک ب ــه هفت ــی هســتند ک ــای آب انتظــار تانکره
ــتا  ــط روس ــر وس ــذرد و تانک ــان می گ ــل زندگی ش ــتای مح روس

را آب می کنــد.
زنــان روســتايی ظــرف بــه دســت در انتظــار ســهميه آب خــوردن 
ــه  ــری ب ــه کپ ــار درب خان ــردی در کن ــتند و پيرم ــه هس روزان
ســتونی چوبــی تکيــه داده و بــه بســتر رودخانــه خشــکی کــه از 

ــد  ــا چن ــه ای کــه ت ــده، رودخان ــره مان ــار روســتا می گــذرد خي کن
ــد و  ــدار می ش ــش بي ــدای خروش ــا ص ــا ب ــل صبح ه ــال قب س
ــان آب در  ــا کــف دســت کودکــی باريکــه جري ــوان ب حــاال می ت

ــر داد. ــه را تغيي ــير رودخان ــنگ های مس ــه الی س الب
کرمـان بـا بحـران جـدی بی آبـی مواجـه اسـت بحرانـی کـه اگر 
رفـع نشـود بـه زودی يکـی از بزرگ تريـن بحران هـای اجتماعـی 
و مهاجـرت را در اسـتان رقـم خواهـد زد. بااين وجـود بزرگ تريـن 
پـروژه انتقـال آب به اسـتان کرمان يعنـی انتقال آب از بهشـت آباد 
بـه کرمـان به کلـی متوقف اسـت و هيـچ راه حل جايگزينـی به جز 
صرفه جويـی در مصـرف آب در مقابـل مهم تريـن چالـش ايـن 

روزهـای کرمـان قـرار نگرفته اسـت.
مديرعامــل آب و فاضــالب روســتايی اســتان کرمــان در خصوص 
ــا  ــان ب ــد: کرم ــان می گوي ــتان کرم ــت آب اس ــن وضعي آخري
ــی  ــرات اقليم ــود آب و تغيي ــالی و کمب ــدی خشک س ــل ج معض
ــر  ــم ب ــديد ه ــای ش ــال و گرم ــتان امس ــت و تابس ــه اس مواج

ــت. ــزوده اس ــکالت اف مش
علـی رشـيدی بـا اشـاره بـه برداشـت های بی رويـه از منابـع آب 
زيرزمينـی گفت: بسـياری از ايـن منابع حاال ازدسـت رفته اسـت و 
با فرونشسـت دشـت ها، آلودگـی منابع محـدود، هدر رفـت آب در 
بخش هـای مختلف و شـور شـدن بيش ازحـد آب مواجه هسـتيم.

»در کرمــان ســاالنه متوســط بارش هــای 128 ميلی متــر 
اســت«، رشــيدی بــا بيــان ايــن جملــه می گويــد: هميــن ميــزان 
ــا مصــرف  ــن نمی شــود ام ــز برخــی از ســال ها تأمي بارندگــی ني
ــان  ــه نش ــت ک ــبانه روز اس ــر در ش ــرد 256 ليت ــر ف ــرای ه آب ب
از الگــوی اشــتباه مصــرف دارد. در بخش هــای غيــر شــرب 
ــد آب  ــه 92 درص ــاورزی ک ــاًل در کش ــت مث ــر اس ــت بدت وضعي
ــه خــود اختصــاص داده اســت 70 درصــد  موجــود در اســتان را ب

ــی رود. ــدر م ــنتی ه ــاورزی س ــل کش ــه دلي آب ب
وی بــه کمبــود شــديد آب در مناطــق روســتايی جنــوب و شــرق 
ــده  ــعی ش ــود س ــزود: بااين وج ــرد و اف ــاره ک ــان اش ــتان کرم اس
ــل  ــه حداق ــع موجــود مشــکالت ب ــت مناب ــا مديري ــه ب اســت ک

ــد. ممکــن کاهــش ياب
وی بــه تعــداد بــاالی روســتاها در اســتان کرمــان اشــاره کــرد و 
افــزود: مشــکل تأميــن آب و منابــع محــدود در اســتان بــه دليــل 
خشک ســالی تشــديد شــده اســت، يک ميليــون و 260 روســتايی 
ــا  در اســتان کرمــان کــه شــغل اکثــر آن هــا کشــاورزی اســت ب
ــا  ــم ب ــعی کرده اي ــال س ــده اند. بااين ح ــه ش ــدی مواج ــش ج چال
ــه حداقــل  اجــرای طرح هــای توســعه ای مشــکالت موجــود را ب

ممکــن برســانيم.
وی بــا اشــاره بــه شــوری آب در 265 روســتا گفــت: برداشــت های 

بی رويــه از منابــع آب زيرزمينــی موجــب شــده تعــادل بيــن منابع 
شــور و شــيرين دچــار لطمــه شــود و بايــد بــا اختصــاص اعتبــار 

موردنيــاز مشــکل ايــن روســتاها را رفــع کــرد.

lبحران آب در کرمان جدی است
معــاون امــور عمرانــی اســتانداری کرمــان بحــران آب در کرمــان 
را جــدی دانســت و اظهــار کــرد: کرمــان در رده اســتان های گــرم 

و خشــک اســت.
ــان را  ابوالقاســم ســيف الهــی متوســط بارندگــی در اســتان کرم
129 ميلی متــر عنــوان و تصريــح کــرد: 800 ميليــون مترمکعــب 

بيــالن منفــی در اســتان کرمــان را شــاهد هســتيم.
ــان را  ــران آب در کرم ــش بح ــرای کاه ــات ب ــی از اقدام وی يک
اجــرای طــرح هميــاران آب عنــوان کــرد و گفــت: ايــن طــرح از 
ــاری 980  ــال ج ــدای س ــا ابت ــده و ت ــی ش ــش اجراي ــال پي دو س

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــب صرفه جوي ــون مترمکع ميلي
سـيف الهـی بـا اشـاره بـه اينکـه 95 درصـد آب اسـتان در بخش 
کشـاورزی مصـرف می شـود، گفـت: ايـن نکتـه نيز حائـز اهميت 
اسـت کـه بخـش زيـادی از آب در بخـش کشـاورزی بـه دليـل 
اسـتفاده از روش هـای غرقابـی هـدر مـی رود و بايد کشـاورزان به 
سـمت اسـتفاده از سيسـتم های آبياری مکانيزه سـوق داده شـوند 
کـه البتـه اقدامات خوبـی در ايـن خصـوص انجام شـده به گونه ای 
کـه رتبـه نخسـت اجـرای طرح هـای آبياری تحت فشـار در سـال 

گذشـته بـه کرمـان اختصـاص يافت.

lخســارت های خشک ســالی به ســادگی قابــل 
جبــران نیســت

معــاون امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان از عــدم پرداخــت 
ــی  ــوان يک ــزه به عن ــاری مکاني ــتم های آبي ــرای سيس ــع ب مناب
ــزود:  ــرد و اف ــام ب ــاران آب ن ــر ســر راه طــرح همي از مشــکالت ب
بــرای حــل ايــن مشــکل بــه مــردم اعــالم شــد کــه بــا اســتفاده 
از هزينــه شــخصی نســبت بــه تجهيــز مــزارع و باغــات خــود بــه 
سيســتم آبيــاری تحت فشــار اقــدام کــرده و بعــد از تأميــن منابــع 

ــران شــود. ــه کــرد آن هــا جب ــغ هزين ــی مبل مل
ــان از  ــاورزی کرم ــد آب کش ــن 99 درص ــه تأمي ــاره ب ــا اش وی ب
آب هــای زيرزمينــی افــزود: ايــن امــر شــاخص منفــی در اســتان 

ــه شــمار مــی رود. کرمــان ب
ــد و در  ــار درص ــرب را چه ــش ش ــرف آب در بخ ــزان مص وی مي
بخــش صنعــت يــک درصــد ذکــر کــرد و ادامــه داد: بارش هــای 
خوبــی در ســال گذشــته و اوايــل ســال جــاری شــاهد بوديــم امــا 
ــدازه ای  ــی به ان ــفره های آب زيرزمين ــه س ــارت ها ب ــی خس برخ

ــت. ــر نيس ــا جبران پذي ــا بارش ه ــه ب ــت ک اس

10l هزار چاه غیرمجاز در کرمان وجود دارد
ســيف الهــی از وجــود 10 هــزار حلقــه چــاه غيرمجــاز در اســتان 
ــا در  ــن چاه ه ــده ای از اي ــش عم ــزود: بخ ــر داد و اف ــان خب کرم
دولــت گذشــته حفرشــده اند و متأســفانه اکنــون بــرای برخــورد بــا 

آن هــا هــم بــا موانــع قانونــی مواجــه هســتيم.
وی بحــران آب را در حاشيه نشــينی مؤثــر دانســت و گفــت: 
مــردم روســتاها بــه دليــل کمبــود آب راهــی شــهرها شــده و بــه 
حاشيه نشــينی روی آورده انــد کــه ايــن مســئله مشــکالت زيــادی 

ــال دارد. ــه دنب را ب
معــاون اســتاندار کرمــان بــا تأکيــد بــر لــزوم کاشــت محصــوالت 
ــت: زرشــک،  ــاال گف ــی ب ــم و بازده ــی ک ــاز آب ــا ني کشــاورزی ب
چــای تــرش، به ليمــو و زعفــران از جملــه کشــت های جايگزيــن 

در اســتان کرمــان هســتند.
ــد  ــار س ــته چه ــال گذش ــتان س ــه در زمس ــود ک ــه می ش گفت
ــا  ــت ام ــده اس ــری ش ــل آبگي ــورت کام ــاً به ص ــان تقريب کرم
حقيقــت ايــن اســت کــه ســدها تنهــا حــدود يــک درصــد نيــاز 
آبــی اســتان را تأميــن می کننــد و بی آبــی ســايه بحرانــی شــديد 

ــتان گســترده اســت. ــردم اس ــر م ــر س را ب
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احساســات عمومــی در حالــی مجازات  
ــد  ــال می کن ــی را دنب ــا اصالن ــل آتن قات
ــواده ایــن کــودک  کــه سرنوشــت خان
و قاتــل، بعــد از ایــن جنایــت هولنــاک 
ــات  ــوده و تبع ــام ب ــه ای از ابه در هال
دارد. ادامــه  همچنــان  آن  روانــی 

در ســه ماهه نخســت ســال جــاری 126 گــزارش کــودک آزاری 
ــه  ــکاس يافت ــل انع ــتی اردبي ــی بهزيس ــس اجتماع ــه اورژان ب

اســت.
ــور اجتماعــی بهزيســتی اســتان بخــش  ــاون ام ــر مع ــه تعبي ب
ــه آزارهــای جســمی کــودکان  اعظمــی از گزارشــات مربــوط ب
اســت امــا در بيــن آن هــا آزار جنســی نيــز گزارش شــده اســت.
ســؤال اينجاســت کــه چــرا از ميــان کودکانــی کــه آزار جنســی 
ــه را  ــه روح و روان جامع ــش از هم ــا بي ــتان آتن ــد داس می بينن

اندوهگيــن کــرد؟
ــن، در  ــت والدي ــايه غفل ــه در س ــی ک ــتان کودکان ــابه داس مش
ــدن  ــم ش ــوع فراه ــا و در مجم ــی و بی توجهی ه ــايه ناآگاه س
ــه کــررات  ــی می شــوند، ب ــرای شــيطان صفتان قربان شــرايط ب

ــود. ــنيده می ش ش
چه داســتان گم شــدن پســر بچــه ای در خلخــال درســت در روز 
طبيعــت که هيچــگاه خبــر يافتــن وی اعــالم نشــد و دختربچه 
ســه ســاله ای کــه بــه خاطــر انتقــام از پــدر توســط عمــوی خود 
بــا بيــل از کمــر بــه دو نصــف شــد بــه مراتــب تــکان دهنده تــر 

اســت.
ــوم،  ــره معص ــرد ورای چه ــا ک ــا را ورد زبان ه ــه آتن ــا آنچ ام
شــوخ و دوست داشــتنی و جنســيت وی، انتظــار 20 روزه ای بــود 

کــه امــان از همــه بريــد.
آتنــا 20 روز چشــمان يــک اســتان و يــک کشــور را در انتظــار 
ــد از  ــا بع ــناختند ام ــروز نمی ش ــا دي ــا او را ت ــت. خيلی ه گذاش
مفقــود شــدن ناباورانــه ايــن طفــل ســاعت ها پــای در خانــه اش 

نشســتند و گريســتند.
امــروز آتنــا در خــاک آرميــده امــا حواشــی تمامــی  اعتراضــات 
ــت.  ــل اس ــه غاف ــک نکت ــل از ي ــام از قات ــرای انتق ــق ب ــه ح ب
اينکــه سرنوشــت مــادر، پــدر و خواهــر آتنــا و همچنيــن 
سرنوشــت همســر و فرزنــدان قاتــل آتنــا بعــد از ايــن جنايــت 

ــود؟ ــد ب ــه خواه ــاک چ هولن

ــن  ــرای یافت ــا و التهــاب 20 روزه ب ــودی آتن lمفق
ــودک ک

اوايــل تيــر ماه يعنــی روزهــای گــرم تابســتان و آغــاز تعطيالت 
مدرســه بــود کــه خبــر گــم شــدن آتنــا اصالنــی دختــری هفت 

ســاله بــه داليــل نامعلــوم از رســانه ها انعــکاس يافــت.
ــه احتمــال   شــايد در ابتــدا مفقــود شــدن يــک کــودک کــه ب
ــاب  ــراد ناب ــار اف ــا گرفت ــه و ي ــه اشــتباه رفت ــه را ب قــوی راه خان
ــر  ــه زودی خب ــود ب ــرار ب ــود و ق ــورد توجــه نب ــدان م شــده چن
يافتــن وی نيــز اعــالم شــود امــا وقتــی جســتجوی تيــم هــای 
کارشناســی، کارآگاهــان تخصصــی و نيروهــای ويــژه انتظامــی 

ــه درازا کشــيد، دل هــا نگــران آتنــا شــد. ــه مــدت 20 روز ب ب
ــه مشــکل اخالقــی، تنهــا  ــه اختــالف حســاب شــخصی و ن ن
کودکــی معصــوم بــه يکبــاره ناپديــد شــده و بــه هــر کجــا و هر 

ــود. ــری از او نب ــد خبــری و اث کــه ســر می زدن
ــه  ــود ک ــه ب ــن دختربچ ــدن اي ــود ش ــت در روز 20 ام مفق درس
در کمــال نابــاوری مســئوالن شهرســتانی از کشــف جســد وی 

خبــر دادنــد و تمامــی اميدهــای مــردم اردبيــل بــه افســوس و 
خشــم تبديــل شــد.

ــق اعــالم دادگســتری  ــن دختربچــه کــه مطاب ــل اي شــيوه قت
ــود و نحــوه  ــراه ب ــت جنســی هم ــا آزار و اذي ــل ب ــتان اردبي اس
ــپس در  ــتی و س ــاک دس ــک س ــد در ي ــردن جس ــان ک پنه
ــه درد آورد. ــه را ب ــل، دل هم ــگ قات ــج پارکين بشــکه ای در کن

ــل  ــازه قات ــزل و مغ ــل من ــی در مقاب ــات و تجمع هاي اعتراض
شــکل گرفــت. شيشــه هايی شکســته شــد و شــعارهايی از ســر 

ــی و افســوس ســر داده شــد. ناراحت
ــا  ــی ب ــا در حال ــی افســوس و حســرت از دســت دادن آتن تمام
ــل  ــه بســياری از معترضــان غاف ــد ک ــه می ش ــات تخلي هيجان
بودنــد کــه در منــزل قاتــل همســر و فرزنــدان وی هــم 

ــد. ــکونت دارن س
همســری کــه شــوهر وی بــه ارتــکاب قتــل بازداشــت اســت و 

فرزندانــی کــه بــه پدرشــان قاتــل خطــاب می شــود.

lاعتراضاتــی کــه مانعــی بــرای طــی رونــد 
قانونــی پرونــده شــد

در آن مقطــع فرمانــدار پارس آبــاد بــا ابــراز تأســف از بــروز ايــن 
حادثــه اقداماتــی از جملــه تجمــع بــه بهانــه همــدردی را مانعی 
ــار  ــت: انتظ ــت و گف ــده دانس ــی پرون ــد قانون ــی رون ــرای ط ب
مــی رود مــردم بــا رعايــت آرامــش اجــازه طــی مســير قانونــی 

پرونــده را بدهنــد.
اکبــر صمــدی بــا تأکيــد بــه اينکــه خواســته تمامــی نيروهــای 
ــه  ــالم ب ــودک س ــن ک ــه اي ــود ک ــن ب ــی اي ــی و قضاي انتظام
ــن آرزو  ــفانه اي ــرد: متأس ــه ک ــردد، اضاف ــواده بازگ ــوش خان آغ
محقــق نشــد و بررســی ها نشــان می دهــد پرونــده دارای ابعــاد 

ــده اســت. پيچي
ــاد دســتگاه قضايــی عــزم خــود را  ــدار پارس آب ــه گفتــه فرمان ب
جــزم کــرده کــه بــدون کمتريــن تأخيــری پرونــده را رســيدگی 

کــرده و احــکام آن صــادر شــود.
مطابــق اظهــارات صمــدی دســتگاه قضايــی از ابتدا بــه صورت 
جــدی پــای ايــن پرونــده بــوده و هــر چنــد آرزوی زنــده يافتــن 
کــودک محقــق نشــد امــا در کشــف ابعــاد ايــن پرونــده پيچيده 

ــالش می شــود. ــت ت ــا جدي ب
ــق  ــش و منط ــا آرام ــهروندان ب ــی ش ــه برخ ــود اينک ــا وج ب

ــازی  ــای مج ــد، در فض ــپری می کنن ــا را س ــار آتن ــدوه سرش ان
اظهارنظرهايــی نامتعــارف همچنــان شــنيده می شــود.

تــا جايــی کــه دادســتان عمومــی و انقــالب اردبيــل در پاســخ 
ــانه  ــاب رس ــع از اصح ــر واق ــای غي ــی اظهارنظره ــه برخ ب

ــد. ــدام کنن ــار اق ــار اخب ــه انتش ــبت ب ــت نس ــا دق ــت ب خواس
ناصــر عتباتــی بــا تأکيــد بــه اينکــه رونــد رســيدگی بــه پرونــده 
ــی  ــتگاه قضاي ــرد: دس ــه ک ــت، اضاف ــه اس ــری محرمان کيف
ــته و  ــده داش ــيدگی پرون ــد رس ــتمری از رون ــانی مس اطالع رس
انتظــار مــی رود رســانه ها و شــهروندان از نشــر اخبــار غيــر واقــع 

پرهيــز کننــد.
ــت در  ــام درس ــا در مألع ــل آتن ــدام قات ــه اع ــاری از جمل اخب
وضعيتــی کــه پرونــده هنــوز در دســت بررســی اســت، اعــالم 
نظرهــای غيــر کارشناســی در خصــوص نيــت قاتــل که بيشــتر 
بــه محکــوم کــردن دختــر هفــت ســاله ارتبــاط داشــته و برخی 
اظهــارات در خصــوص نحــوه قتــل وی از جملــه اخبــاری بــوده 
ــدوه  ــی و ان ــانه ای در تلخ ــواری رس ــرده موج س ــالش ک ــه ت ک

ماجــرای آتنــا داشــته باشــد.
 

ــی  ــا در زندگ ــل آتن ــی قت ــیب روان ــت از آس lغفل
ــواده اش خان

ــق  ــی دقي ــکافی و بررس ــد، کالبدش ــف جس ــد از کش ــا بع آتن
ــه خــاک ســرد  کارشناســان و متخصصــان پزشــکی قانونــی ب

ــد. ــپرده ش س
ــييع جنازه وی  ــم تش ــادی در مراس ــهروند پارس آب ــزاران ش ه
حاضــر شــدند. بــار ديگــر اظهــارات و شــعارهايی طــرح شــد و 
در ايــن ميــان تــالش دســتگاه قضايــی بــرای مديريــت فضای 

حادثــه و طــی رونــد قانونــی پرونــده بــود.
تــب آتنــا هنوز بــر پيشــانی مــردم ايــران ســرد نشــده امــا آنچه 
مــورد غفلــت اســت سرنوشــت خانــواده آتنــا بعــد از انبــوه غمی 
اســت کــه از دســت رفتــن ناگهانــی آتنــا در قلبشــان بــر جــای 

گذاشــته اســت.
مديــرکل بهزيســتی اســتان اردبيــل تصريــح کــرد: حادثــه آتنــا 
اصالنــی موجــب تأســف و تأثــر همــگان شــده و آســيب جــدی 

بــه خانــواده وی وارد ســاخته اســت.
ــر  ــن دخت ــواده اي ــا خان ــدردی ب ــراز هم ــا اب ــتاری ب ــزاد س به
ــن  ــل اي ــت و قت ــی آزار و اذي ــرد: در پ ــح ک ــال تصري خردس

داستان آتنا زخمی بر روان خانواده  قربانی/ دردناک تر موج سواری هاست

 ونوس بهنود
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ــا  ــواده آتن ــت خان ــروری اس ــک ض ــودک بی ش ک
تحــت حمايت هــای روانــی اجتماعــی قــرار گيرنــد.
وی تأکيــد کــرد: هم اکنــون نيــز حمايت هــای 
روانــی اجتماعــی بــا اعــزام تيــم هــای روان شــناس 
ــه  ــواده ب ــت خان ــا بازگش ــک ت ــده و بی ش ــاز ش آغ

ــت. ــد داش ــه خواه ــادی ادام ــی ع زندگ

ــل  ــواده قات ــت خان ــه سرنوش ــی ب lبرخ
نــد جه ا بی تو

عــالوه بــر خانــواده آتنــا، آســيب روانــی جــدی بــه 
خانــواده قاتــل وی نيــز وارد شــده اســت. شــهروندان 
ــزل وی تجمــع کــرده  ــل من معترضــی کــه در مقاب
ــن  ــه اي ــی ب ــايد توجه ــد ش ــر می دادن ــعار س و ش
ــرای همســر  ــودن ب ــل ب موضــوع نداشــتند کــه قات
ــواده  ــی خان ــد زندگ ــر می توان ــان عم ــا پاي ــدر ت و پ

ــل را دچــار مشــکل ســازد. قات
مديــرکل بهزيســتی اســتان در ايــن خصــوص 
ــت  ــه سرنوش ــرا ب ــن ماج ــفانه در اي ــت: متأس گف

خانــواده قاتــل توجهــی نمی شــود.
ســتاری تأکيــد کــرد: اين خانــواده بــه مراتب بيشــتر 
در معــرض آســيب هســتند؛ همســر قاتــل در صورت 
اعدام وی همســر خــود را از دســت داده و بــا موضوع 
قاتــل بــودن همســر خــود تــا پايــان عمــر زندگــی 

خواهــد کــرد.
ضــروری اســت در خصــوص مصاديق کــودک آزاری 
ــا  ــطح خانواده ه ــدارهايی در س ــانی و هش اطالع رس

ارائــه شــود
ــود  ــه خ ــل ک ــدان قات ــويی فرزن ــزود: از س وی اف
بيگنــاه هســتند فــردا تحصيــل و اشــتغال و مســائلی 
ــه  ــی ب ــت و بی توجه ــد داش ــت خواهن ــن دس از اي
آســيب وارده بــه ايــن خانــواده خــود منجــر بــه بــروز 

ــد. ــد ش ــر خواه ــيب های ديگ آس
ــت  ــر حماي ــه اينکــه عــالوه ب ــد ب ــا تأکي ســتاری ب
خانــواده آتنــا ضــروری اســت ايــن حادثــه بــه عنوان 
يــک معضــل اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گيــرد، 
ادامــه داد: تيــم کارشناســی در شهرســتان پارس آبــاد 
ــه  ــا ب ــم موضــوع آتن تشــکيل شــده و در نظــر داري

صــورت عميــق بررســی شــود.
ــی و  ــالل روان ــال اخت ــه احتم ــان اينک ــا بي وی ب
جنســی قاتــل آتنــا وجــود دارد، اضافــه کــرد: البتــه 
ــد بررســی های  ــن نظــرات نيازمن ــی اي اعــالم قطع

ــر چــه بيشــتر اســت. ه
مديــرکل بهزيســتی اســتان تأکيــد کــرد: ضــروری 
کــودک آزاری  مصاديــق  خصــوص  در  اســت 
ــا  ــطح خانواده ه ــدارهايی در س ــانی و هش اطالع رس

ــود. ــه ش ارائ
وی بــه نقــش جــدی و حســاس والديــن در حمايــت 
از کــودک و ممانعــت از کــودک آزاری تأکيــد کــرد و 
گفــت: در موضــوع آتنــا نيــز موضــوع توجــه بيشــتر 
خانــواده کــه می توانســت از بــروز حادثــه جلوگيــری 

کنــد، مــورد تأکيــد اســت.
داســتان آتنــا بــه تعبيــر کارشناســان هشــدار 
فرهنگــی اســت. از آنچــه کــه پيامــد ايــن جنايــت 
ــه  ــا آن آگاهان ــروز ب ــه ام ــوده و آنچــه ک ــاک ب هولن
در  آتنــا  برخــورد می کنيــم. غــم  ناآگاهانــه  و 
دردهــای  کــه  غمــی  می مانــد.  دل هايمــان 
ــاره  ــاخته و دوب ــان س ــاره عي ــی را دوب رنگ به رنگ

دامــن زده اســت.

هــزار ســال عمــر کرده انــد، حــاال در 
عصــر معاصــر کمــر بــه نابودی شــان 
بســته اند و جــای پایشــان کویــر و مزرعــه 
ســبز شــده؛ ایــن حکایــت تاالب هایــی 
اســت کــه تبدیــل بــه کانون هــای بالقــوه 

تولیــد ریزگــرد شــده اند.

ــف  ــاد مختل ــادی را در ابع ــای زي ــران نگرانی ه ــای اي ــرگ تاالب ه م
ــاله  ــوم هرس ــود هج ــر باوج ــال حاض ــت، در ح ــود آورده اس ــه وج ب
ــال  ــت، ح ــوده اس ــال آل ــای س ــی از روزه ــی بخش ــای عرب ريزگرده
تصــور کنيــد بــا ظهــور کانون هــای جديــد گردوغبــار داخلــی چــه بــر 

ــد. ــد آم ــوای کشــورمان خواه ســر آب وه
فعــاالن محيط زيســت در ايــن زمينــه می گوينــد کــه خشــک 
ــم خواهــد شــد  ــه مــرگ اقتصــادی منطقــه خت ــاالب ب شــدن هــر ت
ايــران و  تاالب هــای  اســتمرار وضعيــت کنونــی  به طوری کــه 
از ميــان رفتــن ايــن عرصه هــای طبيعــی نتيجــه ای جــز تولــد 

کانون هــای جديــد ريزگردهــا نــدارد.
مشــکل تاالب هــا محــدود بــه يــک اســتان کشــور نيســت، 
از تاالب هــای لرســتان و همــدان در غــرب ايــران گرفتــه تــا 
ــاالب  ــور، ت ــمال کش ــای ش ــزی، تاالب ه ــران و مرک ــای ته تاالب ه
هامــون و هورالعظيــم هرکــدام مشــکالت مشــابهی دارند که اســتمرار 
ــه ايــن معضــل موجــب خســارات زيــادی شــده اســت. بی توجهــی ب

معصومــه ابتــکار رئيــس ســازمان حفاظــت محيط زيســت کشــورمان 
بــا اشــاره بــه وجــود 200 تــاالب مهــم در کشــور يــادآوری کــرد: هــر 
هکتــار تــاالب 200 برابــر يک زميــن کشــاورزی ارزش اقتصــادی دارد.

وی بــا ابــراز نگرانــی از وضعيــت برخــی تاالب هــای کشــورمان معتقد 
اســت کــه تصويــب قانــون حفاظــت تاالب هــای ايــران از مهم تريــن 

اقدامــات دولــت در راســتای حفــظ محيط زيســت بــوده اســت.

lخطر ریزگردها بیخ گوش پایتخت
ــا  ــت و ب ــده اس ــع ش ــران واق ــتان ته ــان در اس ــد علی خ ــاالب بن ت
ــه  ــرای تجرب ــی ب ــد فرصت ــوز می توان ــش هن ــاز و چنگرهاي اردک، غ
ــوب  ــری جن ــاالب در 35 کيلومت ــن ت ــد. اي ــدگان باش ــای پرن تماش
ــه  ــکار بی روي ــی آب و ش ــه آلودگ ــده ک ــن واقع ش ــتان ورامي شهرس

پرنــدگان روی آبــزی در اين منطقــه حفاظت شــده نگرانی دوســتداران 
ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــت را ب محيط زيس

فرمانــدار وراميــن بــه وضعيــت تــاالب بنــد عليخــان اشــاره کــرد و گفت: 
از اوليــن روزهــای حضــورم در وراميــن، با موضــوع تــاالب »بندعليخان« 
ــر  ــت و اگ ــر نيس ــت بش ــاخته دس ــاالب س ــن ت ــدم، اي ــه ش مواج
ــم نيمــی از آن را بســازيم،  ــم، نمی تواني ــه کني ميلياردهــا تومــان هزين

ــار مســاحت دارد. ــک اکوسيســتم اســت و 25 هــزار هکت ــاالب ي ت
ــک  ــديم و ي ــن، دســت به کار ش ــه ورامي ــدو ورود ب ــه داد: در ب وی ادام
بيــل مکانيکــی را برديــم و آبــی را کــه بــه قســمت ديگــری می رفــت، 
بــه تــاالب هدايــت کرديــم، بــا تعــداد زيــادی از مســئوالن صحبــت 
ــب  ــر تخري ــدم،  خط ــر ش ــاالب را متذک ــن ت ــيت اي ــردم و حساس ک
تــاالب بســياری جــدی اســت و در حــد شهرســتان و اســتان تهــران 
نيســت کــه بــه ايــن موضــوع رســيدگی کنيــم، بلکــه بايــد در ســطح 

ملــی موضــوع حــل شــود و بايــد بــه داد تــاالب برســيم.
يوســفی اضافــه کــرد: ايــن تــاالب ميلياردهــا تومــان مــی ارزد و بايــد 
چــاره ای بــرای آن بينديشــيم، و اگــر ايــن تــاالب خشــک شــود تهران 
ــا بحــران مواجــه می شــود، از شــهروندان تهرانــی می خواهــم روزی  ب
ــاالب  ــر را در ت ــک ليت ــن ي ــد و اي ــر آب مصــرف کنن ــر کمت ــک ليت ي
ــر  ــد منتظ ــيم باي ــان نباش ــر بندعليخ ــه فک ــر ب ــم و اگ ــرريز کني س

ريزگردهــا باشــيم.

lخشکی تاالب گاوخونی و معضل امنیتی
ــه  تــاالب گاوخونــی در اســتان اصفهــان هــم وضــع مشــابهی دارد، ب
گفتــه فعــاالن محيط زيســت بيــش از يــک دهــه اســت  ايــن تــاالب 
ــر تــن خــود حــس نکــرده اســت و اگــر  قطــره آبــی از زاينــده رود را ب
ــی شــده اســت فقــط  ــاالب گاوخون ــن مــدت وارد ت ــی در طــول اي آب
ــه فراموشــی  ــاالب ب ــن ت ــه اي ــوده و حق آب شــامل ذهــاب و پســاب ب

ــت. ــده اس سپرده ش
ــده رود  ــرداری زاين ــت و بهره ب ــاماندهی، حفاظ ــای س ــر طرح ه مدي
معتقــد اســت کــه خشــکی ايــن رودخانــه و تــاالب گاوخونــی آرام آرام 
ــان  ــرق اصفه ــوص ش ــتان به خص ــی در اس ــل امنيت ــک معض ــه ي ب

تبديل شــده اســت.
اســفنديار امينــی اظهار داشــت:  دامنــه و پيامدهای خشــکی زاينــده رود 
ــر  ــای ديگ ــه بخش ه ــت ب ــر محيط زيس ــی از منظ ــاالب گاوخون و ت
جامعــه ماننــد فضــای شــهری و ســبز نيــز ســرايت کــرده و ايــن رونــد 

دست ِ خالی تاالب ها از آب؛ 
اینجا کویر می کارند و غبار درو می کنند

فاطمه حسینی
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ادامــه خواهــد داشــت.

lنگرانی ها در مورد میانکاله ادامه دارد
در اســتان گلســتان نيــز ميانکالــه بــا مشــکالت مشــابهی دســت 
ــای  ــوی دري ــمال از س ــه از ش ــره ميانکال ــت. جزي ــان اس در گريب
مازنــدران بــه طــول 65 کيلومتــر )از غــرب بــه شــرق( از جنــوب و 
شــرق از ســوی تــاالب و خليــج ميانکالــه و از غــرب از ســوی بنــدر 

ــت. ــده اس ــهر احاطه ش ــاد بهش اميرآب
 مجموعـه شـبه جزيره ميانکالـه بـا 68 هـزار و 800 هکتار وسـعت 
از سـال 1348 ابتـدا بـه منطقـه حفاظت شـده و سـپس بـه پناهگاه 
حيات وحـش ميانکالـه تحـت مديريـت مناطـق چهارگانه سـازمان 
حفاظـت محيط زيسـت تبديـل و از آن زمان تاکنـون از سـوی اداره 

کل حفاظـت محيط زيسـت مازنـدران اداره می شـود.
از  ميانکالـه  تـاالب  اينکـه  بـه  اشـاره  بـا  رئيس جمهـور  معـاون 
تاالب هـای مهـم کشـور و بين المللـی و پناهـگاه حيات وحـش 
بـه شـمار مـی رود، عقب نشـينی آب دريای خـزر و کاهـش ورودی 
رودخانه هـا را از چالش هـای زيسـت محيطی ايـن تـاالب برشـمرد.

ــل  ــه دلي ــه می شــد کــه ب ــه وارد ميانکال ــکار گفــت: 16 رودخان ابت
برداشــت بی رويــه و آب بنــدان تــا ورودی رودخانه هــا کاهش يافتــه 
ــه موردتوجــه  ــه ميانکال ــون ورودی رودخانه هــا و حقآب اســت و اکن
ــج  ــه و خلي ــات ميانکال ــرای نج ــی ب ــرح فرابخش ــه و ط قرارگرفت
گــرگان ارائه شــده اســت تــا در ايــن منطقــه ارزشــمند با مشــارکت 
مــردم و بخــش خصوصــی مديريــت گردشــگری پايــدار و ســالم و 

را داشــته باشــيم.

lریزگردهای میقان، اراک را تهدید می کند
در اســتان مرکــزی هــم »تــاالب ميقــان«، خانــه امــن ســال های 
ــاالب، از  ــر خــاک و آب ت ــای خاکســتری؛ دســت طمــع ب دور ُدرن
زميــن و آســمان تــن نحيــف آن را مــی َدَرد و ترک هــای نشســته 

ــد. ــاالب، مــرگ را تداعــی می کن ــر پيشــانی خشــک ت ب
اســماعيل تاج آبــاد رئيــس شــورای اســالمی شــهر اراک بــا اشــاره 
بــه اينکــه بخشــی از ريزگردهــای شــهر اراک مربــوط بــه تــاالب 
ميقــان اســت، اظهــار داشــت: بــه دليــل اينکــه چنــد مــاه از ســال 
ــار و  ــی وزد، گردوغب ــرب م ــه غ ــرق ب ــمت ش ــتان از س ــاد در اس ب
ريزگردهــای خطرنــاک ايــن تــاالب وارد شــهر و مناطــق اطــراف 

آن می شــود.
ــاالب  ــدات ت ــزود: تهدي ــهر اراک اف ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئي
ــن  ــدات اي ــرای تهدي ــر ب ــده و اگ ــدی گرفته ش ــد ج ــان باي ميق
تــاالب چاره انديشــی نشــود، ريزگردهــا در بلندمــدت بــر ســالمت 
ــر  ــری تأثي ــاالب کوي ــن ت مــردم شــهر اراک و مناطــق اطــراف اي

ــت. ــد گذاش خواه
ــرای  ــر ب ــده و اگ ــدی گرفته ش ــد ج ــان باي ــاالب ميق ــدات ت تهدي
تهديــدات ايــن تــاالب چاره انديشــی نشــود، ريزگردهــا در 
بلندمــدت بــر ســالمت مــردم شــهر اراک تأثيــر خواهــد گذاشــت

ــره زيســت محيطی  ــاالب ميقــان اراک ذخي ــان کــرد: ت ــاد بي تاج آب
ــوب  ــد محس ــم تهدي ــت و ه ــم فرص ــه ه ــت ک ــمندی اس ارزش
ــه  ــود ک ــل ش ــزی و عم ــوی برنامه ري ــه نح ــد ب ــود و باي می ش
ــتم  ــن اکوسيس ــای اي ــا، تهديده ــری از فرصت ه ــن بهره گي ضم

ــد. ــرل شــده و کاهــش ياب ــد کنت باي
رئيـس شـورای اسـالمی شـهر اراک خاطرنشـان کـرد: مسـئوالن 
مربوطـه بايسـتی تسـريع در تکميـل پروژه هـای مربوط بـه حفظ و 
صيانـت از تـاالب ميقـان کـه بـا هدف بهبـود شـرايط ايـن منطقه 
تعريف شـده را بـا جديت پيگيـری کنند تـا بتوانيم ضمـن حفظ اين 

زيسـتگاه طبيعـی، مخاطـرات آن را کاهـش دهيم.

lدست های خالی تاالب های 11 هزارساله
در اســتان لرســتان هــم صــدای شرشــر آب در حوالــی بزرگ تريــن 
تــاالب لرســتان، ايــن بــار حــس خوبــی بــا خــود بــه همــراه نــدارد، 
ــاند  ــه می رس ــه رودخان ــود را ب ــت خ ــه به زحم ــی ک ــار کوچک آبش
حکايــت تلخــی بــا خــود بــه همــراه دارد، در باالدســت رگ هــای 
ــت رفته  ــان ازدس ــيره ج ــن آب، ش ــاال اي ــد و ح ــاالب را زده ان ت

»گــری بلمــک« اســت.
ــل  ــی منتق ــا زهکش ــتان ب ــاالب لرس ــن ت ــات بزرگ تري ــه حي ماي
ــی  ــه خال ــی منطق ــت اهال ــرای کش ــت هايش ب ــا دس ــود ت می ش
ــار  ــد هکت ــت و بع ــاالب را گرف ــد اول آب ت ــد باي ــود، می گوين ش
ــرد، سال هاســت  ــر کشــت ب ــاالب را زي ــی ت ــاک مرداب ــار خ هکت
ــت هايش  ــرروز دس ــی رود، ه ــت م ــر کش ــک« زي ــری بلم »گ

بی رمق تــر. نگاهــش  و  می شــود  خالی تــر 
حکايــت »گــری بلمــک« کمــی آن طــرف در بيشــه داالن دوبــاره 
تکــرار می شــود، بيشــه داالن هــم جــای کشــت کشــاورزی شــده، 
جايــی کــه ميزبــان پرنــدگان مهاجــر و بومــی بــود و بــرای گــذران 
ــد امــا حــاال سال هاســت کــه  روزگارشــان پناهگاهــی يافتــه بودن

بخشــی از تــاالب بــه تصــرف اراضــی کشــاورزی درآمــده اســت.
اينجــا فرقــی نمی کنــد، »گــری بلمــک« باشــی بــا لقــب 
بزرگ تريــن تــاالب لرســتان، يــا »بيشــه داالن« بــا پســوند مأمــن 
حيات وحــش بروجــرد، هرچــه کــه باشــی دســت هايی بــه همــت 
ــه  ــوی مزرع ــا می ش ــد، يکج ــرون می آي ــتين بي ــودی ات از آس ناب

و جايــی ديگــر محــل پــرورش ماهــی و زميــن کشــاورزی، مهــم 
ــی می شــوی، از آب، از  آن اســت کــه ديگــر خــودت نيســتی، خال

حيــات، از پناهــگاه بــودن و ديگــر تــاالب نيســتی.
تاالب هــای اســتان لرســتان ازجملــه تاالب هــای يازده گانــه 
معــروف پل دختــر بــر روی آهک هــای خردشــده لنداســاليد 
ــش  ــال پي ــزار س ــا 11 ه ــدود 10 ت ــه ح ــد ک ــرار دارن ــيمره ق س
ــا در  ــن روزه ــه اي ــاله ای ک ــی 11 هزارس ــده اند، تاالب هاي ايجادش

معــرض انقــراض قرارگرفته انــد.
 

lشناسایی عوامل تهدیدکننده تاالب های لرستان
الهـام برنا معاون نظارت و پايش محيط زيسـت لرسـتان با اشـاره به 
وضعيـت تاالب های لرسـتان اظهار داشـت: اداره کل محيط زيسـت 
لرسـتان در دو بخـش معاونـت فنی و همچنيـن معاونت نظـارت و 

پايـش امـور تاالب های لرسـتان را پيگيـری می کند.
وی بــا اشــاره بــه پيگيری هــای معاونــت نظــارت و پايــش 
ــا تاالب هــای لرســتان عنــوان  محيط زيســت لرســتان در رابطــه ب
کــرد: در ايــن حــوزه محيط زيســت آب تاالب هــای 11 گانــه 
ــور در« را ازنظــر کيفــی و کمــی از  ــر، »بيشــه داالن« و »تن پلدخت

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــال موردبررس ــا امس ــال 94 ت س
معــاون نظــارت و پايــش محيط زيســت لرســتان بــا تأکيــد 
ــورت  ــتان ص ــار در اس ــن ب ــرای اولي ــدام ب ــن اق ــه اي ــر اينک ب
ــت آب  ــت و کمي ــار کيفي ــن ب ــرای اولي ــه داد: ب ــه اســت ادام گرفت
ــورد  ــش م ــارت و پاي ــت نظ ــوی معاون ــتان از س ــای اس تاالب ه

ــت. ــرار گرف ــی ق ــش و بررس پاي

برنــا بابيــان اينکــه ايــن اقــدام باهــدف شناســايی منابــع آالينــده و 
ــه  ــت ادام ــا از ســوی محيط زيســت صــورت گرف ــد تاالب ه تهدي
ــای  ــده تاالب ه ــل تهديدکنن ــع عوام ــر رف ــه فک ــون ب داد: هم اکن

اســتان هســتيم.
 

lنگاه »بهره بردارانه« به تاالب ها
ــزی،  ــدگان آب ــرای پرن ــاالنه پذي ــا س ــه تاالب ه ــان اينک وی بابي
کنــار آبــزی و همچنين پرنــدگان مهاجــر هســتند ادامه داد: اســتان 
ــدگان  ــوب پرن ــه جن ــمال ب ــروازی ش ــدور پ ــز در کري ــتان ني لرس
ــوی  ــدگان از س ــن پرن ــماری اي ــاالنه سرش ــت و س ــر اس مهاج

محيط زيســت صــورت می گيــرد.
ــه  ــان اينک ــتان بابي ــت لرس ــش محيط زيس ــارت و پاي ــاون نظ مع
ــادر  ــای ن ــه گونه ه ــورت گرفت ــماری های ص ــاس سرش ــر اس ب
ــه  ــا توج ــت: ب ــم گف ــت کردي ــايی و ثب ــر را شناس ــدگان مهاج پرن
بــه مشــکالتی کــه درزمينــه شــيوع بيمــاری آنفلوانــزای پرنــدگان 
ــتگاه ها  ــاير دس ــکاری س ــا هم ــت ب ــت محيط زيس ــود داش وج

به شــدت اقــدام بــه گشــت و پايــش تاالب هــا بــرای جلوگيــری از 
ــن بيمــاری کــرد. ــه اي ــدگان ب ابتــالی پرن

برنــا بابيــان اينکــه بــا تأکيــد بــر اينکــه تاالب هــا ارزش 
اکولوژيکــی بســيار بااليــی دارنــد گفــت: تــاالب »بيشــه داالن«، 
تاالب هــای پلدختــر و »تنــور در« در ســال های گذشــته بــه دليــل 

ــد. ــی ديدن ــارت های فراوان ــه« خس ــره برداران ــد به »دي
وی بابيــان اينکــه درگذشــته بخــش عمــده ای از تاالب »تنــور در« 
متأســفانه بــه شــيالت واگذارشــده اســت گفــت: متأســفانه ايــن راه 
غلــط کــه البتــه در تمــام دنيــا وجــود داشــته طــی شــده و ســپس 

ــد. ــا افتاده ان ــای تاالب ه ــر احي ــه فک ب
 

lتاالب هایی که خشکانده شدند
معــاون نظــارت و پايــش اداره کل محيط زيســت لرســتان بــا 
اشــاره بــه تبديل شــدن تــاالب »بيشــه داالن« و همچنيــن 
»گــری بلمــک« بــه اراضــی کشــاورزی بيــان داشــت: متأســفانه 
ــی  ــه اراض ــدن ب ــرای تبديل ش ــا ب ــن تاالب ه ــی از اي بخش هاي

کشــاورزی خشــکانده شــده اند.
برنــا بابيــان اينکــه طــی دو ســال گذشــته کــه بارش هــای خوبــی 
ــت:  ــدند گف ــر می ش ــی پ ــورت طبيع ــا به ص ــتيم و تاالب ه داش
ــه  ــل ب ــرای تبدي ــوان بهــره وری الزم را ب ــاالب به هيچ عن ــن ت زمي
اراضــی کشــاورزی نــدارد و کســانی کــه ايــن تاالب هــا را تملــک 
ــه  ــد ک ــرار می کنن ــد اق ــل کرده ان ــاورزی تبدي ــن کش ــه زمي و ب

ــدارد. ــازده ای ن کشــاورزی در زميــن تــاالب هيــچ ب
ــای  ــای تاالب ه ــه احي ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــه س وی در ادام
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ــن  ــت: در اي ــان داش ــر بي ــای پلدخت ــوص تاالب ه ــتان به خص اس
ــی بومــی منطقــه در دســتور کار  ــا کمــک اهال ــی ب رابطــه اقدامات

ــت. ــه اس قرارگرفت
ــه  ــان اينک ــتان بابي ــت لرس ــش محيط زيس ــارت و پاي ــاون نظ مع
ــده اند  ــدم ش ــا پيش ق ــن تاالب ه ــای اي ــرای احي ــه ب ــی منطق اهال
ــت:  ــيم گف ــا باش ــای آن ه ــاهد احي ــه زودی ش ــم ب ــه اميدواري ک
اميدواريــم نتيجــه کار و نفــع ايــن اقدامــات به گونــه ای باشــد کــه 
منفعــت بوميــان منطقــه بســيار بيشــتر از ايــن باشــد کــه تاالب هــا 

را بــه زميــن کشــاورزی تبديــل کنــد.
 

lتاالب هایــی کــه نتوانســتند بــه رونــق گردشــگری 
ــک کنند کم

ــام  ــا تم ــا در تاالب ه ــار تخريب ه ــه آث ــر اينک ــد ب ــا تأکي ــا ب برن
منطقــه و اســتان را تحــت تأثيــر قــرار می دهنــد گفــت: تاالب هــا 
ــی  ــه تاالب ــی ک ــد و هرجاي ــوا دارن ــده در آب وه ــت تعديل کنن حال
وجــود دارد دمــای منطقــه چنديــن درجــه بــا ســاير نقــاط 

هم عــرض آن متفــاوت اســت.
وی بـا تأکيـد بـر اينکـه تاالب هـا در تعديـل آب وهـوا بسـيار مؤثر 
هسـتند گفـت: همچنيـن زمانـی کـه تاالب هـا خشک شـده و بـه 
زمين کشـاورزی و کاربری مشـابه تبديل می شـوند سـطح آب های 

زيرزمينـی يـا پاييـن می آيـد و يـا اينکه خشـک می شـوند.
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــت لرس ــش محيط زيس ــارت و پاي ــاون نظ مع
ــا  ــت: تاالب ه ــان داش ــگری بي ــق گردش ــا در رون ــش تاالب ه نق
ــگری  ــوزه گردش ــی در ح ــدار و درآمدزاي ــغل های پاي ــد ش می توانن
ايجــاد کننــد و موجــب جــذب توريســت های داخلــی و خارجــی بــه 
ــه در  ــی ک ــا و آرامش ــی تاالب ه ــار تفريح ــوند و آث ــتان می ش اس
ــوزه  ــق ح ــد در رون ــود دارد می توان ــتم ها وج ــن اکوسيس ــوار اي ج

گردشــگری اســتان بســيار تأثيرگــذار باشــند.
ــوری در  ــی و جان ــتی گياه ــوع زيس ــاد تن ــه ايج ــاره ب ــا اش ــا ب برن
ــاد  ــب ايج ــا موج ــن تاالب ه ــود اي ــت: وج ــا گف ــراف تاالب ه اط

ــود. ــتان می ش ــتی در اس ــوع زيس تن
 

lزهکش هایی که شیره جان تاالب ها را سر کشیدند
نبــی اهلل قائــد رحمــت معــاون فنــی حفاظــت محيط زيســت 
ــه  ــه تاالب هــای 11 گان ــا اشــاره ب ــن رابطــه ب ــز در اي لرســتان ني
پلدختــر اظهــار داشــت: مهم تريــن تــاالب پلدختــر، تــاالب »گــری 
ــزان بارندگی هايــی  ــه مي ــا توجــه ب بلمــک« اســت کــه امســال ب
کــه داشــتيم حــدود 50 هکتــار از آن آب دارد و بقيــه آن 

خشک شــده اســت.
وی بابيــان اينکــه وضعيــت ايــن تــاالب بــا توجــه بــا بارندگی هــا 
ــا دارد  ــه احي ــاز ب ــا ني ــر اســت ام ــل بهت ــه ســال های قب نســبت ب

ــی  ــی و محل ــع بوم ــا هماهنگــی جوام ــد ب ــدام باي ــن اق ــت: اي گف
عملياتــی شــود.

معــاون فنــی حفاظــت محيط زيســت لرســتان بابيــان اينکــه بــرای 
احيــای تــاالب »گــری بلمــک« يــک مشــاور گرفته شــده اســت 
ادامــه داد: مطالعــات احيــای ايــن تــاالب در حــال انجــام بــوده و تــا 
پايــان امســال برنامــه مدنظــر از ســوی مشــاور بــه محيط زيســت 
ــا  ــه ب ــن برنام ــاس اي ــر اس ــن اداره کل ب ــود و اي ــالم می ش اع
هماهنگــی ســازمان و همچنيــن همــکاری جوامــع بومــی و محلی 

ايــن برنامــه را عملياتــی خواهيــم کــرد.
ــای  ــف تاالب ه ــکالت مختل ــه مش ــاره ب ــا اش ــت ب ــد رحم قائ
ــل  ــه از قب ــی از مشــکالتی ک ــان داشــت: يک ــتان بي ــتان لرس اس
ــتان اســت  ــای اس ــر تاالب ه ــان گي ــز گريب ــون ني ــوده و هم اکن ب
ــوده کــه آب تاالب هــا از طريــق آن هــا  موضــوع زهکشــی هايی ب
ــرده اســت. ــن کشــاورزی ک ــه زمي ــل ب ــا را تبدي خــارج و تاالب ه

 
ــن  ــوان زمی ــا به عن ــرای تاالب ه ــند ب ــدور س lص

ــاورزی! کش
وی بابيــان اينکــه ايــن معضلــی اســت کــه مــا هنــوز نتوانســته ايم 
ــن  ــا تبديل شــدن اي ــزود: ب ــم اف ــه کاری انجــام دهي ــن زمين در اي
ــردم  ــی از م ــرای خيل ــی ب ــاورزی حق ــن کش ــه زمي ــا ب تاالب ه
ــز  ــند ني ــا س ــن زمين ه ــی از اي ــرای برخ ــی ب ــده و حت ايجادش

ــت. ــده اس صادرش
معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محيط زيسـت لرسـتان با اشـاره به 
زهکش هـای ايجادشـده در تـاالب »بيشـه داالن« بروجـرد، »تنور 
در« دورود و »گری بلمک« پلدختر بيان داشـت: بيشـترين خسارت 

را بـه تاالب هـا ايـن زهکش هـا وارد کرده اسـت.
ــل  ــر از دالي ــی ديگ ــم را يک ــر اقلي ــن تغيي ــت همچني ــد رحم قائ
نابــودی تاالب هــای لرســتان عنــوان کــرد و گفــت: ميــزان 
ــب  ــر موج ــن ام ــرده و اي ــش پيداک ــفانه کاه ــا متأس بارندگی ه

خشــک شــدن تاالب هــا شــده اســت.
ــع آب  ــا از مناب ــه تاالب ه ــه کاهــش آب ورودی ب ــاره ب ــا اش وی ب
باالدســت ماننــد تــاالب »بيشــه داالن« افــزود: ايــن امــر بــه دليل 
ــاير  ــاورزی و س ــت های کش ــرای کش ــه ب ــت های بی روي برداش

مصــارف صــورت گرفتــه اســت.
 

lتصرف »بیشه داالن«
ــه  ــت علوف ــتان برداش ــت لرس ــت محيط زيس ــی حفاظ ــاون فن مع
ــاالب »بيشــه داالن« را از ديگــر  ــه ت از تاالب هــای اســتان ازجمل
داليــل خســارت بــه تاالب هــای اســتان برشــمرد و تصريــح کــرد: 
مأمــوران محيط زيســت بــا گشــت زنــی از ايــن اقــدام جلوگيــری 

ــد. ــاق رخ می ده ــن اتف ــی اي ــا گاه ــد ام می کنن

ــا اشــاره بــه پيگيری هــای حقوقــی محيط زيســت  قائــد رحمــت ب
ــا  ــت: م ــای اســتان گف ــه تاالب ه ــری از خســارت ب ــرای جلوگي ب
بيشــترين مشــکل را در تــاالب »بيشــه داالن« داشــتيم، بــه دليــل 
ــی  ــع طبيع ــوی مناب ــه از س ــل ب ــور کام ــاالب به ط ــن ت ــه اي اينک
ــل از  ــور کام ــته ايم به ط ــده نتوانس ــذار نش ــت واگ ــه محيط زيس ب

دخــل و تصــرف بــه آن جلوگيــری کنيــم.
وی بابيــان اينکــه حــدود 80 هکتــار از ايــن تــاالب بــرای حفاظــت 
در اختيــار محيط زيســت قــرار داده شــده کــه مــا در ايــن مســاحت 
نگذاشــته ايم هيــچ دخــل و تصرفــی صــورت گيــرد تصريــح کــرد: 
ــذار  ــت واگ ــه محيط زيس ــه ب ــاالب ک ــن ت ــی از اي در بخش هاي
ــا هماهنگــی  ــه کــه ب نشــده دخــل و تصرف هايــی صــورت گرفت
منابــع طبيعــی به عنــوان متولــی پرونده هايــی بــرای متخلفــان در 
دادگاه هــا تشکيل شــده و در دســت بررســی بــوده و برخــی از آن هــا 

نيــز منجــر بــه خلــع يــد شــده اســت.
 

lانتظــار تاالب هــای لرســتان بــرای ثبــت در 
کنوانســیون رامســر

ــه  ــن ب ــتان همچني ــت لرس ــت محيط زيس ــی حفاظ ــاون فن مع
ــده  ــق حفاظت ش ــه مناط ــتان ب ــای اس ــا تاالب ه ــوع ارتق موض
ــاالب  ــا ت ــرح ارتق ــه ط ــن زمين ــان داشــت: در اي ــرد و بي ــاره ک اش
ــه  ــای 11 گان ــن تاالب ه ــور در« و همچني ــه داالن«، »تن »بيش
پلدختــر بــه مناطــق حفاظت شــده از ســوی محيط زيســت 

تهيه شــده اســت.
ــای 11  ــا ســطح تاالب ه ــرح ارتق ــه ط ــان اينک ــت بابي ــد رحم قائ
گانــه پلدختــر بــه شــورای عالــی محيط زيســت ارسال شــده اســت 
افــزود: محــدوده مدنظــر مــا در ايــن منطقــه 18 هــزار و 141 هکتار 
ــن  ــر اي ــود و اگ ــل ش ــده تبدي ــه حفاظت ش ــه منطق ــه ب ــت ک اس
طــرح تصويــب شــود می تــوان ايــن تاالب هــا را مديريــت کــرد و 

شــاهد تخريــب کمتــری در آن هــا بــود.
وی بابيــان اينکــه همچنيــن بــر اســاس دســتور رئيــس ســازمان 
ــر  ــاح پاســگاه تاالب هــای پلدخت محيط زيســت کشــور در روز افتت
مقــرر شــد کــه ايــن تاالب هــا بــرای ثبــت در کنوانســيون رامســر 
معرفــی شــوند ادامــه داد: در ايــن رابطــه طرحــی نوشته شــده و بــه 
ــا  ــی حفاظــت از تاالب ه ــر بين الملل ــازمان محيط زيســت و دفت س
ارسال شــده و منتظــر بررســی کارشناســان در ايــن زميــن هســتيم 
و اگــر شــاخص های مدنظــر کارشناســان در ايــن تاالب هــا وجــود 

داشــته باشــد بــه ثبــت خواهنــد رســيد.
 

lخطر خشکی تاالب های لرستان برای غرب کشور
ــد  ــودن تاالب هــای 11 هزارســاله نيازمن ــا دارا ب اســتان لرســتان ب
ــه  ــت چراک ــی اس ــطح مل ــر در س ــئوالن ام ــر مس ــه جدی ت توج
ــدی  ــر تهدي ــوی ديگ ــت و از س ــو فرص ــت از يک س ــن ظرفي اي
جــدی تلقــی می شــود. فرصــت بــه لحــاظ اهميــت طبيعــی ايــن 
اکوسيســتم ها در تعديــل شــرايط آب و هوايــی و زيســتی منطقــه 
غــرب کشــور و تهديــد ازآن جهــت کــه در صــورت اســتمرار رونــد 
خشــک شــدن ايــن تاالب هــا، لرســتان به صــورت بالقــوه شــرايط 

ميزبانــی 14 کانــون جديــد گردوغبــار را دارا اســت.
ــز  ــاله ري ــوم هرس ــود هج ــر باوج ــال حاض ــتان در ح ــتان لرس اس
گردهــا شــاهد روزهــای آلــوده زيــادی در طــول ســال اســت، حــال 
تصــور کنيــد بــا ظهــور کانون هــای جديــد گردوغبــار داخلــی چــه 
بــر ســر بــام طبيعــت ايــران و قلــب زاگــرس خواهــد آمــد؛ اســتانی 
کــه بــه لحــاظ قرارگيــری در زاگــرس مرکــزی در صــورت هرگونه 
تهديــد طبيعــی و تغييــرات در اکوسيســتم ســاير مناطق زاگــرس را 

از مخاطــرات خــود بــه نصيــب نخواهــد گذاشــت.
ــر و  ــان ام ــری متولي ــد پيگي ــر می رس ــه نظ ــير ب ــن تفاس ــا اي ب
مســئوالن بايــد از ســطح شــعار، ارائــه راهــکار و نامه نــگاری فراتــر 
ــا دســت کم در يــک  رفتــه و گام هــای عملياتــی برداشــته شــود ت
ــه  ــی باشــيم ک ــای تاالب هاي ــدت دار شــاهد احي ــی م ــه زمان برنام
اگــر امــروز بــه فريــاد آن هــا نرســيم تبعــات ناشــی از خشــکی اين 
ــر روزی  ــی باي ــه اراض ــا ب ــل آن ه ــی و تبدي ــتم های آب اکوسيس

دامــن غــرب کشــور را خواهــد گرفــت.
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جامعــه ایـــران

از  ویلچــر  هفــت  اهــدای  و  تهیــه 
کوچک تریــن شــئ دورریختــی ماننــد 
درب بطــری، اقدامــی رضایــت بخــش 
بــوده کــه بــا دســتان صدهــا شــهروند 

ــورد. ــم خ ــی رق ــان جنوب خراس
ــر  ــد، عم ــم می گذرن ــی ه ــا از پ روزه
تمــام می شــود و انســان ها از ســرای 
دنیــا بــه ســوی ابدیــت کــوچ می کننــد. 
تنهــا چیــزی کــه از او بــه یــاد می مانــد و خاطــره اش را در 
دل هــا زنــده می کنــد، نیکی هــا و بخشــش هــای او بــه 

دیگــران اســت.

اکنــون فرصتــی فراهــم شــده تــا دعــای محرومــان را بدرقــه راهمان 
کــرده و کولــه بــار آخــرت را از عشــق و دوســتی نيازمنــدان پــر کنيم. 
ــه از او  ــيئ ک ــن ش ــوان از کوچک تري ــم می ت ــه می بيني ــون ک اکن
بــه عنــوان زبالــه يــاد می کنيــم، قدمــی بــزرگ برداشــت، کوتاهــی 
ــای  ــری ه ــتانمان درب بط ــای ديگردوس ــه پ ــا ب ــد پ ــم. بيايي نکني
پالســتيکی را جمــع آوری کــرده تــا در راســتای کمــک بــه معلــوالن 

و محرومــان قدمــی برداريــم.
ــاه  ــر م ــی از مه ــش مردم ــک پوي ــط ي ــه توس ــی خيرخواهان اقدام
ســال 94 در خراســان جنوبــی آغــاز و تاکنــون هفــت ويلچــر بــرای 
نيازمنــدان تهيــه شــده و روز بــه روز نيــز بــر اشــتياق جوانــان نســبت 

ــود. ــزوده می ش ــر اف ــن ام ــه اي ب
 

lضروت ارتقاء فرهنگ توجه به مشکالت زیست محیطی
ــت  ــران طبيع ــوان و رفتگ ــش آرت ــال در پوي ــای فع ــی از اعض يک
ــان  ــام يکــی از فرمانرواي ــوان« ن ــان کــرد: »آرت ــی بي خراســان جنوب
ــاری رســاننده درســتکاران اســت. ــه معنــای ي اشــکانی و در لغــت ب
نســرين کاری بــا بيــان اينکــه فعاليــت ايــن کمپيــن هــم اکنــون در 
ــزود:  ــد در حــال اجراســت، اف ســه شــاخه مشــهد، نيشــابور و بيرجن
ــه  ــت ب ــگ بازياف ــای فرهن ــت ارتق ــی جه ــی مردم ــوان کمپين آرت

ــدان اســت. ــه نيازمن ــن کمــک ب ــر و همچني شــکل موث
کاری بيــان کــرد: درب بطری هــا پــس از جمــع آوری هنــگام 
رســيدن بــه ميــزان معينــی بــرای بازيافــت فرســتاده شــده و عوايــد 
حاصــل از آن بــرای خريد وســايل مــورد نياز معلــوالن در شهرســتان 

ــود. ــتفاده می ش اس
وی بــا اشــاره بــه اهــداف ايــن کمپيــن بيــان کــرد: ارتقــاء فرهنــگ 
بازيافــت در جامعــه اســتان خراســان بــه شــکل موثرتــر و کارآمدتــر، 
ارتقــاء فرهنــگ توجــه بــه مشــکالت زيســت محيطــی و کمــک بــه 

معلــوالن نيازمنــد از جملــه اهــداف ايــن مجموعــه اســت.
کاری اظهـار کرد: مـردم می توانند درب بطری های پالسـتيکی جمع 
آوری شـده را تحويل آشـيانه های مشـخص شـده دهند يا با دبيرخانه 

تماس گرفته تا دوسـتان بـرای تحويل اقـدام کنند.
ــتوران ها و  ــا رس ــر ب ــال حاض ــن در ح ــن کمپي ــرد: اي ــان ک وی بي
ــورد  ــا در بطــری هــای م ــکان هــای تفريحــی مذاکــره داشــته ت م

ــد. ــع آوری کن ــتفاده را جم اس
ــه  ــان اينک ــا بي ــی ب ــان جنوب ــت خراس ــران طبيع ــو رفتگ ــن عض اي
متولــی جمــع آوری بطــری در سراســر ايران ســازمان پســماند اســت، 
ــه  ــن دارد ک ــعی در اي ــت س ــار حماي ــی در کن ــن مردم ــزود: کمپي اف
ــه اشــياء  ــل شــدن ب ــد نشــان دهــد درب بطــری قابليــت تبدي بتوان

ــد را دارد. مفي
کاری ادامـه داد: هـدف کمپيـن به هيچ وجـه توليد درب بطـری مانند 

نوشـابه و دوغ نيسـت، بلکه فرهنگ سـازی بازيافت اسـت.
 

350l کیلوگرم درب بطری به ازای یک ویلچر
ــان  ــوان خراس ــتی آرت ــی زيس ــی محيط ــش مردم ــت پوي سرپرس
جنوبــی بيــان کــرد: فعاليــت ايــن ســمن از مهــر مــاه ســال 1394 در 

ــاز شــده اســت. ــی آغ خراســان جنوب
ريحانــه رحيــم آبــادی بيــان کــرد: مشــارکت مــردم بــا پويــش آرتوان 
بــه ايــن صــورت اســت کــه درب بطــری هــای جمــع آوری شــده ی 

خــود را بــه محــل هــای مشــخص شــده در ســطح شــهر که آشــيانه 
ــد. ــل می دهن ــده می شــوند، تحوي نامي

ــيانه  ــی آش ــی از خراســان جنوب ــان هاي ــان اينکــه در خياب ــا بي وی ب
گذاشــته ايم، گفــت: همچنيــن ايــن آشــيانه ها در رســتوران ها، 

ــت. ــده اس ــی ش ــز جانماي ــی ني ــا و ادارات دولت مغازه ه
رحيــم آبــادی بيــان کــرد: بطــری هــای جمــع آوری شــده را يــا بــه 
بازيافتی هــا می فروشــيم و يــا از آن نيــز تابلــو درســت کــرده و بــرای 

خريــد ويلچــر بــه فــروش می رســانيم.
وی بــا بيــان اينکــه هــر کيلــو گــرم درب بطــری را بــا قيمــت هــزار 
تومــان از مــا خريــداری می کننــد، افــزود: بــرای خريــد يــک ويلچــر 

بايــد 350 کيلوگــرم درب بطــری جمــع آوری کنيــم.

lجمع آوری 2 تن درب بطری در استان
ــان  ــوان خراس ــتی آرت ــی زيس ــی محيط ــش مردم ــت پوي سرپرس
جنوبــی بيــان کــرد: تاکنــون بيــش از دو تــن درب بطــری در 
شهرســتان هــای بيرجنــد، قايــن، فــردوس، بشــرويه و طبــس جمــع 

ــت. ــده اس آوری ش
ــتان  ــر در شهرس ــش ويلچ ــل ش ــن مح ــه از اي ــان اينک ــا بي وی ب
بيرجنــد و يــک ويلچــر در شهرســتان قايــن خريــداری شــد، افــزود: 
همچنيــن يــک کپســول اکســيژن در هر يــک از ايــن دو شهرســتان 

بــرای کمــک بــه نيازمنــدان تهيــه شــد.
ــه  ــه شهرســتان ها، درب بطری هــا ب ــه داد: در بقي ــادی ادام ــم آب رحي
انــدازه کافــی جمــع آوری نشــده و اعضــا نيــز هنــوز مشــغول فعاليت 

. هستند
ــا بيــان اينکــه هــر کــس يــک قــدم بــرای ايــن امــر بــردارد،  وی ب
ــال  ــدام کام ــن اق ــزود: اي ــود، اف ــوان محســوب می ش از اعضــای آرت

مردمــی بــوده و بــه دســتگاه خاصــی وابســته نيســت.
 

lهر شئ غیر قابل استفاده آشغال نیست
رحيـم آبادی با اشـاره بـه اهداف ايـن امر بيان کـرد: مجموعـه ارتوان 
ايـن امـر را با سـه هدف آمـوزش مسـائل محيـط زيسـتی، کمک به 

نيازمنـدان و ترويـج کار داوطلبانـه انجـام می دهد.
ــان  ــوان خراس ــتی آرت ــی زيس ــی محيط ــش مردم ــت پوي سرپرس
ــن ســازمان مــردم نهــاد را »ميشــه دور نريخــت«  ــی شــعار اي جنوب
عنــوان کــرد و گفــت: بايــد بدانيــم هــر چيــزی کــه قابــل اســتفاده 

ــغال نيســت. نيســت، آش
وی اظهــار کــرد: درب هــای جمــع آوری شــده در ابتــدا برای ســاخت 
ــت  ــای بازياف ــه کارگاه ه ــازاد آن ب ــه و م ــه کارگرفت ــری ب ــار هن آث

ــوند. ــه می ش فروخت
رحيـم آبـادی ادامـه داد: عوايد حاصـل از فروش محصـوالت هنری و 
درب بطـری با همـکاری موسسـات خيريه ای چـون مهيـار ارغوان و 

بنياد کـودک صـرف کمک بـه نيازمندان می شـوند.

ــازی  ــل پاکس ــن عوام ــماند مهم تری ــت پس lمدیری
ــت ــط زیس محی

سرپرســت رفتگــران طبيعــت خراســان جنوبــی بيــان کــرد: رفتگران 
طبيعــت در راســتای جمــع آوری زبالــه و آمــوزش در روســتاها فعاليت 

می کنــد.
ابوالفضـل عليـزاده بـا بيـان اينکه آرتـوان يـک پويش کامـال مردمی 
اسـت، افزود: اين پويش از رفتگران طبيعت در مشـهد نشـأت گرفته و 

در حـال حاضر در سـطح خراسـان فعاليـت می کند.
وی بيــان کــرد: اســاس کار ايــن مجموعــه مــردم نهــاد ايــن اســت 
از زباله هــا در چرخــه توليــد اســتفاده کــرده و در آخريــن مرحلــه نيــز 

بازيافــت کنيــم.
عليـزاده افزود: از ايـن رو درب های بطـری را جمع آوری کـرده و ابتدا 
بـا آن کارهـای هنری انجـام می دهيم و عوايـد فروش از آن هـا نيز در 

زمينـه های مختلـف کمک بـه نيازمندان هزينه می شـود.
ــان اينکــه ايــن امــر در پاکســازی محيــط زيســت نقــش  ــا بي وی ب
ــای  ــرح، درب ه ــن ط ــام اي ــتای انج ــزود: در راس ــزايی دارد، اف بس
ــد  ــه هــای خشــک قــرار داده و فواي بطــری را نمــاد کوچکــی از زبال

ــم. ــی می دهي ــز آگاه ــا را ني ــع آوری ان ه جم

lشورای شهر باید برای مدیریت پسماند اقدام کند
ــن  ــی از مهم تري ــماند يک ــت پس ــه مديري ــان اينک ــا بي ــزاده ب علي
عوامــل موثــر در پاکســازی زيســت محيطــی اســتف افــزود: شــورای 

ــرای مديريــت پســماند اقــدام کنــد. ــد ب شــهر باي
مشــاور مســئول حــوزه شــهردار بيرجنــد هــم بيــان کــرد: مجموعــه 
ــا حمايــت  ــوان و رفتگــران طبيعــت کامــال ب هــای مــردم نهــاد آرت

مردمــی مشــغول فعاليــت اســت.
ــون  ــا تاکن ــن مجموعه ه ــه اي ــان اينک ــا بي ــان ب ــن محمدي فردي
اقدامــات خوبــی انجــام داده انــد، افــزود: شــهرداری بيرجنــد تنهــا در 
بحــث برخــی از خدمــات دهی هــا بــه مجموعــه رفتگــران طبيعــت 

همــکاری می کنــد.
ــه  ــد کيس ــايلی مانن ــاز وس ــورت ني ــهرداری در ص ــه داد: ش وی ادام
زبالــه، دســتکش و يــا وســيله نقليــه در اختيــار ايــن مجموعــه قــرار 

می دهــد.
بنــا بــه گفتــه رئيــس اداره بهزيســتی بيرجنــد، ايــن ســازمان نظــارت 
و همــکاری بــا پويــش مردمــی محيطــی زيســتی آرتــوان خراســان 

جنوبــی نــدارد.
بياييــد همــه مــا قــدم در ميــدان عمــل بــرای جمــع آوری درب هــای 
ــدا  ــه مواليمــان علــی )ع( اقت ــم... بياييــد ب رنگارنــگ بطــری برداري
کنيــم و هماننــد او، نيازمنــدان را نيــز يــاری دهيــم. بياييــد فرمايــش 
ــر  ــود: »ه ــه فرم ــم ک ــان کني ــزه دل هام ــدا )ص( را آوي ــول خ رس
ــواب  ــش 700 ث ــد براي ــد، خداون ــدا بده ــم در راه خ ــک دره ــه ي ک

می نويســد«.

دستانی در تکاپوی ساخت پا/ چرخ هایی که با درب بطری می چرخند

رقیه 
رحمتی راد

http://mehrnews.com


صفحه 18 | شماره 19 | مرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

ــتان  ــیدن تابس ــرا رس ــا ف ــاله ب  همه س
و تغییــر رنــگ آب دریاچــه ارومیــه 
اظهارنظرهــای  بــازار  قرمــز  بــه 
مختلــف علمــی و غیرعلمــی و نیــز 
حــول  فــراوان  حرف وحدیث هــای 

می شــود. داغ  موضــوع  ایــن 

ــه  ــی شــدن وضعيــت درياچــه ارومي تابســتان ســال 89 اوج بحران
در پــی افزايــش تبخيــر و بــاال رفتــن ميــزان غلظــت نمــک بــود 
ســالی کــه بــرای اوليــن بــار درياچــه تغييــر رنــگ داد و از همــان 
ســال بــا ســرخ شــدن ايــن تــاالب اظهارنظرهــای مختلفی شــکل 

ــد. ــر ش ــانه ها منتش ــرعت در رس ــت و به س گرف
ــی های  ــا بررس ــه ب ــت بالفاصل ــان محيط زيس ــد کارشناس هرچن
دقيــق اعــالم کردنــد ايــن تغييــر رنــگ در پــی توليــد 
شــور  باکتری هــای  و  جلبک هــا  قرمزرنــگ  رنگ دانه هــای 
ــر »کشــند قرمــز« و  پســند اســت امــا اعــالم نظرهايــی مبنــی ب
ــه  ــه درياچ ــده ب ــه ش ــای ريخت ــی از فاضالب ه ــمی ناش ــواد س م

موجــی از نگرانی هــا را ايجــاد کــرد.
ــتاد  ــئوالن س ــالم مس ــاس اع ــر اس ــه ب ــل اينک ــه قابل تأم نکت
احيــای درياچــه اروميــه در حــال حاضــر درياچــه دوران تثبيــت را 
طــی کــرده و مراحــل احيــای آن آغــاز شــده اســت امــا ايــن ادعــا 
ــن ســتاد  ــش به ســوی اي ــش از پي ــدان را بي ــوک حمــالت منتق ن

ــه اســت. نشــانه گرفت
ــه  ــدن درياچ ــرخ ش ــد س ــاد دارن ــران اعتق ــی از صاحب نظ برخ
ــر  ــت و اگ ــوری اس ــش ش ــش آب و افزاي ــای کاه ــه گوي ارومي
دوران تثبيــت تمــام و دوران احيــا آغــاز شــده چــرا درياچــه اروميــه 

ــت؟ ــال اس ــر س ــر از ه قرمزرنگ ت
 

ــاًل  ــده ای کام ــه پدی ــه ارومی ــدن دریاچ ــرخ ش lس
ــت ــی اس طبیع

ــه در  ــی طــرح نجــات درياچــه ارومي ــر کارگــروه مل مجــری و دبي
ــه ايــن ســؤال منتقــدان می گويــد: تغييــر رنــگ درياچــه  پاســخ ب
ــاال  ــر و ب ــل افزايــش تبخي ــه دلي ــه همه ســاله در تابســتان ب ارومي
ــاًل  ــده ای کام ــد و پدي ــک روی می ده ــت نم ــزان غلظ ــن مي رفت

طبيعــی اســت.
عيسـی کالنتری با بيـان اينکـه وضعيـت درياچه اروميـه همچنان 
بحرانـی اسـت می افزايـد: اينکـه اعـالم می شـود درياچـه اروميـه 
در دوره تثبيـت قـرار دارد حـرف درسـتی اسـت چـرا که امسـال در 
مقايسـه بـا سـال های گذشـته کـه هـر سـال 40 سـانتيمتر آب آن 

کاهـش می يافـت وضعيـت تثبيت شـده اسـت.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه تغيير رنــگ درياچــه اروميــه بــه قرمز يک 
پديــده طبيعــی و زيســت محيطی ناشــی از افزايــش غلظــت نمــک 
اســت ادامــه می دهــد: هم اکنــون اقدامــات احيــای درياچــه 
اروميــه ادامــه دارد و اگــر ايــن رونــد بــا موفقيــت طــی شــود ديگــر 
در ســال های آتــی بــا احيــای درياچــه اروميــه شــاهد تغييــر رنــگ 

درياچــه نخواهيــم بــود.
ايــن تناقض گويــی و حــرف و حديث هــای هرســاله موجــب شــد 
موسســه تحقيقــات علــوم شــيالتی و مرکــز تحقيقــات آرتميــای 
کشــور ســال گذشــته نتايــج تحقيقــات علمــی خــود را حــول تغيير 
ــم  ــه اينجــا خت ــا ماجــرا ب ــد ام ــه منتشــر کن ــگ درياچــه ارومي رن
نشــد و امســال نيــز بــا ســرخ شــدن درياچــه اروميــه دوبــاره همان 

حرف وحديث هــا قــوت گرفــت.
 

ــرخ  ــی س ــل اصل ــند عام ــور پس ــای ش lباکتری ه
ــتند ــه هس ــه ارومی ــدن دریاچ ش

ــوم  ــات عل ــروه کارشناســی موسســه تحقيق ــر اســاس اعــالم گ ب
شــيالتی، رنــگ قرمــز مايــل بــه صورتــی تــا زرشــکی آب درياچــه 
ــوت ايجــاد  ــه ســبب باکتری هــای شــور پســند پروکاري ــه ب ارومي

شــده اســت.
نتايــج ايــن تحقيقــات نشــان می دهــد: رنــگ آب در همــه 
درياچه هــا و منابــع آبــی بــزرگ و عميــق تحــت تأثيــر رنــگ مــواد 
محلــول يــا جوامــع ميکروارگانيســم های موجــود در آن هــا متغيــر 
ــه  ــه ارومي ــی در درياچ ــی و اکولوژيک ــرايط اقليم ــر ش ــت. تغيي اس
باعــث ايجــاد تغييــر در جمــع  ميکروارگانيســم های آن شــده اســت 
و ايــن امــر به نوبــه خــود تغييــر رنــگ آب ايــن درياچــه را در پــی 

دارد.
ــا  ــته ب ــه ای بس ــه درياچ ــه ارومي ــز، درياچ ــن مرک ــه اي ــه گفت ب
ــاال در  ــی ب ــرايط دماي ــه در ش ــت ک ــباع اس ــر از اش ــوری باالت ش
وضعيــت فعلــی و کمبــود اکســيژن، باکتری هايــی نمــک دوســت 
از جنس هــای هالوباکتريــوم و هولوکوکــوس و آرکوباکترهــا 
به شــدت تکثيــر پيــدا کــرده، به طوری کــه تراکــم آن هــا در 

ايــن شــرايط بــه حــدود 103 تــا 105 عــدد در ميلی ليتــر آب دريــا 
ــت. ــيده اس رس

ــل  ــای داخ ــزه ه ــه رنگي ــوت هســتند ک ــا پروکاري ــن باکتری ه اي
ــدون غشــاء  ســلول آن هــا به صــورت پراکنــده در سيتوپالســم و ب
ــيد را  ــور خورش ــی ن ــن به راحت ــت، بنابراي ــه اس ــظ قرارگرفت محاف
ــاد  ــث ايج ــر باع ــن ام ــه اي ــد ک ــس می کنن ــذب و آن را منعک ج
رنــگ قرمــز مايــل بــه صورتــی تــا زرشــکی آب درياچــه اروميــه 

می شــود.
در کنــار اعــالم نتايــج ايــن تحقيقــات علمــی همــان ســال يعنــی 
ســال 95 ســازمان ملــی هوانــوردی و فضايــی آمريــکا )ناســا( نيز با 
انتشــار تصويــر جديــدی از درياچــه اروميــه نســبت بــه تغييــر رنگ 

درياچــه اروميــه واکنــش نشــان داد.
ناســا در توضيــح دليــل ايــن تغييــر رنــگ از ســبز بــه قرمــز اعــالم 
کرده اســت: هماننــد درياچــه آرال )ازبکســتان( درياچه شــور اروميه 
ــه  ــل رفت ــه تحلي ــته رو ب ــای گذش ــی دهه ه ــز در ط ــران ني در اي
ــوری آب آن  ــود، ش ــر ش ــه کوچک ت ــن درياچ ــه اي ــر چ ــت. ه اس
نيــز بيشــتر خواهــد شــد و هــر چــه شــورتر شــود بــر اثــر فعاليــت 
موجــودات ميکروســکوپی داخــل آن، رنــگ ايــن درياچــه به طــور 

ــد. ــر می ياب ــی تغيي ــز و نارنج ــای قرم ــه رنگ ه ــاوب ب متن
 

lغلظت نمک دریاچه ارومیه به فوق اشباع رسید
ــد  ــز معتق ــی ني ــرکل حفاظــت محيط زيســت آذربايجــان غرب مدي
ــی کامــاًل طبيعــی  ــه حالت اســت ســرخ رنگ شــدن درياچــه ارومي
اســت و نتيجــه فعــل و انفعــاالت تــاالب در پــی گرم شــدن شــديد 

هــوا، افزايــش تبخيــر و غلظــت نمــک موجــود اســت.
پرويــز آراســته در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بيــان اينکــه درياچه 
اروميــه وضعيــت طبيعــی نــدارد و در حــال ســپری کــردن روزهای 
بحرانــی اســت می گويــد: هرســال بــا فرارســيدن فصــل تابســتان 
در پــی بــاال رفتــن ميــزان تبخيــر و غلطــت نمــک درياچــه اروميه 
اکســيژن آب کاهش يافتــه و جلبک هــای زنــده ايــن تــاالب 
ــد  ــگ تولي ــزه هــای قرمزرن ــات رنگي ــه حي ــرای ادام ــی ب بين الملل
کــرده و در نتيجــه شــاهد ســرخ شــدن درياچــه اروميــه می شــويم.

روایتی از واقعیت تا شایعه؛ 
خوِن دِل دریاچه ارومیه به رخسار نشست

سکینه اسمی
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جامعــه ایـــران

ــی  ــات علم ــی و تحقيق ــر بررس ــال های اخي ــد: در س وی می افزاي
زيــادی در خصــوص قرمزرنــگ شــدن درياچــه اروميــه انجام شــده 
ــه  ــند ب ــک شورپس ــد جلب ــات نشــان می ده ــن تحقيق ــج اي و نتاي
ــرايط  ــت در ش ــه اس ــی درياچ ــه بوم ــالينا« ک ــال س ــام »دونالي ن
ــوده  ــه ميــزان 150 گــرم در ليتــر ب نرمــال کــه شــوری درياچــه ب
و اکســيژن کافــی وجــود دارد رنگيــزه ســبز رنــگ توليــد می کنــد 
امــا بــا افزايــش تبخيــر و بــاال رفتــن ميــزان نمــک، اکســيژن آب 
کاهــش داشــته و ايــن جلبــک بــرای ادامــه حيــات و مقاومــت در 
ــد. ــد می کن ــگ تولي ــز رن ــزه قرم ــد رنگي ــوری بيش ازح ــر ش براب

 
lقرمــز رنــگ بــودن دریاچــه ارومیــه بــرای مــردم و 

شــناگران مضــر نیســت
ــد  ــا تأکي ــی ب ــان غرب ــت آذربايج ــت محيط زيس ــرکل حفاظ مدي
ــردم و  ــرای م ــه ب ــه ارومي ــدن درياچ ــگ ش ــرخ رن ــه س ــر اينک ب
شــناگران هيــچ ضــرری نــدارد امــا می گويــد: در پــی بــاال رفتــن 
غلظــت بيش ازحــد نمــک بهتــر اســت افــراد مســن و افــرادی کــه 
فشــارخون بــاال و نيــز بيمــاران قلبــی از شــنا و يــا حضــور زيــاد در 

ــد. ــه خــودداری کنن آب درياچــه ارومي
آراســته بــا رد تمامــی شــايعات در خصــوص تغييــر رنــگ درياچــه 
ــدن  ــگ ش ــز رن ــده قرم ــا رخ دادن پدي ــد: ب ــه می ده ــه ادام ارومي
ــواد  ــا، م ــون ورود فاضالب ه ــايعاتی چ ــازار ش ــه ب ــه ارومي درياچ
ــز  ــده شــده ني ــن پدي ــز« موجــب اي مضــر و اينکــه »کشــند قرم
ــايعات  ــن ش ــام اي ــتان تم ــت اس ــه محيط زيس ــود ک ــرم می ش گ
ــی و  ــاًل طبيع ــرات کام ــن تغيي ــد اي ــوان می کن ــرده و عن را رد ک

زيســت محيطی اســت.
ــه  ــی ب ــچ فاضالب ــر هي ــال حاض ــه در ح ــر اينک ــد ب ــا تأکي وی ب
درياچــه اروميــه ســرازير نمی شــود می افزايــد: بــر اســاس مصوبــه 
ــا نظــارت کامــل محيط زيســت  ســتاد احيــای درياچــه اروميــه و ب
ــای  ــده از تصفيه خانه ه ــاب های تصفيه ش ــون پس ــتان هم اکن اس
اســتان در راســتای احيــای درياچــه وارد ايــن تــاالب می شــود کــه 
در ايــن خصــوص نيــز کارشناســان محيط زيســت نظــارت کامــل 

ــد. دارن
ــه  ــه در چ ــه ارومي ــون درياچ ــه هم اکن ــه اينک ــخ ب ــته در پاس آراس
وضعيتــی قــرار دارد؟ تأکيــد کــرد: بــر اســاس آخريــن بررســی های 
ــه  ــراز درياچ ــطح ت ــاری س ــال ج ــاه س ــه در 9 تيرم صــورت گرفت
اروميــه 1270.72 بــوده و هــر ســال بــا گــرم شــدن هوا تبخيــر آب 
ــا اقدامــات ســتاد  ــد امــا در ســال های اخيــر ب نيــز افزايــش می ياب

احيــای شــاهد تثبيــت وضعيــت درياچــه اروميــه هســتيم.
 

ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــک و باکتری ه ــر جلب lتکثی
ــتند ــدن هس ــگ ش ــرخ رن ــل س عام

رئيــس پژوهشــکده آرتميــا و آبزی پــروری دانشــگاه اروميــه نگاهی 
تحقيقــی و علمــی بــه پديــده قرمــز رنــگ شــدن درياچــه اروميــه 
دارد و می گويــد: در ســال های اخيــر بــا قرمــز رنــگ شــدن 
ــه و  ــاوت و گاه بی پاي ــای متف ــاهد اظهارنظره ــه ش ــه ارومي درياچ

اســاس در خصــوص ايــن پديــده کامــاًل طبيعــی هســتيم.
ــه  ــه ارومي ــدن درياچ ــگ ش ــز رن ــد: قرم ــر ناصــر آق می افزاي دکت
پديــده ای کامــاًل طبيعــی و زيســت محيطی اســت و نمونــه مشــابه 
ــچ  ــای هي ــز رخ داده و ج ــا ني ــور دني ــای ش ــاير درياچه ه آن در س

ــدارد. نگرانــی وجــود ن
ــه  ــود درياچ ــای موج ــک و باکتری ه ــه جلب ــان اينک ــا بي وی ب
ــل  ــه عوام ــده درياچ ــود زن ــا موج ــا تنه ــار آرتمي ــه در کن ارومي
ــد ادامــه  ــه شــمار می رون ــاالب ب اصلــی قرمزرنــگ شــدن ايــن ت
می دهــد: در درياچــه اروميــه جلبــک تک ســلولی دوناليــال ســالينا 
ــا  ــه ب ــد ک ــود دارن ــند وج ــل شورپس ــای هالوفي ــواع باکتری ه و ان
تغييــر شــرايط درياچــه در فصــل تابســتان اقــدام بــه توليــد رنگيزه 

ــد. ــگ می کنن ــز رن ــای قرم ه
رئيـس انجمـن آبـزی پـروی کشـور درعين حـال می افزايـد: ايـن 
جلبـک و باکتری هـای درياچـه اروميه کـه در آب های شـور تمامی 
درياچه هـای دنيـا وجـود دارند هم زمـان با گرم شـدن هـوا، افزايش 
تبخيـر و شـوری آب واکنـش نشـان داده و برای مقاومت با شـرايط 
موجـود رنگيـزه هـای قرمـز رنـگ توليـد می کننـد که هميـن امر 

موجـب قرمـز رنـگ شـدن آب درياچـه اروميه می شـود.
 

ــده ای  ــه پدی ــه ارومی ــدن دریاچ ــگ ش ــرخ رن lس
طبیعــی و زیســت محیطی اســت

ايــن  خصــوص  در  علمــی  نظــر  از  می گويــد:  آق  دکتــر 
ــت  ــوان گف ــه می ت ــه ارومي ــگ درياچ ــر رن ــاالت و تغيي فعل وانفع
ــه  ــه ارومي ــه درياچ ــيرين ب ــای ش ــاهد ورود آب ه ــه ش ــی ک زمان
ــز وارد  ــه ني ــذی رودخان ــواد مغ ــا م ــن آب ه ــا ورود اي ــتيم ب هس
ــا  ــای ب ــک و باکتری ه ــتا جلب ــن راس ــه در اي ــود ک ــه می ش درياچ
تغذيــه ايــن مــواد مغــذی شــروع بــه تکثيــر می کننــد امــا در ايــن 

ــت. ــگ اس ــبز رن ــدی آن س ــای تولي ــزه ه ــرايط رنگي ش
ــی و  ــاًل طبيع ــده ای کام ــه پدي ــه ارومي ــگ شــدن درياچ ــز رن قرم
زيســت محيطــی اســت و نمونــه مشــابه آن در ســاير درياچه هــای 

شــور دنيــا نيــز رخ داده و جــای هيــچ نگرانــی وجــود نــدارد
ــيدن  ــای ورودی فرارس ــزان آب ه ــع مي ــا قط ــا ب ــد: ام وی افزاي
تابســتان، افزايــش دمــای هــوا و بــاال رفتــن ميــزان شــوری آب و 
رســيدن آن بــه حالت فــوق اشــباع ايــن باکتــری و جلبک هــا برای 
مقاومــت و ادامــه حيــات رنگدانــه هــای کاروتنوئيــدی قرمــز رنگ 
بــه نام بتــا کاروتــن و باکتريورودوپســين و همچنين مايکوســپورين 
توليــد می کننــد کــه در نتيجــه رنــگ درياچــه اروميــه نيــز قرمــز 

ــود. ــگ می ش رن
ــا  ــه ب ــروری دانشــگاه ارومي ــزی پ ــا و آب رئيــس پژوهشــکده آرتمي
تاکيــد بــر اينکه ايــن امر کامــاًل پديــده طبيعــی و زيســت محيطی 
اســت و جــای هيــچ نگرانــی وجــود نــدارد می گويــد: قرمــز رنــگ 
ــناگران  ــردم و ش ــرای م ــرری ب ــچ ض ــه هي ــه ارومي ــدن درياچ ش
نــدارد امــا ايــن فعــل و انفعــاالت موجــب افزايــش ميــزان تبخيــر 
ــا  ــم ب ــه اميدواري ــود ک ــه می ش ــراز درياچ ــطح ت ــش س آب و کاه

احيــای مجــدد هــر ســال شــاهد ايــن تغييــرات نباشــيم.

دکتــر آق در پاســخ بــه ايــن ســؤال کــه آرتميــا اروميانــا چــه ميزان 
ــد:  ــخ می ده ــت پاس ــر اس ــه مؤث ــه ارومي ــگ درياچ ــر رن در تغيي
آرتميــا تنهــا موجــود زنــده درياچــه اروميــه نيــز قرمــز رنــگ اســت 

ــند. ــای شورپس ــری و جلبک ه ــار باکت در کن
 

lدریاچه ارومیه و استقبال بی نظیر گردشگران تابستانه
در  غيرعلمــی  و  علمــی  تمــام حرف وحديث هــای  کنــار  در 
خصــوص پديــده ســرخ رنــگ شــدن درياچــه اروميــه ايــن تغييرات 
ــگران  ــر گردش ــتقبال بی نظي ــل اس ــی از عوام زيســت محيطی يک
تابســتانه بــه شــمار مــی رود، بــا فرارســيدن فصــل تابســتان مــوج 

ــد از درياچــه آغازشــده اســت. ــرای بازدي ــدی از مســافران ب جدي
مجتبــی رحمانــی کــه بــه همــراه خانــواده اش از تهــران بــه اروميه 
ســفر کــرده اســت می گويــد: درياچــه اروميــه يکــی از جاذبه هــای 
ــوان  ــه عن ــاالب ک ــن ت ــدن اي ــت و دي ــگری اس ــر گردش بی نظي
ــر  ــار تغيي ــد در کن ــدک می کش ــا را ي ــور دني ــه ش ــن درياچ دومي

ــت. ــا هس ــفر م ــل س ــن دالي ــگ آن از مهم تري رن
ــرای  ــه ب ــه ارومي ــدن درياچ ــگ ش ــز رن ــه قرم ــان اينک ــا بي وی ب
فرزندانــش خيلــی جالــب و ديدنــی بــوده اســت، می افزايــد: 
ــن  ــگ اي ــر رن ــب تغيي ــی موج ــه عوامل ــه چ ــه اينک ــه ب بی توج
درياچــه شــده ديــدن آن از نزديــک بــرای مــن و فرزندانــم بســيار 
ــا  ــه را تماش ــن جاذب ــک اي ــتيم از نزدي ــت داش ــود و دوس ــب ب جال

ــم. کني
ــده  ــود آم ــه وج ــی ب ــرايط بحران ــی از ش ــراز ناراحت ــا اب ــی ب رحمان
ــای  ــوص مزاي ــد: در خص ــه می ده ــه ادام ــه ارومي ــرای درياچ ب
بی شــمار گردشــگری، خاصيــت درمانــی و زيســت محيطی 
درياچــه اروميــه ســخن های زيــادی شــنيده بوديــم کــه در مــدت 
دو روز حضورمــان بخشــی از آن را بــه عينــه ديــدم اميدواريــم ايــن 

ــد. ــی کن ــرعت ط ــود را به س ــای بهب ــه روزه درياچ
ــر  ــان از ديگ ــی از اصفه ــواده صادق ــرز و خان ــی از الب ــا خليل صب
مســافران تابســتانه ايــن روزهــای درياچــه اروميــه هســتند 
مســافرانی کــه حيــن صحبــت از داليــل حضورشــان و نيــز 
ــودن آن شــور  ــگ ب ــده قرمــز رن تماشــای نزديــک درياچــه و پدي

و شــعف خاصــی در چهره شــان نمايــان اســت.
ــای  ــن روزه ــتانه اي ــافران تابس ــگری و مس ــال وروز گردش ــا ح ام
اروميــه هماننــد نگيــن فيروزه ای رنگــش خــوب نيســت و روزهــای 

ــد. ــپری می کن ــی را س بحران
 

ــای  ــی از جاذبه ه ــان یک ــه همچن ــه ارومی lدریاچ
ــی رود ــمار م ــه ش ــه ب ــگری ارومی گردش

ــتی و  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــگری اداره کل مي ــاون گردش مع
ــافران  ــتقبال مس ــی در خصــوص اس گردشــگری آذربايجــان غرب
ــان  ــه همچن ــد: درياچــه ارومي ــه می گوي ــوروزی از درياچــه ارومي ن
ــوص  ــگران به خص ــرای گردش ــر ب ــای بی نظي ــی از جاذبه ه يک

مســافران تابســتانه اســت.
حسـين امامـی می افزايـد: در سـال هايی کـه هنـوز درياچـه اروميه 
به شـرايط بحرانـی درنيامده بـود به خاطـر خيل عظيم مسـافران و 
مديريت گردشـگران سـتاد بحران ويژه ای تشـکيل می شـد هرچند 
امـروز تعداد گردشـگران و مسـافران به ماننـد آن سـال ها قابل توجه 
نيسـت اما درياچه اروميه همچنـان يکی از مقاصد اول گردشـگران 

و مسـافران اسـتان و اروميه به شـمار می رود.
ــه قرمــز را از ديگــر عوامــل و  ــه ب ــر رنــگ درياچــه ارومي وی تغيي
ــد  ــوان می کن ــه عن ــتانه ارومي ــافران تابس ــی مس ــای ديدن جاذبه ه
و می گويــد: بــر اســاس نظرســنجی های صــورت گرفتــه در 
ــل  ــی از عوام ــه يک ــه ارومي ــگ درياچ ــر رن ــر تغيي ــال های اخي س
ســفر گردشــگران و مســافران تابســتانه اســت کــه دوســت دارند از 

ــد. ــر و تحــوالت درياچــه را مشــاهده کنن نزديــک ايــن تغيي
حــال وروز و تغييــر رنــگ درياچــه اروميــه هــر چقــدر هــم ازنظــر 
ــرايط  ــان دهنده ش ــد نش ــی باش ــی طبيع ــت محيطی و علم زيس
ــش  ــود در آن، افزاي ــک موج ــباع نم ــوق اش ــت ف ــی و حال بحران
تبخيــر و کــم شــدن مســاحت آن اســت شــرايطی کــه همچنــان 

ــايعات شــده اســت. ــازار داغ ش ــی و ب ــرای نگران ــی ب منبع
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جامعــه ایـــران

از   بازمانــده  جامعــه،  از  رانــده 
خــواب«  »گــور  وضعیــت  زندگــی، 
ــر ســاز  ــاد« خب ــه در »نصیرآب ــی ک های
شــدند و اکنــون پــس از ۶ مــاه در پــی 
ــتند. ــی هس ــرای زندگ ــن ب ــی ام مکان

ــی  ــر گورخواب ــی ب ــی مبن ــه خبرهاي ــود ک ــش ب ــاه پي شــش م
ــا و  ــانه ه ــه ســرعت در رس ــد و ب ــر ش ــران فراگي ــرب ته در غ
فضــای مجــازی پيچيــد، تبديــل »کارتــن خوابــی« بــه » گــور 
خوابــی« ، زنــگ خطــر بــرای افزايــش آســيب هــای اجتماعــی 
را بــه صــدا در آورد و ايــن خبــر رســانه هــای سراســر کشــور و 
حتــی رســانه هــای بيــن المللــی را در نورديــد و بــر صــدر اخبــار 

ــه زد. تکي
پــس از انتشــار اخبــار، بــه ســرعت دســتگاه هــای مرتبــط وارد 
صحنــه شــدند و برنامــه ريــزی هايــی صــورت گرفــت تــا ايــن 
پديــده در غــرب تهــران برچيــده شــود، بــه ســرعت يک ســالن 
ــی در »ســر آســياب« مــالرد  ــر زمين ــان در زي مخصــوص آقاي
اجــاره و امکاناتــی از قبيــل تخــت خــواب فراهــم شــد و يــک 
گــرم خانــه موقتــی بــرای اســتفاده گورخــواب هــا آمــاده شــد، 
ــی 8  ــاعت 17 ال ــتی از س ــی بهزيس ــا هماهنگ ــم ب ــوان ه بان
صبــح روز بعــد در محلــی ســکنی داده شــدند تــا »گــور خوابی« 

بــه تاريــخ بپيونــدد.
کمپ هـای ديگری در شهرسـتان های مالرد، شـهريار و قدس 
تهيـه شـد و گـور خـواب ها که بـه گفتـه محمد محمودی شـاه 
نشـين، نماينده اين سه شهرسـتان در مجلس شـورای اسالمی، 
30 نفـر بيشـتر نبودنـد اسـکان داده شـدند، وی گفتـه بـود: کل 
منطقـه »باغسـتان« و »نصير آبـاد« توسـط نيـروی انتظامی از 
وجـود کارتـن خوبهـا و معتادين پا کسـازی شـد کـه در مجموع 

ايـن افراد کمتـر از 30 نفـر بودند.

lرواج »نی نشینی« به جای »گورخوابی«
ــن  ــه مهمتري ــرپناه از جمل ــود س ــل وج ــر و معض ــاد، فق اعتي
عواملــی بــود کــه ســبب انتخــاب »گــور« بــرای زندگــی شــده 
بــود، امــا برخــورد ســريع مســئولين منطقه مشــکل ايجاد شــده 
را تمــام کــرد، تــا همــه چيــز دربــاره »گورخوابــی« در »نصيــر 

ــاد« فرامــوش شــود. آب
ــاد« يکــی از مناطــق شهرســتان شــهريار اســت کــه  »نصيرآب
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــرزی اي ــوار م ــن در ن ــرار گرفت ــل ق ــه دلي ب
شهرســتان بهارســتان و اسالمشــهر، جــزو مناطــق حاشــيه ای 
محســوب شــده و فرصــت مناســبی بــرای تجمــع معتاديــن در 
ايــن منطقــه را فراهــم کــرده اســت، ايــن اســتعداد »نصيرآبــاد« 
و نيــز وجــود نيزارهايــی در ايــن منطقــه، ســبب شــده اســت که 
ــی  ــه صــورت »ن ــاه ب ــس از گذشــت 6 م ــا پ ــواب« ه »گورخ

نشــينی« بــه نصيرآبــاد بــاز گردنــد.
عـده ای از ايـن گورخـواب ها پـس از بيـرون آمـدن از کمپ ها، 
بـه دليل فقدان سـرپناه، مجـددا آواره شـدند و به نواحـی اطراف 
روی آوردند، عده ای درون سـاختمان هـای متروکه و نيمه کاره، 
چنـد نفـری در نيزارهـا و برخـی ديگـر در محل تجمـع زباله ها، 

هرکـس که خانه ای نداشـت، بـاز هم آواره شـد.

lاقدامــات ضربتــی در مــورد آســیب هــای 
اجتماعــی نقــش ُمســِکن  را دارنــد

يــک کارشــناس حــوزه علــوم و آســيب هــای اجتماعــی در اين 

رابطــه گفــت: فقــدان ســرپناهی امــن و نيــز اعتيــاد در کشــور، 
ــی  ــا، عوامل ــواده ه ــی خان ــادی در برخ ــی و اقتص ــر فرهنگ فق
هســتند کــه بســتر و زمينــه بــروز آوارگــی معتاديــن متجاهــر 

را فراهــم مــی کننــد.
حســام احمــدی افــزود: در حــال حاضــر مناطــق حاشــيه 
شــهرها بــه دليــل برخــورداری از محيطــی امــن بــرای ارتــکاب 
بــه جرائــم گوناگــون، بيشــتر از ديگــر مناطــق شــاهد اقبــال و 
اســتقبال معتــادان متجاهــر، آواره هــا و برخــی خالفکاران شــود 

و از ايــن طريــق آســيب هــای اجتماعــی را شــاهد هســتيم.
وی بيــان کــرد: اقدامــات ضربتــی، تنهــا ماننــد مســکن عمــل 
مــی کننــد، بــرای مــدت کوتاهــی آرامــش ظاهــری مــی اورنــد 

امــا اصــل مشــکل پابرجــا اســت.
ايــن کارشــناس حــوزه علــوم و آســيب هــای اجتماعــی 
ــای  ــياری از نيازه ــت از بس ــا غفل ــاخت: قطع ــان س خاطرنش
عاطفــی، اقتصــادی، تحصيلــی و ديگــر نيازهــای بشــر ســبب 
ايجــاد چنيــن آســيب هــای اجتماعــی مــی شــود و هــر از چنــد 
گاهــی، اتفاقــی رســانه ای مــی افتــد کــه همــه را بــه خــود می 
ــز  ــت ني ــه و در نهاي ــِکن گون ــی ُمس ــم اقدامات ــد ه ــد، بع آورن
فراموشــی، ايــن چرخــه اهميــت دســتگاه هــای مــا بــه پديــده 

ــی اســت. ــای اجتماع آســيب ه

lپدیــده ای بــه نــام »گــور خوابــی« در نصیــر آباد 
بــه طــور کلــی منتفی اســت

ــتان  ــرب اس ــی غ ــروی انتظام ــی ني ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
تهــران در ايــن خصــوص گفــت: نتايــج آخريــن رصدهايــی که 
مــا در هفتــه گذشــته انجــام داديــم، نشــان داد کــه مــا ديگــر 

ــاد« نداريــم. ــر آب گورخوابــی در »نصي
ــه برخــی  ــرادی ک ــرد: اف ــه ک ســرهنگ مهــدی ســرپناه اضاف
ــتند  ــی هس ــد، معتادين ــرده ان ــی ک ــواب معرف ــا را گورخ آن ه
کــه داخــل نيزارهــای نصيرآبــاد تجمــع مــی کننــد، ايــن افــراد 
اگــر نيــزار نباشــد، در بيشــه، جمــع می شــوند، بيشــه نباشــد، به 
ســرقت از منــازل مــردم روی مــی آورنــد، بــه هرحــال معتــاد در 
ــام »گــور خوابــی« در  ــه ن جامعــه وجــود دارد، امــا پديــده ای ب

نصيــر آبــاد بــه طــور کلــی منتفــی اســت.
ــر  ــن متجاه ــی معتادي ــای حوال ــه نيزاره ــن ک ــان اي ــا بي وی ب
زمينــه مناســبی بــرای اجتمــاع معتاديــن متجاهــر فراهــم کرده 

اســت، گفــت: چنديــن طــرح جمــع آوری معتاديــن متجاهــر در 
ايــن محــل توســط نيــروی انتظامــی بــه اجــرا در آمــده اســت، 
امــا بايــد قبــول کنيــم، جامعــه عــاری از معتــاد نيســت و ايــن 
ــی  ــاب م ــع انتخ ــرای تجم ــا را ب ــد نيزاره ــی مانن ــراد اماکن اف

کننــد.
ســرپناه افــزود: وضعيــت نصيرآبــاد و گورخوابــی در ايــن منطقه 
هميــن اســت، اگــر کســی مســتند ديگــری دارد، ارائــه کنــد تــا 

مــا پيگيــری هــای الزم را انجــام دهيــم.

570l نفــر از معتادیــن منطقــه در ســال گذشــته 
ســامان دهــی شــدند

معــاون سياســی انتظامــی فرمانــداری شــهريار اظهــار داشــت: 
ــه  ــوص در منطق ــه خص ــن، ب ــی معتادي ــامان ده ــث س در بح
نصيرآبــاد کــه تجمــع معتاديــن و بحــث توزيــع و مصــرف مواد 
مخــدر بــود، بــا هماهنگــی دســتگاه قضــا و نيــروی انتظامــی و 
ديگــر دســتگاه هــای ذی ربــط اقدامــات خوبــی انجــام گرفــت.
ــاک ســازی  ــه کــرد: هــم در بحــث پ ــور اضاف ــب فرنياپ ابوطال
ــات  ــن محــل اقدام ــواد مخــدر در اي ــه از فروشــندگان م منطق
ــل  ــراد از مح ــن اف ــياری از اي ــه و بس ــورت گرفت ــی ص خوب
متــواری و يــا دســتگير شــدند، در ســال گذشــته در قالــب طــرح 
ســامان دهــی بيــش از 570 نفــر از معتاديــن هــم جمــع آوری 
و ســامان دهــی شــدند، کــه تعــدادی از آن هــا در کمــپ هــای 
ــه کمــپ  خــود شــهريار نگــه داری و 300 نفــر از ايــن افــراد ب
هــای مــالرد در غــرب اســتان تهــران منتقــل شــدند و تحــت 

درمــان اوليــه قــرار گرفتنــد.
معــاون سياســی انتظامــی فرمانــداری شــهريار اعتيــاد را بحثــی 
ــه  ــص منطق ــاد مخت ــفانه اعتي ــت: متاس ــد و گف ــر خوان فراگي
ــا حتــی کشــور  ــاد« و شــهريار و اســتان تهــران و ي ــر آب »نصي
ــه  ــق ب ــراد متعل ــن اف ــد اي ــش از 90 درص ــت، بي ــران نيس اي
»نصيــر آبــاد« نبودنــد و از اطــراف بــه ايــن منطقــه آمــده بودند، 
امــا صــرف نظــر از ايــن کــه ايــن افــراد از کجــا آمــده بودنــد، 

ايــن امــر يــک آســيب اجتماعــی اســت.

80l درصــد »گــور خــواب« هــا در وضعیــت قبلــی 
قــرار دارنــد

وی گفــت: افــرادی کــه معتــاد مــی شــوند و در ايــن چرخــه 

»گور خواب« ها »نی نشین« شدند/بازگشت ۸۰ درصد »گورخواب« ها
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جامعــه ایـــران

ــام کوشــش خــود را صــرف ارضــا شــدن از  ــد، تم ــی افتن م
ــته  ــر کار داش ــد، اگ ــی کنن ــدر م ــواد مخ ــرف م ــق مص طري
ــند،  ــته باش ــر کاری نداش ــد کار و اگ ــق درآم ــند، از طري باش
از طريــق فــروش امــوال ديگــران و يــا حتــی خانــواده خــود 
ــواد  ــرف م ــه و مص ــعی در تهي ــرد س ــای خ ــرقت ه ــا س و ي

ــد. مخــدر مــی کنن
ــز اشــاره کــرد و گفــت:  ــه بحــث گورخــواب هــا ني ــور ب فرنياپ
ايــن گورخــواب هــا در پــی يافتــن مکانــی دور از انظــار مــردم 
بــرای مصــرف مــردم بودنــد و ايــن افــراد در پــی يافتــن يــک 
»آلونــک« امــن و يــا حتــی يــک »گــور« امــن و دور از چشــم 
مــردم بــرای مصــرف مــواد مخــدر بــود و در حــال حاضــر کــه 
پديــده »گورخوابــی« در آن مــکان پايــان پذيرفتــه اســت، ايــن 
افــراد در حــال حاضــر پراکنــده شــده و بــه مــکان هــای ديگــر 
رفتــه انــد، نمــی تــوان ادعــا کــرد کــه همــه ايــن افــراد ســالم 

شــده و بــه زندگــی ســالم مــی پردازنــد.
وی افــزود: در خــوش بينانــه تريــن حالــت، 20 الــی 30 درصــد 
ــی  ــد و 70 ال ــه برگشــته ان ــه جامع ــا« ب ــور خــواب ه ــن »گ اي
ــد و هــر  ــرار دارن ــت ق ــن وضعي ــراد در همي ــن اف 80 درصــد اي
مــکان دنــج را بيابنــد بــرای مصــرف مــواد مخــدر انتخــاب می 
کننــد، در حــال حاضــر نيــز گزارشــاتی بــه ما رســيده اســت، که 
مجــددا عــده ای از ايــن افــراد از شهرســتان هــای اسالمشــهر، 
ــه  ــاط کريــم و ديگــر شهرســتان هــای ديگــر ب بهارســتان، رب
ــرز  ــاد« م ــه »نصيرآب ــد، چــرا کــه منطق ــه مــی آين ــن منطق اي

بيــن ايــن ســه شهرســتان و شــهريار اســت.
معــاون سياســی انتظامــی فرمانــداری شــهريار افــزود: 
تعــدادی از ايــن افــراد در نيزارهــای منطقــه ســکنی گزيــده و 
بــه مصرف مــواد مخــدر مشــغول هســتند، کــه بــا هماهنگی 
ــا  ــی ه ــه اســت، ن ــهرداری صــورت گرفت ــا ش ــه ب ــی ک هاي
ــخ 14  ــه در تاري ــن زمين ــاتی در اي ــوند و جلس ــی ش ــع م قط
ــد و  ــکيل ش ــط تش ــام ادارات مرتب ــور تم ــا حض ــاه ب تيرم
ــن  ــر جمــع آوری معتادي ــری شــد کــه عــالوه ب ــم گي تصمي
ــواد مخــدر، اداره  ــدگان م ــع کنن ــر و دســتگيری توزي متجاه
بهزيســتی، واحــد »موبايــل ســنتر« خــود را فعــال کــرده و به 
افــراد معتــادی کــه در ســطح جامعــه حضــور دارنــد مراجعــه 
کنــد و بــا ارائــه خدمــات خــاص ماننــد غــذای گــرم، لبــاس، 
ســرنگ و از ايــن قبيــل از انتشــار آســيب هــای آم هــا 

ــد. ــی کنن ــری م جلوگي
وی افــزود: يــک واحــد »گــرم خانــه« نيــز در »نصيــر آبــاد« را 
طبــق قانــون راه انــدازی کرديــم کــه ايــن معتاديــن ديگــر بــه 

گورهــا مراجعــه نکننــد، ايــن واحــد طــوری اســت کــه معتادين 
ــد و ســرپناهی داشــته باشــند و غــذای گــرم  در آن جــا بخوابن
مصــرف کننــد و اســتحمام کننــد، امــا بســياری از ايــن معتادين 
تمايلــی بــرای حضــور در ايــن »گــرم خانــه« هــا ندارنــد، چــرا 
ــن مــکان هــا تحــت  ــا حضــور در اي ــد ب کــه گمــان مــی کنن
ــه مصــرف مــواد  کنتــرل قــرار گرفتــه و ديگــر نمــی تواننــد ب

مخــدر ادامــه دهنــد.
 

lدر بحــث مبــارزه بــا تکــدی گــری و گورخوابــی 
نیازمنــد عــزم ملــی و مردمــی هســتیم

فرنياپــور بــا بيــان ايــن کــه بــا توجــه بــه وجــود ســرپناه و آب 
بهداشــتی بــرای شــرب و اســتحمام، غــذا، صبحانــه در »گــرم 
خانــه« هــا ديگــر نيــازی بــه حضــور ايــن معتاديــن در گورهــا، 
ــر   ــن ديگ ــردن اماک ــوده ک ــن و آل ــر اماک ــا و ديگ ــک ه آلون
ــا و  ــواب ه ــردم در بحــث گورخ ــود م ــرد: خ ــد ک نيســت، تاکي
متکديــان و معتاديــن بايــد يــک عــزم ملــی داشــته باشــند، هر 
خانــواده بايــد تــالش کنــد کــه حداقــل خانــواده خــود را از ايــن 
ــواده ای تــالش کنــد کــه  آســيب مصــون کنــد، اگــر هــر خان
خانــواده را مصــون کنــد، مــی توانيــم جامعــه ای پــاک و ســالم 

داشــته باشــيم.
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ــت شــورای هماهنگــی مب ــه فعالي وی ب

ــا کميتــه هــای مختلــف از  اشــاره کــرد و گفــت: ايــن شــورا ب
ســال هــای قبــل در ســطح غــرب اســتان تهــران و شهرســتان 
شــهريار فعــال بــوده اســت، کميتــه مبــارزه بــا توزيع کننــدگان 
مــواد مخــدر ايــن شــورا در ســال گذشــته جلــوی عرضــه بيش 
از 8 هــزار کيلوگــرم مــواد مخــدر را گرفت و بــا توزيــع کنندگان 
برخــورد کــرد و عملکــرد قابــل قبــول و موفقــی داشــته اســت، 
کميتــه درمــان ايــن شــورا در قالب کمــپ هــا، متــادون درمانی 
و نيــز انجمــن معتاديــن گمنــام را داريــم، کــه خــود معتاديــن به 

يکديگــر بــرای درمــان ايــن بيمــاری کمــک مــی کننــد.
ــکيل  ــه تش ــهريار ب ــداری ش ــی فرمان ــی انتظام ــاون سياس مع
کميتــه مشــارکت هــای مردمــی با حضــور خيريــن در شــورای 
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان شــهريار اشــاره 
کــرد و گفــت: يــک همايشــی در شــهريار بــا حضــور خيريــن 
ــواده هــای آن  ــه ايــن معتاديــن و خان داشــتيم، ايــن خيريــن ب
هــا کمــک مــی کننــد کــه بتواننــد بــا ايــن مشــکالت مبــارزه 

کننــد.
ــز در  ــری ني ــش گي ــی و پي ــه فرهنگ ــک کميت ــت: ي وی گف
شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شــهريار داريــم 
کــه امســال تمــام تــالش مــا ايــن اســت، کــه ايــن کميتــه 
ــای  ــام کاره ــرای انج ــود را ب ــه خ ــده و توج ــر ش ــال ت فع
ــواده در  ــه خان ــانی ب ــالع رس ــازی و اط ــی و آگاه س فرهنگ
زمينــه عواقــب مــواد مخــدر و ســوء مصــرف مــواد معطــوف 
کنــد و ورودی هــا را کاهــش دهيــم و يــک روزی بــه اميــد 
ــالمی  ــه س ــده جامع ــيم، در آين ــر برس ــه ورودی صف ــدا ب خ
خواهيــم داشــت، پيــش گيــری نيــز مباحــث زيــاد اقتصــادی، 
ــم و در  ــل داري ــر عوام ــی و ديگ ــی، ژنتيک ــی، محيط فرهنگ
ــا  ــم، هرج ــردم داري ــه حضــور م ــاز ب ــن مباحــث ني ــه اي هم

ــم. ــوده اي ــق ب ــا موف ــردم وارد شــدند م م
فرنياپــور افــزود: مــا بعــد از انقــالب شــهدای زيــادی در مبــارزه 
ــان ايــن معضــل وجــود  ــم، امــا همچن ــا مــواد مخــدر داده اي ب
دارد و ايــن امــر نشــان مــی دهــد کــه نيــاز بــه فرهنــگ ســازی 
ــود،  ــترس ب ــگان و در دس ــدر راي ــواد مخ ــر م ــه اگ ــم، ک داري

جــوان رغبتــی بــرای مصــرف نداشــته باشــد.
بــه نظــر مــی رســد در راســتای اصــالح برخــی آســيب هــای 
اجتماعــی ماننــد اعتيــاد، کــه منشــاء بســياری از آســيب هــای 
ديگــر ماننــد »گورخوابــی« ، »نــی نشــينی« ، ســرقت، طــالق 
و ... اســت، در هــر منطقــه بايــد بــا توجــه بــه فرهنــگ و آداب 
و رســوم و ســنن مــردم منطقــه عمــل کــرد تــا بديــن ترتيــب 
ــته  ــدی داش ــی و مفي ــازده عمل ــوب و ب ــی مطل ــم خروج بتواني

باشــيم.
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بخش  زیادی از رودخانه های کشور  
حتی قبل از رسیدن فصل تابستان، 
قوی  اراده ای  ولی  خشک شده اند 
برای رهایی از وضعیت فعلی وجود 
تا  کارون  از  ماجرایی  این  ندارد؛ 

زاینده رود است.

ــرای  ــدی ب ــکلی ج ــه مش ــالی ب ــت خشک س ــالی اس ــد س چن
نقــاط مختلــف کشــورمان تبديل شــده اســت. افزايــش دمــای 
هــوا، کاهــش نــزوالت جــوی، حفــر چاه هــای غيرمجاز،آبيــاری 
غيراصولــی زمين هــای کشــاورزی و ... باعــث شــده تــا ذخايــر 
ــک  ــه خش ــز ب ــر ني ــن ام ــه و همي ــدت کاهش يافت ــی به ش آب
ــت. ــده اس ــا انجامي ــا و تاالب ه ــا، درياچه ه ــدن رودخانه ه ش

ــده  ــی پدي ــتم های آب ــن اکوسيس ــدن اي ــک ش ــی خش در پ
گردوغبــار و ريزگردهــا ايجــاد و ايــن امــر نيــز بــه چالشــی برای 

ــت. ــده اس ــرزمينمان تبديل ش ــردم س م
درياچــه  هامــون به صــورت باتــالق درآمــده، درياچــه جازموريان 
ــل  ــر تبدي ــه کوي ــی آب دارد و ب ــتان کم ــاه زمس ــط دو م فق
می شــود، درياچــه بختــگان به کلــی خشک شــده اســت. 
ــابه  ــی مش ــز وضعيت ــور ني ــف کش ــاط مختل ــای نق تاالب ه

ــد. دارن
بــا توجــه بــه گــرم شــدن زميــن، تغييــر اقليــم يــک 
ــزی و  ــا برنامه ري ــورها ب ــی کش ــت، بعض ــی اس ــده جهان پدي
ــن  ــی اي ــات منف ــا و تبع ــی، صدمه ه ــری راهکارهاي به کارگي
ــن  ــن آســيب را از اي ــه حداقــل می رســانند و کمتري ــده را ب پدي

تغييــر متحمــل می شــوند، امــا متأســفانه در ايران چنين نيســت 
ــا  ــبی ب ــه مناس ــه، مقابل ــورت نگرفت ــای الزم ص و پيش بينی ه
ــات  ــز تبع ــل ني ــن دلي ــه همي ــود و ب ــی نمی ش ــرات اقليم تغيي
منفــی بســياری گريبــان گيــر کشــورمان می شــود کــه 

جبران ناپذيــر هســتند.
کاهــش ســطح آب و خشــک شــدن درياچه هــا، پائيــن رفتــن 
بســتر آب هــای زيرزمينــی در بســياری از نقــاط کشــور، خشــک 
شــدن آب برخــی رودخانه هــا، کاهــش ســطح ذخيــره آب 
ــتاها  ــدادی از روس ــه تع ــور، تخلي ــدهای کش ــب س ــت اغل پش
ــای  ــر و بيابان ه ــترش کوي ــته، گس ــه گذش ــد ده ــی چن ط
ــد. ــد می کن ــا را تهدي ــرزمين م ــر روز س ــزرع و خشــک، ه لم ي
ــه،  ــه ارومي ــدن درياچ ــک ش ــه خش ــورمان ب ــی در کش کم آب
زاينــده رود،  چــون  رودخانه هايــی  هورالعظيــم،  تــاالب 
ســيمينه رود و کارون منجــر شــده اســت، ايــن چالــش بــر روی 
اکوسيســتم های جنگلــی نيــز مؤثــر بــوده و بــه خشــک شــدن 
ــت  ــل دست به دس ــن عوام ــه اي ــده و هم ــر ش ــا منج جنگل ه
هــم داده تــا شــاهد بيابان زايــی و ايجــاد گردوغبــار در 

ــيم. ــورمان باش کش
ــور در  ــی، رئيس جمه ــاه حســن روحان ــح دوشــنبه 12 تيرم صب
همايــش بين المللــی مقابلــه بــا گردوغبــار گفــت:  نمی توانيــم  
در مقابــل آنچــه محيط زيســت مــا را تخريــب می کنــد 
ــر  ــدد در افغانســتان ب ــاوت باشــيم احــداث ســدهای متع بی تف

ــذار اســت. اســتان خراســان و سيســتان و بلوچســتان تأثيرگ
وی افــزود: نمی توانيــم بــدون همــکاری بــا کشــورهای جهــان 
ــواده در  ــک خان ــا ي ــويم، م ــروز ش ــار پي ــل گردوغب ــر معض ب
منطقــه خاورميانــه و غــرب آســيا هســتيم و نمی توانيــم از هــم 

فاصلــه بگيريــم.

lزاینده رود از بی آبی تا قرمز شدن آب
ــه  ــه در کميت ــی ک ــاس تصميمات ــر اس ــان ب ــتان اصفه در اس
ــه  ــاری گرفت ــال ج ــاه س ــم خردادم ــخ هفت ــع آب در تاري توزي
ــش  ــده رود کاه ــد زاين ــی س ــرداد خروج ــط 19 خ ــد، از اواس ش
يافــت. آب زاينــده رود بــرای آبيــاری کشــت کشــاورزان حوضــه 
ــده  ــاه بازگشايی ش ــن م ــم فرودي ــان از نه ــده رود در اصفه زاين

ــد. ــته ش ــدود 70 روز بس ــد از ح ــود و بع ب
و امــا گرمــای ايــن روزهــای هــوای اصفهــان باعــث شــده تــا 
ــای  ــز در روزه ــه ني ــتر رودخان ــده آب در بس ــان باقی مان جري
ــهر  ــی ش ــريان حيات ــر ش ــار ديگ ــد و ب ــان برس ــه پاي ــده ب آين

ــود. ــع ش ــان قط اصفه
ــگ  ــدن رن ــز ش ــاه قرم ــه 9 خردادم ــت ک ــی اس ــن در حال اي
ــادی را  ــده رود در محــدوده لنجــان مبارکــه ســروصدای زي زاين
ــض مســئوالن،  ــای ضدونقي ــم حرف ه ــرد و علی رغ ــا ک ــه پ ب
ــرده از  ــان پ ــدار لنج ــه و فرمان ــع آب مبارک ــس اداره مناب رئي
ــگ را شستشــوی  ــر رن ــن تغيي ــل اي ــتند و عام ــت برداش حقيق
ــد. ــده رود اعــالم کردن ــزد در آب زاين ــه ي ــای تصفيه خان فيلتره

ايــن ماجــرا نشــان می دهــد کــه برخــی چالش هــای 
ــه  ــت اســت ک رودخانه هــای کشــورمان ناشــی از ســوء مديري
ــد خشک ســالی و کم آبــی بحــران را در ايــن  ــه رون ــا توجــه ب ب

ــت. ــرده اس ــديد ک ــی تش ــتم های آب اکوسيس

lچشمان تاِر ماهیان »تیره«
نــدارد؛ وقــوع  تعريفــی  ايــران هــم  اوضــاع در غــرب 

ناخوشی رودخانه ها از کارون تا زاینده رود؛ رگ های حیات بخش خشکیدند

علی نواصر
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ــع  ــمگير مناب ــش چش ــتان و کاه ــتان لرس ــالی  در اس خشک س
آب زيرزمينــی و بارندگی هــا، دســت رودخانه هــا را بــرای 
آب رســانی خالــی  کــرده اســت به طوری کــه در رودخانــه 

ــت. ــده اس ــی نمان ــی باق ــا آب چندان ــن روزه ــره« اي »تي
ايــن وضعيــت رودخانــه »تيــره« در حالــی اســت کــه فعاليــت 
ــره«  ــات »تي ــه حي ــه از ماي ــر آنچ ــاز ه ــای آب غيرمج پمپ ه
بــوده را بلعيــده تــا هــرروز بــر عمــق بحــران زيســت محيطی در 

ايــن رودخانــه بــزرگ اســتان افــزوده شــود.
اســتمرار وضعيــت بحرانــی رودخانــه »تيــره« ايــن روزهــا مرگ 
ــال  ــه دنب ــه را ب ــن رودخان ــتر اي ــی در بس ــه ماه ــزاران قطع ه
ــن  ــالی اي ــل آن خشک س ــا دلي ــه تنه ــه البت ــت ک ــته اس داش
ــاز  ــای غيرمج ــور تلمبه ه ــه هجــوم موت ــه نيســت بلک رودخان
ــد جــدی  ــرض تهدي ــه را در مع ــن رودخان ــان در اي ــات آبزي حي

ــت. ــرار داده اس ق
ــروش  ــته جوش وخ ــد گذش ــر مانن ــه ديگ ــره« ک ــه »تي رودخان
خــود را نــدارد ايــن روزهــا مســتعد هرگونــه بحــران و 
ــان و  ــی آبزي ــر زندگ ــن ام ــت و اي ــت محيطی اس ــه زيس فاجع
ــت. ــرار داده اس ــر ق ــرض خط ــه را در مع ــش منطق حيات وح

ــه  ــن رابط ــتان در اي ــت لرس ــاون محيط زيس ــا مع ــام برن اله
ــاهد  ــالی ش ــل خشک س ــه در فص ــان اينک ــخنانی بابي در س
ــوص  ــتان به خص ــای اس ــر رودخانه ه ــه اکث ــی پاي ــش دب کاه
رودخانه هايــی کــه دبــی متوســط و کــم و همچنيــن مصــارف 
بااليــی دارنــد هســتيم اظهــار داشــت: ايــن امــر موجــب پاييــن 

آمــدن دبــی رودخانه هــا می شــود.
وی بــا بيــان اينکــه در اين راســتا طــی روزهای گذشــته شــاهد 
کاهــش آب رودخانــه »تيــره« دورود بوده ايــم عنــوان کــرد: بــه 
دليــل کمبــود آب آبزيــان داخــل رودخانــه دچار مشــکل شــدند.

lوضعیت بحرانی کارون
امــا در ايــن ميــان کارون بــرای خوزســتان فقــط يــک 
رودخانــه نيســت، کارون اصــاًل حتــی رگ حيــات نيســت بلکــه 
ــا  ــته از نامهربانی ه ــی خس ــرای مردمان ــی« ب ــاهرگ زندگ »ش
ــای  ــه زمين ه ــاندن آب را ب ــت رس ــط مأموري اســت. کارون فق
تشــنه، تاالب هــای غــم زده، محيط زيســت بحــران زده، مــزارع 
ــردم  ــای م ــده و خانه ه ــع آلوده کنن ــکر، صناي ــران زای نيش بح
ــه  ــد ب ــاژ امي ــم پمپ ــر دارد و آن ه ــه ای فرات ــه وظيف ــدارد بلک ن

ــردم خوزســتان اســت. ــب همــه م قل
ــه کارون  ــا رودخان خوزســتانی ها، نشــاط و ســرزندگی خــود را ب
تنظيــم می کننــد. وضــع ايــن رودخانــه و سرچشــمه های 
ــی تر  ــر و اورژانس ــال وخيم ت ــه آن هرس ــع قرارگرفت ــورد طم م

می شــود.
اکنــون کارون وضــع بحرانــی کــه سال هاســت همــه 
ــع  ــه وض ــده و ب ــر گذران ــد را از س ــاد می زنن ــورد آن فري در م
فــوق بحرانــی رســيده تــا جايــی کــه رودخانــه حتــی در مقطــع 
ــت  ــه عل ــت و ب ــده اس ــم خشک ش ــواز ه ــهر اه ــوری از ش عب
بی توجهی هــای تلنبــار شــده، جزيره هايــی کــه ميهمــان 

ناخوانــده کارون هســتند، در حــال گســترش و افزايش هســتند.

lمرگ رؤیای کودکی مرد ماهی گیر
محمــد عباســی از همــان کســانی اســت کــه هــر روز قــالب 
ــد  ــه می گوين ــه ای ک ــا از دل رودخان ــرد ت ــت می گي ــه دس ب
ــد.  ــد کن ــب شــده اســت، ماهــی صي ــر آب آن غال فاضــالب ب
ــراف  ــی را در اط ــای کودک ــن دارد و روزه ــال س ــد 63 س محم

ــرده اســت. ــه ســپری ک ــن رودخان همي
او خاطــرات شــيرينی از ايــن رودخانــه دارد. از همــان روزهايــی 
ــر شروشــور آن موقــع،  ــا بچه هــای پ ــه قــول خــودش ب کــه ب
ــه  ــم درون رودخان ــی س ــری نوع ــمت عام ــه از س ناجوانمردان
ــر  ــی پائين ت ــگ را اندک ــج و من ــای گي ــا ماهی ه ــد ت می ريختن
در کنــار امانيــه کــه آن زمــان مســکونی بــود را بــه را مثــل آب 

خــوردن صيــد کننــد.
ــه  ــا ب ــا بچه ه ــاده ب ــه پي ــد ک ــه می ده ــش را ادام وی خاطرات
ســمت عامــری می رفتنــد و بعــد ســوار تيوپــی کــه ظاهــراً بــا 
ــد، می شــدند و  ــه راه کــرده بودن ــه آن را روب هــزار تيکــه و وصل
در ميــان موج هــای خروشــان رودخانــه ای کــه آن زمــان حتــی 
قابــل کشــتيرانی بــود، خــود را بــه منطقــه امانيــه می رســاندند 
ــم  ــون ه ــار واژگ ــن ب ــه چندي ــد ک ــير می گوي ــن مس و در اي
ــا بيشــتر از  ــی آن ه ــد ول ــد بودن ــه شــنا بل ــی هم می شــدند ول

ــد. ــرق شــادی بودن آب، غ
ــه  ــم ب ــت و کم ک ــيرين نيس ــم ش ــه ه ــد هم ــرات محم خاط
ــد: »جــوان فکــر می کنــی مــن اينجــا قــالب  تلخــی می گراي
ــد  ــه ام، ماهــی نصيبــم می شــود؟ خيلی هــا فکــر می کنن انداخت
ــر از  ــی آب و پ ــه ب ــن رودخان ــه در اي ــده ک ــه ش ــی ديوان عباس
فاضــالب، منتظــر اســت يــک ماهــی بــه قالبــش نــوک بزنــد، 

نــه بابــا ديگــر خبــری نيســت.«
ــته  ــت نشس ــه دس ــالب ب ــا ق ــه اينج ــرا وی هميش ــا چ ام
اســت: »نشســته ام، قــالب بــه دســت می گيريــم تــا 
ــم  ــرور کن ــی و رزاق را م ــم، عل ــر، هاش ــا فاخ ــم ب خاطرات
و ايــن خاطــرات بــه مــن انــرژی می دهــد. يــادآوری 
ــا ماهــی گرفتــن هــم  ــرای مــن از هزارت هميــن خاطــرات ب
ــدم  ــا امي ــادآوری آن روزه ــا ي ــوز ب ــن هن ــت. م ــر اس مهم ت
ــه  ــه ک ــری از آن رودخان ــر خب ــه ديگ بيشــتر می شــود و گرن
ــخير  ــه تس ــراف را ب ــه اط ــيالبی آن هم ــتان آب س در زمس

درمــی آورد، نيســت.«
حــرف محمــد عباســی، حــرف همــه مــردم خوزســتان اســت. 
آن هــا انتظــار دارنــد ايــن رودخانــه که فصــل مشــترک خاطرات 
شــيرين بســياری از کودکی هــای پيرمردهــای امــروزی را 
ــه  ــه کارون ب ــروز رودخان ــی ام ــظ شــود ول ــم زده اســت، حف رق

گل نشســته  اســت.
برخی هــا نوشــته اند، کــف رودخانــه معلــوم شــده اســت 
ولــی آن هايــی کــه رودخانــه کارون را ديده انــد می داننــد 
ايــن خشــکی، کــف رودخانــه نيســت کــه خشــکی های 
ــه  ــرده بلک ــاد ک ــواز ايج ــه در اه ــماری را در دل رودخان بی ش
ــن  ــه اي ــی ب ــال ها بی توجه ــر س ــت گل والی در اث ــن انباش اي

ــت. ــرون زده اس ــره بي ــون جزي ــه چ ــت ک ــه اس رودخان
بــه  بی توجهــی  جزيره هــای  را  کارون  رودخانــه  امــروز 
ــه  ــا ک ــی زيب ــر هواي ــت و آن تصاوي ــود درآورده اس ــارت خ اس
رودخانــه کارون را پرصالبت تــر از هميشــه نشــان مــی داد، 
تنهــا تصويرگــر ظلــم مضاعفــی اســت کــه بــه ايــن رودخانــه 

ــت. ــده اس ــل ش تحمي

lکارون خط قرمز است
جــواد کاظــم نســبت الباجــی نماينــده ايــن دوره اهــواز کــه خود 
بــه علــت اينکــه روســتايی زاده اســت و بــا گندمزارهــای وســيع 
ــپری  ــی را س ــای کودک ــيده و روزه ــد کش ــواز ق ــی از اه بخش
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ــودن  ــد کــه معنــی جــاری ب ــر از هــر کســی می دان کــرده بهت
آب در يــک منطقــه چيســت.

ــه  الباجــی در خصــوص وضــع اســفناک ايــن روزهــای رودخان
ــه  ــای رودخان ــم، احي ــت می گوي ــا قاطعي ــد: ب کارون می گوي
کارون از وضــع اســفناک فعلــی خــط قرمــز همــه نماينده هــای 
ــه  ــه رودخان ــی ک ــی نماينده هاي اســتان خوزســتان اســت و حت
کارون در شهرهايشــان جــاری نيســت هــم در خصــوص ايــن 

ــد. ــا کســی شــوخی ندارن ــه ب رودخان
ــم  ــارف بگوي ــدون تع ــه »ب ــد ک ــم می گوي ــن را ه ــی اي الباج
امــروز سرچشــمه های رودخانــه کارون مــورد طمــع قــرار 
گرفتــه اســت و ايــن موضــوع ديگــر بــرای همــه عيــان شــده 
ــی در  ــت ول ــاگری نيس ــم افش ــن آن را بگوي ــروز م ــر ام و اگ
ايــن مــدت نماينده هــای خوزســتان و برخــی اســتان های 
ــال آب  ــری از انتق ــوص جلوگي ــت در خص ــا قاطعي ــوار ب هم ج
ــه  ــه ســاير نقــاط کشــور ب ــه کارون ب از سرچشــمه های رودخان

فــالت مرکــزی ايســتاده اند«.
ــدا  ــوده و خ ــرگ ب ــال م ــه در ح ــه ای ک ــتاندن آب از رودخان س
خــود مقــدر کــرده اســت کــه آب از سرچشــمه ها بــه ســمت آن 
گســيل شــود تــا در طــول مســير خــود، زندگــی و اميــد و حيات 
ــرد  ــورت می گي ــتدالل ص ــدام اس ــا ک ــيد، ب ــه ببخش ــه هم ب

ــر  ــرای حف ــی ب ــارد تومان ــزار ميلي ــد ه ــای چن ــه بودجه ه ک
ــر  ــال های اخي ــت در س ــوی دول ــال آب از س ــای انتق تونل ه

ــه اســت؟ صــورت گرفت
الباجــی در ايــن زمينــه می گويــد: برخی هــا عقيــده دارنــد کــه 
ــزد  ــارس می ري ــه خليج ف ــه آب آن ب ــدر آب دارد ک کارون آن ق
ــارس  ــور خليج ف ــای ش ــه آب ه ــازاد ب ــد از ورود آب م ــا باي و م
ــتندات و  ــا مس ــوع ب ــن موض ــه اي ــم درحالی ک ــری کني جلوگي
تصاويــری کــه در ايــن مــدت منتشــر شــده و حتــی پيشــروی 
ــاورزی  ــای کش ــه زمين ه ــی ب ــارس در مقطع ــور خليج ف آب ش
ــه  ــت کاهــش آب از ســوی رودخان ــه عل ــادان و خرمشــهر ب آب

ــر رد ايــن فرضيــه اســت. کارون، گواهــی قاطــع ب

lزنده مانده به لطف فاضالب
شــايد جالــب باشــد کــه ايــن روزهــا رودخانــه کارون بــه لطــف 
فاضــالب نفــس می کشــد و انــدک آبــی کــه در ايــن رودخانــه 
ــه لطــف همــان فاضــالب اســت کــه چــون  جــاری اســت، ب
ســمی مهلــک موجــودات زنــده رودخانــه را نيــز بــه کام مــرگ 

کشــانده اســت.
ــواز  ــده اه ــر نماين ــفی ديگ ــون يوس ــه هماي ــن زمين در همي

می گويــد: حلقــه مشــترک تمامــی مشــکالت زيســت محيطی 
ــه  ــی رودخان ــال 58 دب ــت. در س ــود آب اس ــتان، کمب در خوزس
کارون حــدود چهــار هــزار و 500 مترمکعــب در ثانيــه بــود ولــی 
اکنــون بــه 300 مترمکعــب در ثانيــه کاهــش پيــدا کرده اســت. 
اگــر مــا بحــث پائين دســت کارون را حســاب کنيــم، فاضالبــی 
کــه وارد کارون می شــود اگــر خــارج شــود شــايد قســمت های 
پائيــن ايــن رودخانــه نيــز خشــک شــود. از وظايــف حاکميتــی 
ــه  ــت ک ــالمت اس ــوزش و س ــت، آم ــراری امني ــا برق دولت ه
ــه ای  ــر منطق ــی ه ــاخص های امنيت ــی از ش محيط زيســت يک
اســت و بايــد بــه آن وظيفــه حاکميتــی عمــل و اين ضــرورت را 

بــرای مــردم تأميــن کنيــم.
يوســفی عقيــده دارد کــه خشــکی های رودخانــه کارون کــه در 
ــه چشــم می خــورد و تــوی ذوق هــر  مقطــع اهــواز به شــدت ب
رهگــذری مــی زد، عمليــات اليروبــی رودخانــه کارون کــه ايــن 
روزهــا قطره چکانــی در بخشــی هايی از رودخانــه در حــال 

انجــام اســت را ضــروری کــرده اســت.
ــم،  ــزار کردي ــرو برگ ــر ني ــا وزي ــه ب ــت: در جلســه ای ک وی گف
ــه کارون در اســتان  ــه بيــان اهميــت، حفــظ و احيــای رودخان ب
خوزســتان پرداختــه شــد و در آن جلســه از حاضــران درخواســت 
ــای  ــی و احي ــای اليروب ــرای طرح ه ــه اج ــبت ب ــا نس ــردم ت ک

ــواز  ــتان اه ــدوده شهرس ــوص در مح ــه کارون به خص رودخان
ــری الزم را داشــته باشــد. رســيدگی و پيگي

وی ادامــه می دهــد: از آنجــا کــه يــک شــرکت هلنــدی و يــک 
شــرکت چينــی نســبت بــه انجــام اليروبــی کارون بــا امکانــات 
و تجهيــزات مناســب اعــالم آمادگــی کرده انــد، ايــن مســئله را 
نيــز در ايــن جلســه مطــرح کرديــم کــه مــورد بررســی حاضران 
ــر نيــرو کــه در ايــن جلســه حضــور  قــرار گرفــت. معــاون وزي
داشــت، آمادگــی و موافقــت وزارت نيــرو در خصــوص حمايــت 
ــه کارون از محــل  ــروژه مهندســی در رودخان ــن پ ــرای اي از اج
فاينانــس خارجــی را منــوط بــه تعريــف پــروژه، اخــذ مجوزهای 
ــر  ــه اخي ــالم و مصوب ــی اع ــزاری مناقصــه بين الملل الزم و برگ
هيئت وزيــران در خصــوص اســتان خوزســتان را بســتر قانونــی 

بــرای انجــام ايــن عنــوان کــرد.

lحذف اعتبار الیروبی
ــاون  ــونی زاده مع ــنگ حس ــه هوش ــت ک ــی اس ــن در حال اي
ــازمان آب  ــع آب س ــع مناب ــای جام ــه و طرح ه ــات پاي مطالع
ــه کارون اســت  ــی رودخان ــی اصل ــه متول ــتان ک ــرق خوزس و ب
چنــدی قبــل در يــک جلســه، خبــری نااميدکننــده  داد: از 

اهــواز تــا خرمشــهر 22 ميليــون مترمکعــب از رودخانــه کارون 
ــث  ــل بح ــی در ذي ــه جامع ــه برنام ــود ک ــی ش ــد اليروب باي
کاهــش آلودگــی رودخانــه کارون ارائــه داديــم ولــی متأســفانه 
ــی  ــورای عال ــه در ش ــی ک ــارد تومان ــزار ميلي ــار هشــت ه اعتب
ــی  ــاط بحران ــود، حــذف شــد. در نق آب اختصــاص داده شــده ب
خرمشــهر ايــن اليروبــی صــورت گرفتــه ولــی کل مســير اهواز 
تــا خرمشــهر 380 ميليــارد تومــان اعتبــار الزم دارد کــه در حال 
ــی در  ــا کار جامع ــب موافقت نامه ه ــا در قال ــتيم ت ــالش هس ت

ــم. ــه انجــام دهي ــن زمين اي

lنامه سرگشاده  رئیس جمهور
هميــن ســال گذشــته بــود کــه اعضــای شــبکه ســازمان های 
نامــه سرگشــاده ای  در  کشــور  محيط زيســت  مردم نهــاد 
ــرای  ــوی ب ــه اراده ای ق ــد ک ــته  بودن ــور نوش ــه رئيس جمه ب
خشــکاندن کارون، بزرگ تريــن رود تمــدن ســاز کشــور، 

اســت. شــکل گرفته 
ــازی  ــابقه سدس ــال س ــه 50 س ــاره ب ــا اش ــه ب ــن نام در اي
بــدون ارزيابــی زيســت محيطی در کشــور در خصــوص 
ــم ايــن  ــر ايــن باوري ــوان شــده اســت: ب ــه کارون عن رودخان
رونــد به گونــه ای پيــش مــی رود کــه خواســته يــا ناخواســته 
ــدن  ــن رود تم ــکانيدن بزرگ تري ــرای خش ــوی ب اراده ای ق
ــه  ــه نمون ــت ک ــکل داده اس ــی کارون را ش ــران يعن ــاز اي س
ــد  ــای س ــال آب پروژه ه ــد و انتق ــرح س ــی آن را در ط عين
ــه   ــر روی رودخان ــاری ب و تونــل در اســتان چهارمحــال بختي
ــد  ــک 2-س ــگ ي ــال کوهرن ــل انتق ــل: 1- تون کارون از قبي
و تونــل انتقــال کوهرنــگ دو 3- ســد و تونــل انتقــال 
کوهرنــگ ســه 4-ســد و تونــل چشــمه لنــگان ســد و تونــل 
ــرگک 7-  ــبز گ ــد دره س ــور 6- س ــد چغاخ ــبزکوه 5- س س
ــو 8-ســد کارون چهــار 9- ســد خرســان  ســد ســورک دهن

ــرد. ــاره ک ــک اش ــد ون ــه و س س
ــذا ضمــن احتــرام و  در ادامــه ايــن نامــه تأکيــد شــده اســت: ل
تأکيــد بــر تأميــن اصولــی آب آشــاميدنی بــرای همــه هموطنان 
ــاد  ــه مف ــتناد ب ــا اس ــم ب ــتدعا داري ــی اس ــان، از جنابعال عزيزم
اصــول 48، 50 و 44 قانــون اساســی جمهــوری اســالمی 
ــت  ــی محيط زيس ــت های کل ــه سياس ــاد ابالغي ــران و مف اي
کشــور کــه در آبــان مــاه 1394 توســط رهبــر حکيــم انقــالب 
ــر  ــال غي ــدی انتق ــر ج ــه خط ــر ب ــت و نظ ــده اس ــالغ ش اب
کارشناســی آب هــا بــه نــام آشــاميدنی و بــه کام صنايع، دســتور 
ــتری  ــارت های بيش ــيب ها و خس ــه آس ــش از آنک ــد پي فرمايي
بــر ايــن اکوسيســتم ها و پيکــره طبيعــت و محيط زيســت 
ــای  ــل طرح ه ــف کام ــه توق ــبت ب ــود نس ــل ش ــران تحمي اي
ــی  ــدون ارزياب ــازی های ب ــه ای و سدس ــن حوض ــال آب بي انتق

ــد. ــدام نماين ــتی اق محيط زيس
شــواهد و قرائــن حکايــت از ايــن دارد کــه بــا وجــود تأکيــد همه 
مســئوالن ارشــد کشــور بر حــل مشــکالت رودخانــه کارون که 
ايــن امــر بــا وضــوح بــدون کتمــان در ســخنان رئيس جمهــور، 
معــاون اول وی، وزيــر نيــرو، وزيــر جهــاد کشــاورزی و رئيــس 
ــتان  ــه خوزس ــفر ب ــت در س ــت از محيط زيس ــازمان حفاظ س
ديــده می شــود، ولــی اراده قــوی بــرای احيــای رودخانــه کارون 
وجــود نــدارد و ايــن رودخانــه سال به ســال بــه ســمت کوچــک 

شــدن و شــايد از بيــن رفتــن در حرکــت اســت.
ــه  ــه ب ــر ک ــرد ماهيگي ــان پيرم ــی هم ــد عباس ــتی محم راس
علــت خــو گرفتــن چنــد دهــه ای بــا کارون از هــر کارشناســی 
ايــن رودخانــه را بهتــر می شناســد و می دانــد راز بی آبــی 
آن چيســت ايــن را هــم گفــت کــه: »مــن فقــط از مســئوالن 
ــا  ــد. م ــات دهن ــکی نج ــه را از خش ــن رودخان ــم اي می خواه
ــار کــه  ــن گردوغب ــوی اي ــه کارون اســت. ت ــان ب چشــم اميدم
ــد«. ــا نگيرن ــل کارون را از م ــخ کــرده، الاق زندگــی همــه را تل
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 اسـتان های مختلـف کشـور در حالـی بـا 
هسـتند  درگیـر  زمین خـواری  معضـل 
در  را  پدیـده  ایـن  ردپـای  می تـوان  کـه 
کـوه خـواری و دریاخواری تـا جنگل خـواری با ابزار توسـعه 
اراضـی کشـاورزی و آتش سـوزی های عمدی مشـاهده کرد.

زمين خــواری، تصــرف اراضــی اعــم از دولتــی و شــخصی از ســوی 
ــط  ــوذ و رواب ــتفاده از نف ــا اس ــه ب ــی اســت ک ــا مراجع اشــخاص ي
خــود در دســتگاه های مختلــف اداری و يــا بــا شناســايی خألهــای 
قانونــی و گاهــی بــا جعــل اســناد و مــدارک بــه سوءاســتفاده های 

ــد. ــی می پردازن ــی و ملک مال
ــواری،  ــت »زمين خ ــده اس ــل 90 آم ــيون اص ــزارش کميس در گ
جــرم پيچيــده ای اســت کــه دســت های زيــادی در پــس آن ديــده 
می شــود، برخــورد قاطــع قضايــی می توانــد ايــن دســت ها را قطــع 
ــد در  ــی باي ــازمان های دولت ــد س ــر می رس ــه نظ ــد ب ــد. هرچن کن
واگذاری هــا دقــت کننــد تــا زمين هــا و مســتغالت بــه نــام مــردم 

ــود«. ــا نش ــواران ره و کام زمين خ
ــر در مــورد  ــا وجــود همــه تأکيدهايــی کــه طــی ســال های اخي ب
مبــارزه بــا زمين خــواری در نقــاط مختلــف کشــور وجــود دارد، امــا 
متأســفانه در شــکل وســيع و گســترده ای شــاهد ايــن دســت درازی 

بــه طبيعــت و امــوال ملــی هســتيم.
متأســفانه پديــده زمين خــواری محــدود بــه شــهر، روســتا، اســتان 
يــا بخش خاصــی نيســت و در سراســر کشــور بــه اشــکال مختلف 

ــود. ــده می ش دي

lمعضلی برای همه استان ها
تقريبــاً هــرروز اخبــاری از اســتان های مختلــف کشــور داريــم کــه 
ــتانی در  ــچ اس ــی هي ــن يعن ــد و اي ــواری دارن ــر زمين خ ــت ب دالل

کشــور از ايــن پديــده شــوم و مخــرب در امــان نيســت.
ــتان های  ــواری از اس ــورد زمين خ ــاری در م ــاری اخب ــال ج در س
ــتان،  ــن، کردس ــهر، قزوي ــن، بوش ــارس، ورامي ــتان، اراک، ف خوزس
ــته ايم  ــاری داش ــال و بختي ــتان، چهارمح ــل، لرس ــدران، اردبي مازن
ــدی  ــن معضــل و تاکي ــر شــدن اي ــر فراگي ــه اشــاره ای اســت ب ک
ــن  ــه اي ــيدگی ب ــرای رس ــئوالن ب ــدی مس ــه ج ــر وظيف ــت ب اس

ــردن آن. ــف ک ــرای متوق ــده ب پدي
ــا مفاســد  ــارزه ب ــروه پيشــگيری از مفاســد ســتاد مب ــس کارگ رئي
اقتصــادی کشــور روز دوشــنبه 26 تيرمــاه، در اردبيــل به ضــرورت 
ــالک  ــوزه ام ــات ح ــازی اطالع ــا شفاف س ــواری ب ــار زمين خ مه
ــل  ــی اردبي ــاد مقاومت ــه اقتص ــدم در جلس ــا مق ــرد. رض ــد ک تأکي
ــای  ــردن ميراث ه ــن ب ــه از بي ــواری به مثاب ــرد: زمين خ ــح ک تصري
چنديــن ســاله اســت و نبايــد اجــازه داد بــه حقــوق مــردم تعــدی 

ــود. ش
وی افــزود: ازجملــه بــرکات طــرح ســيماک يــا ســامانه يکپارچــه 
مديريــت امــالک کشــور پيشــگيری از زمين خــواری اســت چراکــه 
ــالک  ــتعالم ام ــت و اس ــات ثب ــامانه اطالع ــن س ــطه اي به واس

می شــود. شفاف ســازی 
ــه  ــگيری و مقابل ــه پيش ــب آيين نام ــه تصوي ــاره ب ــا اش ــدم ب مق
ــالوه  ــزود: ع ــه اف ــوه مجري ــادی در ق ــد اقتص ــا مفاس ــد ب نظام من
بــر ايــن ســامانه رصــد و نظــارت کــه 41 دســتگاه اجرايــی 
ــا مفاســد اقتصــادی را  ــه ب ــه مقابل زيرمجموعــه آن هســتند، زمين

ــت. ــرده اس ــهيل ک تس

lمهمانان ناخوانده  در شمال کشور
در هميــن زمينــه قاضــی ناصــر ســراج رئيــس ســازمان بازرســی 
کل کشــور در جريــان بازديــد از بازرســی کل اســتان مازنــدران، 
ــواری در  ــگل خ ــواری و جن ــا زمين خ ــورد ب ــر برخ ــد ب ــا تأکي ب
کشــور گفــت: در موضــوع مبــارزه بــا جنــگل خــواری، بــه دنبال 

ايــن نيســتيم کــه يــک کشــاورز روســتايی و باغــدار بومــی کــه 
ــکل  ــار مش ــازد، دچ ــی بس ــش منزل ــرای فرزندان ــد ب می خواه

شــود. 
وی تأکيــد کــرد: هــدف مــا مهمانــان ناخوانــده ای هســتند کــه از 
ــا و  ــد و کوه ه ــمالی می آين ــتان های ش ــه اس ــتان ها ب ــاير اس س
جنگل هــا را تخريــب کــرده تــا ويالهــای کذايــی بســازند و ماهــی 
ــه  ــت داشــته باشــند ک ــار در آنجــا ســکونت موق ــا ســالی يک ب ي

ــرد. ــوارد برخــورد جــدی صــورت گي ــه م ــا اين گون ــد ب باي
ــتان های  ــه اس ــاً هم ــه تقريب ــت ک ــده ای اس ــواری پدي زمين خ
کشــور را درگيــر کــرده و مشکل ســاز شــده اســت. ازجملــه 
ــوع  ــای متن ــرض زمين خواری ه ــه در مع ــری ک ــتان های ديگ اس
قــرار دارد کهگيلويــه و بويراحمــد اســت؛ از جنــگل و کــوه خــواری 
گرفتــه تــا تجــاوز بــه حريــم رودخانــه بــا برداشــت شــن و ماســه.
کهگيلويــه و بويراحمــد در ميــان کوهســتان های زاگــرس مرکــزی 
و جنوبــی قرارگرفتــه و 53 درصــد از مســاحت 16هــزار و 249 

ــاالی 27 درصــد اســت. ــی آن دارای شــيب  ب کيلومترمربع
از مجمــوع يک ميليــون و 900 هــزار هکتــار مســاحت کهگيلويــه و 
بويراحمــد، حــدود يک ميليــون هکتــار آن را جنگل هــا و 700 هــزار 
ــوان  ــاس می ت ــن اس ــر اي ــد و ب ــکيل می ده ــع تش ــار را مرات هکت
گفــت کــه 90درصــد از مســاحت ايــن اســتان را منابــع طبيعــی و 

بقيــه را نيــز اراضــی کشــاورزی و شــهرها و ســکونتگاه های ديگــر 
ــد. ــکيل می ده تش

lزمین خواری برای توسعه اراضی کشاورزی
کمبــود زميــن بــرای کشــاورزی يکــی از مهم تريــن علــل 
تجــاوز بــه اراضــی منابــع طبيعــی طــی چنــد دهــه گذشــته بــوده 
ــا  ــادی از جنگل ه ــش زي ــته بخ ــاليان گذش ــی س ــه ط به طوری ک
و مراتــع ارزشــمند زاگــرس در ايــن ناحيــه قربانــی توســعه طلبی در 

ــده اند. ــاورزی ش ــش کش بخ
توســعه اراضــی کشــاورزی بــه دو شــکل مســتقيم بــا شــخم زدن 
ــدی در  ــوزی عم ــا آتش س ــتقيم ب ــا غيرمس ــی و ي ــع طبيع مناب
زمين هــای حاشــيه ايــن اراضــی صــورت گرفتــه و ايــن اقدامــات 
ــی و  ــی از رويشــگاه های جنگل ــرگ بخش هاي ســاالنه، موجــب م

ــت. ــده اس ــاورزی ش ــای کش ــيه زمين ه ــی حاش مرتع
شهرســتان بويراحمــد دارای بيشــترين منابــع ملــی تصرف شــده به 
دســت متصرفــان و ســودجويان اســت و پــس ازآن شهرســتان های 

گچســاران و کهگيلويــه قــرار دارند.
بــه گفتــه رئيــس کل دادگســتری اســتان کهگيلويــه و بويراحمــد، 
تنهــا در ســال گذشــته يــک هــزار و 765 فقــره پرونــده درزمينــه 
تصــرف اراضــی ملــی تشــکيل شــد و 600 هکتــار زميــن پــس از 

زمین خواران در کمین عرصه های جنگلی/ از آتش سوزی تا قبرستان سازی
 پژمان امیدی

جامعــه ایـــران

http://mehrnews.com


صفحه 26 | شماره 19 | مرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

ــال بازگشــت. ــه بيت الم ــع تصــرف ب رف
ــب  ــه مواه ــاره ب ــا اش ــی ب ــا مزارع ــالم  غالمرض حجت االس
خــدادادی ايــن منطقــه از کشــور می افزايــد: تنهــا امتيــازی کــه 
ــی  ــع طبيع ــتان ها دارد مناب ــاير اس ــه س ــبت ب ــتان نس ــن اس اي
و محيط زيســت بکــر آن اســت، بنابرايــن وظيفــه مــردم و 
ــت  ــدادادی حفاظ ــای خ ــن نعمت ه ــه از اي ــت ک ــئوالن اس مس

ــد. کنن
ــه اراضــی  ــه ب ــرای کســانی ک ــد: آرای صــادره ب ــان می کن وی بي
ــذار  ــع و اثرگ ــد قاط ــت درازی می کنن ــی دس ــع طبيع ــی و مناب مل
اســت و تــالش می کنيــم ذره ای از حقــوق بيت المــال ضايــع 
ــد در هــر  ــه ســهل انگاری کنن ــن زمين نشــود و کســانی کــه در اي
پســت و مقامــی کــه باشــند دســتگاه قضايــی هيچ گونه مماشــاتی 

ــدارد. ــان ن ــا آن در برخــورد ب

ــا  ــم رودخانه ه ــه حری ــده تجــاوز ب lوجــود 15 پرون
در دادگســتری

ــدی  ــاوز و تع ــز از تج ــا ني ــا، رودخانه ه ــر جنگل ه ــالوه ب ــا ع ام
ــی از  ــوج يک ــار« ياس ــتند و رود »بش ــان نيس ــواران در ام زمين خ
ــف  ــن نحي ــر ت ــا را ب ــترين زخم ه ــه بيش ــت ک ــی اس رودخانه هاي

ــرده اســت. خــود تحمــل ک
ــيه  ــته حاش ــه گذش ــه ده ــه در س ــن و ماس ــد ش ــای تولي واحده
و بســتر ايــن رودخانــه را بــه يغمــا بــرده و مــرگ تدريجــی 

اکوسيســتم بشــار را رقم زده انــد.
بــه گفتــه رئيــس کل دادگســتری اســتان، 15پرونــده دســت درازی 
بــه حريــم رودخانه هــا در مراجــع قضايــی اســتان وجــود دارد و 50 
ــع از حاشــيه رودخانه هــای اســتان در ســال گذشــته  هــزار مترمرب

رفــع تصــرف شــد.
مزارعــی بــه رود بشــار اشــاره می کنــد و می گويــد: رودخانــه بشــار 
ماننــد قلــب شــهر ياســوج اســت و يکــی از خواســته های مــا ايــن 
اســت کــه همــه حاشــيه های رودخانــه بشــار بــه پــارک ســاحلی 
تبديــل شــود تــا بــا ايــن اقــدام هــم بــازار گردشــگری فعال شــده و 

هــم دســت ســودجويان از منابــع ملــی کوتــاه شــود.

lآتش سوزی جنگل ها با هدف زمین خواری
ــی  ــع طبيع ــواری در اراضــی مناب ــای زمين خ ــا يکــی از روش ه ام
و  عمــدی  آتش ســوزی های  کشــاورزی،  اراضــی  حاشــيه 
يــا ســهوی اســت کــه خســارت های جبران ناپذيــری بــه 

جنگل هــای کهگيلويــه و بويراحمــد وارد کــرده اســت.
ــه  ــاورزی ب ــزارع کش ــش از م ــرايت آت ــه س ــت ک ــه ای نيس هفت
جنگل هــای حاشــيه آن بحرانــی زيســت محيطی را در ايــن اســتان 
رقــم نــزده باشــد. بــه گفتــه کارشناســان اغلــب آتش ســوزی های 
ــيه آن  ــاورزی حاش ــزارع کش ــتان از م ــا در اس ــع و جنگل ه مرات

ــود. ــروع می ش ش
مديــرکل منابــع طبيعــی اســتان کهگيلويــه و بويراحمــد می گويــد: 
به منظــور جلوگيــری از ســرايت آتش ســوزی های احتمالــی در 
جنگل هــای اســتان، تاکنــون 120 کيلومتــر آتش  بُــر احــداث 

ــم. کردي
عــزت اهلل بهشــتی می افزايــد: آتــش زدن مــزارع پــس از درو عالوه 
بــر اينکــه حاصلخيــزی زميــن را از بيــن می بــرد، جــرم محســوب 
می شــود و متأســفانه در شهرســتان های باشــت و کهگيلويــه ايــن 
اقــدام خــالف قانــون مشاهده شــده کــه ايــن رفتــار اشــتباه عــالوه 
ــد  ــع طبيعــی را چن ــر آلودگــی هــوا، خطــر آتــش گرفتگــی مناب ب

برابــر کــرده اســت.
ــه مســکونی يکــی ديگــر  ــری اراضــی از کشــاورزی ب تغييــر کارب
ــن  ــه مســئوالن اي ــه گفت از شــيوه های زمين خــواری اســت کــه ب
مــورد در منطقــه ســروک ياســوج و بنــدان ســی ســخت بيــش از 

ــت. ــده اس ــق انجام ش ــر مناط ديگ
 بــه گفتــه رئيــس امــور اراضــی اســتان کهگيلويــه و بويراحمــد در 
ســال جديــد از 9 هــزار مترمربــع  اراضــی تغييــر کاربــری داده شــده 
ــت  ــوارد در دس ــه م ــده و بقي ــع تصرف ش ــع رف ــزار مترمرب 5 ه

پيگيــری اســت.
و  تخلفــات  از  جلوگيــری  به منظــور  می گويــد:  تاج الدينــی 
ــی  ــای مردم ــت گزارش ه ــز درياف ــور اراضــی و ني ــات در ام تصرف
ســامانه 131 را راه انــدازی کرديــم کــه تاکنــون مــردم 627 مــورد 

ــته اند. ــی داش ــزارش تلفن گ

lقبرستان سازی در جنگل
ــازی  ــتان س ــتان، قبرس ــواری در اس ــيوه های زمين خ ــر ش از ديگ
ــی اســت کــه ايــن مــورد به رغــم اعتراض هــای  در اراضــی جنگل

ــاالن محيط زيســت در شــمال شــهر ياســوج رخ داده اســت. فع
فرمانـدار بويراحمـد در اين خصـوص می گويد: ايجاد اين قبرسـتان 

از اول بـدون اجـازه بـوده و حاال هم نبايد توسـعه داده شـود.
محمدکاظــم نظــری می افزايــد: نظــر مجموعــه دولــت ايــن اســت 
کــه نبايــد ايــن قبرســتان توســعه يابــد، امــا متأســفانه بــرای ايجاد 
ــازمان ها  ــی از س ــه يک ــده ک ــام  ش ــی انج ــتان مکاتبات ــن قبرس اي
گفتــه ايجــاد ايــن قبرســتان بالمانــع اســت کــه مــردم بــه اســتناد 

ــد. ــر کرده ان ــه قبرســتان را داي همــان مکاتب
وی می گويــد: منابــع طبيعــی پــس از اعتــراض عمومــی نســبت به 
ايــن قبرســتان، شــاکی ايــن پرونــده شــده اســت؛ امــا مــردم چــون 
جــای ديگــری بــرای ايجــاد قبرســتان ندارنــد، اصــرار دارنــد کــه 

ــه خــاک بســپارند. همين جــا امواتشــان را ب
وی تأکيـد می کنـد: ايـن مسـير تفريـح مـردم اسـت و در ميـان 
جنگل هـای بلوط واقع شـده و مکان مناسـبی برای ايجاد قبرسـتان 
نيسـت. نظـری بيـان می کنـد: شـهرداری و شـورای شـهر بايـد 
مشـکل مـردم را حـل کننـد و جايـی کـه ويژگی هـای الزم بـرای 

ايجـاد قبرسـتان را داشـته باشـد در اختيـار آن هـا قـرار دهند.
بويراحمـد توسـط مـردم  همـه زمين خواری هـا در کهگيلويـه و 
انجـام نمی شـود و گاهـی ايـن دسـتگاه های دولتـی هسـتند که به 
زمين خـواران بـزرگ تبديـل می شـوند. در ايـن خصـوص می توان 
به برخی اراضی شـمال شـهر ياسـوج اشـاره کـرد که در گذشـته به 

يکـی از ادارات واگـذار و بيـن کارکنان آن دسـتگاه تقسـيم شـد.
در پــاره ای از مــوارد تلقــی متوليــان از زمين خــواری و کــوه خــواری 
درســت نيســت و اراضــی کشــاورزانی را کــه 50 ســال زيــر کشــت 
ــن  ــه اي ــد ک ــرف می کنن ــرده و تص ــالم ک ــی اع ــع مل ــت مناب اس

تناقــض موجــب بــروز مشــکالت زيــادی شــده اســت.
درهرحــال پيشــگيری از پديــده زمين خــواری مســتلزم عــزم 
همگانــی و همچنيــن نگاهــی کارشناســی و فــارغ از مســائل قومی 

ــه اســت. ــن زمين و عــدم وجــود تبعيــض در اي
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از  بازمانــده  ســنت،  از  رانــده   
مدرنیتــه، جایــی میــان ایــن دو 
زنــان  گذراننــد  مــی  روزگار 
ــد و  ــن گــذار عــدم آگاهــی ازشــرایط جدی روســتایی؛ در ای
ــرای  ــی ب ــج فرصت ــه تدری ــی، ب ــاخت فرهنگ ــدان زیرس فق

جــوالن آســیب هــا مــی شــود.

ــورات روستانشــينان ماشــينی  ــه ام ــود ک ــتان از آنجــا ب ــاز داس آغ
ــود  ــه خ ــهری ب ــمايل ش ــکل و ش ــتايی ش ــی روس ــد، زندگ ش
گرفــت، تکنولــوژی بــه روســتاها راه يافــت و روستانشــينان کــه در 
روزگار گذشــته تمــام ســاعات شــبانه روز را مشــغول فعاليــت هــای 
ــدن  ــم ش ــا ک ــروز ب ــد، ام ــاورزی و... بودن ــون کش ــمی همچ جس
ــه  ــر، خان ــل ديگ ــالی و عوام ــاورزی، خشکس ــای کش ــت ه فعالي

ــد. ــرم مــی کنن ــکاری دســت و پنجــه ن ــا بي نشــين شــده و ب
طــی ســال هــای اخيــر، برنامــه ريــزی هــای توســعه و نوســازی 
در کشــور بــا وجــود دســتاوردهای بســيار نتوانســت بهبــود پايداری 
ــت و  ــع محرومي ــه رف ــد آورد و ب ــتايی پدي ــوان روس ــرايط بان در ش
برخــورداری ايــن قشــر از حقــوق و خدماتــی کــه در نقــاط شــهری 

بــرای زنــان وجــود دارد کمــک درخــور توجهــی داشــته باشــد.
ــن قشــر کــه نيمــی از  ــن مشــکالت اي ــده گرفت فراموشــی و نادي
جمعيــت روســتايی 360 هــزار نفــری اســتان مرکــزی را تشــکيل 
ــرای  ــه ســمت ايجــاد بســتری ب مــی دهنــد، آرام آرام شــرايط را ب
ــرده  ــم ک ــتايی فراه ــان روس ــی در زن ــای اجتماع ــروز آســيب ه ب
ــگام،  ــه ازدواج ديرهن ــکالتی از جمل ــا مش ــوان ب ــن بان ــروز اي و ام
فقــدان شــرايط اشــتغال و کســب درآمــد، محروميــت از تحصيالت 
ــی و...  ــی و ورزش ــات تفريح ــی و امکان ــاه اجتماع ــگاهی، رف دانش

دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.
ايــن مســائل موجــب بــروز افســردگی و احســاس عــدم رضايــت از 
امکانــات موجــود در زنــان روســتايی شــده و شــرايط را بــرای بــروز 
آســيب هــای اجتماعــی کــه از درون چنيــن شــرايطی بيــرون مــی 

ريزنــد، فراهــم کــرده اســت.
امــروز بــه بيــان مســئوالن اجتماعــی و فرهنگــی اســتان مرکــزی، 
شــاهد آن هســتيم کــه اعتيــاد در اســتان بيشــتر از قبــل زنانه شــده 
و آمــار زنانــی کــه مــواد مخــدر مصــرف مــی کننــد بــه ده درصــد 
از مجمــوع معتــادان رســيده اســت. در ايــن شــرايط زنان روســتايی 
ــروم  ــا مح ــازی ه ــا و آگاه س ــانی ه ــالع رس ــياری اط ــه از بس ک
هســتند بيشــتر در معــرض ايــن آســيب اجتماعــی کــه مولد ســاير 

آســيب هــا اســت قــرار دارنــد.
 

lفقــدان فضاهــای تفریحــی و ورزشــی در روســتاها 
بــرای زنــان

ــن  ــوم و آســيب هــای اجتماعــی در اي يــک کارشــناس حــوزه عل

رابطــه گفــت: فقــدان فضاهــای تفريحــی و ورزشــی در روســتاها 
ــا مجــرد  ــر در ازدواج ي ــل، تاخي ــدن از تحصي ــوان، بازمان ــرای بان ب
ــد،  ــم درآم ــاغل ک ــتغال در مش ــا اش ــتغال و ي ــدم اش ــدن، ع مان
مقايســه زندگــی خــود بــا امکانــات بــی شــمار زندگــی شــهری و 
از ايــن قبيــل، عواملــی هســتند کــه بســتر و زمينــه بــروز يــأس و 

ــد. ــی کنن ــم م ــتايی فراه ــان روس افســردگی را در زن
ــل  ــه دلي ــتاها ب ــال حاضــر روس ــزود: در ح ــدی اف ــم پورمحم مري
ــذار از ســبک  ــدرن، دوره گ ــای م برخــورداری از دســتاوردهای دني
ــذار  ــن گ ــد و در اي ــی کنن ــه م ــن را تجرب ــه نوي ــنتی ب ــی س زندگ
ممکــن اســت دچــار مشــکالت و آســيب هــای اجتماعــی شــوند.
ــع  ــه در جوام ــان چ ــر زن ــش موث ــا و نق ــدی ه ــت از توانمن غفل
شــهری و چــه روســتايی، بــه معنــای هــدر رفــت ســرمايه 
اجتماعــی اســت کــه ايــن مســاله بــا خــود آســيب بــه همــراه دارد

وی بيـان کرد: بـاال رفتن سـطح تحصيالت روسـتاييان، جايگزينی 
نسـلی، اجرای طـرح هـای خدمـات رسـانی و عمرانی در روسـتاها 
برخـورداری از زيرسـاخت هـای ارتباطـی و... ازجمله ديگـر عواملی 

اسـت کـه در ايـن زمينـه مزيد بر علت شـده اسـت.
ايــن کارشــناس حــوزه علــوم و آســيب هــای اجتماعی خاطرنشــان 
ســاخت: قطعــا غفلــت از توانمنــدی هــا و نقــش موثــر زنان چــه در 
جوامــع شــهری و چــه روســتايی، بــه معنــای هــدر رفــت ســرمايه 
اجتماعــی اســت کــه ايــن مســاله بــا خــود آســيب بــه همــراه دارد.

پورمحمــدی تصريــح کرد: حمايــت از مشــاغل و کســب و کارهای 
خــرد خانگــی، بــه کار گيــری تــوان حداکثــری تشــکل هــای مردم 
نهــاد در پيشــبرد برنامــه هــای مرتبــط بــا زنــان در روســتاها، توجه 
بــه محورهــای توســعه در برنامــه ريــزی بــرای زنــان روســتايی از 

اولويــت هايــی کــه در ايــن حــوزه بايــد مــورد توجــه قــرار گيــرد.
وی ادامــه داد: ازســوی ديگــر برخــی باورهــای نادرســت و افــکار 
غلــط در مــورد زنــان در روســتاها، موجــب شــده کــه ايــن بانــوان 
نتواننــد از شــرايط مطلوبــی بــرای رشــد و ارتقــا بهــره منــد باشــند 
ــده  ــا نادي ــه ب ــرا ک ــده اســت، چ ــه زنن ــا صدم ــر قطع ــن ام و همي

گرفتــن توانمنــدی هــا، آســيب هــا بــروز خواهنــد کــرد.
 

lآســیب هــای اجتماعــی زنــان و دختــران روســتایی 
را تهدیــد مــی کنــد

مديــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مرکــزی هــم در ايــن 
ــران  ــان و دخت ــار داشــت: آســيب هــای اجتماعــی زن رابطــه اظه
ــداری  ــت هــای دام ــکاری و دوری از فعالي ــل بي ــه دلي روســتايی ب
ــون  ــالم همچ ــات س ــودن از تفريح ــد نب ــره من ــاورزی و به و کش

ــت. ــش اس ــه افزاي ورزش، رو ب
وی افــزود: افزايــش آســيب هــای اجتماعــی و شــيوع افســردگی 
ميــان زنــان روســتايی از معضــالت اساســی ايــن قشــر در 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــزی ب ــتان مرک ــتاهای اس روس
ــه داد:  ــزی ادام ــواده اســتانداری مرک ــوان و خان ــور بان ــرکل ام مدي
مکانيــزه شــدن فعاليت هــای دامــداری و کشــاورزی در روســتاها و 
عــدم انجــام بســياری از فعاليــت هــای جســمی از ســوی ســاکنان 
ــی  ــم تحرک ــب ک ــوان، موج ــران و بان ــژه دخت ــه وي ــتاها ب روس
ــروز  ــی و ب ــمی و روح ــای جس ــاری ه ــش بيم ــه افزاي و در نتيج

ــان شــده اســت. ــن قشــر از زن افســردگی در اي
ــوان  فرجــی بيــان داشــت: ســال گذشــته طرحــی در کارگــروه بان
ــط  ــا همــکاری دســتگاه هــای مرتب ــواده اســتان مرکــزی ب و خان
ازجملــه اداره کل ورزش و جوانــان، مبنــی بــر توانمندســازی زنــان 
و دختــران روســتايی و توســعه ورزش بانــوان ســاکن ايــن مناطــق، 

مطــرح و تصويــب شــد.
مديــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مرکــزی خاطرنشــان 
کــرد: در ارتبــاط بــا ايــن طــرح نشســتی بــا مديــر کل دفتــر امــور 
ــی اســتاندار پيرامــون  روســتايی و معــاون هماهنگــی امــور عمران
ــاده شــدن  ــرر شــد پــس از آم ــف آن داشــتيم کــه مق ــاد مختل ابع

ــه مرحلــه اجــرا گذشــته شــود. ســاز و کار الزم، طــرح ب
ــدام  ــن طــرح و اق ــا اجــرای اي ــاط ب ــح کــرد: در ارتب فرجــی تصري
ــتاها  ــی در روس ــای اجتماع ــری از رســوخ آســيب ه ــرای جلوگي ب
ــتان  ــه در اس ــون 24منطق ــم اکن ــتايی، ه ــان روس ــژه زن ــه وي و ب
ــاد  ــازی و ايج ــار توانمندس ــا در کن ــده ت ــايی ش ــزی شناس مرک
ــعه  ــه توس ــتاها، زمين ــن روس ــران اي ــان و دخت ــرای زن ــتغال ب اش

ــود. ــم ش ــز فراه ــوان آن ني ورزش بان
مديــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مرکــزی اضافــه کرد: 
در هميــن ارتبــاط، ســال گذشــته براســاس دســتور اســتاندار مقــرر 
شــد تمامــی دســتگاه هايی کــه در روســتاها فضاهــای بالاســتفاده 
ــتان  ــتان و شهرس ــان اس ــار اداره کل ورزش و جوان ــد، در اختي دارن
قــرار دهنــد تــا بــا بهينــه ســازی از ايــن فضاهــا، از ظرفيــت موجود 
آن بــرای فعاليــت هــای ورزشــی و توانمنــد ســازی زنــان و دختران 

روســتايی اســتفاده شــود.
بـه نظر می رسـد در راسـتای بهـره گيری از تـوان زنان روسـتايی و 
جلوگيری از بروز آسـيب هـای اجتماعی در اين زنـان، در هر منطقه 
بايسـتی طرح شناسـايی ظرفيت ها و توانمندسـازی زنان روسـتايی 
پيـاده سـازی شـود تـا به ايـن ترتيـب بتوانيـم آمـار زنان روسـتايی 

آسـيب ديده را کاهـش دهيم.

کمین آسیب های اجتماعی برای زنان روستایی/سرگردان میان سنت ومدرنیته
پریسا  مامقانی نژاد
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ــر ایران فرهنگ و هن

ــود را  ــی خ ــق و زندگ ــه عش ــه هم ــزدی ک ــاده ی ــا و س ــرد تنه ــزدی، پیرم ــدی آذری  مه
ــی می شناســند،  ــه خوب ــود را همــه کــودکان دهه هــای 50 و ۶0 ب ــاب کــرده ب صــرف کت

ــام گرفــت امــا هنــوز تنهــا اســت. مــردی کــه پــدر ادبیــات کــودک ن

قلــب اصیل تریــن و فاخرتریــن موســیقی ایرانــی در ســاری تپیــد و شــب رؤیایــی شــعر و 
هنــر و موســیقی ایران زمیــن بــه صبــح رســید.

قدمعلــی بهرامــی، شــاعر آئینــی روســتای اردبیلــک و کســی کــه بــا عنــوان مــرد شــعر و 
ــه پــای کتاب هــای »آرزو«هایــش گذاشــت.  شــکالت شــناخته شــده، عمــرش را ب

کتابخانــه مــدارس اردبیــل کــه قــرار اســت عنصــر اصلــی ترویــج مطالعــه کتــب درســی و 
غیردرســی بــرای دانش آمــوزان اردبیلــی باشــد، بــه دلیــل ضعف هــای عمــده در رســالت 

خــود نــاکام مانــده اســت.
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احمدبن   حضرت  دانشنامه  تدوین 
معرفی  بهتر  سازی  زمینه  موسی)ع( 

ایشان را به همگان فراهم خواهد کرد.
ــه  ــاع متبرک ــل از بق ــرداد روز تجلی ۷ م
و امامــزادگان نــام گرفتــه اســت و 
ــی  ــواده یک ــا ن ــد ی ــه فرزن ــزاده ب امام
از امامــان دوازده گانــه شــیعه و نیــز 
مقبــره آنــان گفتــه می شــود. تعــداد بســیاری امامــزاده در 
شــهرها و روســتاهای ایــران و نیــز بــه تعــداد کمتــری در 
عــراق وجــود دارد. امامــزادگان در ایــران توســط  ســازمان 

اوقــاف و امــور خیریــه اداره می شــوند.

ــترده  ــت گس ــوص عل ــددی در خص ــل متع ــيعه دالي ــان ش مورخ
ــد.  ــوان کرده ان ــران عن ــه اي ــيعه ب ــان ش ــدان امام ــرت فرزن مهاج
امنيــت موجــود در ايــران و محبوبيــت در بيــن مــردم ايــران بويــژه 
ــن  ــرای اي ــر شــده ب ــل ذک ــه دالي در مناطــق شيعه نشــين از جمل

مهاجــرت هــا اســت.
ــازمان  ــوی س ــده از س ــالم ش ــای اع ــن گزارش ه ــاس آخري براس
اوقــاف و امــور خيريــه کشــور امامزاده هــای ايــران در ســه ســطح 

ــی، اســتانی و شهرســتانی ســاماندهی شــده اند. مل

lامامــزاده های کشــور ســه ســطح ملــی، اســتانی و 
شهرســتانی ســاماندهی شــده اند

ــزار و  ــش ه ــی، ش ــطح مل ــی در س ــکان مذهب ــه و م 400 بقع
ــطح  ــه در س ــزار و 51 بقع ــتان و 8 ه ــطح شهرس ــه در س 100 بقع
روســتايی پراکنده انــد. بنابرايــن 10 هــزار و 615 امامــزاده در ايــران 

ــود دارد. وج
ــزار و 456  ــک ه ــتن ي ــا داش ــارس ب ــتان ف ــان، اس ــن مي در اي
امامــزاده رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده و اســتان مازنــدران 
ــا 899  ــالن ب ــتان گي ــگاه دوم و اس ــزار و 178 در جاي ــداد ه ــا تع ب
امامــزاده در رتبــه ســوم قــرار گرفته انــد. کمتريــن امامــزاده هــم به 

ــتان سيســتان و بلوچســتان اختصــاص دارد. اس
ــاهچراغ«  ــر »ش ــرم مطه ــده ح ــناخته ش ــای ش ــه ه ــی از بقع يک
ــا  ــه بن ــيراز ک ــت در ش ــی اس ــام آرامگاه ــاهچراغ، ن ــت. ش )ع( اس
بــر اعتقــاد شــيعيان احمــد بــن موســی کاظم، پســر ارشــد موســی 
ــن  ــی ب ــرادران عل ــی، از ب ــن موس ــد ب ــن محم ــم و همچني کاظ

ــده اند. ــپرده ش ــاک س ــه خ ــا، در آن ب ــی الرض موس
ايشــان بــرای پيوســتن بــه بــرادر خــود بــه ســوی خراســان ســفر 
ــه عباســی در شــهر  ــون خليف ــراد مأم ــی در راه توســط اف کــرد ول

شــيراز بــه شــهادت رســيد.
در تقويــم کشــورمان، يــک روز پــس از روز تجليــل از امامــزادگان 
ــت  ــده (، روز بزرگداش ــرداد) 6 ذيقعه ــی 8 م ــه، يعن ــاع متبرک و بق

ــه اســت. ــام گرفت ــن موســی شــاهچراغ، ن حضــرت احمدب
از حضــرت احمــد ابــن موســی شــاهچراغ )ع( پيرامــون هجــرت، 
جهــاد، شــهادت و واليــت مــداری، بــه عنــوان الگــوی برتــر يــاد 

شــده اســت.
ــتان  ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــب ش ــا تصوي ــه ب ــده ک 6 ذيقع
فــارس روز بزرگداشــت حضــرت احمــد ابــن موســی )ع( نــام گرفته 
اســت فرصتــی متعالــی بــرای شــناخت ابعــاد شــخصيتی حضــرت 
شــاهچراغ )ع( و پــی بــردن بــه کرامــت نفــس و فضايــل اخالقــی 

آن حضــرت اســت.
ايــن بنــا در دوره اتابــکان فــارس در ســده ششــم هجــری قمــری 
ــارگاه آن دارای کاشــی کاری هــای  ــد و ب ســاخته شده اســت و گنب

زيبايــی اســت.
درون حــرم را بــا آئينه هــای ريــز رنگيــن، بــه ســبکی هنرمندانــه، 
ــی،  ــی و عرب ــای فارس ــای زيب ــواع خط ه ــرده و ان ــه کاری ک آئين

ــت. ــی ها اس ــا و کاش ــراف آينه ه ــای اط ــده نم ــن کنن تزيي

ــی گســترده در  ــو و حرم ــی در جل ــر ايوان ــرم، مشــتمل ب ــای ح بن
پشــت ايــوان اســت کــه در چهــار جانــب حــرم، چهــار شاه نشــين 
ــرب(  ــمت غ ــرم )س ــت ح ــز در پش ــجدی ني ــه و مس ــرار گرفت ق
ســاخته شده اســت. ضريــح آن در شــاه نشــين زيــر گنبــد قــرار دارد 

ــت. ــاخته شده اس ــره س و از نق
حيــاط شــاهچراغ دارای دو در اصلــی ورودی اســت کــه در ســمت 
جنــوب و شــمال حــرم از زيــر دو ســر در بزرگ کاشــی کاری شــده 
گذشــته و وارد حيــاط وســيع حــرم می شــويم. حــرم شــاهچراغ در 
ســمت غــرب حيــاط و حــرم ســيد ميــر محمــد- بــرادر شــاه چــراغ 

- در ســمت شــمال شــرقی حيــاط قــرار دارد.
ــهولت  ــه س ــا ب ــواده ه ــه خان ــا هم ــود ت ــاد ش ــی ايج ــد فضاي باي
ــد ــی اســتفاده کنن ــارگاه ملکوت ــن ب ــوی اي ــد از فضــای معن بتوانن
آيــت اهلل ايمانــی، امــام جمعــه شــيراز و نماينــده نهــاد رهبــری در 
ــا حــرم مطهــر حضــرت  اســتان 2 بخــش فعاليتــی را در ارتبــاط ب
احمــد بــن موســی )ع( مــورد تاکيــد قــرار داده ومــی گويــد: يــک 
بخــش از کارهــا مرتبــط بــا توليــت حــرم مطهــر اســت کــه دنبــال 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــت ک ــی اس ــش دوم آن کارهاي ــود و بخ ــی ش م
انقــالب مســئوالن را ملــزم ســاخته انــد کــه دنبال کــرده و فضــا را 

بــرای اجــرای آن فراهــم کننــد.
ــری، ايجــاد راه  ــرگان رهب ــس خب ــارس در مجل ــردم ف ــده م نماين
ــئوالن  ــرای مس ــه ای ب ــران را وظيف ــان زائ ــی آس ــای دسترس ه
حــرم مطهــر حضــرت شــاهچراغ )ع( ذکــر کــرد و افــزود: ســاخت 
ــرت  ــای حض ــن ه ــی )ره( و صح ــام خمين ــای ام ــتان ه شبس
معصومــه )س( و امــام ســجاد )ع( و خدماتــی نظيــر دارالشــفاء برای 
بهبــود وضعيــت انجــام شــده امــا بايــد فضايــی ايجــاد شــودتا همه 
ــارگاه  خانــواده هــا بــه ســهولت بتواننــد از فضــای معنــوی ايــن ب

ملکوتــی اســتفاده کننــد.
ــخصيت واالی  ــش ش ــش از پي ــی بي ــر معرف ــی، ب ــت اهلل ايمان آي
ــد و  ــور تاکي ــه کش ــی )ع( در مجموع ــن موس ــد ب ــرت احم حض
تصريــح کــرد: تهيــه دانشــنامه مفصــل کــه تمــام ابعــاد زندگــی 
حضــرت احمــد بــن موســی )ع( را بــه رشــته تحريــر درآورد بــرای 
معرفــی ايــن امامــزاده جليــل القــدر الزم اســت کــه مقدمــات آن 
فراهــم شــده امــا ايــن کار بــه عنــوان يــک کار مســتمر بــه بودجــه 
و اعتبــار احتيــاج دارد و اعتبــارات حــرم پاســخگوی اين کار نيســت.

ــارس، ســاخت ســريال فاخــر از  ــه در اســتان ف ــی فقي ــده ول نماين
ــه خصــوص هجــرت حضــرت شــاهچراغ )ع( را در  زندگينامــه و ب
ــت و  ــر دانس ــم)ع( موث ــام هفت ــد ام ــن فرزن ــا اي ــردم ب ــنايی م آش
تاکيــد کــرد: بايــد کاروان کربــالی 2 در تاريخ شــيعه ســاخته شــود 
ــن کاروان را  ــی اي ــه فرمانده ــن موســی)ع( ک ــد ب و حضــرت احم

بــه عهــده داشــته معرفــی شــود کــه مســتلزم هزينــه اســت کــه 
شــورای شــهر و شــهرداری بخــش عمــده ای از هزينــه را متقبــل 

شــدند کــه پرداخــت نشــد.
ايــن در حاليســت کــه هزينــه ســاخت ســريال حضــرت احمدابــن 
موســی)ع( حــدود 27 ميليــارد تومــان بــرآورد شــده و طبــق مصوبه 
ــت  ــهرداری پرداخ ــد را ش ــا 20 درص ــيراز، 10 ت ــهر ش ــورای ش ش

مــی کنــد.
البتــه تهيــه دانشــنامه حضــرت شــاهچراغ)ع( نيــز برعهــده 
دانشــکده حديــث گذاشــته شــده کــه بخــش عمــده ای از هزينــه 

ــد. ــد ش ــت خواه ــن پرداخ ــط خيري ــز توس ني
ــه کرامــت 1396  ــه هــای هفت ــوان برنام ــه اينکــه عن ــا توجــه ب ب
»در شــادی اهــل بيــت )ع( شــاد باشــيم«، اســت، آنچــه کــه کمتــر 
ــات و  ــاون تبليغ ــه مع ــه گفت ــه ب ــرار گرفت ــت ق ــه و دق ــورد توج م
ارتباطــات اســالمی آســتان مقــدس احمــدی و محمدی)ع( انتشــار 

حقيقــت تشــيع بــه واســطه ايشــان در فضــای کشــور اســت.
حجــت االســالم احمــد ســالمی بــا اشــاره بــه نامگــذاری شــيراز 
ــم  ــام معظ ــط مق ــت)ع( توس ــل بي ــرم اه ــومين ح ــوان س ــه عن ب
ــی  ــی)ع( برکت ــن موس ــد ب ــرت احم ــت حض ــد اس ــری، معتق رهب
ــاهچراغ)ع(  ــرت ش ــرا حض ــت زي ــور اس ــارس و کل کش ــرای ف ب
افــزون بــر فضــای اســتان، در کل کشــور تاثيــرات و بــرکات حضور 

ــود را گســترده اســت. خ
بــه گفتــه مديــرکل صــدا وســيمای مرکــز فــارس ســاخت ســريال 
احمــد بــن موســی)ع( آرزوی ديرينــه مــردم فــارس اســت و 
خوشــبختانه ســاخت ايــن ســريال وارد مرحلــه عملياتــی و اجرايــی 

شــده اســت.
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــی ش ــيون فرهنگ ــزود: کميس ــهرابی اف س
شــيراز مصوبــه ای بــرای تخصيــص4 ميليــارد تومــان اعتبــار برای 
ــه  ــن مصوب ــس از اي ــه پ ــت ک ــته اس ــريال داش ــن س ــاخت اي س
بالفاصلــه تيمــی در صداوســيما تشــکيل شــد تــا هرچــه ســريعتر 

ــاز شــود . ــن ســريال آغ ســاخت اي
بنــا بــر ايــن گــزارش، در کنــار تهيــه و تدويــن دانشــنامه حضــرت 
ــناخت  ــی ش ــای کنون ــن نيازه ــع تري ــه از جام ــاهچراغ)ع( ک ش
امامــزادگان بــه شــمار مــی رود، مــی  تــوان ايــن مجموعــه را پــس 
از توليــد، بــه زبان هــای مختلــف دنيــا ترجمــه کــرد و ماننــد آنچــه 
ــد در ســاير کشــورهای  ــه دســت آم ــام رضــا)ع( ب در دانشــنامه ام
ــه  ــر ب ــان اســالم بهت ــن شــخصيت جه ــا اي ــرد ت ــا پخــش ک دني
همــگان معرفــی شــود زيــرا تدويــن دانشــنامه حضــرت احمــد بــن 
موســی)ع( گام نخســت نــگارش فيلمنامــه ســريال فاخــر زندگــی 

ــه شــمار مــی رود. آن حضــرت هــم ب
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

 

ــر  ــش از ه ــی را بي ــود، تنهاي ــرف ب ــه گير و کم ح ــيار گوش بس
ــاب را. ــز ديگــری دوســت داشــت و بيشــتر از آن، کت چي

همــه زندگــی اش کتــاب بــود تــا جايــی کــه حتــی تختــی کــه 
ــود کــه هنــوز  ــر آن می خوابيــد، از کتابهايــی درســت شــده ب ب

نخوانــده بــود.
آنطــور کــه خــودش تعريــف می کــرد، کودکــی ســختی 
ــادری  ــق و م ــايد بدخل ــدی و ش ــدری ج ــود، پ ــده ب را گذران
پرمشــغله و خانــواده ای کــم جمعيــت، خانــواده ای کــه بارهــا در 
مصاحبه هايــش گفتــه بــود، اندکــی متفــاوت از ديگــر مــردم و 

ــد. ــزوی بودن ــايد من ش
مدرســه نرفــت امــا وقتــی شــاگرد کتابفروشــی در تهــران شــد، 
عشــق اول و آخــر زندگــی خــود را شــناخت و ايــن عشــق پايدار 
ــودک و  ــات ک ــدر ادبي ــگاه پ ــه جاي ــه او را ب ــی ک ــا جاي ــد ت مان

نوجــوان ايــران زميــن رســاند.
ــتالوژی  ــر نوس ــا ديگ ــن روزه ــه اي ــت ک ــی نوش او کتاب هاي
ــدی  ــت جل ــت، مجموعــه هش ــه 50 و 60 اس ــودکان ده ک
قصه هــای خــوب بــرای بچه هــای خــوب و ده هــا کتــاب ديگــر 
کــه زبــان ســاده و گيــرای آن، کــودکان بســياری را کتابخــوان 
ــود از  ــدن خ ــوان ش ــه کتابخ ــرادی ک ــتند اف ــم نيس ــرد و ک ک

ــتند. ــزدی هس ــته های آذري ــون نوش ــی را مره دوران کودک
حکايـت زندگـی آذريـزدی را شـايد پيـش از فوتـش کمتـر 
می دانسـتند امـا از 18 تيرماه سـال 1388 ديگر کم کـم آذريزدی 
از مهجوريت درآمد و بيشـتر ديده و شـناخته شـد و شايد بخشی 

از ايـن مهجوريـت، به خواسـته خـود او اتفـاق افتاد.
ــا  ــه ب ــرای هميش ــودکان ب ــات ک ــدر ادبي ــاه 1388، پ 18 تيرم
دنيايــی کــه هيــچ بهــره ای جــز يــک خانــه قديمــی کاهگلــی 
و انبوهــی از کتــاب نداشــت، خداحافظــی کــرد و در گوشــه ای از 
يــک قبرســتان محلــی در محلــه خرمشــاد شــهر يــزد همانجــا 
ــزدی  ــان آذري ــه خياب ــروز ب ــود و ام ــدری اش ب ــه پ ــه محل ک

ــت. مشــهور اســت، آرام گرف
آذريــزدی کــه عمــری را بــدون زن و فرزنــد و در تنهايــی 
ســپری کــرده بــود، پــس از مرگــش هنــوز هــم تنهاســت و يــاد 

ــه 18 تيرمــاه هــر  ــزد، فقــط ب ــوان يکــی از مفاخــر ي ــه عن او ب
ســال منحصــر شــده اســت.

ــه  ــروزه ای دارد ک ــری فی ــنگ قب ــزدی س lآذری
آفتــاب بخش هایــی از آن را تخریــب کــرده اســت

در حالــی کــه بــرای نويســندگان و شــعرا در همــه جــای دنيــا 
ــری  ــنگ قب ــزدی س ــازند، آذري ــی می س ــا و مقبره هاي نماده
فيــروزه ای دارد کــه آفتــاب بخش هايــی از آن را تخريــب کــرده 

اســت.
ســال 1390 بنيــادی کــه بعــد از فــوت آذريــزدی شــکل گرفت 
طرحــی بــرای بنــای آرامــگاه ايــن نويســنده يــزدی پيشــنهاد و 
حتــی آن را رســانه ای کــرد کــه ايــن طــرح هرگــز اجرايی نشــد 
و همــه آنچــه در يــک قبرســتان محلــی کــه درب آن تقريبــا در 
همــه روزهــای هفته بســته اســت، آرامــگاه آذريــزدی را از ديگر 
قبــور متمايــز می کنــد، قــاب عکــس اوســت کــه آن هــم تنهــا 

در تيرمــاه هــر ســال بــر روی آرامــگاه او گذاشــته مــی شــود.
بــرای ســاخت ايــن آرامــگاه حتــی بودجــه 150 ميليــون تومانی 
نيــز تصويــب شــد و رئيــس بنيــاد آذريــزدی در جمــع رســانه ها 
ــگاه از  ــن آرام ــداث اي ــی اح ــات اجراي ــه عملي ــرد ک ــرح ک مط
تابســتان ســال 1390 آغــاز مــی شــود امــا واقعيــت ايــن اســت 

کــه ايــن آرامــگاه هرگــز ســاخته نشــد.

بــرای طراحــی ايــن آرامــگاه حتی يــک فراخــوان عمومــی داده 
شــد و در نهايــت نيــز طراحــی ســيدعباس قيومــی از ميــان 75 

اثــر رســيده انتخــاب شــد.
در آن زمــان وعده هــای بســياری از ســوی بنيــاد مهــدی 
ــرای  ــود ب ــرار ب ــه تنهــا ق ــی کــه ن ــا جاي ــزدی داده شــد ت آذري
آذريــزدی مقبــره ای ســاخته شــود بلکــه قــرار بــود در قالــب اين 
طــرح، بــرای تنهــا شــهيد مدفــون در اين قبرســتان محلــی نيز 

آرامــگاه احــداث شــود.
امــروز شــش ســال از ايــن وعده هــای بنيــاد مهــدی آذريــزدی 
می گــذرد و نــه تنهــا از مقبــره و آرامــگاه خبــری نيســت بلکــه 
ــه  ــدان ب ــردم و عالقمن ــه م ــم نشــده ک ــرايطی فراه ــی ش حت
ادبيــات کــودک و نوجــوان بتواننــد آزادانــه و بــدون منــع تــردد، 
ــرای نويســنده پرتيراژتريــن کتاب هــای کــودک و  فاتحــه ای ب
نوجــوان بخواننــد زيــرا درب ايــن قبرســتان محلــی تقريبــا در 
همــه ايــام هفتــه بــه جــز پنج شــنبه ها بســته اســت و رفــت و 
آمــد بايــد بــا هماهنگــی نگهبــان آن انجــام شــود کــه در اغلب 

مــوارد حضــور فيزيکــی نــدارد.
ــز خبــری از  ــزدی ني امــروز در ســالروز درگذشــت مهــدی آذري

گراميداشــت ايــن شــاعر و نويســنده يــزدی نيســت.
شــايد پــدر ادبيــات کــودک و نوجــوان ايــران زميــن هنــوز هــم 

ــام آوری می پســندد. مهجوريــت را بيشــتر از ن

روایتی از مهجوریت پدر ادبیات کودک/ سرانجام آرامگاه آذریزدی چه شد؟
تنهــا  پیرمــرد  آذریــزدی،  مهــدی 
و ســاده یــزدی کــه همــه عشــق و 
ــاب کــرده  زندگــی خــود را صــرف کت
ــای 50 و  ــودکان دهه ه ــه ک ــود را هم ب
۶0 بــه خوبــی می شناســند، مــردی کــه 
ــا  ــت ام ــام گرف ــات کــودک ن ــدر ادبی پ

ــت. ــا اس ــوز تنه هن
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فرهنــگ و هنــر ایــران

قلب اصیل ترین و فاخرترین موسیقی   
رؤیایی  و شب  تپید  ساری  در  ایرانی 
به  ایران زمین  موسیقی  و  هنر  و  شعر 

صبح رسید.
ــور  ــمال کش ــران در ش ــی ای ــتر مل ــرای ارکس ــن اج  اولی
بــا نوازندگــی 80 هنرمنــد چیره دســت کشــور و بــه 
رهبــری فریــدون شــهبازیان بــا قطعــات زیبایــی از شــعر 

ــود. ــراه ب ــی هم ــل ایران ــیقی اصی و موس

ســالن اجــرای ارکســتر از ســاعات قبــل شــاهد حضــور 
ــی اســتان های  ــدران و حت ــار مازن هنردوســتانی از گوشــه و کن
هم جــوار بــود تــا ايرانی تريــن موســيقی را بــه نظــاره نشــينند.
همزمــان بــا ســومين روز از دهــه کرامــت کنســرت ملــی ايران 
ــا صــدای محمــد  ــدون شــهبازيان و ب ــری اســتاد فري ــه رهب ب
اصفهانــی در ســالن ســيد رســول حســينی ســاری اجــرا شــد، 
ارکســتر ملــی ايــران در حالــی در ســاری اجــرا شــد کــه اوليــن 
بــار بــود کــه مرکــز اســتان اجــرای يــک کنســرت ملــی را در 

خــود ديــده اســت.
حضــور اســتاندار مازنــدران، دو معاونــت وزارت ارشــاد، مديــرکل 
ــی از  ــئولين محل ــد از مس ــی چن ــن، تن ــتان و معاوني ــاد اس ارش
نــکات برجســته ايــن کنســرت بــود ضمــن اينکــه هنردوســتان 
و عالقه منــدان بــه موســيقی فاخــر زيــادی هــم بــرای 

ــد. ــده بودن ــی گردآم ــن هنرنماي تماشــای اي
ــه دليــل خوشــامدگويی اســتاندار و  اگرچــه اجــرای کنســرت ب
ــده  ــر آغازش ــا تأخي ــه ب ــای اولي ــاد و صحبت ه ــرکل ارش مدي
ــر  ــه منتظ ــدان بی صبران ــه عالقه من ــود هم ــا بااين وج ــود ام ب
کــوک ســازها و اجــرای هنرمندانــه اســتاد شــهبازيان و محمــد 

ــد. ــی بودن اصفهان
نــوای »امشــب در ســر شــوری دارم؛ امشــب در دل نــوری دارم/ 
بــاز امشــب در اوج آســمانم/ باشــد رازی بــا ســتارگانم« نوايــی 
ــور  ــوق و ش ــرد؛ ش ــمان ب ــه اوج آس ــران را ب ــه حاض ــود ک ب
ــه  ــن قطع ــان اي ــس از پاي ــه موســيقی فاخــر پ ــدان ب عالقه من

ــراه شــد. . ــا تشــويق حضــار هم ب
ــاده  ــرای آم ــه ب ــر قطع ــرای ه ــس از اج ــی پ ــد اصفهان محم
ــا  ــرد؛ ام ــرک می ک ــروه را ت ــدی گ ــه بع ــرای قطع ــدن اج ش
ــوک ايســتاده  ــوک ک ــان ک ــدون شــهبازيان همچن ــتاد فري اس
ــو  ــو و آن س ــی آن را بــه اين س ــی کــه بــا هنرنماي بــا چوب
ــر ســر  ــی کالم ب ــوای ب ــن ن ــرای نواخت ــروه را ب ــد گ می چرخان

ــی آورد. ــوق م ش
ــون  ــا ماندم/چ ــادل برج ــا ب ــدم تنه ــا مان ــدم، تنه ــا مان »تنه
آهــی بــر لب هــا مانــدم« قطعــه ديگــری از هنرنمايــی ايــن 
هنرمنــد بــود و در بخــش دوم هــم » تــو ای پــری کجايــی«، 
ــرا  ــانه اج ــت، افس ــرو ای دوس ــبک بال، م ــاه، س ــر و م مه

شــد.
ــالنی  ــی و در س ــبی به يادماندن ــه در ش ــن برنام ــش اي پايان بخ
کــه شــايد جــای مناســبی بــرای اجــرای کنســرت نبــود اجرای 
قطعــه » ای ايــران« بــا صــدای محمــد اصفهانــی بــود، همــه 
بــه احتــرام ايــران برخاســتند و هم نــوا بــا صــدای اصفهانــی » 

ای ايــران » را همخوانــی کردنــد.
 صبــوری حضــار و مانــدن بــرای شــنيدن و حــظ بــردن 
ــواز« ای  ــه روح ن ــرای قطع ــا اج ــب ب ــی از ش ــا در پاس از اجراه
ــن  ــتی در بي ــدار و وطن دوس ــس اقت ــی از جن ــران« حالوت اي
همــه ايجــاد کــرد تــا بــا خاطــری آرام و پــر از شــادی هنرمندان 

ــد. ــه کنن ــورمان را بدرق کش
ربيـع فـالح جلـودار اسـتاندار مازنـدران هـم قبـل از اجـرای 
کنسـرت ضمـن تبريـک فرارسـيدن دهـه کرامـت و والدت 
باسـعادت حضـرت معصومـه )س( و ميـالد سراسـر نورعلی ابن 
موسـی الرضا )ع( و ابراز خرسـندی از برگزاری کنسـرت موسيقی 

فاخر به ميزبانی سـاری، اظهار کرد: خدا را شـاکريم که در سـايه 
دولـت تدبيـر و اميـد ارکسـتر ملی احياشـده اسـت و امشـب در 

مازندران شـاهد اجـرای آن هسـتيم.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اينکه ارکسـتر ملـی درزمينه موسـيقی 
فاخـر کار می کنـد ترويـج و تشـويق و توسـعه ارکسـتر می تواند 

برنامه هـای ارزشـمندی برای کشـور باشـد.
مقــام عالــی دولــت در مازنــدران، بيــان کــرد: همــه تــالش مــا 
ــه  ــتان ب ــعه ای اس ــی توس ــار برنامه هاي ــه در کن ــت ک ــن اس اي
موضــوع نشــاط و شــادی مــردم هــم توجــه کنيــم کــه بــرای 
ــت  ــن محــور حماي ــا اي ــی ب ــرای برنامه هاي ــن منظــور از اج اي

کرده ايــم.
فــالح جلــودار، در ادامــه ضمــن تأکيــد بــر تــداوم برنامه هايــی 
ــی و  ــدون شــهبازيان، محمــد اصفهان ــی از اســتاد فري اين چنين

گــروه نوازنــده کنســرت تقديــر و تشــکر کــرد.
ــخنانی  ــی س ــم ط ــتان ه ــاد اس ــرکل ارش ــی مدي ــد جاودان اح
ــه  ــن وزارت خان ــدان، معاوني ــی از حضــور هنرمن ضمــن قدردان
و عالقه منــدان بــه موســيقی فاخــر و همــکاری انجمــن 
موســيقی مازنــدران در برگــزاری ايــن کنســرت، ابراز اميــدواری 
کــرد: بــا بهره بــرداری از تــاالر شــهر ســاری فضايــی مناســب 
بــرای اجــرای کنســرت و ديگــر برنامه هــای هنــری در مرکــز 

اســتان فراهــم شــود.

ــی  ــتر مل ــا در ارکس ــتان ه ــص اس ــه مخت lقطع
ــود ــی ش ــه م نواخت

اســتاد فريــدون شــهبازيان هــم قبــل از اجــرا گفــت: ارکســتر 
ــم  ــعی می کني ــده دارد س ــرای زن ــه اج ــتانی ک ــی در هراس مل
قطعــه ای مختــص آن اســتان اجــرا کنيــم، در ايــن دوره فرصت 

نشــد بــرای اســتان مازنــدران و ســاری قطعــه ای بســازم.
ــرد و  ــی ک ــرکل ارشــاد اســتان قدردان اســتاد شــهبازيان از مدي

ــت. ــی داش ــی را گرام ــتاد خطيب ــاد اس ــاد زنده ي ي
ــوی  ــرا از س ــل از اج ــه قب ــن برنام ــر، در اي ــزارش مه ــه گ ب
ــود  ــده کنســرت ب ــه برگزارکنن ــدران ک انجمــن موســيقی مازن
ــدان  ــری از هنرمن ــری هن ــه اث ــود ک ــم يادب ــی به رس هداياي
ــًا  ــی کنســرت اهــدا شــد. ضمن ــه عوامــل اجراي ــود ب ــی ب مازن
ــه  ــش ب ــه منق ــوی نقاشــی ک ــتان تابل ــدان اس يکــی از هنرمن
ــد کشــورمان  ــن هنرمن ــه اي ــود ب ــی ب ــد اصفهان ــر محم تصوي

ــرد. ــدا ک اه

رویایی ترین شب موسیقی اصیل ایرانی/همخوانی نوای » ای ایران«
 فائزه نصرتی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

موسیقی    هنرمند   140
فرهنگ  از  نواحی 
هم  گرد  مختلف  های 
دهمین  برای  و  آمدند 
موسیقی  جشنواره  بار 
در  حالی  در  را  نواحی 
که  زدند  کلید  کرمان 
اجرای آن ها مورد استقبال گسترده مردم 

قرار گرفت.

140 هنرمنــد از سراســر کشــور در قالــب دهمين 
ــع  ــم جم ــرد ه ــی گ ــيقی نواح ــنواره موس جش
ــی  ــرای عموم ــب اج ــتين ش ــد، نخس ــده ان ش
گــروه هــای مختلــف موســيقی کشــور بــا 
هنرنمايــی گــروه هــای از اســتان های گلســتان، 
سيســتان و بلوچســتان، خوزســتان و کردســتان 
ــدی از  ــن هنرمن ــزار شــد. همچني و بوشــهر برگ
ترکيــه نيــز در اوليــن شــب اجــرای عمومــی در 
پــارک مــادر کرمــان بــه اجــرای برنامــه پرداخت 
کــه بــا اســتقبال گســترده مــردم کرمــان مواجــه 

ــد. ش
ايــن شــب يکــی از نخســتين شــب هــای اجرای 
زنــده موســيقی در فضــای بــاز بــود کــه بيــش از 
هــزار نفر در شــب نخســت اجــرای برنامــه در آن 
شــرکت کردنــد و بــا توجــه به اســتقبال گســترده 
ــی مــی  ــان پيــش بين ــر دوســت کرم ــردم هن م
ــا حضــور گســترده  شــود در دو شــب پيــش رو ب

تــر مــردم مواجــه خواهيــم بــود.
ــه يکــی  ــا کنــون ب اســتان کرمــان از گذشــته ت
از قطــب هــای موســيقی نواحی کشــور شــهرت 
داشــته اســت و گــروه هــای مختلــف موســيقی 
ــم  ــرد ه ــتان گ ــن اس ــال در اي ــر س ــور ه فولکل

مــی آينــد و بــه هنــر نمايــی مــی پردازنــد.
 

ــردم  ــی م ــوه زندگ ــیقی در نح lموس
ــت ــرده اس ــوخ ک ــان رس کرم

ــر مــورد  ــخ کمت فرهنــگ کرمــان در طــول تاري
ــه  ــت ب ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــوام بيگان ــوم اق هج
ــان  ــتان کرم ــی اس ــگ بوم ــل فرهن ــن دلي همي
ــن فرهنــگ هــای  يکــی از دســت نخــورده تري
کشــور اســت و خــرده فرهنگهــای غنــی کــه از 
آن منشــعب مــی شــوند در زمينــه هــای مختلف 
نمــودی ريشــه ای پيــدا کــرده انــد کــه يکــی از 
آن هــا موســيقی نــاب اســتان کرمــان اســت که 
در زندگــی و آداب و رســوم مــردم کرمــان رســوخ 

ــرده اســت. ک
ــه  ــوتاکو از جمل ــک و س ــوغ، جاري ــرو، ج چوغ
ســازهای مختــص اســتان کرمــان اســت کــه به 
ــاری خشــکيده اســت  عنــوان نمونــه ســوتاکو ان
ــوراخ  ــارج و روی آن س ــش را خ ــه هاي ــه دان ک

ــد ــی دمن ــاد و در آن م ايج
گســتردگی اســتان کرمــان و تجمــع خــرده 
ــت  ــده اس ــب ش ــف موج ــای مختل ــگ ه فرهن
اقــوام اين اســتان از ســازهای و نواهــای مختص 
بــه خــود در مناطق مختلــف اســتفاده کننــد و ده 
ــان  ــتان کرم ــرد در اس ــه ف ــاز منحصــر ب ــا س ه
وجــود داشــته باشــد کــه در گزارشــی ديگــر بــه 

ــت. ــم پرداخ ــازهای خواهي ــن س ــی اي معرف

ــاص در  ــاز خ ــل 35 س ــود حداق lوج
ــان کرم

کرمــان اکثــر فرهنــگ هــا آواهــای مختــص بــه 
خــود دارنــد در زمينــه الاليــی هــا، ســوگ آواها، 
ــای  ــه ه ــادمانی، ترات ــای ش ــه ه ــای تران آواه

عاشــقانه، حماســی و... اجــرا مــی شــوند.
جشــن ســده کــه يکــی از قديمــی تريــن 
ــز از  ــود ني ــی ش ــی محســوب م جشــنهای ايران
گذشــته تــا کنــون آواهــای خاصــی را بــه همــراه 
ــان  ــال در کرم ــر س ــم ه ــوز ه ــه هن ــته ک داش

ــود. ــی ش ــرا م اج
در اســتان کرمــان حداقــل 35 ســاز خــاص 
ــان از  ــدان کرم ــی از هنرمن ــه برخ ــود دارد ک وج
جملــه فــواد توحيــدی بخشــی از ايــن گنجينــه 

ــد. ــرده ان ــتند ک ــتان را مس ــيقی اس موس
ــه  ــوتاکو از جمل ــک و س ــوغ، جاري ــرو، ج چوغ
ســازهای مختــص اســتان کرمــان اســت کــه به 
ــاری خشــکيده اســت  ــه ســوتکو ان ــوان نمون عن
ــوراخ  ــارج و روی آن س ــش را خ ــه هاي ــه دان ک

ــد. ــی دمن ــاد و در آن م ايج
عمــق و گســترده موســيقی نواحــی کرمــان فقط 
مختــص خــرده فرهنــگ هــا نيســت عالقــه بــه 
موســيقی در کرمــان و برخی از شــهرهای کرمان 
ــدان  ــده هنرمن ــب ش ــم موج ــوص ب ــه خص ب
ــور  ــگ کش ــه فرهن ــهرها ب ــن ش ــددی از اي متع

ــی شــوند معرف
عمــق و گســترده موســيقی نواحــی کرمــان فقط 
مختــص خــرده فرهنــگ هــا نيســت عالقــه بــه 
موســيقی در کرمــان و برخی از شــهرهای کرمان 
ــدان  ــده هنرمن ــب ش ــم موج ــوص ب ــه خص ب
ــور  ــگ کش ــه فرهن ــهرها ب ــن ش ــددی از اي متع

ــی شــوند. معرف
ــه  ــه خاصــی ب ــز همــراه عالق مــردم کرمــان ني
ــود  ــد و نم ــته ان ــی داش ــی و محل ــيقی بوم موس
ايــن مدعــا در شــب گذشــته در بخــش عمومــی 
ــده  ــان دي ــی در کرم ــيقی نواح ــنواره موس جش

ــد. ش
ــر در برگــزاری  ــا وجــود تاخي تماشــاگرانی کــه ب
ــتند و  ــاز نشس ــای ب ــاعتها در فض ــنواره س جش
ــب  ــای ش ــک اجراه ــک ت ــا ت ــان را ب احساسش
ــد. ــد گريســتند و خنديدن ــراه کردن گســترده هم
اگــر نگاهــی بــه جمعيــت بيــش از هــزار نفــری 
کــه در شــب اول اجــرای برنامــه حضــور داشــتند 
ــم  ــی را مــی بيني ــم حــال خــوش جميعت بيندازي

کــه از پيرمــرد تــا کــودک را در برمــی گيــرد.
نخســتين دوره جشــنواره موســيقی نواحــی ايران 
در ســال 78 در اســتان کرمــان برگــزار شــد امــا 
بــه دليــل حاشــيه ســازيهای عــده ای جشــنواره 
ــا  ــا مجــدد ب ــد ســال متوقــف شــد ام ــرای چن ب
پيگيــری کرمانــی هــا پــای جشــنواره مجــددا به 

کرمــان بــاز شــد.
برگــزاری ايــن جشــنواره طبــق تفاهــم نامــه ای 
کــه بيــن اســتانداری کرمــان و وزرات فرهنــگ 
ــالهای  ــده طــی س ــد ش ــاد اســالمی منعق و ارش
گذشــته در کرمــان برگــزار شــده اســت و دهمين 
ــه وجــد  ــان را ب ــا شــهر کرم ــن روزه دوره آن اي

ــت. آورده اس
و  عمومــی  هــای  نشســت  در  هنرمنــدان 
ــالن  ــادر و س ــارک م ــنواره در پ ــی جش تخصص
هــای کنفرانــس هتــل پــارس از شــمال، جنوب، 
شــرق و غــرب کشــور بــه همــراه ســه گــروه از 
ترکيه، قرقيزســتان و افغانســتان و پژوهشــگرانی 
ــه مــی  ــادل نظــر و اجــرای برنام ــه تب ــا ب از اروپ
پردازنــد. همچنيــن گــروه هــای هنــری در 
ــز حضــور  شهرســتان هــای مختلــف اســتان ني
مــی يابنــد و از نزديــک بــا فرهنــگ هــای 
ــرای  ــه اج ــنا و ب ــان آش ــتان کرم ــف اس مختل

ــد. ــی پردازن ــه م برنام
يکــی از هنرمنــدان نــی نــواز در خصــوص 
ــت:  ــی گف ــيقی نواح ــنواره موس ــزاری جش برگ
خوشــحالم از اينکــه در ســال جــاری محوريــت 
ــکل  ــی ش ــه خوان ــای منظوم ــنواره برمبن جش
گرفتــه اســت و جالــب اينکــه موســيقی کشــور 
در اســتان هــای مختلــف در ايــن زمينــه از 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــنامه مجزاي شناس
ــی در  ــه خوان ــزود: منظوم ــی اف ــی گروس مرتض
ــی در  ــای مل ــتان ه ــفاهی داس ــه ش ــع ارائ واق
ــن  ــد اي ــه باي ــت ک ــف اس ــای مختل ــب ه قال
ــرار  ــه ق ــورد توج ــته م ــتر از گذش ــه بيش عرص

ــرد. گي
ــه  ــاهد منظوم ــا ش ــان م ــه داد: در کرم وی ادام
خوانــی در خــرده فرهنــگ هــا هســتيم امــا نمود 
ــی  ــرده خوان ــع همــان پ ــی در واق منظومــه خوان
اســت کــه موجــب مــی شــد مــردم ســاعت هــا 

ــال هــا بنشــينند. ــای نق پ
ــوع موســيقی  ــران اکثــرا ايــن ن وی افــزود: در اي
از شــاهنامه تاثيــر گرفتــه اســت و اکثــرا در مايــه 
درآمــد همايــون و بــا حــزن و انــدوه همــراه بــوده 
ــز  ــارگاه ني ــف دســتگاه چه ــا از ردي اســت و گاه

اســتفاده مــی شــده اســت.
احســان قربانــی، هنرمنــد تنبــور نــواز نيــز 
گفــت: اســتقبال مــردم کرمــان در شــب اجــرای 
عمومــی بــی نظيــر بــود و  ايــن نشــان از عالقــه 
ويــژه مــردم کرمــان بــه موســيقی نواحی اســت.

وی افــزود: کرمــان گســترده تريــن اســتان 
کشــور اســت کــه مشــتمل بــر فرهنــگ هــای 
ــوص در  ــه خص ــت و ب ــه دار اس ــف و ريش مختل
جنــوب کرمــان شــاهد هســتيم اقــوام مختلــف 
موســيقی را بــه يکــی از مهمتريــن وجــوه زندگی 

ــد. ــل کــرده ان خــود تبدي
وی ادامــه داد: ايــن گنجينــه هــا در قالــب 
ــن جشــنواره  ــزاری چني ــی و برگ ــيقی نواح موس
ــی  ــرار م ــردم ق ــه م ــورد توج ــددا م ــی مج هاي
ــی  ــی م ــر بوم ــيقی غي ــه موس ــرد و در هجم گي

ــد. ــظ کن ــود را حف ــگاه خ ــد جاي توان
ــردم  ــه م ــا حضــور گســترده ای ک ــت: ب وی گف
کرمــان در جشــنواره داشــتند انگيــزه هنرمنــدان 
ــتر  ــص بيش ــی نق ــای ب ــه اجراه ــرای ارائ ــز ب ني

ــده اســت. ش
ــی دو  ــای عموم ــود اجراه ــی ش ــی م ــش بين پي
شــب باقــی مانــده از جشــنواره بــا اســتقبال بــی 

ــر مــردم مواجــه شــود. نظي
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــرار  ــه ق ــل ک ــدارس اردبی ــه م کتابخان
ــه  ــج مطالع ــی تروی ــر اصل ــت عنص اس
بــرای  غیردرســی  و  درســی  کتــب 
بــه  باشــد،  اردبیلــی  دانش آمــوزان 
ــالت  ــده در رس ــای عم ــل ضعف ه دلی

ــت. ــده اس ــاکام مان ــود ن خ

از  خبــری  پيشــرفته  کشــورهای  دانش آمــوزان  برخــالف 
ــی در  ــب غيردرس ــده کت ــزی ش ــه ري ــجم و برنام ــات منس مطالع
ــه مــدارس و نــه  ــه کتابخان بيــن دانش آمــوزان اردبيلــی نيســت. ن
کتابخانه هــای عمومــی نتوانســته اند نســبت بــه پياده ســازی 
فرهنــگ مطالعــه در بيــن دانش آمــوزان بــه درســتی عمــل کننــد.
ــی  ــی و وقت گذران ــات عموم ــده اطالع ــب ش ــأل موج ــن خ اي
دانش آمــوزان اغلــب بــا شــبکه های مجــازی و کانال هــای 
تلگرامــی همــراه شــود. بطوريکــه نهادهــای تربيتــی و فرهنگــی 
ــد  ــه معتقدن ــد ک ــن می زنن ــکالتی دام ــه مش ــود ب ــته خ ناخواس

می توانــد بــرای دانش آمــوز آســيب زا باشــد.

lقواره کتابخانه ها از یک اتاق تا یک کشو
ــی  ــه و حت ــزرگ، نمــای کتابخان ــدارس ب ــدارس در م ــه م کتابخان
ــی  ــر حت ــدارس کوچک ت ــا در م ــام دارد. ام ــن ن ــه همي ــی ب اتاق
اتاقــی بــرای کتابخانــه اختصــاص نيافتــه اســت. کمبــود امکانــات 
موجــب شــده در برخــی مــدارس کتابخانــه مــدارس قفســه ای در 
ــا يکــی دو کالس درس  ــا ســالن مدرســه ي ــر ي ــاق مدي گوشــه ات

باشــد.
بــه ويــژه در مناطــق محــروم و مــدارس روســتاها خبــری از 
کتابخانــه مدرســه نيســت و قــواره کتابخانــه بــه انــدازه چنــد عــدد 

ــود. ــاه می ش ــه کوت ــم مدرس ــوی معل ــاب در کش کت
امــا در بررســی امکانــات کتابخانــه ای مــدارس، مديــرکل 
آموزش وپــرورش اســتان اردبيــل تصريــح کــرد: چهــار هــزار و 32 
ــت. ــر اس ــتان داي ــدارس اس ــی در م ــتقل و کالس ــه مس کتابخان
احمــد ناصــری متذکــر شــد: تعــداد کل کتــب موجــود در 
ــاب اســت. ــد کت ــون و 65 هــزار و 281 جل کتابخانه هــا يــک ميلي
وی افــزود: در ســال تحصيلــی گذشــته 225 هــزار و 955 
دانش آمــوز در مــدارس تحصيــل می کردنــد کــه در واقــع بــه ازای 

هــر دانش آمــوز5.2 کتــاب در مــدارس داشــتيم.
بـا ايـن وجـود بـه نظـر می رسـد عمـده تجمـع کتـب در مـدارس 
بزرگ تـر و کتابخانه هـای مـدارس بـه نـام و شـناخته شـده اسـت.
ــد  ــج جل ــوز پن ــر دانش آم ــرای ه ــاب ب ــن کت ــد ميانگي ــر چن ه
اســت و تــالش بــر ايــن بــود امکانــات کتابخانه هــای مــدارس 
ــوزان  ــی دانش آم ــهم تمام ــن س ــا اي ــد؛ ام ــود ياب ــروم  بهب مح
ــازی  ــکان س ــی ام ــت آموزش ــوص عدال ــن خص ــت و در اي نيس

نشــده اســت.

l مراجعات تفننی به کتابخانه مدارس
انتظــار مــی رود حداقــل در مــدارس بــزرگ، دانش آمــوزان 
کتابخــوان باشــند. امــا صحبت هــای مــا بــا دانش آمــوزان 
نشــان می دهــد، اغلــب بــه کتــب موجــود در کتابخانــه مــدارس 
خــود رغبتــی ندارنــد و يــا عالقــه ای بــه مطالعــه کتــب 

غيردرســی نشــان نمی دهنــد.
نازنيــن محمــدی گفــت: مــن بــه رمــان عالقــه دارم امــا به غيــر از 
يکــی دو داســتان در کتابخانــه مدرســه رمــان نداريــم و بــه هميــن 

دليــل بيشــتر بــه کتابخانــه عمومــی مراجعــه می کنــم.
وی افــزود: بيشــترين حجــم کتــب کتابخانــه مدرســه مــا 
ــه هميــن دليــل اگــر دانش آمــوزان  کتاب هــای درســی اســت و ب

مجبــور نباشــند ايــن کتاب هــا را نمی خواننــد.
دانش آمــوز ديگــری تصريــح کــرد: عالقــه ای بــه کتــاب نــدارم و 

همــه معلومــات عمومــی را از تلگــرام دريافــت می کنــم.
وی کــه حتــی بــه کتابخانه هــای عمومــی نيــز مراجعــه نمی کنــد، 
ــا  ــناختی از آن ه ــود دارد و ش ــاب وج ــا کت ــد اســت ميليون ه معتق
ــرده و  ــاب ک ــر را انتخ ــير راحت ت ــل مس ــن دلي ــه همي ــدارد؛ ب ن

ــد. ــت می کن ــرام درياف ــاه از تلگ ــی کوت ــات عموم اطالع
ــه  ــه مطالع ــوزان ب ــی دانش آم ــا بی عالقگ ــز و ي ــی از گري بخش
بــه ضعــف مشــاوران، مربيــان تربيتــی و کتابــداران مــدارس گــره 

ــورده اســت. خ
بطوريکــه اهميــت مطالعــه کتــب غيردرســی بــرای دانش آمــوزان 
ــدی و  ــزار ج ــوان اب ــه عن ــه ب ــه کتابخان ــگاه ب ــده و ن ــم نش تفهي
تخصصــی ترويــج مطالعــه نبــوده بلکــه صرفــاً کاربــری تصنعــی 

داشــته اســت.
مطابــق اظهــارات مديــرکل آموزش وپــرورش اســتان کل عوامــل 
ــدارس 128  ــای م ــکار در کتابخانه ه هم
ــش از  ــا بي ــه ب ــه در مقايس ــر اســت ک نف
چهــار هــزار کتابخانه مســتقل و کالســی 
نشــان می دهــد اغلــب کتابخانه هــای 
ــم  ــدک و ه ــم ان ــم در حج ــدارس ه م

ــود. ــدار اداره می ش ــدون کتاب ب
از ســويی ناصــری معتقــد اســت ســاالنه 
نيمــی از دانش آمــوزان بــه کتابخانــه 
مــدارس مراجعــه دارنــد. هــر چنــد کيفيت 
مطالعــات ايــن تعــداد ارزيابــی نشــده بــه 
ــر  ــم ديگ ــف ني ــه تکلي ــؤال ک ــن س اي
دانش آمــوزان چيســت، پاســخ مشــخصی 

ــم. نداري

lمطالعه کتاب برای امتحان اجباری
مديرکل کتابخانه های عمومی اسـتان اردبيـل در خصوص وضعيت 
مطالعـه کـودکان و نوجوانان در سـال جاری تصريح کرد: بيشـترين 

ميزان مطالعه و اسـتقبال از کتاب از سـوی کودکان اسـت.
ربــاب عزيزخانــی متذکــر شــد: ضــروری اســت نســبت بــه ترويــج 
فرهنــگ مطالعــه از آغــاز مدرســه اقــدام شــود و بــه عنــوان مثــال 
تورهــای کتابخانــه گــردی دايــر کــرد و بــه دانش آمــوزان تفهيــم 
کــرد کــه عــالوه بــر کتــب درســی می بايســت کتــب غيردرســی 

نيــز بخواننــد.
ــرای آن  ــه اج ــه نســبت ب ــی ک ــف برنامه هاي ــود ضع ــن وج ــا اي ب
ــوزان  ــات دانش آم ــده مطالع ــده عم ــب ش ــود  موج ــد می ش تأکي
اردبيلــی کتــب درســی و آن هــم از ســر ناچــاری جهــت شــرکت 

ــرم باشــد. ــان ت ــات پاي در امتحان
ــای  ــه فضاه ــری ب ــی کمت ــه دسترس ــل اينک ــه دلي ــودکان ب ک
ــن  ــا در بي ــد ام ــره می گيرن ــب به ــتر از کت ــد بيش ــازی دارن مج

ــدارد. ــی ن ــت مطلوب ــاب کيفي ــه کت ــی مطالع ــان اردبيل نوجوان
ساماندهی کتابخانه مدارس ضرورت فراموش شده

در جلســه انجمــن کتابخانه هــای عمومــی اردبيــل معاون سياســی 
ــت  ــتفاده از ظرفي ــرورت اس ــه ض ــل ب ــدار اردبي ــی فرمان اجتماع
کتابخانه هــای مــدارس تأکيــد کــرد. رحيــم افالکــی متذکــر شــد: 
متأســفانه ايــن ظرفيــت اســتفاده نمی شــود و برخــی دانش آمــوزان 

حتــی از وجــود کتابخانــه در مدرســه خــود مطلــع نيســتند.
ــه  ــی ســال ها اســت طــرح می شــود ک ــه بجــا در حال ــن دغدغ اي
موضــوع ســاماندهی کتابخانــه مــدارس در ســال 1389 مطرح شــد 

و ايــن مهــم هنــوز محقــق نشــده اســت.
در آن مقطــع زمانــی مديــرکل وقــت آموزش وپــرورش بــه اجــرای 

طــرح ســاماندهی کتابخانــه مــدارس در همــان ســال اشــاره کرد.
امــا دســتاورد کوتاه مــدت اجــرای ايــن طــرح کــه انتظــار 
ــی  ــوزان پيش ــن دانش آم ــه در بي ــش مطالع ــه افزاي ــت ب می رف

ــت. ــده اس ــق نش ــرد محق گي
بــه نظــر می رســد در ســال تحصيلــی جديــد کتابخانه هــای 
بــرای  منســجم  برنامــه ای  می بايســت  اســتان  مــدارس 

دانش آمــوزان تحــت پوشــش خــود داشــته باشــند.
ــار  ــاب را مه ــر کت ــرام ب ــتازی تلگ ــد پيش ــه بتوان ــی ک برنامه هاي
ــن  ــی در ذه ــون اصل ــش را چ ــات و دان ــن معلوم ــد و اندوخت کن

دانش آمــوز نهادينــه ســازد.
دانش آمــوزان گريــزان از مطالعــه مديــران و برنامــه ريــزان آينــده 
خواهنــد بــود و چــه بســا خألهــای امــروز در ترويــج مطالعــه اثرات 

ســو در تربيــت نســل های آينــده بــه دنبــال دارد.

سرزدن های تفننی به کتابخانه مدارس/ مطالعه تلگرام از کتاب پیشی گرفت

 ونوس بهنود
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

روسـتای  پیـش  سـال   900 حـدود 
سـهرورد شهرسـتان خدابنـده زنجـان 
شـاهد والدت فرزندی بود که توانسـت 
فیلسـوف نامدارایرانـی لقـب گیـرد و 
امـروز بر گسـتره تاریـخ جهـان نامش 

و فلسـفه اش خودنمایـی مـی کنـد.

ــک  ــه ژئوفيزي ــم موسس ــز تقوي ــد مرک ــه تائي ــاه ب ــتم مردادم هش
دانشــگاه تهران روزبزرگداشــت ســهروردی اســت روز والدت شــيخ 
شــهاب الديــن يحيــی بــن حبــش بــن اميــرک ســهروردی ملقــب 

بــه شــيخ اشــراق ، شــيخ شــهيد وشــيخ مقتــول اســت.
در ســال 539 هجــری در روســتای ســهرورد از توابــع اســتان 
زنجــان کودکــی پــا بــه عرصــه هســتی گذاشــت کــه ســالها بعــد 
ــاره بخشــيد و آن را  ــی دوب ــه فلســفه جان احياگــر فلســفه شــد و ب

ــرد. ــا ک احي

ــای  ــه حکم ــی ب ــتگی خاص ــراق دلبس ــیخ اش lش
داشته اســت فــارس 

شــيخ شــهاب الديــن ابوحفــص عمــر بــن محمــد بــن عبــداهلل بن 
محمــد بــن عمويه بکــری فيلســوف بزرگــوار ايرانــی در ســال 539 

هجــری در شــهر ســهرورد چشــم بــه جهان گشــود.
ــل  ــارس از قبي ــای ف ــه حکم ــراق دلبســتگی خاصــی ب ــيخ اش ش
بوذرجمهــر  و  زردشــت  فرشاوشــتر،  )جاماســب(،  جاماســف 
داشته اســت و در رســاله کلمــه التصــوف، خــود را احياگــر انديشــه 

نــوری حکمــای فــارس می شــمارد.
ســهروردی در ضمــن تحصيــل چنيــن اســتنباط کــرد کــه 
ــر  ــه يکديگ ــوار ب ــده و ان ــود آم ــه وج ــور ب ــا از ن ــودات دني موج
می تابــد و آن تابــش متقابــل را اشــراق خوانــد و بــه هميــن جهــت 

ــت. ــراق را ياف ــيخ االش ــب ش لق
وی مرشــد شــيخ ســعدی شــيرازی شــاعر بــزرگ ايرانــی و 
بــرادرزاده ابوالنجيــب عبدالقــادر ســهروردی عــارف معــروف قــرن 
پنجــم هجــری اســت کــه نســبت تعليــم او بــه احمــد غزالــی مــی 
ــوم  ــن عل ــرای فراگرفت ــر ســهروردی ب ــن عم ــد. شــهاب الدي رس
ظاهــری از زنجــان بــه بغــداد رفــت و بــه عنايــت و تربيــت عموی 
خــود ابوالنجيــب عبدالقاهــر بــن عبــداهلل در مراتــب کمــال ظاهر و 

ــزرگان زمــان خــود شــد. باطــن از ب
شــيخ شــهاب الدين در فقــه و حديــث شــاگرد عمويــش ابوالنجيب 
و )ابــی زرعــه مقدســی( بــود و روايــت حديــث از آن دو مــی کــرد و 
ابــن نجــار و ابوالعبــاس ابرقوهــی و ديگــر روات از او نقــل حديــث 

مــی کننــد.
انتســاب وی در تصــوف بــه عمويــش ابوالنجيــب ســهروردی بــوده 
و در صحبــت شــيخ عبدالقــادر گيالنــی نيــز روزگار گذرانــده اســت. 
ــازه ارشــاد از عمــوی خــود دارد و دو سلســله  ــه تصــوف و اج خرق
ــورده و  ــد خ ــه وی پيون ــه( ب ــر جمالي ــهرورديه( و )پي ــروف )س مع

بســتگی دارد.
شــهاب الدين ســهروردی کــه ازهمــان دوران کودکــی آموزشــهای 
خــود را دردوره ای قرائــت وحفــظ قران درروســتای محــل والدتش 
ــی  ــی وجوان ــالهای نوجوان ــرد درس ــوش ( آغازک ــره ق ســهرورد ) ق
ــت،  ــامل حکم ــه ش ــود را ک ــی خ ــی ومقدمات ــالت ابتداي تحصي
منطــق واصــول فقــه بــود را درمراغــه و نــزد اســتاد خود فخــررازی 

ــد. گذران
توجــه ســهروردی بــه مســائل پيرامــون و بررســی ابعــاد مختلــف 
موضوعــات موجــب شــد درهمــان زمــان و درشــهر حلــب حکمــه 
ــيخ  ــبانه روزی ش ــای ش ــالش ه ــاند ت ــان رس ــه پاي ــراق را ب الش
ــی  ــادات باطن ــان آوردن اعتق ــه رزب اشــراق و مباحــث فلســفی و ب
بــدون هيــچ تغييــری  دشــمنان ســهروردی را هــرروز زيادتــر مــی 

ــرد. ک
ــه  ــد ک ــن ش ــه اي ــر ب ــاد منج ــه الح ــهروردی ب ــردن س ــم ک مته

ــالح  ــط ص ــده وتوس ــا ش ــيرتوطئه ه ــوان اس ــيخ ج ــره ش باالخ
الديــن ايوبــی وپســرش ملــک ظاهــر کــه دربين مســلمانان بســيار 
ــی شــود حبســی کــه در نهايــت ازادی  ــد زندان ــل اعتمــاد بودن قاب
دربرنداشــت و منجربــه مرگ ســهروردی درســن 38 ســالگی شــد. 
ــای  ــی دني ــر افالطون ــراق را رهب ــيخ اش ــوفان ش ــياری ازفيلس بس

ــد. اســالم مــی دانن
مقدمــه اشــراق ســهروردی حکمــت مشــائی اســت حکمتــی کــه 
ســهروردی بــا گــردآوری آثــار مشــائين بويــژه  ابن ســينا توانســت 
ــفه  ــد وفلس ــتفاده کن ــراق اس ــت اش ــاء را در حکم ــه آرا مش اينگون

نويــی بــه نــام اشــراق راعرضــه کنــد.
ــان  ــن ســهروردی، فليســوف برجســته در جه شــيخ شــهاب الدي
حکمــت و فلســفه کــه بــه گــواه علمای برجســته فلســفه جزو ســه 
ســتون فلســفه اســالمی اســت و از جملــه تاثيرگذارتريــن فلســفه 

جهــان محســوب مــی شــود.
امــروز آراء و نظــرات فلســفی شــيخ اشــراق در دانشــگاههای معتبر 
ــزرگ فلســفه و  ــن افتخــار ب ــی اي ــی شــود ول ــس م ــان تدري جه
حکمــت ايــران و جهــان اســالم هماننــد بســياری مفاخــر ايرانــی 

و اســالمی کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده اســت.
اگـر نبودنـد دلسـوزان و فعـاالن عرصـه فرهنـگ و فلسـفه ايرانی 
و برخـی فالسـفه داخلـی و خارجـی شـايد امـروز سـهروردی نيـز 
همچون بسـياری از بـزرگان تاريخ اسـتان زنجان مغفـول می ماند.
حضرت امـام خمينـی)ره( در نامه تاريخـی خويش بـه گورباچف در 
تاريـخ يازدهـم دی مـاه سـال 67 مـی فرماينـد: »می توانيد دسـتور 
دهيـد کـه صاحبـان اين گونه علـوم عالوه بـر کتب فالسـفه غرب 
در ايـن زمينـه، ...... بـه کتابهای سـهروردی)6(ـ  رحمـت اهلل عليهـ  
در حکمـت اشـراق مراجعه نمـوده، و بـرای جنابعالی شـرح کنند که 
جسـم و هـر موجـود مـادی ديگـر به نـور صرف کـه منـزه از حس 
می باشـد نيازمنـد اسـت؛ و ادراک شـهودی ذات انسـان از حقيقـت 

خويش مبـرا از پديده حسـی اسـت.
ــه  ــالمی ب ــالب اس ــد انق ــر فقي ــژه رهب ــه وي ــر و توج ــت نظ دق
ســهروردی در گنجانــدن قســمتی از نظريه فلســفی ســهروردی در 
نامــه تاريخــی شــان نشــان از توجــه و دعــوت ملــت هــای ايــران 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــت ک ــراق اس ــفه اش ــه فلس ــان ب و جه
اســالمی نيــز همــواره بــر لــزوم ايــن امــر تاکيــد داشــته و دارنــد.

ــگ و  ــه از فرهن ــدن جامع ــدن و دور ش ــول مان ــک مغف ــی ش ب
گذشــته خــود همــواره ضربــات ســهمگين وســنگينی را بــر پيکــره 
هــر جامعــه ای وارد مــی کنــد و بــرای مقابلــه بــا آن لــزوم توجــه 

بــه فرهنــگ و فلســفه کهــن ايرانــی و اســالمی خــود را بيــش از 
گذشــته نشــان مــی دهــد.

ــب  ــردورزی و تهذی ــر، خ ــادی تفک ــهروردی من lس
نفــس اســت

استادفلســفه دانشــگاه زنجــان بــا بيــان اينکه شــيخ اشــرق هنوزآن 
طورکــه بايــد شــناخته نشــده اســت، گفــت: وی نــام فلســفه اش را 
ــه معنــای درخشــندگی انتخــاب کــرد. تفکــر فلســفی  اشــراق و ب
کــه آميزشــی از آرا و نظــرات افالطون ،ارســطوونوافالطيون اســت.
طاهــره کمالــی زاده افــزود: فلســفه ســهروردی فلســفه ای ايرانــی 
اســالمی اســت و ســهروردی منــادی تفکــر، خــردورزی و تهذيــب 

نفــس اســت.
وی بــا بيــان اينکــه اگــر عقــل بــدون تهذيــب نفــس باشــد ماننــد 
تيــغ در دســت زنگــی مســت اســت و خطــر عقــل ظاهــری بــدون 
تهذيــب باطنــی بيشــتر از ســودمندی آن اســت، ادامــه داد:  نــه تنها 
ســهروردی بلکــه همــه فيلســوفان و حکمای اســالمی ارزشــهايی 
را کــه تمــدن چنــد هــزار ســاله مــا را ســاخته انــد، پيــش زمينــه و 

ســابقه تفکــر ايرانــی مــی داننــد.
ــی  ــفه ايران ــک فلس ــهروردی ي ــفه س ــزود: فلس ــی زاده اف کمال
ــده نمــی شــود. ــه ای از آن در غــرب دي اســالمی اســت کــه نمون
ــگاه آراء و  ــوص جاي ــان درخص ــگاه زنج ــيار دانش ــن دانش همچني
فلســفه شــيخ اشــراق، گفــت: فلســفه يعنــی يافتــن حقايق هســتی 

ــو می خواهــی. ــان کــه ت ــه آنچن ــان کــه هســتند، ن آنچن
ــزود: فلســفه ابن ســينا مشــائی اســت و  ــدی اف ــر ســحر کاون دکت
تــا حــد زيــادی در مباحــث وجودشناســی وام دار ارســطو بــوده و از 

ــت. ــرده اس ــره ب ــالمی به ــای اس آموزه ه
ــان اينکــه ابن ســينا بنيانگــذار فلســفه اســالمی اســت،  ــا بي وی ب
ــوت را در  ــاد و نب ــد مع ــم و آموزه هــای اســالمی مانن چــون مفاهي
ــی  ــگاه ســهروردی نوعــا افالطون ــوع ن ــد، گفــت: ن فلســفه گنجان
ــی  ــی و جهان شناس ــه وجودشناس ــاوت ب ــگاه متف ــوع ن ــت. ن اس

ــد. ــدا می کن ــينا ج ــفه، او را از ابن س فلس
ــل  ــه عق ــه ابن ســينا ب ــه ای ک ــر اينکــه تکي ــد ب ــا تاکي ــدی ب کاون
ــه باطــن دارد و منشــاء  ــه درون، شــهود و تصفي دارد ســهروردی ب
ــزود: در  ــد، اف ــی می دان ــف درون ــش و درک و کش ــفه را جوش فلس
ــه نوعــی طالــب فلســفه را  کتــاب حکمت االشــراق، ســهروردی ب
ــای درون نکــرده باشــد، شايســته  ــه باطــن و صف ــر کــه تصفي اگ

ــد. ــفه نمی دان ــه فلس ورود ب

سهروردی آغازی بر پایان عرفان کاذب/اشراق فلسفه ایرانی اسالمی است
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ايـن اسـتاد فلسـفه دانشـگاه زنجـان بـا بيـان اينکه شـيخ اشـراق 
کسـانی را فقـط به دنبـال اسـتدالل عقلـی هسـتند،تختئه می کند، 
افـزود: شـيخ اشـراق در فلسـفه بنيان گـذار مکتـب جديـدی بـوده 
و فلسـفه را براسـاس نـور و ظلمـت بنا گذاشـته اسـت. تمـام پايه و 

اسـاس فلسـفه شـيخ اشـراق نـور و ظلمت اسـت.
کاونــدی بــا اشــاره بــه اينکــه مالصدرا بــزرگ اســت و نبــوغ خاص 
ــفه  ــرد فلس ــه دوش دو ابرم ــدرا ب ــزود: مالص ــت، اف ــود را داراس خ
ــتاده  ــهروردی ايس ــراق س ــيخ اش ــينا و ش ــی ابن س ــالمی يعن اس
ــن فلســفه  ــن دو رک ــون اي ــود را مدي ــودن فلســفه خ ــه دار ب و ماي

ــت. ــهروردی اس ــينا و س ــی ابن س ــالمی يعن اس
ــود  ــی وج ــفه صدراي ــهروردی در فلس ــه آراء س ــان اينک ــا بي وی ب
ــه  ــی ب ــهودی و عرفان ــای ش ــدرا در بحث ه ــزود: مالص دارد، اف
ــر  ــهروردی تاثي ــد و آراء س ــتناد می کن ــی اس ــهروردی و ابن عرب س

ــته اســت. ــود را در فلســفه مالصــدرا گذاش خ
ــم و  ــهروردی فه ــان س ــفه و عرف ــر فلس ــه داد: اگ ــدی ادام کاون
ترويــج شــده و پايه هــای ايــن نــوع نــگاه در جوانــان محکــم شــود 
ــد  ــور نخواه ــای نوظه ــد عرفان ه ــی مانن ــه بحث هاي ــازی ب و ني
ــهودی  ــه ش ــال ک ــن ح ــا اي ــهروردی ب ــفه س ــه فلس ــد؛ چراک مان

ــی دارد. ــت اســتدالل عقل اســت قابلي
مقبــره ايــن فيلســوف نــام آورو بــزرگ جهان درشــهرحلب ســوريه 
ــدگاری و  ــرای مان ــه ب وزادگاه وی نيزدرشهرســهرورد اســت. اگرچ
ــد  ــب ش ــی حل ــی  راه ــه راحت ــوان ب ــی ت ــوف نم ــن فيلس ياداي
ــاد او را  ــده ي ــده ش ــام وی نامي ــه ن ــه ب ــوان درروزی ک ــی ت ــا م ام

ــت. ــی داش ــش گرام درزادگاه

lآثار و تالیفات سهروردی
تاليفــات ســهروردی متنــوع و برخــوردار از تحــرک و پويايــی اســت 

ــه ســراغ  ــاً فلســفی ب ــی صرف ــح و تفســير مبحث ــب از توضي و اغل
داســتان يــا روايتــی عميقــاً عرفانــی مــی رود. آثــار وی بــه ســبک 
ــی و  ــی مشــايی، عرفان ــده اســت، يعن ــته ش ــی نوش ــای متفاوت ه
اشــراقی. گرچــه در چنــد دهــه اخيــر بســياری از آثــار ســهروردی 
بــه همــت سيدحســين نصــر و هانــری کربــن بــه مــردم معرفــی 
شــده، شــماری از آثــار وی هنــوز منتشــر نشــده و مانــده اســت. از 
ــات وی  ــه تاليف ــوان ب ــار منتشــر شــده ســهروردی می ت ــه آث جمل
دربــاره علــوم طبيعــی، رياضيــات و منطــق اشــاره کرد که قســمت 
هايــی از دو اثــر مهــم مطارحــات و مقاومــات اســت و نيــز کتــاب 
تلويحــات بــه عــالوه تمــام متــون عربــی، الــوح عمــادی، لمحــات 

و واردات و تقديســات، در دســترس نيســت.
سـهروردی چهـار رسـاله بـزرگ نوشـت کـه حـاوی اصـول عقايد 
اوسـت. تلويحات، مقاومـات، مطارحـات و باالخره حکمه االشـراق 
سـه تاليـف اول به شـيوه مشـايی نوشـته شـده، هرچند که شـامل 

انتقادهايـی بـر پـاره ای از مفاهيـم اين مکتب فلسـفی اسـت.
تاليفـات کوتاهتر که پـاره ای از آنهـا از نظر مبادی اعتقـادی اهميت 

دارنـد امـا بايـد آنهـا را بـه عنـوان توضيحاتـی بيشـتر بـر مقـاالت 
اعتقـادی بزرگتر به شـمار آورد .اين کتابهـا عبارتنـد از: هياکل النور، 
الـواح عمادی، پرتونامـه، فی  اعتقاد الحکما، لمحات، يزدان شـناخت 
و بسـتان القلـوب، بعضـی از اين کتب بـه عربی و بعضی به فارسـی 
اسـت. آثـار فارسـی او جـزو بهترين تاليفـات ادبـی در زبان فارسـی 
اسـت. ممکن اسـت سـهروردی خـود برخـی از ايـن رسـاالت را از 

عربی بـه فارسـی برگردانده باشـد. 
ــن  ــت اي ــی نوش ــه فارس ــزی ب ــاله رم ــماری رس ــهروردی ش س
رســاله ها دارای زبانــی بســيار نماديــن اســت کــه رمــوز زرتشــتی، 
ــامل  ــاله ها ش ــن رس ــد و اي ــق می کن ــالمی را تلفي ــی و اس هرمس

نوشــته های زيريــن اســت.
عقــل ســرخ، آواز پــر جبرئيــل، قصــه الغربــه الغربيــه، لغــت مــوران، 
ــان، ســفير  ــا جماعــت صوفي ــه، روزی ب ــه الطفولي رســاله فــی حال
ســيمرغ، رســال فــی المعــراج، پرتونامــه، هــدف از ايــن رســاالت 
نشــان دادن ســفر روح بــه ســوی اتحــاد بــا خــدا و شــوق فطــری 

انســان بــرای کســب معرفــت اســت.
ســهروردی شــماری رســاله فلســفی و مربــوط به تشــرف بــه فرقه 
تصــوف نيــز نوشــت کــه عبارتنــد از: ترجمــه وی از رســاله الطيــر 
ــينا.  ــات ابن س ــارات و تنبيه ــر اش ــی او ب ــرح فارس ــينا و ش ابن س
رســاله ای نيــز دارد بــه نــام رســاله فی حقيقــه العشــق کــه مبتنــی 
بــر رســاله فی العشــق ابن سيناســت و شــروحی بــر آياتــی از قــرآن 

ــث. ــاره ای از احادي و پ
همچنيــن دســته ای هــم مصنفــات ادعيــه، اوراد و اذکار اســت، کــه 

ســهروردی آنهــا را واردات و تقديســات می نامــد.
ــهروردی  ــه روزوالدت س ــاه ک ــتم مردادم ــت روزهش ــی اس گفتن
ــام ايــن فيلســوف  ــا ن ــه  دليــل شــناخته شــدن زنجــان ب اســت ب

ــت . ــده اس ــذاری ش ــم نامگ ــان ه ــزرگ روززنج ب

کرمانشـاه   موسـیقی  کارشناسـان 
فرهنگـی  دسـتگاه های  معتقدندتوجـه 
بـه موسـیقی های نـازل وکنسـرت هایی 
درآمـدزا محـور، باعـث انـزوای نواهـای 
اصیـل کـردی و ایرانی ودور شـدن مردم 
اسـت. شـده  فاخـر  موسـیقی های  از 

اســتان کرمانشــاه از ديربــاز مهــد موســيقی ســّنتی بــوده و 
ــمت اهلل  ــر، حش ــان کله ــون کيه ــام آوری همچ ــيقيدانان ن موس
ــه گنجينه هــای پرافتخــار حــوزه  ــژاد و شــهرام ناظــری از جمل لرن
موســيقی ســنتی و اصيــل ايــن اســتان هســتند کــه در دهه هــای 

ــد. ــد آوازه کردن ــوزه بلن ــن ح ــاه را در اي ــام کرمانش ــر ن اخي
موســيقی اصيــل ســّنتی ريشــه در هزاره هــای تاريــخ دارد و نقــش 
ــار باســتانی اســتان کرمانشــاه مهــر  ــوش در آث برجســته های منق

تأييــدی بــر اصالــت موســيقی ايــن ديــار اســت.

lموسیقی اصیل کرمانشاه در رکود است
ــفانه طــی  ــيقايی، متاس ــن پيشــينه ارزشــمند موس ــم اي ــی رغ عل
ســاليان اخيــر شــاهد رکــود و مهجوريــت موســيقی ســنتی و اصيل 
در کرمانشــاه بوده ايــم و موســيقی های پــاپ و زيرزمينــی بــه 
ــوده و  ــل رب ــيقی اصي ــبقت را از موس ــوی س ــددی، گ ــل متع دالي
هنرمنــدان و بــزرگان موســيقی ســّنتی اســتان کرمانشــاه را نگــران 

ــرده اســت. ک
ــتقبال  ــدم اس ــل ع ــه دلي ــاه ب ــتان کرمانش ــّنتی اس ــيقی س موس
جوانــان مــی رود تــا بــه ورطــه فراموشــی ســپرده شــود و 
ــا  ــد ت ــی می کوش ــس آنجلس ــی ارزش ل ــاپ و ب ــيقی های پ موس

ــد. ــذب کن ــود ج ــوی خ ــه س ــان را ب ــتر مخاطب ــه بيش هرچ
ــی  ــگاه واالي ــاه روزگاری جاي ــتان کرمانش ــی اس ــيقی مقام موس

ــردم  ــدم اســتقبال م ــا ع ــد ســال گذشــته ب ــا طــی چن داشــت ام
ــت. ــده اس ــه ش مواج

lموسیقی از آداب و رسوم مردمان کرد
ــوره،  ــه، ه ــياه چمان ــردی، س ــيقی ک ــيک موس ــای کالس مقام ه
ــان  ــد مردم ــاب روح بلن ــه بازت ــری و... هم ــی، چم ــران، گوران حي
کردزبــان ايــن ديــار بــوده و حتــی در برخــی موارد پــا را از موســيقی 
محــض فراتــر نهــاده و نمــود عينــی آداب و رســوم زندگــی 

اجتماعــی مــردم شــده اســت امــا ايــن موســيقی هــا امــروز رنــگ 
ــی از  ــوا و خال ــه موســيقی کــم محت ــد و جــای خــود را ب ــه ان باخت

ــت. ــی داده اس ــای ادب ارزش ه
ــاپ  ــيقی پ ــيقی و آواز، موس ــه موس ــزرگان عرص ــان ب ــه اذع ب
ــا  ــا ب ــی ام ــا هيجان ــوچ و صرف ــی رغــم ماهيــت پ ــل عل در مقاب
تبليغــات و البی گــری توانســته مخاطــب زيــادی جــذب کنــد و 
طــی پنــج ســال اخيــر اســتقبال جوانــان از کنســرت های پــاپ 
ــن  ــالن های اي ــه در س ــن مرتب ــاالنه چندي ــده و س ــتر ش بيش

گورانی و چمری قربانی البی زیرزمینی ها/  نت »ال«درطالع نواهای اصیل

مسلم  معین
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــالش  ــه ت ــود در حاليک ــزار می ش ــاپ برگ ــرت پ ــتان کنس اس
ــاه  ــنتی کرمانش ــل و س ــيقی اصي ــی موس ــرای معرف ــی ب چندان

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ص
 

lموســیقی زیــر زمینــی ضربــه بــدی بــه موســیقی 
ســنتی کرمانشــاه وارد کــرده اســت

ــم احمــدی، رئيــس انجمــن موســيقی کرمانشــاه پيرامــون  ابراهي
جايــگاه موســيقی اصيــل و ســّنتی ايــن اســتان بــه خبرنــگار مهــر 
گفــت: متأســفانه موســيقی پــاپ ضربــه بــدی به موســيقی ســّنتی 
ــعاع  آن  ــت الش ــا تح ــّنتی م ــيقی س ــرده و موس ــاه وارد ک کرمانش

قــرار گرفتــه اســت.
ــه عــدم  ــا اشــاره ب رئيــس انجمــن موســيقی اســتان کرمانشــاه ب
اســتقبال از موســيقی ســّنتی در اســتان افــزود: مــا چنديــن مرتبــه 
ــار  ــا هــر ب ــم ام ــران دعــوت کردي ــزرگان موســيقی ســّنتی اي از ب
بــا اســتقبال کمرنــگ شــهروندان مواجــه شــديم و بليط هــای مــا 

ــت. ــروش نرف ــش ف پي

lموسیقی سنتی کرمانشاه روبه فراموشی است
وی بيــان کــرد: موســيقی ســّنتی در اســتان کرمانشــاه  مــی رود تــا 
ــر فاخــر بيشــتر  ــه فراموشــی ســپرده شــود، موســيقی هــای غي ب
ــرای  ــاهد اج ــار ش ــه ای دوب ــا هفت ــت و تقريب ــه اس ــورد توج م

ــتيم. ــتان هس ــه 3 در اس ــاپ درج ــيقی پ موس
احمــدی بــا اشــاره بــه رکــود موســيقی محلــی و ســّنتی و مقامــی 
کرمانشــاه گفــت: متأســفانه هيجــان کاذب موســيقی هــای غيــر 
ســنتی و بزرگنمايــی آن توســط دســتگاه هــای فرهنگــی ســبب 
ــيقی  ــگاه موس ــه ارزش و جاي ــده در صورتيک ــان ش ــذب جوان ج

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــری ق ــورد بی مه ــل م اصي

lموسیقی پاپ محتوای موسیقی سنتی را ندارد
وی بيـان کـرد: موسـيقی هـای زيـر زمينـی نـه شـعر مناسـبی و 
مفهومـی دارد و نه موسـيقی ارزشـمندی اسـت، اما در زمـان اجرای 
اين برنامه در کرمانشـاه، سـالن در سـه تا چهار سـانس پر می شـود 
ولـی در اجرای موسـيقی سـنتی حتی يک سـانس هم پر نمی شـود 

و از سـالن 500- 600 نفـره فقـط 100 نفـر حضـور دارند.
احمــدی بــا اشــاره بــه وجــود هنرمنــدان نــام آوری در عرصــه هنــر 
ــيقی  ــای آموزشــی موس ــت: دوره ه ــاه گف ــيقی و آواز کرمانش موس
ــم  ــتقبال ک ــا اس ــم ام ــزار می کني ــتان برگ ــز در اس ــاز و آواز ني و س
ــی چهــار  اســت و در کالس هــای آواز و کمانچــه و... تنهــا ســه ال

ــد. ــرکت می کنن ــر ش نف

اخــذ مجــوز کنســرت های نــازل در کرمانشــاه بســیار 
راحت اســت

وی افــزود: يکــی از مشــکالت عرصــه موســيقی در اســتان مــا اين 

اســت کــه بــه راحتــی بــرای اجــرای کنســرت موســيقی پــاپ در 
ــتند  ــران هس ــرادی در ته ــی اف ــد و حت ــوز می دهن ــاه مج کرمانش
ــت  ــد و راح ــاع می دهن ــاه ارج ــه کرمانش ــا را ب ــن برنامه ه ــه اي ک
مجــوز می گيرنــد و لــذا خــود مــا هــم کــه بــه ايــن مســئله دامــن 

ــتيم. ــر هس ــم مقص می زني
ــيقی  ــای موس ــرای احي ــری ب ــاذ تدابي ــتار اتخ ــدی خواس احم
ــت  ــن اس ــکار اي ــک راه ــت: ي ــد و گف ــاه ش ــنتی در کرمانش س
کــه انجمــن موســيقی بــا همــکاری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــزرگ موســيقی اصيــل و ســّنتی  اســالمی، بليــط کنســرتهای ب
ــردم  ــرای م ــاه ب ــيقی در کرمانش ــزرگان موس ــرای ب ــا اج را ب
ــز باشــد کــه مــردم  ــه بليــط آنقــدر ناچي ــا هزين ــد ي رايــگان کن

ــد. ــد بياين بتوانن

lبا انــزوای موســیقی ســنتی موســیقی مبتــذل رواج 
یافتــه اســت

رئيــس انجمــن موســيقی اســتان کرمانشــاه اظهار کــرد: متأســفانه 
موســيقی ســنتی در ميــان مــردم، غريبــه شــده امــا موســيقی های 

پــاپ و زيرزمينــی بــا اشــعار مبتــذل رواج يافتــه اســت.
ــل  ــّنتی و اصي ــيقی س ــد از موس ــز باي ــردم ني ــود م ــت: خ وی گف
ــات  ــد اورامان ــی مانن ــه در مناطق ــه ک ــد و همانگون ــت کنن حماي
ــدار دارد و  ــان طرف ــل همچن ــنتی و اصي ــيقی س ــم موس می بيني
جايــگاه خــود را حفــظ کــرده امــا در شــهر کرمانشــاه ايــن مهــم 

ــت. ــگ اس کمرن

lسابقه موسیقایی کرمانشاه به دوران مادها برمی گردد
ــع  ــی، صناي ــراث فرهنگ ــاون مي ــتونی، مع ــرادی بيس ــا م عليرض
دســتی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه نيــز  بــا اشــاره بــه ســابقه 
چنــد هــزار ســاله موســيقی در کرمانشــاه اظهــار داشــت: موســيقی 
ــابقه  ــا س ــين در دوران ماده ــرس نش ــه زاگ ــاه در منطق کرمانش
ــال  ــه در ح ــم ک ــخ داري ــده از تاري ــای مان ــر ج ــوش ب ــته و نق داش

ــی اســت. ــن موســيقی نظام نواخت
ــاه  ــيقی کرمانش ــز موس ــانيان ني ــرد: در دوران ساس ــان ک وی بي
از جايــگاه برخــوردار بــوده و نقــوش مجموعــه تاريخــی 
طاقبســتان بيانگــر ايــن اســت کــه چنــد نــوع موســيقی 
ــه  ــوش مجموع ــن در نق ــت. همچني ــده اس ــق ش ــم تلفي ــا ه ب
تاريخــی دهــل و ســرنا و نــی انبــان و دايــره را در حــال نواختــن 

. می بينيــم

lکرمانشاه مهد ادبیات موسیقی بوده است
مــرادی بيســتونی افــزود: در بحــث صنايــع دســتی نيــز، ســازهای 
ــک در  ــرب و تنب ــور و ض ــار و تنب ــار و ت ــه ت ــد س ــی مانن مختلف
ــز  ــات ني اســتان کرمانشــاه ســاخته می شــود، در بحــث کالم و ابي
مقام هــای مختلفــی از حاجــی داوودی کــه ســبک خــاص خــودش 

را داشــت تــا ديگــر هنرمنــدان داريــم.
ــاه  ــتان کرمانش ــز، اس ــته ني ــال گذش ــرد: طــی 80 س ــان ک وی بي
ــدان خــاص خــود  ــدگان و هنرمن ــدگان، موســيقيدانان، نوازن خوانن
را داشــت  کــه از آنجملــه مــی تــوان بــه مرحــوم لرنــژاد، مرحــوم 
اســماعيل مســقطی و ســاير هنرمندانــی کــه در زمينــه موســيقی 

فعاليــت داشــتند، اشــاره کــرد.
ــب  ــدان صاح ــز هنرمن ــون ني ــم اکن ــزود: ه ــتونی اف ــرادی بيس م
نامــی همچــون شــهرام ناظــری و ناظری هــا در کرمانشــاه داريــم 
ــده نگــه داشــتند و  ــا االن زن ــران را ت ــه بخشــی از موســيقی اي ک

خــود موســيقی باعــث جذابيــت بيشــتر شــده اســت.
ــيقی در  ــث آالت موس ــتی در بح ــع دس ــوزه صناي ــزود: ح وی اف
جــذب گردشــگر بســيار تأثيــر دارد و بســياری از افــراد متخصــص 

ــد. ــد می کنن ــاه بازدي ــر از کرمانش ــيقی و هن ــث موس ــرای بح ب
کرمانشــاه را در بســياری از برنامه هــا بــا موســيقی اصيلــش معرفی 

کنيم
مــرادی بيســتونی بيــان کــرد: در برنامه هايــی کــه اجــرا می شــود 
اگــر بخواهيــم گوشــه ای از هنــر کرمانشــاه را نشــان دهيــم بايــد از 

طريــق موســيقی اصيــل ايــن کار را می کنيــم.
ــع دســتی و گردشــگری اســتان  ــراث فرهنگــی، صناي ــاون مي مع
ــاز در بحــث موســيقی  ــوان کــرد: کرمانشــاه از ديرب کرمانشــاه عن
ــل را در  ــيقی اصي ــته های دور، موس ــوده و از گذش ــام ب ــب ن صاح

ــن اســتان داشــتيم. اي
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روایـت محفـل 10 سـاله تفسـیر قرآن  
آیـت اهلل میرعمـادی حکایـت کودکانی 
قـد  قـرآن  درس  پـای  کـه  اسـت 
می کشـند و شـب های رمضان برایشـان 
می شـود. خاطره انگیـز  و  مانـدگار 

ــا قــرآن در  امســال می شــود 10 ســال، 10 ســالی کــه قرارمــان را ب
مســجدی بانــام »بعثت« مــدار کــرده بوديــم و پــای تفســير معارفی 
ــايد  ــه ش ــان را ک ــر دلم ــند، گوه ــات می بخش ــه حي ــتيم ک نشس
ــود را  ــده ب ــدر ش ــه و ک ــاک گرفت ــا خ ــا و روزمرگی ه ــذر روزه درگ

ــوازش داديــم. جــال بخشــيديم و ن
ــه  ــوره ای ک ــتيم، س ــد« نشس ــوره »حدي ــير س ــای تفس ــار پ ــن ب اي
آيــت اهلل ميرعمــادی در مــورد آن می گويــد »معجــزه بــودن قــرآن را 

ــرد«. ــس ک ــد لم ــوره حدي ــوان در س می ت
30 روز مــاه بندگــی را هــر شــب بعــد از افطــار يــک مقصــد 
ــم، مســير معرفــت و شــناخت خــدا و  داشــتيم، يــک مســير را رفتي
معــارف الهــی را طــی کرديــم تــا بــه مقصــد قــرب الهــی برســيم، 
ــن روز  ــان در اي ــوب  دلم ــال خ ــم، ح ــم گرفتي ــزه ه ــن راه جاي در اي
پايانــی مــاه مبــارک کــه هنــوز نرفتــه دل تنــگ اش شــده ايم؛ جايزه 
پرســش هايی بــود کــه از قــرآن داشــتيم و قــرآن بــا زبــان عقــل و 
دل معــارف خــود را در وجودمــان جــاری کــرد تــا فطــرت خداجــوی 
انســان بــار ديگــر بــه حلقــه وصــل الهــی گــره بخــورد و بــه خــدا 

برســد.
در ميــان جمــع چهره هــای خوشــحال و ناراحتــی نشســته اند و 
منتظــر آغــاز جلســه پايانــی تفســير قــرآن کريــم توســط آيــت اهلل 
ميرعمــادی هســتند، کــودکان و نوجوانــان جمــع خوشــحال هســتند 
ــد و  ــوش دهن ــير گ ــه تفس ــوب ب ــم خ ــروز ه ــت ام ــرار اس ــه ق ک
ــير  ــه تفس ــن 30 جلس ــود از اي ــته های خ ــد و دست نوش جايزه بگيرن
ــد. ــد و بازهــم جايزه بگيرن ــه در اســتان بدهن ــده ولی فقي ــه نماين را ب

ميان ســال ها و پيرهــای جمــع کــه عمــری را گذرانده انــد و 
چنديــن رمضــان را ميهمــان ســفره الهــی بوده انــد کمــی غمگيــن 
ــادت در آن  ــه عب ــی ک ــن ماه ــن از رفت ــند، غمگي ــر می رس ــه نظ ب
برتــر از هــزار مــاه اســت، فرصتــی کــه شــايد ســال ديگــر توفيــق 

ــند. ــته باش ــور در آن نداش حض
ــظ  ــه حف ــوره ای را ک ــد س ــع بلندبلن ــان جم ــه ای در مي دختربچ
کــرده می خوانــد و بــاذوق و شــوق کودکــی منتظــر تمــام شــدن 
ــا از نماينــده ولی فقيــه در لرســتان  جلســه تفســير قــرآن اســت ت
ــی  ــرد، نوجوان ــزه بگي ــرآن جاي ــت حفــظ کــردن ســوره های ق باب
ــا  ــد ت ــل می کن ــرش را کام ــای دفت ــراف صفحه ه ــی اط نقاش
دست نوشــته های خــود را از تفســير ســوره »حديــد« زيبــا و 
ــت  ــال اس ــن س ــال دومي ــد امس ــد، می گوي ــل بده ــل تحوي کام
کــه پــای جلســه تفســير قــرآن آمــده و خوشــحال اســت کــه در 

ــد. ــرکت می کن ــرآن ش ــات ق جلس

lمسجد شلوغ تر از همیشه
امشــب محفــل قرآنــی مســجد بعثــت شــلوغ تــر از هميشــه اســت، 
بعضــی خانــواده هــا پــای ثابــت جلســات تفســير بــوده انــد و همــه 
باهــم بــرای شــرکت در جلســه پايانــی آمــده انــد، مــادران کــودکان 
خــود را بــرای تربيــت معنــوی شــان بــه محفــل تفســير قــرآن آورده 
انــد و بزرگتــر هــای جمع کــه بــا دقــت بيشــتری تفســيرها را گوش 

مــی کننــد بــه دنبــال درک معــارف الهــی هســتند.
تـا شـروع مراسـم حسـابی سـروصدا  دختربچه هـا و پسـربچه ها 
می کننـد؛ گاهـی صندلی های بخـش خواهـران را جابجـا می کنند و 
گاهـی صـدای جابجا کـردن رحل هـای قـرآن در مسـجد می پيچد؛ 
گاهـی هـم از سـر شـوق قرآن هـای کوچـک تک جـزء رابيـن جمع 
پخـش و دوبـاره جمـع می کننـد تـا دسـت کم تـا شـروع مراسـم 

شلوغ کاری شـان حاضـران را سـرگرم تماشـا کنـد.
ــه  ــد س ــع می خواه ــه از جم ــود ک ــد می ش ــن بلن ــدای ميکروف ص
صلــوات بلنــد بفرســتند، صــدای آيــت اهلل ميرعمــادی ديگــر بــرای 
ــوات  ــد از ســه صل ــا بع ــی محــل و مســجد آشناســت ت ــه اهال هم
ســکوت بــر مســجد حاکــم شــود؛ شــلوغ کاری بچه هــا تبديــل بــه 

ــد  ــم می دانن ــا ه ــود؛ آن ه ــه می ش ــی کودکان ــای درگوش پچ پچ ه
ــه ديگــری از  ــی تفســير آي ــه مهمان ــا مســجد ب ــد ت ــد آرام بمانن باي

ــرود. ــی ب کالم اله
بعــداز آرام شــدن ســر و صداهــا در مســجد آيــت اهلل ميرعمــادی از 
برنامــه مــی گويــد و اينکــه قــرار اســت کســانی کــه ســوره »حديد« 
ــد  ــته ان ــه مباحــث تفســير را نوش ــی ک ــد و آنهاي ــرده ان ــظ ک را حف
تجليــل شــود تــا »ُگل از ُگل« بچــه هــا و نوجــوان ها شــکفته شــود 
تــا امشــب بــه قــول نماينــده ولــی فقيــه در لرســتان همــه کســانی 
کــه بــه نوعــی در محفــل تفســير حضــور موثــر داشــته انــد دســت 

پــر از ايــن جلســه خــارج شــوند.

lکودکانی که پای درس قرآن جوان شدند
ــبکه  ــرآن در ش ــير ق ــش تفس ــردم از پخ ــتقبال م ــا از اس ــاج آق ح
ــب  ــی در ش ــه حت ــد ک ــادآوری کن ــا ي ــد ت ــی گوي ــم م ــالک ه اف
هايــی کــه شــبکه هــای مختلــف فيلــم هــای تلويزيونــی پخــش 
مــی کــرده و مســابقات واليبــال برگــزار مــی شــده هــم از مخاطبــان 
برنامــه کــم نشــده اســت تــا جايــی کــه برخــی از برنــدگان مســابقه 
پيامکــی تفســير ســوره »حديــد« از شهرســتانها و اســتانهای ديگــر 

ــد. کشــور شــرکت و شــانس خــود را امتحــان کــرده ان
آيــت اهلل ميرعمــادی ادامــه مــی دهــد: اثــر قــرآن را مــا در لرســتان 
مــی بينيــم و خــدا را شــاکريم جلســات تفســير قــرآن 10 ســال بوده 
کــه برقــرار اســت و شــاهد اســتقبال گســترده مــردم بــه خصــوص 

جوانــان از ايــن جلســات هســتيم.
آيـت اهلل ميرعمـادی می گويـد سـفارش علمـا، بـزرگان و روحانيت 
باعـث رونـق گرفتـن جلسـات تفسـير مسـجد بعثـت شـده اسـت و 
نوجوانانـی در اين جلسـات بوده اند که جوان شـده اند و برخـی از آنها 

تفسـير سـوره هـا را به کتابچـه هـای قطـور تبديل کـرده اند.
ــن  ــد در همي ــظ ســوره حدي ــه در لرســتان از حف ــی فقي ــده ول نماين
جلســات تفســير قــرآن توســط 57 نفــر ســخن مــی گويــد و ادامــه 
مــی دهــد: امســال 112 نفــر تفســير ســوره حديــد را از اول تــا آخــر 
نوشــتند و 155 نفــر در آزمــون کتبــی ســوره حديــد شــرکت کردند و 

ايــن امــر مايــه مباهــات اســت.
امســال مســابقه پيامکــی جلســات تفســير قــرآن هــم رونــق خــاص 
ــی از  ــابقه پيامک ــر در مس ــزار نف ــش از 15 ه ــا بي ــت ت ــود را داش خ
سراســر ايــران شــرکت کننــد و از پــاداش معنــوی و مــادی جلســات 

قــرآن بــی بهــره نماننــد.

مراســم اختتاميــه جلســات تفســير قــرآن مســجد بعثــت بــه لحظات 
ــد  ــی کن ــادی اعــالم م ــت اهلل ميرعم ــی شــود؛ آي ــک م آخــر نزدي
کــه تعــداد تقديــری هــای جمــع بســيار اســت و از اقشــار مختلــف 
مــردم شــامل بازنشســتگان، ورزشــکاران، جانبــازان، مداحــان، 
دانشــگاهيان، اصنــاف، رســانه هــا، پزشــکان، فرهنگيــان، روحانيون 
و ... در جلســات حضــور داشــته انــد و امشــب بــه صــورت نماديــن از 

تعــدادی تجليــل مــی شــود.
بعضــی از دختربچــه هــا چادرهــای ســفيد نونوارشــان را روی 
سرشــان جابجــا مــی کننــد و آمــاده مــی شــوند تــا نامشــان خوانــده 
و بــرای گرفتــن هديــه راهــی شــوند؛ در چهــره شــان شــوقی ديــده 

ــن جلســات اســت. ــرکات همي مــی شــود کــه خــودش از ب

lرضایت استاد و شاگردان
ــدگان  ــان برگزي ــود؛ در مي ــی ش ــده م ــی خوان ــی يک ــامی يک اس
ــی  ــت جالب ــا خالقي ــه ب ــتند ک ــی هس ــرهای نوجوان ــا و پس دختره
ــادی  ــت اهلل ميرعم ــا آي ــد ت ــرده ان ــه ک ــير را کتابچ ــات تفس جلس
ــن  ــد و همي ــد کن ــان تمجي ــت ش ــر ذوق و خالقي ــه خاط ــا ب از آنه
تعريــف آنهــا را اوج مــی بــرد و می شــود ايــن ذوق را در چشمانشــان 

ــد. خوان
ــن جلســات  ــان از اي ــرای خودش ــی و روشــی ب ــه نوع ــدام ب ــر ک ه
آســمانی بهــره گرفتــه انــد؛ يکــی بــا خــط خــوش آيــات »حديــد« 
را کتابــت کــرده؛ ديگــری بــا عکس و نقاشــی کتابچــه ای از تفســير 
آيــات آمــاده کــرده و برخــی هــم بــا حفــظ ســوره »حديــد« در تعداد  

آيــات حفــظ شــده ســعی کــرده انــد کــه از هــم پيــش بگيرنــد.
ــود  ــی ش ــام م ــه تم ــان ک ــش آقاي ــه بخ ــوط ب ــز مرب ــع جواي توزي
پســرهای جــوان و نوجــوان حــاج آقــا را دوره مــی کننــد و هــر کــدام 
ــز  ــه چي ــا از هم ــد ت ــرده ان ــدا ک ــی پي ــنونده خوب ــد، ش ــی دارن حرف
بگوينــد، چهــره خندانشــان لبخنــد را روی لــب آيــت اهلل ميرعمــادی 
مــی نشــاند؛ ايــن روايــت رضايتــی اســت کــه مهمــان دل اســتاد و 

شــاگردانش شــده اســت.
ــرآن  ــه ق ــود را از جلس ــور خ ــزه حض ــاال جاي ــه ح ــا ک ــربچه ه پس
گرفتــه انــد بــا ذوقــی بيــش از شــب هــای ديگــر رحــل هــای قرآن 
را جمــع مــی کننــد و قــرآن هــا را در قفســه هــا مرتــب مــی کننــد و 
در جمــع کودکانــه خــود قــرار ســال بعــد را از حــاال مــدار مــی کنند و 
ايــن معجــزه قرآن اســت کــه کــودک و پيــر، زن و مــرد و هر ســليقه 

و عقيــده ای را جــذب معــارف نورانــی خــود مــی کنــد.

فرهنــگ و هنــر ایــران

 زهرا حسینی

محفل ۱۰ ساله ای که الگو شد/ 
کودکانی که پای درس قرآن قد می کشند
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــهر  ــگ در ش ــه فرهن ــه و خان   نگارخان
ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــدرا آغ ص

ــر کل  ــور مدی ــا حض ــنبه ب ــر دوش عص
اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــه  ــر خان ــگ وهن ــی فرهن ــارس و اهال ف
فرهنــگ و یــک نگارخانــه در شــهر 

صــدرا گشــایش یافــت.

در ايـن مراسـم، بهـزاد مريـدی در جمع مسـئوالن شـهر صـدرا و 
اعضـای خانـه فرهنـگ آن گفـت: در ابتـدای اين مسـير سـختی 
های بسـياری بود کـه از جمله خانـه فرهنگ صـدرا در جايی بدور 

از تـردد مـردم قـرار داشـت اما ايـن خانه بـه خوبـی دوام آورد.
ــی و  ــود مشــکالت مال ــا وج ــه ب ــراز خرســندی از اينک ــا اب وی ب
ناتوانــی فرهنــگ و ارشــاد فــارس در حمايــت مــادی مکانــی بــه 
ــش از  ــود بي ــا وج ــزود: شــهر صــدرا ب ــت و اف آن اختصــاص ياف
90هــزار نفــر جمعيــت کــه در حــال افزايــش اســت نيــاز بــه خانه 

هــای فرهنــگ ديگــری هــم دارد.
ــی از بســط و  ــراز نگران ــا اب مديــرکل فرهنــگ و ارشــاد فــارس ب
گســترش شــهرهايی ماننــد صــدرا عنــوان کــرد: آنچــه نگــران 
ــبت  ــگ و نس ــوزه فرهن ــات ح ــی خدم ــت نامتوازن ــده اس کنن
ــه نقطــه ای خواهيــم رســيد  ــر ايــن ب ســاخت و ســاز اســت بناب
کــه احســاس عــدم امنيــت بــه گونــه ای در وجــود همــه شــکل 

ــرد. بگي
ــور  ــی در کش ــی فرهنگ ــگاه مهندس ــه جاي ــه ب ــا توج ــدی ب مري
ــه بحــث مهندســی فرهنگــی مطــرح  ــت: در ســال 1383 ک گف
شــد بــه مــرور پــس از گذشــت 2 ســال پيوســت فرهنگی هــم در 
پــی آن موضوعيــت يافــت؛ بــه اســتناد مصوبــه شــورای انقــالب 
فرهنگــی بســياری از انبــوه ســازان و ســرمايه گــذاران مکلــف بــه 
اجــرا هســتند تــا درصــدی از ميــزان ســرمايه گــذاری را بــه طــور 

حتــم بــه عنــوان پيوســت فرهنگــی لحــاظ کننــد.

ــد/ ــوان دی ــی ت ــدرا نم ــهر ص ــوازن را در ش lت
ــدارد ــی را ن ــای فرهنگ ــل ه ــه حداق ــی ک جمعیت

وی بخشــی از پيوســت فرهنگــی را ســاخت فرهنگســراها و خانه 
هــای فرهنــگ عنــوان کــرد و افــزود: ايــن بديــن معناســت کــه 
ــن  ــرار ســازند در حاليکــه اي ــوازن را برق ــد ت ــی بتوانن بخــش هاي
تــوازن را در شــهر صــدرا نمــی تــوان ديــد؛ کمــا اينکــه بســياری 
از پــروژه هــای مســکن مهــر ايــن تــوازن را برهــم زد و بــه نظــر 

مــی رســد اتفــاق گوارايــی نيســت.
مديــرکل فرهنــگ و ارشــاد فــارس خواســتار تعريــف کاربــری ها 
ــار  ــرد: در کن ــادآوری ک ــد و ي ــازی ش ــاخت و س ــر س ــش از ه پي

کاربــری هاســت کــه بــه مــرور ســاخت و ســازهای بخــش هــای 
فرهنگــی، مســاجد، مــدارس و فرهنگســراها ديــده مــی شــوند در 
ــار کثــرت جمعيــت حداقــل هــای حــوزه  حاليکــه اکنــون در کن
فرهنــگ يــا حــوزه هــای ديگــری همچــون اجتماعــی را نداريــم. 
ــرده و  ــاز ک ــر ب ــرور س ــه م ــا ب ــيب ه ــه آس ــت ک ــن درحاليس اي
ــه  ــدی ب ــه من ــا عالق ــياری ب ــه بس ــيد ک ــد کش ــی نخواه طول
زندگــی در فضــای آرامــش و امــن کــوچ کــرده و ايــن هجــرت 

ــود. بســيار ناگــوار و ســخت خواهــد ب
ــگ  ــه فرهن ــدازی خان ــدای راه ان ــه در ابت ــادآوری اينک ــا ي وی ب
صــدرا موضــوع نمايندگــی فرهنگ و ارشــاد اســالمی شــهر صدرا 
ــن  ــا اي ــت ب ــرار گرف ــتقبال اداره کل ق ــورد اس ــد و م ــرح ش مط
ــت  ــازی اس ــک س ــال کوچ ــه دنب ــت ب ــرد: دول ــد ک ــود تاکي وج
ــد باشــند،  ــال ايــن باي ــه دنب ــا نخســتين جاهايــی کــه ب و طبيعت

ــتند. ــهر هس ــوراهای ش ــا و ش ــهرداری ه ش

lخانه فرهنگ صدرا ایجاد انجمن ها را دنبال کند
مريــدی خواســتار اختصــاص بخشــی بــرای امــور اداری بــه خانه 
فرهنــگ شــهر صــدرا از ســوی شــهرداری شــد و عنــوان کــرد: 
خانــه فرهنــگ چنانچــه بخواهــد فقــط حــوزه آمــوزش را دنبــال 
ــد و در دل  ــا اينکــه بياي ــی اســت ام ــر و مبارک ــی موث ــد اتفاق کن
جامعــه کارهــای مختلفــی انجــام دهــد چــاره ای نــدارد کــه ايجاد 

انجمــن هــا را در نقشــه راه خــود قــرار دهــد.
وی بــا مثــال آوردن از شــهر اوز افــزود: انجمــن هــای متعــددی از 
جملــه موســيقی، تئاتــر، تجســمی و... مــی تواننــد به شــکل ثبت 
شــده و قانونــی در قالــب ســمن هــا کارهــای بســياری را تســهيل 

کننــد و جريــان ســازی را ســبب شــوند.
ــاب  ــی کت ــارس پايتخت ــاد اســالمی ف ــگ و ارش ــرکل فرهن مدي
ــان  ــوی متولي ــدی از س ــی ج ــدرا را موضوع ــهر ص ــط ش توس
ــب  ــه در قال ــرد ک ــوان ک ــهر عن ــن ش ــهرداری اي ــی و ش فرهنگ

ــد. ــد ش ــال خواه ــدی دنب ــور ج ــه ط ــه ای ب ــم نام تفاه
وی در ايـن خصـوص يـادآوری کرد: امسـال تمام تمرکـز معاونت 
فرهنگـی ارشـاد فـارس معطـوف به تـالش بـرای انتخاب شـهر 
صـدرا بـه عنـوان پايتخـت کتـاب اسـت؛ درخواسـت می کنـم با 
همـکاری شـرکت عمـران صـدرا و شـورای شـهر صـدرا تـالش 
کنيـم پايتختـی کتـاب را بـرای اين شـهر به دسـت آوريم تـا اين 
ترکيـب زيبای »شـهر سـبز فرهنگـی« کـه برابر نـام صـدرا قرار 

گرفتـه تحقـق کامـل يابد.
در ابتــدای ايــن مراســم مســئول خانــه فرهنــگ صــدرا بــا بيــان 
اينکــه خانــه يادشــده 3 ســال اســت فعاليــت خــود را آغــاز کــرده 
گفــت: نيــاز شــهر صــدرا بــه يــک مجموعــه منســجم فرهنگــی 

باعــث شــد ايــن خانــه شــکل بگيــرد.
مينــا کماليــان اعــالم کــرد: خانــه فرهنــگ صــدرا اکنــون دارای 

ــو  ــه 200 هنرج ــانی ب ــت رس ــال خدم ــی در ح ــتاد و مرب 50 اس
هســتند.

ــه فرهنــگ صــدرا در زمينــه موســيقی،  ــا بيــان اينکــه خان وی ب
ــتی و  ــای دس ــمی، هنره ــای تجس ــی، هنره ــای نمايش هنره
ــا  ــوم هنره ــی و عم ــی، خوشنويس ــک و عکاس ــی، گرافي حجم
مشــغول فعاليــت اســت در عيــن حــال از اجــرای برنامــه هــای 
فرهنگــی و هنــری توســط خانــه فرهنــگ صــدرا در ســطح ايــن 
ــم  ــودک، مراس ــی ک ــن روز جهان ــزود: جش ــر داد و اف ــهر خب ش
ــالد  ــن مي ــف، جش ــای مختل ــته ه ــان رش ــان دوره هنرجوي پاي
ــکان  ــه م ــم ک ــزار کردي ــريت)عج( و ... برگ ــم بش ــی عال منج

ــت. ــدرا اس ــارک ص ــا در اکوپ ــه ه ــن برنام ــزاری اي برگ
مســئول خانــه فرهنــگ صــدرا برپايی مســابقه نقاشــی بــا حضور 
500 کــودک در اکوپــارک صــدرا را از ديگــر برنامــه هــای برگــزار 
شــده توســط خانــه فرهنــگ ايــن شــهر عنــوان کــرد و در عيــن 
حــال گفــت: بازارچــه هنــری اکوپــارک صــدرا دســت کم 2 ســال 

بــود فعاليــت مــی کــرد و جمعــه شــب هــا برپــا مــی شــد.
ــار هنرمنــدان شــهر  وی ادامــه داد: ايــن بازارچــه محــل ارايــه آث
صــدرا بــود کــه جايــی بــرای عرضــه نداشــتند؛ توســط شــورای 
شــهر و شــهرداری ايــن بازارچــه برپــا شــد کــه متاســفانه مدتــی 
اســت جلــو ايــن اقــدام گرفتــه شــده و از شــهردار صــدرا بديــن 

ــه دارم. خاطــر گالي

lصــدرا شــهری بــا معضــالت فراوان/فقــر 
فرهنگــی در صــدر مشــکالت صــدرا

ســپس زارع معــاون فرهنگــی شــهردار صــدرا در ســخنانی گفت: 
ــا ويژگــی هــا و تشــکيالت خــاص خــود مــی  صــدرا شــهری ب
ــن شــهر در گوشــه ای از شــيراز دارای  ــی کــه اي باشــد در صورت

معضــالت بســياری اســت.
ــوان مــی شــود صــدرا قطــب  ــا اعــالم اينکــه همــواره عن وی ب
فرهنگــی و درمانــی بــه شــمار مــی رود افــزود: ايــن عناويــن در 
عيــن زيبايــی نکاتــی را يــادآوری می کنــد از جمله اينکه بخشــی 
از مــردم بــه خاطــر فقــر مالــی و در پــی آن فقــر فرهنگــی بــه اين 
شــهر پنــاه آورده انــد. امــا فقــر فرهنگــی مــی طلبــد کــه در ايــن 
شــهر خانــه هــای فرهنــگ برپــا شــوند و برنامــه فرهنگــی بــرای 
ايــن شــهر داشــته باشــيم چراکــه اينجــا بــه طــور نهــان زايــی 

دچــار مشــکل و معضــل اســت.
ايـن در حاليسـت که در آييـن گشـايش نگارخانه و خانـه فرهنگ 
فرهنگـی  معـاون  صـدرا،  عمـران  شـرکت  مديرعامـل  صـدرا 
شـهرداری صـدرا، رئيس شـورای شـهر صـدرا، يک عضو شـورا و 

نماينـده اسـتاندار فـارس در شـهر صـدرا حضـور يافتند.
خانــه فرهنــگ صــدرا در  فــاز يــک ايــن شــهر در  بلــوار موالنــا، 

موالنــا 6، نبــش کوچــه غــزال 5 قــرار دارد.

نگارخانه و خانه فرهنگ صدرا گشایش یافت/فقرفرهنگی درصدر مشکالت صدرا

هادی فتحی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

آئینی روستای    بهرامی، شاعر  قدمعلی 
اردبیلک و کسی که با عنوان مرد شعر و 
 شکالت شناخته شده، عمرش را به پای 

کتاب های »آرزو«هایش گذاشت.
رســم روزگار انــگار ایــن اســت کــه 
همیشــه برترین هــا از دل ســختی ها 
برآینــد.  رنج کشــیده ها  میــان  از  و 
ــختی ها  ــش س ــوس وار از دل آت ــه ققن ــد آنان ک ــگار بای ان
و از ناشــناخته ترین خطه هــای زمیــن خــدا و دورتریــن 

خانه هــا زاده شــده اند، زیباتــر جلــوه کننــد.

ــن  ــند و از دورتري ــتر می درخش ــه بيش ــتاره هايی ک ــل آن س مث
فاصله هــا چشــمک می زننــد؛ مثــل آن ســتاره هايی کــه 
شــبی از شــب های تابســتان، يــک شــاعر از روســتايی در خطــه 
قزويــن روی پشــت بام خانــه زيــر ســقف بلنــد آســمان خوابيــد 
ــم  ــر گ ــعر باباطاه ــمان ش ــمرد و در آس ــا را ش ــدر آن ه و آن ق
ــاعری اش را  ــد، روزگار ش ــه ش ــدار ک ــت و بي ــدتابخواب رف ش

ــد. ــاز شــده دي آغ
باباطاهر گفته بود:

»ته که ناخوانده ای علم سماوات
ته که نابرده ای ره در خرابات

ته که سود و زيان خود ندانی
به ياران کی رسی هيهات هيهات«

و »قدمعلــی« جوانــی از خانــدان »بهرامــی« روســتای اردبيلــک که 
آن زمــان روزهــای 27 ســاله اش را ســپری می کــرد، در نخســتين 

شــعر زندگــی اش چنيــن گفت:
»مرا شب تا سحر خوابم نبرده

به يک پهلو فتادم مثل مرده
بسی که شعر من ناپخته بوده

نفسگاه گلويم را فشرده...«
قدمعلــی بهرامــی متولــد 1308 در روســتای اردبيلــک بــود؛ 
ــتان  ــزی شهرس ــش مرک ــع بخ ــتايی از تواب ــک، روس 8:50)اردبيل
قزويــن در اســتان قزوينــه. ايــن روســتا در دهســتان اقبــال غربــی 
قــرار داره و براســاس سرشــماری مرکــز آمار ايــران در ســال 1385، 
ــوده.( جايــی کــه بســيار آن  ــوار( ب جمعيــت آن 801 نفــر )231خان
ــش  ــا براي ــد. باره ــق می ورزي ــه آن عش ــت وب ــت می داش را دوس
شــعر گفتــه يــا باالخــره جايــی در اشــعارش بــه آن اشــاراتی کــرده 

ــود. ب
ــار  ــد قدمــی اســتخر آب و کن ســر دوراهــی ورودی روســتا، در چن
ــاعر از  ــن ش ــعری از همي ــم ش ــی ه ــای خط ــتگاه خودروه ايس

ــود: ــته ب ــش بس ــی نق ــش روی تابلوي ــال ها پي س
»اگر خواهی بيايی اردبيلک

بياتاگل به دامانت بريزم
تمام زندگی جان خودرا

به پای عشق و ايمانت بريزم«
شــاعر ايــن روســتا از ســال 1326 در آن زمــان کــه بــه 18 ســالگی 
ــام »ريحــان« کــه گل  ــه ن رســيد، زنــی را درکنــار خــود داشــت ب
زندگــِی شــاعر شــده بــود. ريحــان 6 فرزنــد بــه دنيــا آورد؛ 3 دختــر 

و 3 پســر.
شــاعر خوش قريحــه روســتايی، ريحانــش را چنــد ســال پيــش از 
دســت داد. برايــش امــا شــعرها ســرود و يکــی را گفت روی ســنگ 

مــزارش قلــم زدنــد:
»اگر روزی رسم بر کوی ريحان

بيايد بر مشامم بوی ريحان«
ــم  ــداری ه ــاورزی و باغ ــود، کار کش ــه ب ــوز نرفت ــه هن ــان ک ريح
ــک  ــای اردبيل ــی از کوچه ه ــش يک ــان نب ــی داد. خانه ش ــام م انج
بــود و درب چوبــی ســفيدرنگی داشــت. فرزنــدان و آشــنايان بــرای 
ديــدارش بــه آن خانــه می رفتنــد؛ امــا بعدهــا کــه ريحــان رفــت، 
شــاعر روســتا هــم ســن و ســال دار شــده بــود و تــوان کار کــردن 
نداشــت. مدتــی بعد خانــه جديــدی در ابتــدای روســتا ســاخت و در 

آن ســکونت يافــت.

از فرزندانــش، »اکبــر« شــاعر شــد و چنــد جلــد کتــاب شــعر خــود 
را بــه چــاپ رســاند.

ــه او را  ــی ک ــت: از زمان ــای آرزو« آورده اس ــه »دري ــر در مقدم اکب
ــدم. او  ــدار می ش ــش بي ــر لب ــه زي ــا زمزم ــب ب ــناختم، نيمه ش ش
ــود  ــده ب ــث ش ــش باع ــرار زمزمه هاي ــت. تک ــرود و می نوش می س

ــم.« بيشــتر شــعرهايش را حفــظ کن
خــود قدمعلــی بيشــتر غــزل، دوبيتــی وقصيــده می ســرود 
ودرمجمــوع 10 کتــاب چــاپ کردکــه اميــد آرزو، بهــار آرزو، شــاخه  
هــای آرزو، غنچه هــای آرزو، شــکوفه های آرزو، ديــوان آرزو، 

ــت. ــه آن هاس ــای آرزو از جمل ــه آرزو و دري نتيج
خودش در اين باره می گويد:

»دانی که عشق رويت ديوانه کرده ما را
هر روز گفتگويت ديوانه کرده ما را

هر آرزو که داری از بهر يادگاری
ديوان آرزويت ديوانه کرده ما را«
ــن«  ــاب »ســرای م ــی« نويســنده کت ــری بهرام او چنانکــه »صغ
ــط 9  ــک و شــاعر سرشــناس آن آورده، فق در شــرح اوضــاع اردبيل
مــاه تحصيــالت داشــته اســت کــه همــان را هــم در مکتــب خانــه 
فراگرفتــه و پــس از آن کــه بــه شــعر گفتــن روی آورده، نوشــتن را 
بــا تــالش خــود می آمــوزد؛ بــه گونــه ای کــه چنــد ســفرنامه نيــز 

نگاشــته اســت.
شــاعر روســتای اردبيلــک در دوران انقــالب و جنگ تحميلی شــعر 
گفتــن خــود را بــه اوج می رســاند. قدمعلــی کــه تخلــص »قــدم« 
رابــرای خــود برگزيــده، در دوران جنــگ در واحــد تبليغــات لشــگر 
ــا دشــمن می پــردازد. قدمعلــی از  8 نجــف بــه مبــارزه فرهنگــی ب
روســتايش در قزويــن راهــی جبهــه شــده بــود تــا بــا شــعرهايش 
ــاپ و  ــا چ ــه بعده ــعرهايی ک ــد؛ ش ــه بده ــدگان روحي ــه رزمن ب

مانــدگار شــد.
ــام  ــش، ام ــس از هجرت ــه پ ــدادادی خــود ک از قريحــه ســاده و خ
ــی ســاده و روان و  ــاک، زبان ــری پ ــه »ضمي ــن از آن ب جمعــه قزوي
ــت  ــرای ســرودن شــعر و تقوي ــرد، ب ــر ک ــق« تعبي احساســی عمي
ــان  ــم از زب ــی ه ــرد و جاهاي ــتفاده می ک ــدگان اس ــه رزمن روحي
نمکيــن فکاهــی و طنــز بــه ويــژه در وصــف صــدام حســين بهــره 

جســته اســت.
ــم  ــی ه ــوايان دين ــار)ع( و پيش ــه اطه ــای ائم ــدح و ثن او در م
شــعرهای فراوانــی ســروده اســت و بــه واســطه اشــعار و افــکار 
ارزشــی بــود کــه بــه عنــوان شــاعر بســيجی و آئينــی شــناخته 

ــود. ــده ب ش

از هميــن رو بــود کــه ســال 93 در همايش بســيج و رســانه اســتان 
قزويــن بــا حضــور ســيد محمــد حســينی، وزيــر اســبق فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی از کتــاب زندگينامــه ايــن شــاعر آئينــی رونمايــی 

شــد.
او در همايش هــای فرهنگــی اين چنينــی شــرکت می کــرد و 
ــکا شــعر  ــه آمري ــد علي ــا صــدای بلن ــت، ب ــی می ياف ــی فرصت وقت

می خوانــد.
ــژه  ــه وي ــد؛ ب ــدارش می رفتن ــه دي ــاعران ب ــش ش در دوران حيات
ــر  ــن و س ــرای راه رفت ــی اش ب ــه تواناي ــر ک ــال های آخ ــن س در اي
زدن بــه ادارات تقليــل يافتــه بــود و در خانــه می نشســت، مرتضــی 
روزبــه، اســتاندار پيشــين قزويــن بــه همــراه جمعــی از مســئوالن، 
شــاعران و هنرمنــدان اســتان در خانــه اش در روســتای اردبيلــک به 

ــدارش رفــت. دي
قدمعلــی بهرامــی هميشــه راه کــه می رفــت اشــعارش را بــا خــود 
زمزمــه می کــرد، در شــهر، در روســتا، در ميــان گفــت  و گوهايــش 

و در راديــو و تلويزيــون قزويــن بــرای مــردم.
ــعر  ــدان ش ــرای کارمن ــی زد. ب ــر م ــم س ــن ه ــه ادارات قزوي او ب
ــه  ــرد و ب ــی می ک ــی و بذله گوي ــان خوش خلق ــا آن ــد، ب می خوان

ــی داد. ــکالت م ــان ش آن
ــياری  ــود و بس ــده ب ــناخته ش ــن ش ــهر قزوي ــتر ادارات ش در بيش
از کارمنــدان و کارکنــان نهادهــا وی رابــا شــعر و شــکالت 

. ســند می شنا
او حتــی درايــام عــزاداری ســاالر شــهيدان هــم شــيرينی 
ــرای ديگــران عجيــب  ــن کار ب وشــکالت پخــش می کــرد و اي
ــح  ــن توضي ــاره چني ــن ب ــر در اي ــرش اکب ــا پس ــود؛ ام می نم
می دهــد: بــه عنــوان يــک دوســت از او خــرده گرفتــم و خيلــی 
بــا او مجادلــه کــردم تــا عاقبــت از رازی پــرده برداشــت. ديــدم 
ــج(  ــام زمان)ع ــالمت ام ــرای س ــی دارد و ب ــده پاک ــه عقي چ

شــيرينی می دهــد.
قدمعلــی آن قــدر شــعر گفــت و شــکالت پخــش کــرد و بــرای امام 
زمانــش دعــا کــرد تــا عاقبــت در هفدهــم تيرمــاه امســال بــه ديدار 

حــق شــتافت تــا بــا ريحــان بــه آرامش برســد.
ــرد شــعر و  ــی، م ــی بهرام ــدم در زندگــی قدمعل ــد ق برداشــتن چن
شــکالت و شــاعر آرزوهــای اردبيلــک يــک چيــز را خــوب نشــان 
می دهــد و آن، اينکــه ســادگی و ضميــر پــاک انســان بــا هــر زبــان 
ــی  ــس وقت ــاد. پ ــد افت ــر خواه ــد، مؤث ــه باش ــکل ک ــر ش ــه ه و ب
ــه  ــد و ب ــه از دل می جوش ــر آنچ ــت، ه ــاک اس ــان، پ ــرت انس فط

ــت. ــی اس ــد پاک ــادگار می مان ي

همه آرزوهای مرد شعر و شکالت اردبیلک
میترا بهرامی
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پــس از گذشــت 34 ســال گمنامــی، 
ســنگ قبــری دوبــاره نشــان گرفــت و 
خانــواده ای چشــم انتظــار بــا چشــمانی 
ــار  ــو در کن ــی در گل ــار و بغض ــک ب اش

ــد. ــان آرام گرفتن ــره عزیزش مقب

ــاه  ــر م ــم تي ــر هجده ــه عص ــج دقيق ــل و پن ــج و چه ــاعت پن س
1396 مــزار شــهدای گمنــام دانشــگاه فردوســی مشــهد. آفتــاب در 
سراســر  مســجد الزهــرا )ص( ســايه گســترانيده و اطــراف قبــور دو 
شــهيد گمنامــی کــه در ايــن دانشــگاه آرميده انــد جمعيتــی حلقــه 

ــت. زده اس
 از کنــار جمعيــت کــه عبــور کنــی، يکــی از قبرهــا مزيــن بــه نــام 
شــهيدی اســت کــه هويتــش شــناخته شــده و امــروز را بــه يــاد و 

بزرگداشــت او گرامــی داشــته  انــد.
ــای  ــام  آزمايش ه ــس از انج ــه پ ــود ک ــش ب ــد روز پي ــن چن همي
DNA مشــخص شــد پيکــر يکــی از شــهدای گمنــام مدفــون در 
دانشــگاه فردوســی مشــهد متعلــق بــه شــهيد »ابوالفضــل رفيعــی 
ســيج« متولــد 11 فرورديــن 34 در روســتای ســيج از توابــع 
شهرســتان کالت اســت کــه در دوران دفــاع مقــدس طلبــه رزمنده 

ــوده اســت. ــده لشــکر 5 نصــر ب ــاون فرمان و مع
ايــن شــهيد واال مقــام در هشــت ســال دفــاع مقــدس از 
ــادی  ــوب رشــادت هــای زي ــا جن ــه ت جبهه هــای کردســتان گرفت
بــه انجــام رســانده بــود و ســرانجام  در 12 اســفند 62 بــه آرزويــش 
رســيد و در عمليــات خيبــر و در آب راه شــط علــی جزيــره مجنــون 
ــالمی  ــالب اس ــای انق ــان ه ــالم و آرم ــدای اس ــود را ف ــان خ ج

ــرد. ــران ک اي
ــاره  حــاال پــس از گذشــت 34 ســال گمنامــی، ســنگ قبــری دوب
نشــان گرفــت و خانــواده ای چشــم انتظــار بــا چشــمانی اشــک بار 

و بغضــی در گلــو در کنــار مقبــره عزيزشــان آرام گرفتنــد.
ســاعت شــش و پنجــاه و پنــج دقيقــه عصــر. حــاال شــانه به شــانه، 
قــدم بــه قــدم جمعيتــی کــه تعدادشــان فضــای بيرونــی مســجد 
دانشــگاه فردوســی را پــر کــرده بــا در دســت داشــتن شــاخه هــای 
ــن  ــا اي ــد ت ــی رون ــدان شــهيد م ــتقبال همســر و فرزن ــه اس گل ب

افتخــار رابــه آنهــا تبريــک بگوينــد.

lنبود پدرم غربت را معنا می کرد
ــگاه  ــود ن ــراف خ ــه اط ــات ب ــم م ــت دو چش ــن جمعي  در بي

می کنــد، هرازگاهــی پلکــی می زنــد و اشــکی از چشــمش 
ــدر  ــه از پ ــری ک ــهيد اســت. دخت ــر ش ــود. او دخت ــاری می ش ج
تنهــا نامــش را شــنيده، امــا امــروز در پاييــن قبــر پــدرش خيمــه 
زده اســت. يکــی از پســران شــهيد در کنــار خواهــرش ايســتاده 
ــه  ــت. ب ــواده اش اس ــای خان ــدر و بی تابی ه ــر پ ــر قب و نظاره گ
ــا او هم صحبــت می شــوم.  ــد کلمــه ای ب ــارش مــی روم و چن کن
او کــه جعفــر نــام دارد در بــاب شــخصيت پــدرش می گويد:ايــن 
ــس  ــی ح ــای واقع ــه معن ــت را ب ــی و غرب ــال، دلتنگ ــد س چن

ــردم. ک
ــده  ــرم مان ــدرم در خاط ــه از پ ــزی ک ــد: آن چي ــه می ده وی ادام
ــردم  ــا م ــب ب ــم قل ــرا او از صمي ــی اســت زي ــردم داری و مهربان م
ــی  ــا وقت ــرد. ت ــک می ک ــه کم ــه هم ــت ب ــدون من ــی و ب همراه
ــود  ــرش ب ــر پس ــه در و منتظ ــمش ب ــود چش ــده ب ــم زن مادربزرگ
و مــدام از خاطره هــای پــدرم برايــم می گفــت و بــا تعريــف 

ــی داد. ــکين م ــز تس ــود را  ني ــی خ ــش دلتنگ خاطرات

lهمرزمی با شهید در عملیات خیبر
ــاع مقــدس، هــم رزم شــهيد  ــاس پارســايی بســيجی دوران دف عب
اســت کــه در عمليــات هــای والفجــر يــک و ســه حضــور داشــته و 

در چهــارم اســفند مــاه 62  نيــز در عمليــات خيبــر بــه همراه شــهيد 
رفيعــی  بــا عبــور از جزيــره الصخــره در خــاک عــراق وارد منطقــه 

ــوند. ــاره می ش الکس
وی مــی گويــد: صبــح هنــگام بــا ايــن شــهيد همــراه بــودم ،بــه 
ــت  و در بازگشــت  ــرار گرف ــار ق ــا تحــت فش ــردان م نحــوی گ
ــهيد  ــم. ش ــی بودي ــهيد رفيع ــش و ش ــهيد آزماي ــراه ش ــه هم ب
ــه  ــرد، ب ــت ک ــش اصاب ــه گلوي ــه ب ــری ک ــک تي ــا ت ــش ب آزماي
شــهادت رســيد. بعــد از آن، ســريعا از آن منطقــه عبــور کرديــم. 
ــند و او  ــا باش ــر عراقی ه ــن اســت جلوت ــم ممک ــهيد گفت ــه ش ب
ــويم؟  ــير ش ــکان دارد اس ــی ام ــم يعن ــت. گفت ــد نيس ــت بعي گف
ايــن جملــه مــن نمی دانــم چــه حالــی را در او ايجــاد کــرد کــه 
ســکوت کــرد و بعــد از چنــد ثانيــه تيــر بــه ســرش اصابــت کــرد 
و بــه شــهادت رســيد. چنــد دقيقــه ای بــاالی ســرش بــودم کــه 
ــد  ــی مان ــا شــدند و جســد او همان جــا باق عراقی هــا نزديــک م

و مــن هفــت ســال اســير شــدم.
ــای  ــه گروه ه ــتم ب ــران بازگش ــه اي ــه ب ــدت ک ــن م ــد از اي بع
تفحــص، محــل شــهادت شــهيد آزمايــش و رفيعــی را نشــان دادم 
و ســال 90 جســدی پيــدا شــد امــا نتوانســتند نشــانی پيــدا کننــد. 
بــه هميــن دليــل ايشــان بــه نــام شــهيد گمنــام دفــن شــده بــود.

lدلسپردگی، بارزترین ویژگی شهدا
محمدکمــال ســرويها رئيــس شــورای اســالمی شــهر مشــهد نيــز 
ــه  ــان اينک ــا بي ــت ب ــوده اس ــی ب ــهيد رفيع ــان ش ــه هم رزم از ک
ــود  ــير ب ــن مس ــه اي ــان ب ــهدا، دلسپردگی ش ــی ش ــن ويژگ بارزتري
اظهــار می کنــد: شــهيدان تمــام وقــت خــود را صــرف آرمان هــای 

ــد. ــود می کردن خ
ــردازد و می گويــد:  ــه بيــان خاطــره ای از شــهيد رفيعــی می پ وی ب
خــوب بــه خاطــر دارم شــهيد رفيعــی از مرخصــی بــه مشــهد آمــده 
بــود تــا چنــد روزی را بــا خانــواده اش باشــد و دوبــاره بــه عمليــات 
ــری  ــه در کالت درگي ــيد ک ــر رس ــه خب ــان فاصل ــردد. در هم برگ

اتفــاق افتــاده اســت. او همــان دو ســه روز
مرخصــی اش را رهــا کــرد و بــه کالت رفــت تــا بــه مــردم 
رســيدگی کنــد. بعــد از چنــد روز قبــل از نمــاز صبــح بــه خانــه اش 
ــدار کــردن  ــد. حتــی فرصــت بي رســيد و بچه هايــش خــواب بودن
آن هــا را نداشــت، پيشــانی  آن هــا را بوســيد و بــه عمليات برگشــت 

و شــهيد شــد.
ــد چــه  ــم اين هــا فهميدن ــد: مــن فکــر می کن ــد مــی کن وی تاکي

ــد. ــا خدايشــان انجــام می دهن ــه ارزشــمندی را ب معامل

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

وصال پس از ۳۴ سال/ سنگ قبری که دیگر گمنام نیست

ملیحه رفیع 
طلب جوان
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ــردم  ــه م ــت ک ــی اس ــری در حال ــگر پذی ــاز گردش ــباران از امتی ــت ارس  محرومی
ــود  ــگری خ ــد گردش ــزر را مقص ــای خ ــواحل دری ــه ای س ــورت کلیش ــب به ص اغل
ــد. ــره می مانن ــر بی به ــاط دیگ ــر نق ــای وصف ناپذی ــد و از زیبایی ه ــرار می دهن ق

 حجــم تخریــب فعالیــت غیــر اصولــی یــک معــدن بوکســیت در حالــی حیــات قلــه 
شــاهوار را بــه عنــوان سرمنشــأ تمــدن چنــد هزارســاله شــاهرود نشــانه گرفتــه که 

نجــات آن عــزم ملــی و جهــادی مــردم و مســئوالن را می طلبــد.

گنبــد نیلگــون ســلطانیه در دشــتی بــزرگ خودنمایــی مــی کنــد، گنبــدی کــه همــه 
ــر آن اســت کــه  نامالیمــات طبیعــی و بشــری را پشــت ســر گذاشــته و اســتوار ب

قفــل گردشــگری را بشــکند.

نخسـتین شـهر خشـتی جهـان، دومیـن شـهر تاریخـی دنیـا، بزرگ تریـن بافـت 
تاریخـی جهـان و ده هـا صفت دیگـر، ویژگی بافـت تاریخی یزد ۷00 سـاله اسـت، 

منطقـه ای کـه هـر خشـت آن بـا فکـر و خالقیـت روی هـم گذاشته شـده اسـت.

میــرٍاث ایــــران
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محرومیت ارسـباران از امتیاز گردشگر  
پذیـری در حالی اسـت که مـردم اغلب 
دریـای  سـواحل  کلیشـه ای  به صـورت 
خـزر را مقصـد گردشـگری خـود قرار 
می دهنـد و از زیبایی هـای وصف ناپذیر 
می ماننـد. بی بهـره  دیگـر  نقـاط 

ارســباران در شــمال اســتان آذربايجــان شــرقی واقع شــده اســت. 
ــيار  ــگری بس ــر و دســت نخورده مقصــد گردش ــت بک ــن طبيع اي
مهمــی بــرای کســانی اســت کــه بــه دنبــال خنــکای تابســتان و 

حضــور در دامــن طبيعــت زيبــای ايــن منطقــه هســتند.
دســت نخورده،  و  بکــر  طبيعتــی  در  گشــت وگذار  هيجــان 
ــات  ــی و حيوان ــه گياه ــزار گون ــش از دو ه ــدن بي ــتياق دي اش
ــای  ــن جنگل ه ــان همي ــا زيستگاهش ــه تنه ــی ک ــی و وحش اهل
تودرتــو اســت، هم ســفر شــدن بــا جريــان تنــد رودخانــه »ارس«، 
ــن  ــو در دل اي ــا در آينال ــا و خرگوش ه ــدن گوزن ه ــر ش نظاره گ
ــی  ــه زيباي ــدن اين هم ــرای دي ــان را ب ــت عزمت ــاهکار خلق ش

بيشــتر می کنــد.
ــه  ــا ب ــه شــمال غــرب کشــور و ي ــای خفت اينجــا ارســباران، زيب
ــا  ــران، ب ــده اي ــت گمش ــره داغ« بهش ــگران »ق ــر گردش تعبي
ــی در  ــق جنگل ــرجی مناط ــدون ش ــش ب ــوع و پاک ــوای مطب ه

شــمالی ترين نقطــه کشــور خودنمايــی می کنــد.
ــتان  ــمال اس ــت در ش ــيعی اس ــتانی وس ــه کوهس ــباران ناحي ارس
ــوب  ــا داغ و در جن ــوه قوش ــمال ک ــه از ش ــرقی، ک آذربايجــان ش
اهــر تــا رود ارس گســترده اســت. ارســباران در شــرق بــا 
ــتان  ــا شهرس ــوب ب ــان، در جن ــهر و مغ ــتان مشکين ش شهرس
ــد  ــتان مرن ــز و شهرس ــتان تبري ــا شهرس ــرب ب ــراب، و در غ س

هم مــرز اســت.
ــه، در  ــی منطق ــار از اراض ــکو 72٬60 هکت ــال 1976، يونس در س
محــدودهٔ ›40 °38 تــا ›8 °39 شــمالی و‹39 °46 تــا ›2 47° 

ــرد. ــت ک ــت کره ثب ــره گاه زيس ــوان ذخي ــرقی، را به عن ش

lاعــالم بخشــی از ارســباران به عنــوان ذخیــره گاه 
زیســت کره

ــم  ــر اقلي ــت تأثي ــه تح ــر آن ک ــالوه ب ــباران ع ــت کره ارس زيس
ــازی  ــر اقليم هــای خــزری و قفق ــه ای اســت در شــعاع اث مديتران
ــاد، از  ــاع زي ــالف ارتف ــود اخت ــل وج ــه دلي ــرار دارد و ب ــز ق ني

ــت. ــوردار اس ــر خ ــی ب ــای متنوع ــوا و اقليم ه آب وه
ــر در  ــی کليب ــتگاه هواشناس ــاالنه در ايس ــارش س ــن ب ميانگي
ــی  ــت. بارندگ ــوده اس ــر ب ــاله، 461 ميلی مت ــک دوره 20 س ي
ــرف  ــورت ب ــتر به ص ــه بيش ــه، ک ــن منطق ــاد در اي ــبتًا زي نس
ــادی  ــا جويبارهــای زي ــر کــم آن باعــث شــده ت اســت و تبخي
ــل  ــه داخ ــه و ب ــمه گرفت ــع آن سرچش ــتان های مرتف از کوهس

رود ارس وارد شــوند.
ــه  ــورد س ــل برخ ــباران مح ــی ارس ــای گياه ــر جغرافي ازنظ
اقليــم مختلــف خــزری، قفقــازی و مديترانــه ای اســت. شــکل 
ظاهــری و توزيــع پوشــش گياهــی ارســباران قانونمنــدی 
ــواًل  ــی اص ــای جنوب ــه دامنه ه ــب ک ــن ترتي ــی دارد، بدي خاص
پوشــيده از مرتــع اســت و جنــگل عمدتــًا در دامنه هــای 
شــمالی و بيــن ارتفاعــات 800 متــر تــا حــدود 220 متــر 

می شــود. مشــاهده 
ــر  ــر از 800 مت ــر و کمت ــتر از 2200 مت ــاع بيش ــا ارتف ــی ب مناطق
ــباران 220  ــی ارس ــارک مل ــه در پ ــوری ک ــه ط ــت ب ــی اس مرتع
گونــه پرنــده، 38 گونــه خزنــده، پنــج گونــه دوزيســت، 48گونــه 
ــز، گــراز، خــرس قهــوه ای، گــرگ و....(  ــر کل و ب پســتاندار )نظي

ديــده می شــود.
ــای  ــاق جنگل ه ــی به اتف ــر جغرافياي ــباران ازنظ ــای ارس جنگل ه

ــباهت  ــرد و ش ــرار می گي ــی ق ــه هيرکان ــره منطق ــزری در زم خ
ــای  ــاره دري ــای کن ــزری و جنگل ه ــای خ ــه جنگل ه ــادی ب زي
ســياه دارد بــا ايــن تفــاوت کــه به جــای درختــان راش و 
ــيه  ــان کاج حاش ــور و درخت ــمال کش ــای ش ــکای جنگل ه توس
دريــای ســياه، درختــان بلــوط و ممــرز در جنگل هــای ارســباران 

ــت. ــده اس رويي
ــا و چشــم اندازهای دل نشــين  ــا طبيعــت زيب ــه ارســباران ب منطق
و وجــود اماکــن و ابنيــه تاريخــی مختلــف، تــوان بالقــوه بااليــی 
بــرای جــذب گردشــگر نيــز دارد ولــی متأســفانه بــه خاطــر نبــود 
ــدن  ــم نش ــه و فراه ــن منطق ــگری در اي ــدون گردش ــه م برنام
ــه  ــن منطق ــگری اي ــت گردش ــد از ظرفي ــا 5 درص ــات تنه امکان
ــا اســتفاده می شــود و اکثــر مــردم ايــران و توريســت ها ايــن  زيب
ــاًل  ــا اص ــده و ي ــا دي ــا و روزنامه ه ــط در کتاب ه ــه را فق منطق

نديده انــد.
ــن  ــدار از اي ــاخت ها و دي ــت زيرس ــتر وضعي ــی بيش ــرای بررس ب
منطقــه زيبــا راهــی کليبــر می شــوم تــا در گفتگويــی بــا فرمانــدار 
و نماينــده مــردم کليبــر در مجلــس شــورای اســالمی به بررســی 

ــم. ــه بپردازي ــن منطق ظرفيت هــای گردشــگری اي

lاقدامــات زیرســاختی بــرای گردشــگری صــورت 
نگرفتــه اســت

قلــی اهلل قلــی زاده نماينــده مجلــس شــورای اســالمی دراين بــاره 
می گويــد: در منطقــه ارســباران و کليبــر برخــی کارهــای خوبــی 
انجام شــده امــا اقدامــات زيرســاختی بــرای گردشــگری صــورت 
ــی کــه زيرســاخت ها اعــم از شــرايط و  ــا زمان ــه اســت و ت نگرفت
ــق  ــود، رون ــام نش ــرمايه گذاری انج ــد و س ــم نباش ــا فراه زمينه ه

گردشــگری ناممکــن نــه ولــی ســخت خواهــد بــود.
ــه  ــی ک ــات مهم ــی از اقدام ــن يک ــد: بنابراي ــه می ده وی ادام
ــت  ــت و حاکمي ــده دول ــر عه ــود و ب ــام ش ــد انج ــاره باي دراين ب
ــم و  ــرای توريس ــاخت ها ب ــردن زيرس ــم ک ــن فراه ــت، همي اس

ــت. ــگری اس گردش
 

lجنگل های ارسباران ثبت جهانی می شود
قلــی زاده خاطرنشــان می کنــد: يکــی از اقدامــات مبارکــی کــه در 
ايــن زمينــه انجــام شــد، ثبــت جهانــی جنگل هــای ارســباران بود 
و در آينــده از يونســکو بــرای بررســی موضــوع بــه ايــن منطقــه 
ــا ثبــت جهانــی، ايــن جنگل هــا و ايــن طبيعــت  خواهنــد آمــد. ب

بکــر در ســطح بين الملــل مطــرح خواهنــد شــد.

وی در ادامــه تأکيــد می کنــد: هرچنــد گردشــگران خارجــی هــم 
ــد  ــفر می کنن ــق س ــن مناط ــه اي ــته وگريخته ب ــورت جس به ص
ولــی بــه دليــل اينکــه هنــوز مکان هــای مناســبی بــرای اســکان 
ــورت  ــوند به ص ــور می ش ــراد مجب ــت اف ــود نيس ــافران موج مس

ــد. ــد کنن ــت بازدي ــا و طبيع ــاعتی از جنگل ه س
منطقــه ارســباران از جذبه هــای بکــر و کم نظيــر طبيعــی 
ــی از  ــه حت ــده ک ــث ش ــغ باع ــدم تبلي ــی ع ــت ول ــوردار اس برخ
داخــل ايــران گردشــگران زيــادی بــه ايــن منطقــه ســفر نکننــد

ــوان  ــالمی عن ــورای اس ــس ش ــر در مجل ــردم کليب ــده م نماين
می کنــد: منطقــه ارســباران از جاذبه هــای بکــر و کم نظيــر 
ــه  ــده ک ــث ش ــغ باع ــدم تبلي ــی ع ــت ول ــوردار اس ــی برخ طبيع
حتــی از داخــل ايــران گردشــگران زيــادی بــه ايــن منطقــه ســفر 

ــد. نکنن
ــتان را  ــری را در اس ــگر پذي ــگ گردش ــود فرهن ــن نب وی همچني
ــد: در بيــن مــردم مــا  ــزرگ می شــمارد و می افزاي يــک ضعــف ب
مخصوصــاً در روســتاها فرهنــگ گردشــگر پذيــری جــا نيفتــاده 
به گونــه ای کــه در قبــال ارائــه خدمــات پولــی از مســافر دريافــت 
ــه  ــد ب ــد چراکــه مهمــان تلقــی می شــود درحالی کــه باي نمی کنن

ــگاه کــرد. ــوان يــک کســب وکار ن گردشــگری به عن
ــازمان  ــد س ــد: باي ــالمی می افزاي ــورای اس ــس ش ــده مجل نماين
ــن  ــر در اي ــازمان ها و ادارات مســئول ديگ ــراث فرهنگــی و س مي
ــه  ــا اعــزام کارشناســان ب ــن فرهنــگ را ب ــا اي ــه بکوشــند ت زمين

ــد. مــردم بومــی منتقــل کنن
ــده  ــی ش ــت جهان ــه ثب ــه منطق ــد: اينک ــار می کن ــی زاده اظه قل
ــرای توســعه گردشــگری در آنجــا به وســيله  ــدی ب ــد نوي می توان
ــان  ــه خودم ــرط اينک ــد به ش ــی باش ــطح جهان ــاندن در س شناس

ــم. ــز از تــالش دســت برنداري ني
نماينـده مردم کليبر در مجلس شـورای اسـالمی افـزود: ما طرحی 
را پيشـنهاد داديـم تا مناطـق آينالو، قلعـه بابک، وينـه، آبگرم آبش 
احمـد و چنـد نقطـه گردشـگری منطقـه ارسـباران به حلقـه های 
اقتصادی و گردشـگری منطقه آزاد ارس ملحق شـوند و اين باعث 
رونـق و ايجـاد زيرسـاخت گردشـگری در ايـن مناطـق بـه دليـل 
اسـتفاده از معافيت گمرکی و 20 سـال عدم پرداخـت ماليات برای 

سـرمايه گذاران جـذاب خواهـد بود.

ــگری  ــت گردش ــد ظرفی ــر از 5 درص ــا کمت lتنه
ارســباران اســتفاده می شــود

ــه  ــک در منطق ــه باب ــی دارد: قلع ــار م ــز اظه ــر ني ــدار کليب فرمان

میـراث ایــران

ارسباران بهشتی آن سوی کلیشه ها/ کم توجهی به قطب بکر گردشگری ایران

اسد   بابایی
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ارســباران هــم به عنــوان يــک فرصــت تلقــی می شــود و 
ــی  ــه تاريخ ــر جنب ــه خاط ــوان ب ــی می ت ــد. از طرف ــم تهدي ه
گردشــگران زيــادی را بــه خــود جلــب کنــد و از طرفــی ديگــر بــه 
ــد. ــع کن خاطــر برخوردهــای سياســی گردشــگران را از خــود دف

جامــع  طــرح  اينکــه  علــت  بــه  می دهــد:  ادامــه  وی 
گردشــگری ايــن منطقــه تاکنــون بررســی نشــده و مــا اکنــون 
ــذب  ــرای ج ــم ب ــا بتواني ــتيم ت ــی آن هس ــه بررس درحالی ک
ــته  ــبی داش ــای مناس ــه برنامه ريزی ه ــن منطق ــگر در اي گردش

ــيم. باش
ــر  ــد فط ــر در عي ــزار نف ــد: 150ه ــر می ده ــر خب ــدار کليب فرمان
امســال وارد منطقــه ارســباران شــدند و بــه هميــن دليــل زباله هــا 
ــی از  ــن حاک ــه اي ــده ک ــای مان ــت به ج ــماندهايی در طبيع و پس
عــدم برنامه ريــزی درســت و کافــی اســت چــون در حــال حاضــر 
تنهــا کمتــر از 5 درصــد ظرفيــت گردشــگری ارســباران اســتفاده 

می شــود.
وی می افزايــد: از معــاون عمرانــی اســتاندار خواســتيم کــه بــرای 
ــراث  ــازمان مي ــباران س ــه ارس ــر منطق ــه بيش ت ــت هرچ مديري
ــون  ــد چ ــدا کن ــگری ورود پي ــتی و گردش ــی، صنايع دس فرهنگ

ــم. ــه داري ــن زمين ــادی در اي کمبودهــای زي
ــب و  ــت مناس ــز 2018 فرص ــد: تبري ــد می کن ــش تأکي خدابخ
خوبــی بــرای جــذب گردشــگران خارجــی بــه ايــن منطقــه اســت 

ــن  ــه و همچني ــن زمين ــار در اي ــص اعتب ــتار تخصي ــا خواس و م
ــتيم. ــا هس ــی طرح ه ــردن برخ ــی ک عمليات

ــل  ــا ســاخت هت ــا خواســته م ــان اينکــه تنه ــا بي ــه ب وی در ادام
نيســت، تصريــح می کنــد: اکنــون بــا جــذب ســرمايه گذار 
درحالی کــه ســاخت آالچيــق و رســتوران هســتيم و طــرح 
بوم گــردی را اجــرا می کنيــم کــه به صــورت فوق العــاده ای 

خواهــان دارد.
زيــادی  حــدود  تــا  منطقــه  می کنــد:  خاطرنشــان  وی 
ــتراتژی های  ــا اس ــه ب ــت ک ــان آن اس ــت و زم ــده اس شناخته ش

مناســب بــا گردشــگران و مســافران برخــورد کنيــم.
فرمانــدار کليبــر اظهــار اميــدواری می کنــد: تنهــا بــا فعاليــت يک 
دســتگاه سياســی نمی تــوان مشــکالت منطقــه را برطــرف کــرده 
و بــرای رونــق گردشــگری گام برداشــت بلکــه بايــد مســاعدت و 
همــکاری بخش هــای مختلــف باشــد تــا گردشــگری در منطقــه 

ارســباران جايــگاه اقتصــادی خــود را پيــدا کنــد.

lاقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت ها
گردشــگری  و  فرهنگی،صنايع دســتی  ميــراث  مديــرکل 
ــل مجهــز و  ــن هت ــاح چندي ــت: افتت ــز گف آذربايجــان شــرقی ني
ــه  ــه مســافر ازجمل صــدور مجــوز چنديــن هتــل آپارتمــان و خان

ــت. ــر اس ــی در کليب ــات اقامت اقدام

مرتضــی آبــدار افــزود: ايجــاد روشــنايی، تيرگــذاری، خــط 
ــه و  ــتی و دو نمازخان ــرويس بهداش ــورد س ــی آب ، 3 م لوله کش
ــه دره  ــق و مســير گشــايی در قلع ــکان آالچي ــد و 50 م ســيل بن
ــتی و  ــرويس بهداش ــه س ــز ب ــپ مجه ــاد کم ــز ايج ــی و ني س
ــه  ــر در منطق ــات ديگ ــدی از اقدام ــق در مکي ــه و آالچي نمازخان

ــت. ــوده اس ــر ب ــع در کليب واق
وی بــا اشــاره بــه احــداث ســرويس بهداشــتی در منطقــه 
ــت  ــو و مرم ــتی در آينال ــرويس بهداش ــداث س ــزود: اح ــو اف آينال
ــر  ــات اخي ــير از اقدام ــرات مس ــع خط ــک و رف ــه باب ــير قلع مس
ــد از  ــد بع ــت بداني ــی رود و الزم اس ــمار م ــه ش ــن اداره کل ب اي
تبريــز بيشــترين بودجــه بــرای منطقــه ارســباران تخصيــص داده 

می شــود.

ــکو  ــه یونس ــباران ب ــی ارس ــت جهان ــده ثب lپرون
اســت ارسال شــده 

گردشــگری  و  صنايع دســتی  فرهنگــی،  ميــراث  مديــرکل 
ــای  ــی جنگل ه ــت جهان ــه ثب ــاره ب ــا اش ــرقی ب ــان ش آذربايج
ــرای  ــام اداره کل ب ــی اهتم ــوزه معرف ــد: در ح ــباران می افزاي ارس
ــه يونســکو  ــی ارســباران ب ــده ثبــت جهان تکميــل و ارســال پرون
ــن راســتا  ــی متمرکزشــده اســت کــه در اي به منظــور ثبــت جهان
بــرای انجــام پــروژه مطالعاتــی و ميدانــی و استانداردســازی 
ــت  ــک و مرم ــی تمل ــت جهان ــرايط ثب ــق ش ــرای تحق ــه ب منطق
ــی ارســباران  ــگاه جهان ــق« به منظــور اســتقرار پاي عمــارت »وين

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــرد  ــا رويک ــاخت ها ب ــاد زيرس ــتای ايج ــد: در راس ــدار می گوي آب
ــر  ــت بک ــت از طبيع ــظ و صيان ــز حف ــگران و ني ــش گردش افزاي
و گردشــگری هدايت شــده به منظــور جلوگيــری از تخريــب 
محيط زيســت کمپ هــای گردشــگری در قلعــه دره ســی، 
مکيــدی و آينالــی ايجــاد شــده اســت و در حــوزه تبليغــات 
گردشــگری انتشــار بروشــور و نقشــه و کتابچــه ويــژه منطقــه و 
نصــب 20 مــورد تابلــوی پيش آگاهــی در مســيرهای منتهــی بــه 

ــرار دارد. ــتور کار ق ــه در دس منطق
اداره کل ميــراث فرهنگــی،  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــن  ــی اي ــوص معرف ــتان در خص ــگری اس ــتی و گردش صنايع دس
ــا هماهنگــی  ــد: گروه هــای مستندســاز ب ــح می کن منطقــه تصري
اداره کل به منظــور توليــد و پخــش مســتندها در شــبکه های 
ــام  ــازی انج ــزام و مستندس ــه اع ــه منطق ــی ب ــی و خارج داخل

ــد. داده ان
وی ادامــه می دهــد: تعريــف مســير هــای گردشــگری بــا 
ــباران  ــير ارس ــژه مس ــه وي ــه نقش ــز 2018 و تهي ــرد تبري رويک
ــات مســافرتی  ــر خدم ــا هماهنگــی دفات ــده اســت و ب انجــام ش
ــز تورهــای  ــه مقصــد ارســباران و ني تورهــای طبيعــت گــردی ب
آشناســازی اجرايــی شــده اســت. ايــن در حالــی اســت کــه هــر 
ســاله جشــنواره هــای انــار، زغــال اختــه و ســوارکاری قــره قيه در 

ــود. ــی ش ــزار م ــه برگ منطق
ــعی اداره  ــام س ــت و تم ــی نيس ــه کاف ــورت گرفت ــات ص اقدام
ــای  ــده ه ــت از اي ــا حماي ــت ب ــن اس ــر اي ــی ب ــراث فرهنگ مي
ارزشــمند هــر چــه بيشــتر بــرای شــناخت منطقــه اقــدام کنــد

ــودن اقدامــات  ــر کافــی ب ــه ســوالی مبنــی ب ــدار در پاســخ ب آب
ــا  ــد: م ــوان می کن ــباران عن ــه ارس ــه در منطق ــورت گرفت ص
ــی  ــه کاف ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــم ک ــن باوري ــر اي ــود ب خ
ــت از  ــا حماي ــن اســت ب ــر اي نيســت و تمــام ســعی اداره کل ب
ــه  ــناخت منطق ــرای ش ــتر ب ــه بيش ــر چ ــمند ه ــای ارزش ايده ه

ــد. ــدام کن اق
بــا همــه ايــن اوصــاف امــروز مــا شــاهد محروميــت در منطقه ای 
هســتيم کــه دارای تاريــخ و قدمتــی طوالنــی و نعمت هــای 
ــش را  ــه زيبايی هاي ــه ای ک ــت منطق ــد اس ــر خداون بی حدوحص
نمی تــوان در چنــد گــزارش بــه تصويــر کشــيد و بايــد بــا همــت 
ــی و زيرســاخت های  ــردم، توســعه اجتماع ــاالی مســئولين و م ب
گردشــگری شــاهد رونــق ايــن مهــم در چرخــه اقتصــاد منطقــه 

ــردم آن باشــيم. و م
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ــطح   ــری از س ــزار و 900 مت ــاع ه در ارتف
دریــا، بــر بلنــدای ییالقــات تالــش در 
ســوباتان، مــوزه ای بــه دســت یــک معلــم 
بازنشســته ایجــاد شــده که زندگــی تغییر 
یافتــه عشــایر تالــش را روایــت مــی کنــد.

در ميــان ويالهــای تــازه ســاختی کــه در 10 ســال اخيــر، چهره 
ــر داده  ــش را تغيي ــات تال ــه »ســوباتان« - يکــی از ييالق منطق
ــار  ــا چه ــبز،  ب ــگ س ــه رن ــی و ب ــا چوب ــه ای تمام اســت؛ کلب
شــاخ بــز نصــب شــده بــر در ورودی خودنمايــی مــی کنــد. اين 
مــکان مــوزه ای اســت کــه بــه دســت »بهمــن جليلــی« معلــم 
بازنشســته تالشــی ســاخته شــده تــا محلــی باشــد بــرای روايت 

زندگــی تغييــر يافتــه  عشــاير تالــش.
بــه مــوزه کــه قــدم مــی گــذاری، حيــاط پــر شــده از گل هــای 
بــزرگ و پهــن بــرگ. عطــر گل هــای گلپــر- ســوغاتی ايــن 
ــوباتان را از  ــام س ــی ن ــه برخ ــه گفت ــه ب ــش ک ــالق در تال يي
هميــن گيــاه گرفتــه- فضــا را پــر کــرده و ابتــدای ورودی يــک 
»ُپــوری« پوشــيده شــده بــا »َچــِدر« - چيــزی شــبيه گلخانــه 

ــده مــی شــود. هــای امــروزی- دي
 بــه گفتــه صاحــب مــوزه مــردم شناســی تالــش، پــوری ابتدايی 
تريــن مســکن تالشــان بــود کــه از طريــق خــم کــردن شــاخه 
هــای  تــرد چــوب بــه صــورت نيمــه اســتوانه در ســطح زميــن 

ســاخته مــی شــد.
ــد و  ــی کردن ــر م ــن ف ــل زمي ــا را داخ ــاخه ه ــرف سرش دو ط
ــوی  ــده از م ــه ش ــه بافت ــه پارچ ــا دو الي ــم ب ــوری را ه روی پ
بــز مــی پوشــاندند و ايــن پارچــه هــای ســياه رنــگ،  ســاکنان 
عشــاير و دامــداران را بــا قاعــده کشــش مولکولــی از هــر بــاران  
و طوفانــی  مصــون  مــی داشــت و  آب را بــه داخــل ســياه چادر 

عشــاير نفــوذ نمــی داد.
 

lموزه ای پر از نوستالژی های زندگی
حيــاط خانــه يــا بهتــر بگوييــم، مــوزه مــردم شناســی عشــاير 
تالــش، پــر اســت از وســايل قديمــی کــه ديگــر بــه کار مردمان 
ــوباتان  ــه س ــوز ب ــوژی هن ــد تکنول ــد؛ هرچن ــی آي ــروزی نم ام
نرســيده، و ايــن ييــالق از نعمــت بــرق و گاز محــروم اســت، اما 
بخــش اعظــم ابــزار ســنتی ديگــر جوابگــوی زندگــی امــروزی 

نيســت.
بــا ايــن حــال جليلــی بــا چــه مشــقتی  ســنگ آســياب هــای 

گــرد بســيار بزرگــی کــه بــه راحتــی نمــی تــوان جابجــا کــرد 
ــوزه  ــاط م ــده و در حي ــت خري ــن دس ــای پايي ــده ه را از دهک

ــته اســت. گذاش
يــک خيــش چوبــی کــه روزگاری بــه َورزا )گاو نــر( مــی بســتند 
ــه  ــد، ســبدهای بافت ــن کشــاورزی را شــخم بزن ــا آن زمي ــا ب ت
ــی در دو  ــمه هاي ــا تس ــان  ب ــرد درخت ــای ت ــه ه ــده از ترک ش
ســو -کــه هماننــد کولــه پشــتی  بــه کشــاورزان در حمــل بــار 
کمــک مــی کــرد- بخشــی از ايــن ابزارهــای ســنتی عشــاير 

ــت. اس
ســاجی از جنــس آهــن کــه وســط آن پوســيده شــده اســت، بــر 
ديــوار چوبــی مــوزه آويــزان شــده اســت. ســاج، بهتريــن تنــور 
بــرای عشــاير کوچنــده، بــود. ســينی هايــی از جنــس برنــج و 
يــا آهــن که بــه صــورت محــدب ســاخته مــی شــد و مســتقيم 

روی آتــش قــرار مــی گرفــت.
ــن  ــز تزيي ــزرگ ب ــار شــاخ ب ــا چه ــی ب ــوزه اصل ورودی در م
شــده و در فضــای کــم نــور کلبــه، وســايلی تنگاتنــگ هــم 
ــده شــده اســت. از شــاخ هــای شــوکای  ــوار چي ــر در و دي ب
ســوباتان، گــوزن هــای بومــی کــه حــاال نسلشــان منقــرض 
شــده و تنهــا شــاخش را در مــوزه عشــاير مــی تــوان ديــد تــا 
ــای  ــف ه ــه از عل ــی ک ــوچ هاي ــد ق ــن و بلن ــای په ــاخ ه ش

تــرد ييــالق تغذيــه شــده انــد.

ــتاد،  ــت بازايس ــه از حرک ــش ک ــاير تال ــی عش ــخ ريس ــرخ ن چ
ديگــر شــانه هــای پشــم ريســی، هــم بــه کار نيســت. بــا ايــن 
حــال، جليلــی  قيچــی هــای ســنتی پشــم ريســی را کــه »ُدرد« 
ــخ  ــه ن ــرای تهي ــده مــی شــود و تمامــی ابزارهــای الزم ب خوان
هــای پشــمی را در ايــن مــوزه جمــع کــرده تــا زندگــی ســنتی 

ــده نگــه دارد. عشــاير را زن
ــی از  ــت، ترازوي ــداری نف ــه ای نگه ــرف شيش ــور، ظ چاقوچ
جنــس گالــی، قهــوه جــوش هــای روســی با مــارک نيکــوالی، 
ســماور و اتــوی ذغالــی، راديوگــرام، تنبوشــه هــای ســفالی آب 
ــای  ــگ ه ــير، هاون ــل ش ــيدن و حم ــروف دوش ــواع ظ ــر، ان ب
ســنگی و حتــی ســطل هايــی کــه از پوســت يکپارچــه درخــت 
گيــالس ســاخته شــده اســت و... همــه بــا همت ايــن مــوزه دار 

خصوصــی در ســوباتان نگهــداری مــی شــود.
ــی در  ــکونت جليل ــت س ــه ني ــی روزگاری ب ــه چوب ــن کلب اي
دوران بازنشســتگی در  ســوباتان ســاخته شــد، حــاال بــه گفتــه 
ــرای  ــه پذي ــتان روزان ــل تابس ــگری، در فص ــدر گردش ــن لي اي

ــت. ــادی اس ــگران زي گردش
بهمــن لبــاس چوپانــان تالــش را برتــن دارد و بــا چــوب دســتی 
ــه  ــد، ب ــی گوين ــس« م ــَره لَ ــه آن »َفَت ــه ب ــش ک ــاير تال عش
اســتقبال گردشــگران ايرانــی و خارجــی مــی آيــد. عمــاد نــوه 
ــه گفتــه  ــر تــن دارد و ب او نيــز جليقــه و کاله نمــدی عشــاير ب

بوی ُگلپر و استقبال با »َفَتَره لَس«/موزه »عشایر تالش« غریب است

مهری 
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ــده راه اوســت. ــه دهن ــی، ادام جليل
وی در مــورد لبــاس عشــاير تالــش مــی گويد: پشــم گوســفند و 
بــز مهمتريــن اليــاف پرکاربــرد در زندگــی عشــاير تالش اســت، 
ــم  ــه از پش ــدی ک ــه نم ــيله پارچ ــه وس ــه و کاله، ب ــن جليق اي
گوســفند تهيــه مــی شــد، دوختــه و در ســرمای ييــالق بســيار 

ــرد اســت. پرکارب

l موزه ای که با حقوق معلمی شکل گرفت
ــاير  ــوزه عش ــاد م ــورد ايج ــزه اش در م ــاره انگي ــی در ب جليل
توضيــح مــی دهــد: حوالــی ســال هــای 1379، رئيــس آموزش 
ــه  ــار ب ــن ب ــان چندي ــان زم ــودم. هم ــرورش رضوانشــهر ب و پ
مســئوالن پيشــنهاد دادم مــوزه ای در خــور گنجينه هــای يافت 
شــده در تالــش احــداث شــود. و بارهــا در مــورد تغييــر کاربــری 
کاخ ســردار امجــد بــه مــوزه مقالــه نوشــتم امــا بــا وجــود غنای 
ــد يــک مــوزه  ــن منطقــه فاق ــوز اي ــش، هن ــوم تال فرهنگــی ق

ــد اســت. آبرومن
ايــن مــوزه دار مــی افزايــد:  ســال 93 تصميــم گرفتــم کلبــه ای 
چوبــی بــه شــکل کامال ســنتی بــرای ســکونت خــود و خانــواده 
ام در ســوباتان ايجــاد کنــم. کلبــه ای کــه متفــاوت بــا ويالهای 
ــاری آن هــم روايتگــر  ــوده و معم ســاخته شــده در ســوباتان ب

زندگــی گذشــته باشــد.
ــا  ــتان ب ــی دوس ــداث، برخ ــان اح ــد: در زم ــی ده ــه م وی ادام
طعنــه و شــوخی مــی گفتنــد، مــی خواهــی مــوزه درســت کنی! 
ــادم کــه حــاال کــه مســئوالن در فکــر  ــه فکــر افت آن زمــان ب
ايجــاد مــوزه نيســتند، خــودم مــوزه عشــاير را در کلبــه چوبــی 

ــم. ام احــداث کن
جليلــی مــی گويــد: همــان روزهــا ليســتی از اقالمــی کــه مــی 
شــد در مــوزه بــه نمايــش گذاشــت، تهيــه کــردم و ديــدم برخی 
از ايــن اقــالم در خانــواده خــودم موجــود اســت و بســياری را نيز 

مــی تــوان از روســتاهای اطــراف ســوباتان خريــداری کــرد.
ــد: هرمــاه بخشــی از حقــوق  ــم بازنشســته مــی افزاي ايــن معل
ــون  ــار گذاشــتم و  اکن ــوزه کن ــد وســايل م ــرای خري خــود را ب
200قلــم از ابــزار و لــوازم زندگــی عشــاير تالــش در ايــن مــوزه 
نگهــداری مــی شــود کــه قدمــت برخــی بــه 150ســال پيــش 
هــم برمــی گــردد. بخــش قابــل توجــه آن را بــا حقــوق معلمی 
ــی از  ــز اهداي ــم ني ــدود30 قل ــرده ام و ح ــداری ک ــودم خري خ

ــی اســت. ســوی اهال
ايــن فعــال حــوزه گردشــگری، لباس تالشــی مــادرش را نشــان 
داده و مــی گويــد: زنــان عشــاير تالــش ســوارکار هــم بودنــد و 

ــر اســب، »چاقچــور« مــی پوشــيدند.  در زمــان ســوار شــدن ب
چاقچــور، شــلوارهای پرچينــی بــود کــه از ناحيــه مــچ پــا جمــع 
ــب  ــن اس ــر زي ــد ب ــی بتوان ــه راحت ــوارکار ب ــا س ــد ت ــی ش م

بنشــيند.
ــان داده و  ــن« را نش ــی و »رزي ــاُرق« چرم ــن »چ وی همچني
ــود و  ــراد متمکــن ب ــح مــی دهــد کــه چــارق کفــش اف توضي

ــی پوشــيدند. ــا م ــی بضاعــت ه ــن را ب رزي
ــان  ــاه گذشــته در همايــش انجمــن راهنماي ــی، اســفند م جليل
گردشــگران ايــران کــه در زيباکنــار برگــزار شــد، حضــور فعالی 
ــگری،  ــان گردش ــی از راهنماي ــوان يک ــه عن ــود ب ــت و خ داش
تمامــی اقــالم مــوزه خصوصــی خــود را در نمايشــگاهی جانبــی 

ايــن همايــش، در معــرض ديــد عمــوم گذاشــت.
ــگری در  ــای گردش ــدر توره ــی از لي ــوان يک ــه عن ــه ب وی ک
ايــن همايــش حضــور داشــت، از اســتقبال بــی نظيــر شــرکت 
کننــدگان از ايــن نمايشــگاه مــی گويــد و ادامــه مــی دهــد: تــا 
آن روز حتــی مســئوالن ميــراث فرهنگــی اســتان هــم از وجــود 
چنيــن مــوزه ای در تالــش بــی خبــر بودنــد و هميــن نمايشــگاه 

ــئوالن از  ــی از مس ــراث و برخ ــر کل مي ــا مدي ــد ت ــی ش فرصت
ــد. ــدار کنن ــی مــوزه در ســوباتان دي محــل اصل

جليلــی، عمــده تريــن مشــکل مــوزه را مســاحت کــم فضــای 
ــد: تمامــی اقــالم موجــود در  ــد و مــی گوي ــوان مــی کن آن عن
مــوزه شناســنامه دارنــد و برچســبی از نــام فارســی، نام تالشــی، 
کاربــرد، فــرد اهــدا کننــده و يــا مــکان خريــداری تهيــه شــده 
ــه درســتی  ــادر نيســتم ب ــه دليــل فضــای کــم، ق ــا ب اســت ام
اقــالم را در مــوزه نمايــش داده و برچســب هــای معرفــی را بــر 

ــم. روی اقــالم الصــاق کني
ــه  ــدی ک ــد: در بازدي ــی کن ــح م ــی تصري ــوزه دار تالش ــن م اي
ــن  ــه مهتري ــردم ک ــد ک ــز تاکي ــتند ني ــوزه داش ــئوالن از م مس
ــش از  ــه بي ــه روزان ــگری- ک ــل گردش ــوزه در فص ــکل م مش

ــت. ــت فضاس ــده دارد- محدودي ــد کنن ــر بازدي 40نف
وی مجــوز احــداث مــوزه را کــه از تهــران صــادر شــده را هــم 
ــا انجمــن مــوزه داران  ــد: بنــده ب نشــان مــی دهــد و مــی گوي
خصوصــی کشــور نيــز همــکاری دارم بــر هميــن اســاس مديــر 
کل ميــراث وعــده داده کــه امســال مبلــغ 25 ميليــون تومــان 

بــرای توســعه مــوزه عشــاير تالــش تخصيــص داده شــود.
ــوزه  ــداث م ــال اح ــای در ح ــی، بن ــوزه دار خصوص ــن م اي
ــده  ــا وع ــاال ب ــد: ح ــی کن ــان م ــان داده و  بي ــم نش را ه
مديــر کل ميــراث، بخشــی از حيــاط را بــرای توســعه 
ــه اميــد خــدا حتــی اگــر وعــده  مــوزه اختصــاص داده ام و ب
ــی ام  ــداز معلم ــس ان ــا پ ــود، ب ــق نش ــم محق ــئوالن ه مس

ــم. ــی کن ــل م ــوزه را تکمي ــن م اي
ــه  ــت ک ــی اس ــوزه خصوص ــا م ــش، تنه ــاير تال ــوزه عش م
ــوزه  ــت. م ــگران اس ــرای گردش ــگان پذي ــورت راي ــه ص ب
ــوز يکجــا نشــين نشــده  ای کــه روزگاری ســاکنان آن هن
ــه ييــالق و قشــالق زندگــی را  ــا کــوچ مــدام ب ــد و ب بودن

ــد. ــی گذراندن م
هرچنــد عشــاير تالــش هنــوز در دشــت هــای ســوباتان، بــه 
صــورت پراکنــده هــا بــا گلــه هــای خــود زندگــی مــی کننــد 
ــک  ــط ي ــا  توس ــين ه ــوچ نش ــن ک ــت اي ــيوه معيش ــا، ش ام
معلــم اهــل ليســار و همســر شــاندرمنی اش در مــوزه مــردم 
شناســی عشــاير تالــش پابرجــا مانــده اســت. مــوزه ای کــه 
بانــی آن وصيــت کــرده حتــی بعــد از مرگــش نيــز بازديــد از 

ــد. ــگان بمان آن راي
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دســتبافته ها  اســتان  بــه  اردبیــل 
شــهرت دارد، بــا ایــن وجــود وضعیــت 
ــر  ــه تعبی ــل ب ــازار صنایع دســتی اردبی ب
ــهرت و  ــته ش ــدان شایس ــود هنرمن خ

ــت. ــتان نیس ــن اس ــدی ای توانمن

بــه گفتــه مديــرکل ميــراث فرهنگــی اســتان اردبيــل، ايــن اســتان 
پرتنوع تريــن توليدکننــده صنايع دســتی در کشــور و شــايد در 

ــود. ــوب می ش ــان محس جه
ــته  ــه از 450 رش ــل اينک ــه دلي ــد اســت ب ــی زاده معتق ــم حاج کري
صنايع دســتی در دنيــا، 158 مــورد در ايــران و 62 مــورد در اردبيــل 
توليــد می شــود، ايــن اســتان از تنــوع قابل توجــه توليــدات 

صنايع دســتی برخــوردار اســت.
وی علــت تنــوع توليــدات را تنــوع اقليــم و در نتيجه پيدايــش اقوام 
و ســاليق مختلــف در جغرافيــای ايــن منطقــه دانســت و افــزود: به 
ــتايی و شــهری در  ــاير، روس ــی عش ــاز زندگ ــال از ديرب ــوان مث عن

کنــار هــم وجــود دارد.
ــتردگی  ــا و گس ــر غن ــه بيانگ ــدات ک ــوع تولي ــه ای از تن ــا درج ام
صنايع دســتی در جغرافيــای اردبيــل اســت، موجــب نشــده اردبيــل 
ــدات  ــرای تولي ــی ب ــی و خارج ــای داخل ــی در بازاره ــهم مطلوب س

ــد. خــود کســب کن
ــدان  ــز هنرمن ــل ني ــتان اردبي ــود اس ــازار خ ــی در ب ــه حت بطوريک
ــت  ــود رضاي ــتريان خ ــمار مش ــداد انگشت ش ــتی از تع صنايع دس

ــد. ندارن
نتيجــه ايــن فراينــد خــاک خــوردن توليــدات صنايع دســتی حتــی 
ــی  ــی جغرافياي ــان مل ــوردار از نش ــته و برخ ــتی برجس صنايع دس
ــان روی  ــد، توليداتش ــدان می گوين ــه هنرمن ــی ک ــا جاي ــت. ت اس

ــروش نيســتند. ــه ف ــادر ب ــده و ق دســت مان

lبدون صادرات، تولید جاجیم فایده ندارد
ســال گذشــته از 10 نشــان ملــی جغرافيايــی صادر شــده در کشــور 
ســه نشــان جغرافيايــی در رشــته های ورنــی مغــان، گليــم نميــن و 
جاجيــم خلخــال بــه اســتان اردبيــل اهــدا شــد کــه خــود بــه نوعی 

بيانگــر ظرفيــت ايــن اســتان در صنايع دســتی اســت.
معــاون صنايع دســتی و هنرهــای ســنتی ميــراث فرهنگــی 
ــان  ــه نش ــای گواهی نام ــدف از اعط ــرد: ه ــد ک ــتان تأکي اس
ــی  ــته های بوم ــری رش ــت فک ــظ مالکي ــی حف ــی جغرافياي مل
بــه  خــاص  جغرافيايــی  منطقــه  يــک  در  صنايع دســتی 

اســت. صنايع دســتی  هنرمنــدان 
بـه گفتـه عليرضـا دبـاغ عبداللهـی ايـن گواهينامـه بـه توليـدات 
صنايع دسـتی يک جغرافيـای خاص اعتبـار ويژه بخشـيده و موجب 

تسـهيل در معرفـی و فـروش صنايع دسـتی خواهـد شـد.
بــا وجــود اينکــه يــک ســال از دريافــت نشــان ملــی ســپری شــده، 
ــتند و  ــه هس ــکالتی مواج ــا مش ــوزه ب ــه ح ــر س ــدان در ه هنرمن

معتقدنــد بــازار فــروش مطلوبــی ندارنــد.
هنرمنــد جاجيــم در خلخــال گفــت: جاجيــم در گذشــته بــه عنــوان 
زيرانــداز و روانــداز اســتفاده می شــد؛ امــروز کاربــری خــود را 
ــب  ــده آن موج ــام ش ــاالی تم ــت ب ــويی قيم ــت داده و از س ازدس

ــرود. ــروش ن ــه ف ــی ب ــازار داخل ــده در ب ش
بــه گفتــه محمــد ســعيد اکبــری هر متــر مربــع جاجيــم بــه قيمت 
ــی از  ــت کس ــن قيم ــا اي ــود و ب ــام می ش ــان تم ــزار توم 100 ه

جاجيــم اســتقبال نخواهــد کــرد.
وی افــزود: ايــن در حالــی اســت کــه اگــر شــرکت ها و مؤسســات 
بــا هنرمنــدان عقد قــرارداد کــرده و بــرای مصارفــی از جملــه توليد 
ــی و مبــل و مــواردی از ايــن دســت  کيــف و کفــش، رويــه صندل

ــازار فــروش داخلــی را بهبــود بخشــيد. اســتفاده کننــد می تــوان ب
نااميــدی از فــروش جاجيــم در وضعيتــی اســت کــه صنايع دســتی 
ــود  ــر در خ ــب باالت ــه مرات ــای ب ــه قيمت ه ــر ب ــتان های ديگ اس

ــد. ــروش می رس ــه ف ــل ب اردبي
اکبــری بــا بيــان اينکــه بــرای اجــرای ايــن مهــم حتــی تشــکيل 
ــه  ــدان ب ــود هنرمن ــرد: خ ــه ک ــدارد، اضاف ــی ن ــی ضرورت تعاون
ــه  ــار مشــکل هســتند و ب ــرارداد دچ ــد ق صــورت مســتقيم در عق

ــت. ــده اس ــت مان ــدات روی دس ــل تولي ــن دلي همي
ــازار داخلــی  هنرمنــد جاجيم بافــی متذکــر شــد: از ســويی وقتــی ب
ــن محصــول  ــه صــادرات اي ــدارد، الزم اســت نســبت ب کشــش ن
برنامه ريــزی شــود در حالــی کــه عمــاًل اقدامــی صــورت نگرفتــه 

اســت.
ــه  ــک ب ــه نزدي ــت ک ــی اس ــکالت در حال ــن مش ــزود: اي وی اف
ــا  ــد و تنه ــم در خلخــال وجــود دارن ــده ماهــر جاجي ــزار بافن 10 ه
ــداد بيشــتری  ــرای تع ــی ب ــد حت ــدک از آن هــا می توان ــت ان حماي

ــد. شــغل ايجــاد کن
اکبــری ســابقه جاجيم بافــی در خلخــال را بــه چنــد صــد ســال قبل 
و چنــد نســل قبــل نســبت داد و تاکيــد کــرد: در واقــع ايــن هنــر 
ــی کــه عشــاير وجــود داشــته،  ــده از عشــاير اســت و از زمان بازمان

جاجيــم مرســوم بــوده اســت.
وی مــواد اوليــه جاجيــم را پشــم دانســت و گفــت: متأســفانه برخی 
دالالن بــرای ســودجويی نوعــی از نــخ کامــوا را بــه توليدکننــدگان 
می دهنــد و ايــن موضــوع نيــز بــه بــازار فــروش لطمــه زده اســت.

ايــن هنرمنــد بــه يــاد دارد کــه زمانــی در خلخــال پــرورش ســنتی 
ــای داری  ــرای بافته ه ــم ب ــخ ابريش ــد و از ن ــام می ش ــان انج نوغ
ــژه  ــه وي ــی 40 روســتا ب ــا در وضعيــت فعل ــد؛ ام اســتفاده می کردن
در بخــش خــورش رســتم خلخــال اســتعداد جاجيم بافــی دارنــد اما 

ــود. ــتفاده نمی ش ــاًل اس عم
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lفروش ورنی به 10 درصد سال های قبل رسید
ــتره  ــوع داری در گس ــای متن ــت بافته ه ــر آن رف ــه ذک ــان ک چن
اردبيــل توزيــع شــده اســت. تفــاوت دمايــی، آب و هوايــی و اقليــم 
مناطــق موجــب شــده بافته هــا شــکل و طــرح و مصالــح متفــاوت 

بــه خــود بگيرنــد.
در شــمال اســتان اردبيــل و در دشــت مغــان صنايع دســتی ورنــی 
توليــد می شــود کــه بــاز بــه تعبيــر هنرمنــدان قدمتــی ديرينــه دارد.
ــت:  ــه گف ــاد ب ــی پارس آب ــی باف ــد ورن ــی هنرمن ــالل قهرمان ج
ــوز عشــاير  ــردد و هن ــش عشــاير بازمی گ ــه پيداي ــی ب قدمــت ورن

ــد. ــی می بافن ــود را از ورن ــرش خ مف
ــود 100  ــا رک ــه ب ــن وجــود ســه ســال اســت ک ــا اي ــزود: ب وی اف
درصــدی بــازار مواجــه هســتيم و ميــزان فــروش بــه 10 درصــد از 

فــروش پنــج ســال قبــل رســيده اســت.
ــول  ــن محص ــرای اي ــی ب ــه صادرات ــه ن ــان اينک ــا بي ــی ب قهرمان
وجــود دارد و نــه فــروش داخلــی، متذکــر شــد: حتــی قبــاًل ادارات 
ــد کــه در ســال های  ــداری می کردن ــوان کادو خري ــه عن ــی را ب ورن
گذشــته بــه شــدت کاهــش يافتــه و کادوی ســکه رونــق گرفتــه 

اســت.
ــاد  ــا در پارس آب ــه تنه ــه اينک ــان ب ــا اذع ــاف ب ــی ب ــد ورن هنرمن
شــش هــزار هنرمنــد ورنــی بــاف وجــود دارد، ادامــه داد: بــه مــدت 
ــارد تومــان جنــس روی  ــدازه يــک ميلي ــه ان چهــار ســال اســت ب

ــت. ــده اس ــی باقی مان ــک تعاون ــا در ي ــد تنه ــت 350 هنرمن دس
ــی و  ــتی حام ــگاه های صنايع دس ــی نمايش ــی زمان ــزود: حت وی اف
ــده و  ــر ش ــال محدودت ــه سال به س ــود ک ــغ ب ــرای تبلي ــی ب فرصت

ــدارد. شــرايط شــرکت در آن بويــی از حمايــت ن

ــت از  ــال حماي ــه دنب ــئوالن ب ــر مس ــت اگ ــد اس ــی معتق قهرمان
ــش  ــد و بخ ــت کنن ــد حماي ــت از تولي ــتند می بايس ــتغال هس اش

ــت. ــتی اس ــتان صنايع دس ــی در اس ــدات کيف ــی از تولي اعظم
ــز  ــی ني ــاف حتــی از وضعيــت تســهيالت اعطاي ــی ب ــد ورن هنرمن
گله منداســت و معتقــد اســت هيــچ هنرمنــدی در دو ســال گذشــته 
تســهيالت آن چنانــی دريافــت نکــرده و نــه می تــوان محصــول را 

فروخــت و نــه تزريــق نقدينگــی را تجربــه کــرد.
ايــن اظهــارات در حالــی اســت کــه معــاون صنايع دســتی و 
هنرهــای ســنتی ميــراث فرهنگــی اســتان عنــوان کــرد در ســال 
ــتان  ــای اس ــتی از بانک ه ــد صنايع دس ــرح تولي ــته 131 ط گذش

ــد. ــت کردن ــهيالت درياف تس
ــه  ــده ب ــی ش ــرح معرف ــرد: از 249 ط ــح ک ــی تصري ــاغ عبدالله دب
بانک هــا تســهيالت بانکــی بــه 131 مــورد پرداخــت شــده اســت.
وی بــا بيــان اينکــه مجمــوع تســهيالت پرداختــی ســه ميليــارد و 
ــه کــرد: بخشــی از تســهيالت  ــان اســت، اضاف ــون توم 100 ميلي
ــار  ــره چه ــرخ به ــا ن ــه ب ــت ک ــد اس ــی امي ــدوق کارآفرين از صن
ــرای ايجــاد کارگاه هــای صنايع دســتی پرداخــت  ــاً ب درصــد عموم

می شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــی اس ــراث فرهنگ ــتی مي ــاون صنايع دس مع
ــقف 300  ــا س ــد ت ــی امي ــدوق کارآفرين ــهيالت صن ــت تس پرداخ
ميليــون تومــان اضافــه کــرد: در اســتان اردبيــل نيــز تا ســقف 100 
ميليــون تومــان از ايــن صنــدوق بــرای برخــی طرح هــا تســهيالت 

پرداخــت شــده اســت.
دبــاغ عبداللهــی افــزود: نــوع دوم تســهيالت مشــاغل خانگــی بــا 
چهــار درصــد نــرخ بهــره اســت کــه طرح هــا از طريــق کارگــروه 

ــوند. ــی می ش ــل معرف ــای عام ــه بانک ه ــتغال ب اش
ــد  ــای تولي ــه طرح ه ــهيالت ب ــت تس ــد: در پرداخ ــر ش وی متذک
ــی  ــرد مطلوب ــتان عملک ــای اس ــتی بانک ه ــعه صنايع دس و توس

ــتند. داش

lصادرات گلیم با مشکل مواجه شد
ــرای جــذب و پرداخــت  ــه ب ــای صــورت گرفت ــود تالش ه ــا وج ب
ــی  ــق چندان ــتی رون ــاالن صنايع دس ــه فع ــی ب ــهيالت بانک تس
ــر  ــوع دامن گي ــن موض ــود و اي ــاهده نمی ش ــروش مش ــازار ف در ب
ــز  ــی ني ــی جغرافياي ــوردار از نشــان مل ســومين صنايع دســتی برخ

شــده اســت.
ــی  ــت فعل ــا در وضعي ــز گفــت: م ــن ني ــی در نمي ــد گليم باف هنرمن
توليــد داريــم امــا فــروش نداريــم. بطوريکــه پنج هــزار بافنــده تنها 
در عنبــران نميــن فعاليــت دارنــد امــا قــادر بــه فــروش محصوالت 

خــود نيســتند.
ــم  ــاله گلي ــت 700 س ــه قدم ــاره ب ــا اش ــی ب ــح صادق ــر صال مي
عنبــران تصريــح کــرد: در بــازار داخلــی اجنــاس تقلبــی و توليــدی 
ــب  ــا موج ــری دارد ام ــر زيبات ــد ظاه ــتيکی هرچن ــواد پالس ــا م ب

ــت. ــده اس ــازار ش ــفتگی ب آش
وی افــزود: در صــادرات نيــز حتــی قــادر بــه صــادرات از گمــرک و 
يــا دريافــت پــول صــادرات خــود نيســتيم کــه بــه عنــوان مثــال در 

بانــک هــای گرجســتان بــا ايــن مشــکل مواجــه شــديم.
هنرمنــد گليم بافــی در نميــن تاکيــد کــرد: از ســويی کارگاه 
متمرکــز توليــد فعــاًل ايجــاد نشــده و هنرمنــدان در منــازل خــود به 

ــد. ــی کار می کنن ــورت سفارش ص
بـه گفته صادقـی بـرای بهبود فـروش الزم اسـت گليم بـه صورت 
گسـترده توسـط رسـانه ملـی معرفی شـده و خـود ادارات نيـز برای 

کادوی خـود جهـت خريـد گليم تشـويق و ترغيب شـوند.
هرچنــد انتظــارات هنرمنــدان بــرای اينکــه بــازار فروششــان تنهــا 
ــازار  ــدن ب ــرد، محــدود دي ــق بگي ــا ســوغاتی و کادوی ادارات رون ب
ــال های  ــا در س ــت، ام ــا اس ــل کمترين ه ــه حداق ــدن ب ــع ش و قان
گذشــته چنــان کــه ذکــر آن رفــت ظرفيت هــای تبليــغ و 
اطالع رســانی نيــز بــه درســتی بــرای معرفــی صنايع دســتی 

ــه نشــده اســت. ــه کار گرفت ــل ب اردبي
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــه در فرصت ه ــود اينک ــا وج ــه ب بطوريک
ــيايی  ــی، آس ــف مل ــای مختل ــی، رويداده نمايشــگاه های بين الملل
ــت صنايع دســتی  ــف می شــد ظرفي ــای مختل ــی و برنامه ه و جهان
را بــه نمايــش گــذارد، در ايــن حــوزه کم لطفــی شــده و 
ــروری دارد. ــی و غيرض ــه تزئين ــران جنب ــرای مدي ــتی ب صنايع دس
ــدات  ــرده و تولي ــد ک ــه تولي ــدان صنايع دســتی ک از ســويی هنرمن
خــود را انباشــت می کننــد بــه درســتی بــرای توليــدات سفارشــی 

ــده اند. ــت نش هداي
در عصــری کــه توليــد متناســب بــا نيــاز مشــتری و پيــش فــروش 
اســت، هنرمنــدان صنايع دســتی ره 700 ســال قبــل يعنــی توليــد و 

ســپس انتظــار بــرای فــروش را طــی می کننــد.
ــتی  ــای صنايع دس ــدازی بازاره ــز راه ان ــته ني ــال های گذش در س
مجــازی مطــرح شــده امــا حتــی از ســوی متوليــان نيــز يــک بــازار 
ــا حداقــل ســايت اطالع رســانی طراحــی نشــده اســت  مجــازی ي
کــه توليــدات روســتاهای محــروم خــورش رســتم تــا روســتاهای 

ــد. ــه رخ بکش ــاد را ب پارس آب
ــادرات  ــی در ص ــهم مطلوب ــوز س ــل هن ــتی اردبي ــازار صنايع دس ب
ــز کســب نکــرده اســت. بخــش عمــده صــادرات از گمــرکات  ني
ــه  ــه تعبيــر مســئوالن ب اســتان های ديگــر انجــام می شــود کــه ب

ــل اســت. ــاب در گمــرک اردبي ــود ارزي ــل نب دلي
ــتی  ــازار صنايع دس ــق ب ــرای رون ــت گذاری ها ب ــه سياس مجموع
ــت.  ــتغال اس ــد و اش ــال تولي ــژه در س ــه وي ــول ب ــد تح نيازمن
ــه  ــی از جمل ــاد مقاومت ــدات اقتص ــته تأکي ــتی توانس صنايع دس
ــد  ــا باي ــد. ام ــته باش ــر داش ــودن را در ب ــرا ب درون زا و برون گ
ــه  ــن عرص ــاغالن اي ــدان و ش ــرای هنرمن ــئوالن ب ــيد مس پرس
ــه  ــان ب ــده و توليدش ــت ش ــان تثبي ــا اشتغالش ــد ت ــه کرده ان چ

ــد؟ ــازار راه ياب ب
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میـراث ایــران

  حجـم تخریـب فعالیـت غیـر اصولی 
یـک معدن بوکسـیت در حالـی حیات 
سرمنشـأ  عنـوان  بـه  را  شـاهوار  قلـه 
تمـدن چند هزارسـاله شـاهرود نشـانه گرفته کـه نجات 
آن عـزم ملـی و جهـادی مـردم و مسـئوالن را می طلبـد.

ــای  ــان گروه ه ــته ميزب ــه گذش ــاهرود هفت ــاهوار ش ــات ش ارتفاع
کوهنــوردی، طبيعــت دوســت و جمعــی از اهالــی منطقــه خصوصا 
روســتای تــاش بــود تــا از طريــق تشــکيل زنجيــره انســانی بتــوان 
ــوش  ــه گ ــمنان را ب ــتان س ــام اس ــن ب ــوش بلندتري ــدای خام ص

مســئوالن رســاند.
بــرای رفتــن بــه شــاهوار تنهــا کافــی اســت مســير 35 کيلومتــری 
جــاده مجــن بــه ســمت گــرگان را طــی کنيــد کوه بــزرگ شــاهوار 
در مــرز اســتان ســمنان در گلســتان و در شــمال شهرســتان 
ــاش  ــتای ت ــرق روس ــن و ش ــگاِر َم ــادی ن ــمال آب ــاهرود و ش ش

واقع شــده اســت.
شــاهوار نمــاد اقتــدار و عظمــت مــردم شــاهرود محســوب 
ايــن روزهــا به جــای تماشــای لباس هــای  می شــود کــه 
رنگارنــگ کوهنــوردان، کاميون هــای حــاوی ســنگ بوکســيت را 
ــن  ــد، اي ــوه را می مک ــان ک ــيره ج ــه ذره ذره ش ــد ک ــاره می کن نظ
ــه  ــه ب ــدون توج ــری، ب ــزار مت ــه ه ــات س ــوه تراشــی در ارتفاع ک
ــوع  ــن موض ــود همي ــام می ش ــت محيطی انج ــات زيس مالحظ
ــور و  ــاط کش ــی نق ــياری را در اقص ــت بس ــط زيس ــاالن محي فع
ازجملــه در شــاهرود بنــا داشــت کــه بــا تشــکيل زنجيــره انســانی 
بــرای زخم هــای شــاهوار مرهــم شــوند و همچنيــن از يــک فاجعه 

ــد. ــری کنن ــی جلوگي مل
معــدن بوکســيت بــا برداشــت های ســه هــزار تنــی از کوه شــاهوار 
بــه  قتلــگاه درختــان اُرس بــدل شــده و معــدن کاران بــدون توجــه 
بــه ميــراث هزارســاله پوشــش گياهــی ارزشــمند منطقه درختــان را 
ــد و از ســوی ديگــر  ــه  و شــن های معــدن دفــن می کنن ــر نخال زي
ايــن فعاليــت هــای معدنــی آلودگــی آب و سرچشــمه های منطقــه 
ــا زود  ــر ي ــود دي ــرای آن نش ــری ب ــر فک ــه اگ ــردارد ک ــز در ب را ني
شــاهوار و طبيعــت بکــر آن بــرای هميشــه از بيــن خواهــد رفــت. 
ــرداری از معــدن بوکســيت در دامنه هــای شــاهوار  ــات بهره ب عملي
شــاهرود از ســال92 باهــدف تأميــن نيــاز کارخانــه آلومينــای ايران 
آغــاز شــد و اکنــون پــس از چهــار ســال تخريب هــای گســترده ای 

را در منطقــه ايجــاد کــرده اســت.
 

lمالحظات زیست محیطی شاهوار پیگیری می شود
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــمنان در گفتگ ــتان س ــرکل محيط زيســت اس مدي
ــت:  ــاهوار، گف ــه ش ــت محيطی منطق ــش زيس ــاره پاي ــر درب مه

بــدون مالحظــات  معــدن  برداشــت  تخلفــات  و  اخطارهــا 
زيســت محيطی را بــه ســازمان صنايــع و معــادن منعکــس و اعالم 
کرديــم، ايــن واحــد دارای مشــکالتی اســت و پيگيــر هســتيم تــا 
معضــالت را رفــع کنيــم، کارشناســان آب وخــاک بــرای آزمايــش 
ــی های  ــا در بررس ــده اند ت ــزام ش ــه اع ــه منطق ــی ب ــزان آلودگ مي
بعــدی بدانيــم آيــا آلودگی هــا بــر سرچشــمه تأثيــر داشــته يــا خير؟ 
کــه بــر اســاس خــود اظهــاری نتيجــه آزمايــش مثبــت بــود حــال 
بايــد ديــد در تازه تريــن بررســی ها نتايــج آزمايشــگاهی چــه 

ــد شــد. خواه
ــون  ــاس قان ــر اس ــرد: ب ــح ک ــه تصري ــر در ادام ــعلی دامنگي عباس
بحــث خــود اظهــاری معــادن را در دســتور کار قــرار داديــم 
تــا واحدهــای صنعتــی و معــادن خودشــان بــا کارشناســان 
محيط زيســت بــرای بررســی ميــزان آاليندگــی واحــد عقــد 
ــب  ــه مرات ــواردی مشــاهده شــود بالفاصل ــد و اگــر م ــرارداد کنن ق
ــن وزارت  ــی در اين بي ــرد ول ــرار گي ــيدگی ق ــورد رس ــزارش و م گ

ــد. ــام ده ــتری انج ــارت بيش ــد نظ ــز باي ــدن ني ــت و مع صنع
وی افــزود: در خصــوص معــدن ســنگ های قيمتــی دامغــان نيــز 
مخالفــت خــود را صريح اعــالم کرديــم چراکه زيســتگاه حساســی 
ــن  ــدن اي ــاد مع ــود و ايج ــوب می ش ــش محس ــر حيات وح ازنظ
زيســتگاه را تحــت تأثيــر قــرار می دهــد ولــی قــرار شــد اســتاندار 
ــد  ــورد بازدي ــه را م ــن منطق ــوط اي ــتگاه های مرب ــده دس ــا نماين ب
قــرار دهنــد تــا بــا بررســی های ميدانــی دربــاره آن تصميم گيــری 

شــود.
ــؤالی  ــه س ــخ ب ــمنان در پاس ــتان س ــت اس ــرکل محيط زيس مدي
ــم  ــاهرود ه ــرود ش ــتای ط ــراف روس ــواری اط ــه خ ــر تپ ــی ب مبن
ــوز  ــه مج ــازه هيچ گون ــه اج ــرود و لجن ــه ط ــل منطق ــزود: داخ اف
اکتشــاف و بهره بــرداری از ســوی محيط زيســت داده نشــده و 
وزارت صنايــع و معــادن هــم بــرای احــداث معــادن در ايــن منطقه 
ــه  ــق ب ــواری متعل ــه خ ــواری و تپ ــوه خ ــن ک ــف اســت و اي مخال

ــت. ــمنان نيس ــتان س ــوزه اس ح
ــژه  ــادن و به وي ــای مع ــرل فعاليت ه ــرد: کنت ــه ک ــر اضاف دامنگي
ــرار دارد و  ــت ق ــازمان محيط زيس ــتور کار س ــاش در دس ــدن ت مع
ــای  ــه در آزمايش ه ــت محيطی منطق ــای زيس ــه آلودگی ه چنانچ
ــت  ــرای محيط زيس ــت ب ــه فعالي ــود و ادام ــرز ش ــی مح تکميل
ــرای بررســی های  ــده ب ــون پرون ــق قان ــذا طب ــن باشــد ل خطرآفري

ــی خواهــد شــد. ــل مراجــع قضائ بيشــتر تحوي
 

lمخالف تخریب میراث ملی هستیم
رئيــس اداره ميــراث فرهنگــی و گردشــگری شــاهرود نيــز دربــاره 
تخريــب کــوه شــاهوار و فعاليــت معــدن بوکســيت ابــراز داشــت: 
ــی را  ــع مل ــره مناب ــه چه ــی ک ــه اقدام ــا هرگون ــازمان ب ــن س اي
ــا و  ــا موزه ه ــت تنه ــد گف ــت و باي ــف اس ــد مخال ــدوش کن مخ

ــز  ــا حائ ــرای م ــاکان ب ــده از ني ــای مان ــار به ج ــتی و آث صنايع دس
اهميــت نيســت بلکــه دراين بيــن منابــع ملــی ارزشــمندی وجــود 

ــه آن هــا توجــه شــود. ــد ب دارد کــه باي
حميدرضــا حســنی در ادامــه تصريــح کــرد: احــداث جــاده جنــگل 
ــاش  ــدن ت ــوز و مع ــدون مج ــرود ب ــه های ط ــردن ماس ــر، ب اب
ــرای  ــدت ب ــی به ش ــراث فرهنگ ــه مي ــت ک ــواردی اس ــه م ازجمل
آن حســاس اســت چراکــه ميــراث ملــی بــرای کشــور محســوب 

ــرد. ــت ک ــت و صيان ــد از آن حفاظ ــه باي ــوند ک می ش
وی افــزود: بــا توجــه بــه اينکــه شــاهوار ســاالنه هــزاران کوهنــورد 
را از اقصــی نقــاط کشــور به ســوی خــود معطــوف می کنــد طــرح 
ــراث  ــدا موردتوجــه ســازمان مي ــاش از ابت گردشــگری روســتای ت
فرهنگــی و گردشــگری بــود امــا در آن زمــان هيچ گونــه همــکاری 
ــاال به خوبــی  ــه موفــق قلعــه ب صــورت نگرفــت درحالی کــه تجرب
نشــان داد کــه شــاهرود از قابليت هــای مطلوبــی در حــوزه 

گردشــگری برخــوردار اســت کــه بايــد بــه آن بهــا داد.

lاحتمال خشکیدگی درختان میوه تاش وجود دارد
ــه  ــی از منطق ــه به تازگ ــران ک ــگاه ته ــتاد دانش ــناس و اس گياه ش
بازديــد داشــته اســت ابــراز داشــت: تجربــه معــدن کاوی در ايــران 
ــون  ــادن و مدف ــی مع ــرداری غيراصول ــان داد بهره ب ــی نش به خوب
کــردن پوشــش گياهــی ارزشــمند شــاهوار هيــچ دســتاورد مطلوبی 
بــرای منطقــه به جــز وقــوع ســيالب و آلودگــی چشــمه ها و 

ــر نخواهــد داشــت. آب هــا را در ب
ــه  ــه اينک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــه تصري ــی در ادام ــين آخان حس
باغــداری شــغل اکثريــت مــردم تــاش شــاهرود محســوب 
می شــود آســيب های ناشــی از معــدن بوکســيت آلومينــای 
تــاش باگذشــت زمــان  بــر درختــان ميــوه کــه محــل کســب وکار 
مــردم منطقــه اســت، اثرگــذار خواهــد بــود و باعــث خشــک شــدن 

درختــان نيــز می شــود.
ــده  ــاهوار پدي ــی در ش ــواری و کوه تراش ــه کوه خ ــان اينک وی بابي
غم انگيــزی اســت کــه تــا فرصــت هســت بــرای نجــات 
ــز  ــزی ج ــا چي ــدن آلومين ــت  مع ــزود: فعالي ــيد، اف ــد کوش آن باي
تخريــب محيط زيســت و منابــع ملــی نيســت ايــن منطقــه مأمــن 
ــگ  ــوه ای و پلن ــرس قه ــه خ ــوی ازجمل ــی و ق ــش غن حيات وح
ــا ادامــه فعاليــت تنهــا ارزش هــای  نيــز محســوب می شــود کــه ب
زيســت محيطی کــوه شــاهوار دســت خوش آســيب خواهــد شــد.

 
lسرعت بروز فاجعه ملی در شاهوار زیاد است

ــو  ــز در گفتگ ــاهرود ني ــت ش ــت از محيط زيس ــتاد حفاظ ــر س دبي
بــا خبرنــگار مهــر ضمن بيــان اينکــه ســرعت ويرانگــری در کــوه 
ــراز داشــت:  ــده اســت، اب ــده و نگران کنن ــيار خيره کنن ــاهوار بس ش
زمانــی يــک پــروژه مطلــوب عمرانــی می خواهــد بــه بهره بــرداری 
برســد ســال ها طــول می کشــد و ايــن جــای بســی تأســف اســت 
ــم،  ــت می کني ــيخته حرک ــورت افسارگس ــا به ص ــه در تخريب ه ک
ــر  ــی و فرات يــک مجموعــه کــه بيشــتر فعاليت هــای آن غيرقانون
ــوی  ــده ای به س ــرعت خيره کنن ــن س ــا چني ــت ب ــا اس از مجوزه

ــکافد. ــوه را می ش ــری، ک ويرانگ
اميرحســين وليــان بــا بيــان اينکــه ســرعت وقوع ايــن فاجعــه ملی 
زيــاد اســت، ادامــه داد: روز باليــای طبيعــی همــه مســئوالن ادارات 
ــد  ــش می برن ــود را پي ــای خ ــش برنامه ه ــعار و هماي ــا ش ــا ب تنه
ــرای  ــه ب ــم زمين ــر می تواني ــن بدت ــا از اي ــت آي ــؤال اينجاس و س
وقــوع ســيل فراهــم کنيــم؟ از ارتفــاع ســه هــزار و 400متــری کوه 
شــاهوار بدتريــن زمينــه را بــرای ســيل مخــرب ايجادشــده اســت 

تمدن چند هزارساله در 
معرض نابودی قرار گرفت/ 

شاهوار  به خاک نشست
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ــه اتمــام  ــی متوجــه ايــن موضــوع خواهيــم شــد کــه کار ب و زمان
ــا،  ــدن آلومين ــی مع ــرداری غيراصول ــار بهره ب ــار زيان ب رســيده و آث

روســتای تــاش را دســتخوش حــوادث تلــخ کــرده اســت.
وی افــزود: آيــا معــدن آلومينــا يک بيابــان زايــی در دل کوهســتان 
نيســت؟ و ســکوت مســئوالن درواقــع حرکــت در راســتای 
بيابان زايــی محســوب می شــود، فعاليــت افسارگســيخته معــدن از 
بيــن رفتــن پوشــش گياهــی منطقــه، درختــان ارس مدفون شــده، 
وجــود گردوخــاک در منطقــه آلودگــی چشــمه های آب را در بــردارد 
ــان  ــک بياب ــا ي ــاهوار تنه ــوه ش ــدان دور از ک ــده نه چن ــه در آين ک

ويــران باقــی خواهــد گذاشــت.
دبيــر ســتاد حفاظــت از طبيعــت شــاهرود ضمــن تأکيــد بــر اينکــه 
تمــدن چنــد هزارســاله ايــن شهرســتان از چشــمه های آب شــاهوار 
ــن  ــدن چندي ــن تم ــد از اي ــت: باي ــراز داش ــرد، اب ــأ می گي سرمنش
ــوان  ــر نيســت و می ت ــم دي ــوز ه ــم، هن ــداری کني ــاله پاس هزارس
جلــوی پيــش روی تخريب هــا را گرفــت و بايــد گفــت ايــن حجــم 
تخريــب بســيار فراتــر از آن اســت کــه يــک ســمن يــا نهــاد بتواند 
ــی و جهــادی همــه  ــزم مل ــد و ع ــده آن برآي ــی از عه به تنهاي
ــرای  ــر ب ــک يکديگ ــا کم ــم ب ــا بتواني ــد ت ــئوالن را می طلب مس

ــم. نجــات شــاهوار تــالش کني

lقیمــت هــر تــن آلومینــا تولیــدی داخــل از قیمــت 
جهانــی بســیار باالتــر اســت

ــز  ــت ني ــط زيس ــتدار محي ــوردی و دوس ــيون کوهن ــی فدراس مرب
ــرداری از معــدن بوکســيت  ــا توضيحاتــی پيرامــون نحــوه بهره ب ب
ــت:  ــراز داش ــر، اب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــاهرود در گفتگ ــاهوار ش ش
کارخانــه آلومينــا جاجــرم در ابتــدا بــر ايــن مبنــا ســاخته شــد کــه 
ســنگ بوکســيت را تبديــل بــه آلومينــا و درنهايــت بــه آلومينيــوم 
تبديــل شــود کــه در ارتبــاط بــا ايــن مجموعــه بايــد گفــت ســنگ 
ــود  ــتاده می ش ــرم فرس ــه جاج ــاهوار ب ــای ش ــيت از کوه ه بوکس
کــه بنــا بــه گفتــه مســئوالن معــدن تنهــا بــا ذخيــره 35ميليــون 
تــن آلومينــا بهره بــرداری معــادن توجيــه اقتصــادی خواهد داشــت 
ــرآورد می شــود کــه معــدن شــاهوار حــدود پنــج ميليــون تــن  و ب

ذخيــره آلومينــا داشــته باشــد.
ــم  ــاهده می کني ــفانه مش ــه متأس ــان اينک ــا بي ــان ب ــا ولي عليرض
ــود؛  ــت نمی ش ــا رعاي ــز در اينج ــدن کاری ني ــول مع ــی اص حت
ــار  ــدی تلنب ــع صددرص ــت و مرات ــد در طبيع ــا نباي ــرريز واريزه س
شــود و ايــن باعــث آلودگــی چشــمه های آبــی می شــود، تصريــح 
کــرد: متأســفانه رگــه بوکســيت ماننــد زغال ســنگ نيســت کــه در 
ــذا  دل زميــن رخ دهــد بلکــه به صــورت روکار صــورت می گيــرد ل
ــت  ــوه برداش ــاق ک ــنگ را از اعم ــه س ــت ک ــه نيس مقرون به صرف
ــد. ــترده تر می کن ــا را گس ــطح تخريب ه ــر س ــن ام ــد و همي کنن

وی افــزود: همــه دنيــا آلومنيــا را از توليدکننده هــای بــزرگ ماننــد 
ــادی  ــت اقتص ــه عل ــی آن را ب ــد و کس ــتراليا می خرن ــه و اس گين
ــای  ــا هزينه ه ــه ب ــک کارخان ــه ي ــد چراک ــد نمی کن ــودن، تولي نب
ســنگين احــداث و بعــد از اتمــام رگه هــای معدنــی تعطيــل 
ــد  ــارس مانن ــيه خليج ف ــورهای حاش ــون کش ــود و هم اکن می ش
ــد  ــد و 10درص ــد کردن ــا را پيش خري ــد آلومين ــال تولي ــر 20س قط

ــد. ــد می کنن ــتغال تولي ــاد اش ــا ايج ــا را ب ــوم دني آلوميني
ــه  ــرض آنک ــه ف ــه ب ــان اينک ــوردی بابي ــيون کوهن ــی فدراس مرب
ــت  ــام برســد درنهاي ــه اتم ــا در کشــور ب ــی آلومين ــای معدن رگه ه
بايــد مقــدار مــورد نيــاز بــه کشــور وارد شــود، ابــراز داشــت: بعــد از 
اتمــام معــادن ســنگ بوکســيت بايــد از طريــق کشــتی و بندرهای 
جنوبــی ايــران بــه جاجــرم حمــل شــود کــه درواقــع غيراقتصــادی 
اســت و يکــی از مســئوالن نيــز يــک ســال پيــش اعــالم کــرده 
بــود کــه قيمــت هــر تــن آلومينــا توليــدی از قيمــت جهانی بســيار 

باالتــر اســت.
 

lخرس قهوه ای ایرانی در خطر است
ــدن  ــر مع ــاره تأثي ــز درب رئيــس ســابق محيط زيســت شــاهرود ني
ــه يکــی از  ــن منطق ــت: اي ــاهوار، گف ــه ش ــر حيات وحــش منطق ب
زيســتگاه های اصلــی خــرس قهــوه ای بــه شــمار مــی رود کــه آثــار 

ــل  ــن مح ــااًل از اي ــرس احتم ــد خ ــان می ده ــده نش ــای مان به ج
ــيله  ــه وس ــات ب ــش در ارتفاع ــوچ و مي ــوان ق ــا می ت ــه و تنه رفت
ــان اســت زيســتگاه  ــی چيــزی کــه عي ــد ول دوربيــن شــکاری دي

و رويشــگاه بايــد حفــظ شــود.
محمــود جاللــی ادامــه داد: زيســتگاه شــاهوار به هم خــورده 
اســت و احتمــال کــوچ حيات وحــش وجــود دارد اگــر از زيســتگاه 
صيانــت و 10 ســال منطقــه را حفاظــت کنيــم احتمــال برگشــت 
ــوان  ــه هــم خــورد نمی ت ــی ب ــن زمان ــی زمي آن هــا وجــود دارد ول
کاری انجــام داد آيــا اگــر روی آســفالت بــذر گنــدم بپاشــيم ســبز 

خواهــد شــد؟
وی افــزود: مشــکالت زيســتی بســياری بــرای منطقــه ايجادشــده 
اســت عــدم تعــادل زيســتی در منطقــه آســيب های زيــادی 
را در بــردارد و بايــد پرســيد چــرا برخــوردی بــا آن نمی شــود 
ــا  ــن تخريب ه ــفانه در اي ــد و متأس ــن رفتن ــمه ها از بي ــر چش اکث

ــد. ــار کردن ــکوت اختي ــا س ــئوالن تنه مس

lنقض قانون توسط پیمانکاران معدن بوکسیت
ــی  ــه پرسش ــخ ب ــاهرود در پاس ــت ش ــابق محيط زيس ــس س رئي
ــه  ــدن گرفت ــش روی مع ــوی پي ــر اآلن جل ــه اگ ــر اينک ــی ب مبن
ــت  ــه آن حال ــک ب ــا نزدي ــد ت ــول می کش ــال ط ــد س ــود چن ش

ــادل  ــه نحــوی تع ــراز داشــت: متأســفانه ب ــی خــود برســد؟، اب قبل
ــران  ــکان جب ــمت ها ام ــی قس ــه در برخ ــورده ک ــن برهم خ زمي
بهره بــرداری  معــدن  زمانــی  نــدارد  وجــود  به هيچ وجــه 
می شــود قبــل از شــروع کار تعهــد گرفتــه می شــود کــه تــا پايــان 
بهره بــرداری طبيعــت را بــه وضــع قبلــی بازگرداننــد و يــا خســارت 
پرداخــت کننــد کــه متأســفانه نقــض قانــون بــه شــکل آشــکاری 

ــورد. ــم می خ ــه چش ب
جاللــی ادامــه داد: پيمانــکاران بايــد راه هــای فرعــی ايجادشــده را 
ــد و  ــم کنن ــده را ک ــيب های ايجادش ــکاری ش ــا درخت ــدود و ب مس
اقداماتــی صــورت دهنــد کــه ســيالب ايجــاد نشــود ايــن حالــت 
لجام گســيخته موقــع بهره بــرداری معــدن شــاهوار درســت ماننــد 
فــردی اســت کــه می خواهــد يک چيــزی را بــردارد و دقــت 

ــد. ــی ران ــش م ــود را پي ــب کار خ ــا تخري ــا ب ــد و تنه نمی کن
وی افـزود: متأسـفانه قوانيـن معـدن داری را نه تنهـا پيمانـکاران 
بلکـه مسـئوالن نيـز هـم رعايـت نکردنـد جـاده عريض نشـان 
نيـز  شـاهوار  آن سـوی  تـا  بوکسـيت  رگه هـای  ايـن  می دهـد 
ادامـه دارد و از هزينه هـای انجام شـده چنيـن بـه نظـر می رسـد 
بهره بـرداری بـرای کل منطقـه شـاهوار صـورت گرفتـه باشـد 
اسـاس کار نشـان می دهـد کـه جاهـای بيشـتری را پيمانـکاران 

مدنظـر قراردادنـد.

lدغدغه منــدی نســبت بــه محیــط زیســت در 
ــدارد ــود ن ــئوالن وج مس

يــک فعــال محيط زيســت نيــز بابيــان اينکــه رگه هــای معدنــی در 
شــاهوار شــاهرود به صــورت مارپيــچ تــا خــود ارتفــاع وجــود دارد و 
اگــر بخواهنــد بــا ايــن رونــد مســير را طــی کننــد و بــه قله برســند 
چــه چيــزی از شــاهوار باقــی خواهنــد مانــد، ابــراز داشــت: چهــار 
ــا بــه رگه هــای بوکســيت  ضلــع را بايــد معــدن کاران بشــکافند ت
برســند و هميــن امــر تخريــب را چنديــن برابــر می کنــد،  شــاهوار 
بزرگ تريــن قلــه البــرز شــرقی و يکــی از مکان هايــی کــه 
کوهنــوردان کشــور بايــد بــا صعــود از آن آمادگــی الزم را بــرای قله 

دماونــد کســب کننــد.
محســن ابراهيمــی در ادامــه تصريــح کــرد: زمانــی تــا ارتفــاع ســه 
ــی  ــرد جذابيت ــا ماشــين طــی ک ــوان ب ــری را می ت ــزار و 400مت ه
بــرای کوهنــوردان وجــود نخواهــد داشــت لــذا ايــن نگرانــی وجــود 
ــز  ــی ري ــای زيرزمين ــاخه های آب ه ــی سرش ــا جابه جاي ــه ب دارد ک
ــی  ــنگين به راحت ــزات س ــيليس و فل ــامل س ــمی ش ــای س گرده
وارد آب هــای زيرزمينــی و آب شــرب منطقــه شــود و اين هــا 

ضررهايــی اســت کــه در آينــده عيــان خواهــد شــد.
ــود  ــده وج ــر ثبت ش ــاژ و  دفات ــبه تن ــد محاس ــزود: باي وی اف
چنيــن   شــاهد  معــدن  در  درصورتی کــه  باشــند  داشــته 

ــمان  ــئوالن چش ــرا مس ــيد چ ــد پرس ــم و باي ــی نبودي موضوع
ــته اند؛ در  ــاهوار بس ــود در ش ــکالت موج ــه روی مش ــود را ب خ
ــری  ــای ديگ ــه  چيزه ــه دغدغ ــم ک ــی می کني ــه ای زندگ جامع
ــه در  ــت ک ــوب نيس ــدان مطل ــت، چن ــت اس ــر از محيط زيس غي
ترکيــه شــش هــزار ســمن وجــود داشــته باشــد و در ايــران 180 
ــت محيطی  ــا کار زيس ــد آن ه ــه  85درص ــده ک ــمن ثبت ش س
شــاخص های  می دهنــد،  انجــام  تک محــوری   به صــورت 
ــه  ــه هم ــت چراک ــتر اس ــران بيش ــه از اي ــت محيطی ترکي زيس
ــا  ــد ام ــه دارن ــه مســائل زيســت محيطی دغدغ ــردم نســبت ب م
ــد  ــذا باي ــده ل ــاد نش ــوز ايج ــا هن ــئوالن م ــس در مس ــن ح اي
بــا شفاف ســازی، ايجــاد مســئوليت و دغدغه منــد کــردن 
ــای  ــن خطاه ــت از اي ــائل محيط زيس ــون مس ــئوالن پيرام مس
ــد در  ــد گتون ــه س ــا تجرب ــم ت ــری کني ــت جلوگي غيرقابل برگش

ــود. ــرار نش ــاهوار تک ــوه ش ک
شــاهوار روزهــای ســختی را در کــش و قــوس يــک فاجعــه ملــی 
مــی گذرانــد امــروز ســمن هــای محيــط زيســتی و رســانه هايــی 
چــون خبرگــزاری مهــر، ايــن فاجعــه ملــی را متذکــر مــی شــود اما 
اگــر خــواب هــای نــا ســبز مســئوالن مــان ادامــه يابــد شــاهوار نيز 
بــه سرنوشــت تــاالب هــای ايــران دچــار مــی شــود تــا آن زمــان 

تنهــا بايــد نشســت و منتظــر مانــد.
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میـراث ایــران

 نخســتین شــهر خشــتی جهــان، دومین 
بزرگ تریــن  دنیــا،  تاریخــی  شــهر 
ــت  ــا صف ــان و ده ه ــی جه ــت تاریخ باف
ــزد  ــی ی ــت تاریخ ــی باف ــر، ویژگ دیگ
ــر  ــه ه ــه ای ک ــت، منطق ــاله اس ۷00 س
خشــت آن بــا فکــر و خالقیــت روی هم 

گذاشته شــده اســت.

ــای  ــد، مناره ه ــای بلن ــی، ديواره ــتی کنان کاه گل ــای آش کوچه ه
ســر بــه فلــک کشــيده، کاشــی کاری های منحصربه فــرد، ســاباط، 
درهــای چوبــی، بــازار و تيمچــه، حمام هــای ســنتی، آب انبارهــای 
ــای  ــتی، طارمی ه ــنگفرش های خش ــر، س ــری، بادگي ــد بادگي چن
چوبــی، حســينيه، خانقــاه، مدرســه و .... همــه آن چيــزی اســت که 
بــا گــذر از کوچه پس کوچه هــای بافــت تاريخــی يــزد بــه زيبايــی 

ــورد. ــه چشــم می خ ب
طــی مســيری کوتــاه در بافــت تاريخــی يــزد همــه ايــن زيبايی هــا 
يکجــا مقابــل چشــمان جســت وجوگر افــرادی قــرار می گيــرد کــه 
ــدم  ــان، ق ــتی جه ــهر خش ــتين ش ــای نخس در کوچه پس کوچه ه

ــد. در مســير تاريــخ می گذارن
ــودش  ــرای خ ــان ب ــتی جه ــهر خش ــتين ش ــکل گيری نخس ش
داســتانی دارد، شــهری کــه معمــاران چيره دســت و خوش فکــر در 
يــک گســتره جغرافيايــی وســيع، تنهــا 700 هکتــار آن را برگزيدند 
ــار در  ــن دي ــردم اي ــا م ــد ت ــگفتی آفريدن ــاحت، ش ــن مس و در اي
خانه هــای کاهگلــی بياســايند و ســرما و گرمــای کويــر را بــه مــدد 

ــد. ــر بگذارن ــی پشــت س ــازه های خشــت و گل س
بــر اســاس روايــات تاريخــی، چهــار مجموعه مهــم بافــت تاريخی 

يــزد بــه دســتور فــردی بــه نــام ســيد شــمس الدين بنــا نهاده شــد.
ــود،  ــز ب ســيد شــمس الدين کــه در زمــان ايلخانيــان کالنتــر تبري
نقشــه های چهــار مجموعــه تاريخــی بــا فضاهايــی شــامل 
مســجد، حمــام، خانقــاه، مدرســه، بــازار و ... را بــه همــراه معمــاران 
چيره دســت آن زمــان بــه يــزد فرســتاد تــا کار احــداث را آغــاز کنند 
و مردمــان يــزد نيــز در کنــار ايــن مجموعه هــا خانه هــای خــود را 
بنــا کردنــد تــا امــروز مجموعــه ای وســيع و ارزشــمند بــه نــام بافت 

تاريخــی يــزد، ميراثــی پرافتخــار از 700 ســال پيــش باشــد.
ــزد البتــه گســتره ای بســيار وســيع تر  بافــت تاريخــی و قديمــی ي
ــا آنچــه دارای ارزش تاريخــی اســت حــدود  ــار دارد ام از 700 هکت
740 هکتــار و آنچــه از تغييــر و تخريــب مصــون مانده حــدود 200 

هکتــار اســت.
محلــه مســجد جامــع، محلــه بــرج و بــاروی آل مظفــر، محــدوده 
ــر )ع(،  ــزاده جعف ــه امام ــاق، محل ــه اميرچخم ــان، محل ــازار خ ب
ــت  ــی از باف ــتی ها و .... بخش هاي ــه زرتش ــرج، محل ــر ب ــه پي محل
ــده  ــزد اســت کــه هــر يــک از ايــن محله هــا در بردارن تاريخــی ي
مجموعــه ای از حمــام، خانقــاه، مدرســه، بــازار، مســجد، حســينيه، 

ــت. ــار و ... اس آب انب
بافــت تاريخــی يــزد تنها بــه دليــل زيبايی هــای بصــری موردتوجه 
قــرار نگرفتــه بلکــه خوش فکری هايــی کــه در تک تــک عناصــر 
تشــکيل دهنده ايــن بافــت از ســازه ها گرفتــه تــا مصالــح، حضــور 

در بافــت تاريخــی يــزد را دل چســب تر می کنــد.

lاندیشــه و خالقیــت در مصالــح و ســازه های شــهر 
ــتی جهان خش

بادگيرهايــی کــه در روزهــای گــرم تابســتان های طوالنــی 
ــای  ــرف انرژی ه ــی و ص ــی محيط ــدون ذره ای آاليندگ ــر ب کوي

ــان و  ــای زن ــار تن ه ــی نث ــکای مطبوع ــروزی، خن ــوم ام مرس
مــردان ســخت کوش کويــر می کردنــد يــا ســاباط هايی کــه 
ــتن  ــرای نگاه داش ــی ب ــا حائل ــتی کنان نه تنه ــای آش در کوچه ه
ــه  ــوده ک ــی ب ــرای کوچه هاي ــايه بانی ب ــه س ــد بلک ــای بلن ديواره

ــت. ــرده اس ــوذ می ک ــتخوان نف ــز اس ــا مغ ــيد ت ــور خورش ن
ــرد داشــته و در گذشــته  ــز کارب ــه کاه گل هــا ني حتــی کاه به کاررفت
درخشــش ايــن کاه هــا معيــاری بــرای تشــخيص زمــان طلــوع و 

غــروب خورشــيد بــوده اســت.
ايــن بافــت بــا همــه ويژگی هايــش حــاال ايــن روزهــا موردتوجــه 
ــوان  ــی يونســکو به عن ــازمان جهان ــه و در س ــرار گرفت ــان ق جهاني
يــک اثــر تاريخــی جهانــی ثبت شــده اســت، اتفاقــی کــه 
ــاده  ــا افت ــد شــهر تاريخــی دني ــرای چن ــن شــايد فقــط ب پيش ازاي

ــد. باش
وقتــی رفت وآمــد گردشــگران خارجــی بــه يــزد افزايــش يافــت و 
زمانــی کــه خالقيــت آبــا و اجــداد مــا در بنا کردن شــهری خشــتی 
مــورد تحســين قــرار گرفــت، به تدريــج جرقه هــای معرفــی ايــن 
بافــت بــه همــه مــردم جهــان و دوســتداران ميــراث فرهنگــی دنيا 

زده شــد.

ــی  ــراث فرهنگ ــگاه می ــان پای ــالش کارشناس lت
ــی ــت جهان ــرای ثب ب

بافــت تاريخــی يــزد ابتــدا در ســال 84 ثبــت ملــی شــد و پــس ازآن 
صحبت هايــی از جهانی شــدن ايــن بافــت تاريخــی بــه ميــان آمد و 
اقداماتــی جســته گريخته انجــام شــد تــا اينکــه در ســال 93 پايــگاه 
ــا  ــزد تشــکيل شــد و ب ميــراث فرهنگــی در دل بافــت تاريخــی ي
ــال و متخصــص و اســاتيد دانشــگاه کار  ــان فع جمــع شــدن جوان

ــرای بافــت تاريخــی يــزد آغــاز شــد. پرونده ســازی ب
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کار در ايــن مجموعــه بســيار دشــوار بــود زيــرا همــه آنچــه از پيش 
ــن  ــه همي ــود ب ــول يونســکو نب ــود، موردقب ــه و تدوين شــده ب تهي
ــد  ــاًل جدي ــازی کام ــک پرونده س ــرای ي ــبانه روزی ب ــل کار ش دلي

آغــاز شــد.
ــت: کار  ــه گف ــن زمين ــزد در اي ــی ي ــراث فرهنگ ــگاه مي ــر پاي مدي
ــه  ــه ب ــور ارائ ــزد به منظ ــی ي ــت تاريخ ــرای باف ــازی ب پرونده س
يونســکو در شــرايطی آغــاز شــد کــه حتــی پرونــده ثبــت ملــی اين 

ــود. ــده ب ــز گم ش ــت ني باف

lحتــی یــک خــط از پرونــده ای کــه موجــود اســت، 
مربــوط بــه قبــل از ســال 93 نیســت

مجتبــی فرهمنــد بيــان کــرد: حتــی يــک خــط از پرونــده ای کــه 
موجــود اســت، مربــوط بــه قبــل از ســال 93 نيســت زيــرا مــواردی 
مدنظــر يونســکو بــود کــه الزم بــود کار جــدی و جديــدی از پايــه 

آغــاز شــود.
وی افــزود: در ايــن پايــگاه بــه مــدت دو ســال، کارشناســان دلســوز 
ــت  ــا درنهاي ــد ت ــبانه روزی کردن ــالش ش ــی ت ــچ ادعاي ــدون هي ب

بافــت تاريخــی يــزد بــه ثبــت جهانــی رســيد.
حضــور ارزيابــان يونســکو در يــزد طــی ســال گذشــته و 
ــی  ــه اندک ــی گرچ ــت تاريخ ــورد باف ــا در م ــای آن ه اظهارنظره
ترديــد در دل تالشــگران ايــن پايــگاه در مــورد ثبــت جهانــی بافت 
تاريخــی ايجــاد کــرد امــا از تــالش آن هــا ذره ای کــم نکــرد و تــا 
آخريــن لحظــه بــا همــکاری ســازمان ميــراث فرهنگــی و اداره کل 
ميــراث فرهنگــی در اســتان يــزد، شــهرداری و ديگــر دســتگاه ها، 

ــح شــد. ــده تصحي ــع و پرون نواقــص رف
چنــد روزی مانــده بــه برگــزاری جلســه ســاالنه يونســکو، همه جــا 
ســخن از احتمــال رد پرونــده بافــت تاريخــی يــزد در يونســکو بــود 
امــا خوشــبختانه پرونــده بافــت تاريخــی يــزد بــا اکثريــت آرا ثبــت 
جهانــی شــد تــا خســتگی کار چندســاله از تــن تک تــک افــرادی 

کــه بــرای گــردآوری و تدويــن اين پرونــده از 
يک ســو و رفــع مشــکالت موجــود در بافــت 
تاريخــی از ســوی ديگــر زحمت کشــيده 
ــه  ــاله ب ــالش چندس ــده و ت ــع ش ــد، رف بودن

ثمــر بنشــيند.
نجمــه نــادری، مســئول فنــی پايــگاه ميراث 
فرهنگی يــزد نيــز از جوانــان تالشــگری بود 
کــه ســهم بســيار مهمــی در تدويــن پرونــده 

ثبــت جهانــی بافــت تاريخــی يزد داشــت.
پرونــده  ايــن  گــردآوری  مــورد  در  وی 
اظهــار داشــت: خــط بــه خــط پرونــده 
ــده و  ــه ش ــته و ترجم ــی نوش ــت تاريخ باف
ــرا  ــده زي ــيده ش ــه ها کش ــک نقش تک به ت
ــزی  ــا می خواســت، چي آنچــه يونســکو از م
نبــود کــه بتــوان آن را از اقدامــات انجام شــده 
ــی  ــرا تالش هاي ــرد زي ــی ک ــته کپ در گذش

کــه پيش ازايــن انجام شــده بــود، به هيچ وجــه بــا معيارهــای 
ــود. ــق نب ــکو منطب يونس

lتهیــه کروکــی از محــدوده بافــت تاریخــی بــرای 
اولیــن بــار

نــادری بيــان کــرد: بــرای گــردآوری ايــن پرونــده، تمــام 
کتاب هــای اســتاد پيرنيــا را بررســی کرديــم و بــرای نخســتين بــار 

ــد. ــه ش ــزد تهي ــی ي ــت تاريخ ــدوده باف ــی از مح ــک کروک ي
وی تصريــح کــرد: در ايــن مطالعــات بافــت تاريخــی يــزد بــا بافت 
تاريخــی در شــهرهای اصفهــان، ســمنان، کاشــان، کرمــان، ميبد و 
بــم و شــهرهای تاريخــی برخــی کشــورها نظير يمــن، ازبکســتان، 

ليبی و ... مقايســه شــد.
نــادری ادامــه داد: در محــالت بافــت تاريخــی يــزد پايــش خانــه به 
خانــه نيــز انجــام شــد و تــالش کرديــم نظــر قديمی ترهــا و اهالی 

ســاکن در بافــت تاريخــی يــزد را نيــز جويا شــويم.
مســئول فنــی پايــگاه ميــراث فرهنگی يــزد يادآور شــد: شناســايی 
ــود کــه  ــی ب ــز از ديگــر اقدامات ــه و متروکــه ني زمين هــای مخروب
در پايــگاه ميــراث فرهنگــی يــزد انجــام شــد و گرچــه زمين هــای 
مخروبــه و متروکــه يــک نقطــه ضعــف بــه شــمار می رفــت امــا 
تــالش کرديــم در پــالن مديريــت ايــن پرونــده، هــر يــک از ايــن 
زمين هــا را ظرفيتــی بــرای بافــت تاريخــی يــزد تعريــف کنيــم و 

بعدهــا از آن بــه نفــع بافــت، بهــره بگيريــم.
وی افــزود: ابتــدا عالقه منــد بوديــم کــه همــه 700 هکتــار بافــت 
تاريخــی يــزد دارای پرونــده بــرای ثبــت جهانــی شــود امــا برخــی 
ــاق ميســر نشــود  ــن اتف ــا اي ــا ســبب شــد ت ــا و تغييره تخريب ه
ــازار در  ــدوده ب ــر و مح ــاروی آل مظف ــدوده ب ــدا مح ــن ابت بنابراي
ــر  ــه پي ــه امامــزاده جعفــر )ع(، محل ــه شــد و بعــد محل نظــر گرفت
بــرج، محلــه اميرچخمــاق و ... بــه آن اضافــه شــد و گرچــه محلــه 
ــت 200  ــا در نهاي ــد ام ــنهاد ش ــز پيش ــاد ني ــتی ها و نصرآب زرتش

هکتــار از بافــت تاريخــی يــزد بــه يونســکو معرفــی شــد و حريــم 
ايــن 200 هکتــار نيــز، کل محدوده ای اســت کــه در ســال 84 ثبت 

ملــی شــده اســت.
تالش شـبانه روزی اين تيم توانسـت خرد، خالقيت و سختکوشـی 
نيـاکان و گذشـتگان مـا را مسـتند و مصـور کنـد و در اختيـار يـک 
سـازمان جهانی قـرار دهد تـا آنها با ثبت ايـن پديده بی نظيـر، يزد را 

در مسـير توسـعه گردشـگری همراهی کنند.
امــروز بافــت تاريخــی يــزد ثبــت جهانــی شــده امــا آيــا ايــن پايان 
راه اســت يــا مســيری اســت کــه بــه تازگــی بــه ســمت پيشــرفت 

يــزد گشــوده شــده اســت؟
ــا  ــد ب ــس باي ــن پ ــزد از اي ــی ي ــت تاريخ ــد باف ــر می رس ــه نظ ب
يــک نــگاه جهانــی اداره شــود و همــه مســئوالن و مــردم در کنــار 
يکديگــر بــرای آبادانــی ايــن بافــت بــا پرهيــز از تغييــر و تخريــب 

ــد. ــدم بردارن ق
مديــرکل ميــراث فرهنگــی، صنايــع دســتی و گردشــگری اســتان 
يــزد در ايــن بــاره گفــت: همــه مــا از ايــن پــس بايــد يــک نــگاه 
جهانــی به شــهرمان داشــته باشــيم و همــه وظايف خــود را کــه در 
پــالن مديريــت پرونــده ثبــت جهانــی بافــت تاريخــی يــزد مدنظر 

قــرار گرفتــه، بــه درســتی اجــرا کنيــم.
فاطمــه دانــش يــزدی افــزود: بافــت تاريخــی يــزد حکم تســبيحی 
را دارد کــه بــرای انســجام و ســاماندهی آن همــه بايــد در کنــار هم 

ــرار گيرند. ق
وی بيــان کــرد: مســئوالن شــهری، مديــران، رســانه ها، مــردم، 
ــد  ــکيل می دهن ــبيح را تش ــن تس ــای اي ــه دانه ه ــا و ... هم بناه
و هرکــس بايــد نقــش خــود را به درســتی ايفــا کنــد و وظايــف 
ــاماندهی  ــا س ــاند ت ــام برس ــه انج ــی ب ــت تاريخ ــود را در باف خ

ــود. ــر ش امکان پذي
ــت  ــه در باف ــت ک ــن اس ــا اي ــار م ــه داد: افتخ ــزدی ادام دانش ي
ــا  تاريخــی مــا حيــات وجــود دارد، بنابرايــن بايــد تــالش کنيــم ت
کيفيــت زندگــی در ايــن بافــت افزايــش پيــدا 
کنــد کــه در ايــن مقولــه، مــردم بيــش از همه 

نقــش و مســئوليت دارنــد.
ــرايطی  ــا ش ــروز ب ــزد ام ــی ي ــت تاريخ باف
ــاکنان آن  ــار س ــته در اختي ــاوت از گذش متف
قــرار گرفتــه و بــه نظــر می رســد ايــن بافــت 
امــروز بايــد بــا ســاکنان اصيــل و بــا فرهنگ 
ــرد. ــازه بگي ــی ت ــزدی خــود جان ــت ي و اصال

بافــت تاريخــی يــزد به عنــوان يکــی از 
ــی  ــای تاريخ ــن بافت ه ــن و زنده تري زيباتري
بــا بيــش از 700 هکتــار وســعت، بزرگ تريــن 
ــه بخشــی  ــت تاريخــی جهــان اســت ک باف
ــه  ــار ک ــدود 110 هکت ــاحت ح ــا مس از آن ب
متعلــق بــه دوره ايلخانــی اســت،  18 تيرمــاه 
بــا اکثريــت آرا در يونســکو در فهرســت 

ــت رســيد. ــه ثب ــی ب ــراث جهان مي
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میـراث ایــران

  گنبــد نیلگــون ســلطانیه در دشــتی 
ــدی  ــد، گنب ــی کن ــی م ــزرگ خودنمای ب
کــه همــه نامالیمــات طبیعــی و بشــری 
را پشــت ســر گذاشــته و اســتوار بر آن 
اســت که قفــل گردشــگری را بشــکند.

ــد  ــا گنب ــا شــکوه ب ــی ب ــلطانيه بناي ــن تاريخــی س در گســتره چم
فيــروزه ای خودنمايــی مــی کنــد. بنايــی کــه روايتگــر هنــر و ذوق 
اســالمی -ايرانــی اســت تــا تاکيــدی دوبــاره بــر برتــری و اصالــت 

ــش باشــد. ــر مردمان فرهنــگ و هن
تلفيقــی از کاشــی و آجــر، بنــای باشــکوه قامــت افراشــته در دامــن 
چمــن تاريخــی ســلطانيه، عظيــم تريــن گنبــد آجــری جهان اســت 
کــه اســتوار و مســتحکم خودنمايــی مــی کنــد تــا بــار ديگــر هنــر و 

معمــاری اســالمی و ايرانــی را بــه رخ ناظــران بکشــاند.
گنبــد و ارگ عظيــم ســلطانيه روايتگــر اقتدار هنــر و معمــاری ايرانی 
ــتی  ــر دش ــاری آذری، ب ــبک معم ــمند از س ــری ارزش ــالمی، اث واس
ــه  ــگان را ب ــه هم ــروزه ای ک ــدی في ــد، گنب ــی درخش ــبز م سرس

ــی دارد. ــين وا م تحس
گنبــد ســلطانيه يــادگار ســال هــای پويايــی هنــر و معمــاری ايرانــی 
ــوالن را رام کــرد و در طــول  ــری کــه خــوی خشــن مغ اســت، هن
حکومــت ايلخانــان بنــای عظيــم گنبد ســلطانيه بــا نقــش و نگاری 
زيبــا برپــا شــد تــا يــادگاری بــر آينــدگان در ايــران و اســالمی باشــد.
نمــاد گردشــگری اســتان زنجــان را مــی تــوان در گنبــد ســلطانيه 
خالصــه کــرد، بنــای عظيــم و باشــکوه کــه بــا وجــود همــه عظمت 
و شــکوهی کــه هنــوز به جايــگاه واقعــی خــود در زمينه گردشــگری 

در کشــور نرســيده اســت.
ســلطانيه زخــم خــورده ســال هايــی اســت کــه ميــراث فرهنگــی و 
گردشــگری زنجــان بــی تفــاوت بــه هنــر و قدمــت تاريخــی ايــن 
گنبــد بــود و امروز پــس از ســالها گنبــد ســلطانيه آرام آرام بــه جايگاه 
واقعــی خــود در زمينــه جــذب گردشــگر مــی رســد هــر چنــد کــه با 

نقطــه ايــده آل خــود فاصلــه بســياری دارد.
در ايــن زمينــه اســتاندار زنجــان بــر توســعه شــهری و مبلمان شــهر 
ســلطانيه و حفــظ آن تاکيــد کــرده و گفــت: پايــه گــذاری نماهــا و 
طراحــی هــای متناســب بــا هويــت فرهنگــی شــهر در ســلطانيه بــا 

دقــت انجــام و ادامــه داشــته باشــد.
 اســداهلل درويــش اميــری اســتاندار زنجــان خواســتار همراهــی مردم 
و مســووالن ايــن شــهر بــرای حفــظ هويــت معمــاری ايــن شــهر 
ــد  ــن شــهر باي ــعه اي ــاز و توس ــاخت و س ــرد: در س ــد ک ــد و تاکي ش
دقــت زيــادی صــورت گيــرد. در نمــای ســاختمان هــای شــهر نمود 
معمــاری شــهر رعايــت شــود و طراحــی ســاختمان هــای شــاخص 
اين شــهر بــا توجــه بــه شــرايط فرهنگــی و تمدنــی آن انجام شــود.

ــورت  ــای ص ــل کاوش ه ــار 16 فص ــع و انتش lتجمی
گرفتــه در گنبــد ســلطانیه تجمیــع و منتشــر می شــود
ــع دســتی اســتان  ــراث فرهنگــی گردشــگری و صناي ــرکل مي مدي
زنجــان از تجميــع و انتشــار 16 فصــل کاوش هــای صــورت گرفتــه 
ــرار اســت کــه در ســال 96  ــر داد و گفــت: ق ــد ســلطانيه خب در گنب
موضــوع تجميــع و انتشــار ايــن 16 فصــل کاوش بــه نتيجــه برســد.
يحيــی رحمتــی افــزود: ايــن امــر خــود از بابــت خواناســازی گنبد 
ــل  ــد. 16 فص ــته باش ــد داش ــزايی می توان ــک به س ــلطانيه کم س
ــمندی را  ــای ارزش ــد ديتاه ــت و می توان ــی نيس ــدد کم کاوش ع
ــرار  ــورد تاريخچــه ســلطانيه ق ــرض قضــاوت عمــوم در م در مع

بدهــد.
وی ادامــه داد: ايــن 16 فصــل کاوش توســط دکتــر ميرفتــاح 
ــه  ــود ک ــک حســن محســوب می ش ــن ي ــده اســت و اي انجــام ش
ــاق  ــد اتف ــه می توان ــت ک ــرده اس ــری ک ــده کاری جلوگي از پراکن
خــوب در حــوزه انتشــار تحقيقــات و نتايــج حاصــل از کاوش هــای 

باستان شناســی در کشــور باشــد.
ــادی را  ــا عرصه هــای بســيار زي ــوز م ــان اينکــه هن ــا بي ــی ب رحمت

مخصوصــا در خــود ارگ داريــم کــه بايــد کاوش و خوانا شــود، گفت:  
ــد  ــد ســلطانيه می توان ــل قصــع گنب ــارو در تکمي ــرج و ب ــل ب تکمي

کمــک کنــد.
مديــرکل ميــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنايــع دســتی اســتان 
ــه خــاص را  ــد طبق ــط می توان ــزود: ديتاهــای علمــی فق زنجــان اف
مخاطــب قــرار دهــد امــا قصــه و اتفاقــات می توانــد عمــوم مــردم 

را درگيــر کنــد.
ــد،  ــی شــاخصه اصلــی دارن ــا بيــان اينکــه بناهــای مغول رحمتــی ب
گفــت: دروازه ورودی عمومــی هميشــه در جبهــه شــمالی قــرار دارد 
و ورودی خــاص در جبهــه جنوبی اســت. اگــر مجــوز کاوش و پيگرد 
و ســاماندهی را بگيريــم می توانيــم ايــن قصــه را تکميل تــر کنيــم. 
گنبــد بــه مجموعــه هــم شهرســازی و هــم معمــاری و آنچــه کــه 
بــه عنــوان آثــار انسان ســاخت در شــهر اســت بايــد شــناخته شــود.

lبــا اعتبــاری بالــغ بــر 200 میلیــون تومــان مبلمــان 
ــود ــاماندهی می ش ــلطانیه س ــط ارگ س محی

ــلطانيه،  ــهری س ــان ش ــت مبلم ــه وضعي ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
گفــت:  بــا اعتبــاری بالــغ بــر 200 ميليــون تومــان مبلمــان محيــط 
ارگ ســلطانيه ســاماندهی می شــود. مشــخصات شناســنامه همــه 

محوطه هــا درمی آيــد و نصــب می شــود.
مديــرکل ميــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنايــع دســتی اســتان 
زنجــان گفــت: بحــث نــور محوطــه تاميــن می شــود. نحــوه گردش 
گردشــگر در فضــا تعريــف می شــود کــه ايــن شــروعی اســت بــرای 
ســاماندهی ســليقه شــهری در شــهر ســلطانيه. بــرای اينکه ســليقه 
شــهری ســلطانيه را شــکل دهيــم، يــک جاهايــی مديريــت کالن را 

ــد. ــم می خواه ه
رحمتــی افــزود: معمــاری داخــل شــهر هنــوز متاثــر از زيبايــی گنبــد 
نيســت. خــود گنبد ســلطانيه يک ســبک بســيار خوبــی اســت برای 
اينکــه بتوانيــم ايــن را بــا شــهر تعميــم دهيم. شــهريت يــک منطقه 
را معمــاری ســنتی تقويــت می کنــد. اســتفاده تــک تــک از بناهــا به 

عنــوان يــک منظــر شــهری می توانــد خيلــی بــه مــا کمــک کنــد.
همچنيــن مســئول پايــگاه جهانــی گنبــد ســلطانيه گفــت: مــا چنــد 
کارگاره را فعــال کرديــم کارگاهــی کــه بــا نيروهــای خودمــان بــود. 
کوره هــای آجرپــزی را فعــال کرديــم تــا در واقــع مصالــح خــود گنبد 
را تاميــن کنيــم. االن هــم مــا طــرح ويــژه را پيگيــری کرديــم کــه 
قــراردادش احتمــاال تــا پايــان امســال يــا نهايتــا فروردين مــاه بســته 
ــم  ــلطانيه فراه ــد س ــژه گنب ــرح وي ــرارداد ط ــات ق ــود. مقدم می ش

شــده اســت.
دکتــر ميــر موســی انيــران هــم افــزود: طــرح ويــژه در واقــع همــان 
ــعی  ــت. س ــی اس ــای تاريخ ــرد بافت ه ــا رويک ــی ب ــرح تفصيل ط
کرديــم طــرح ويــژه را طــوری تعييــن کنيــم کــه گنبــد ســلطانيه را 
در مجمــوع شــهر ســلطانيه ببيننــد. اشــکاالتی در قــرارداد تفصيلــی 
ــی مســير درســت را  ــود کــه دســت اندرکاران شــهر و اســتان خيل ب
ــکار و مســير درســت  ــک راه ــا ي ــه م ــود ک ــاز ب ــتند و ني نمی دانس
ــم  ــی کن ــن طــرح فکــر م ــه اي ــم ک ــرای آن شــهر طراحــی کني ب

ــد. ــخ گو باش پاس
وی ادامــه داد: گنبــد ســلطانيه خصوصيــات و کاردکردهــای خــاص 
خــود را دارد و ايــن نــوع ســاخت و معمــاری در دنيــا بی نظيــر اســت.

ــت  ــه صحب ــئوالن مربوط ــا مس ــژه ب ــرح وي ــزود: در ط ــران اف اني
ــول  ــلطانيه در ط ــود. س ــهر نب ــه ش ــدود ب ــن مح ــر م ــم، نظ کردي
ســال ها ايــن طرحــی را بــه خــود ديــده و نمــی تــوان گفــت فقــط 
محــدود بــه شــهر ســلطانيه اســت. از دوســتانی کــه در ايــن مســير 
حرکــت می کننــد درخواســت داريــم منابــع را تاميــن کننــد تــا ايــن 
را بــه بناهايــی کــه در اطــراف گنبد هســتند ربــط دهيم و پيوســتگی 

را اعمــال کنيــم.
ــامل  ــه ش ــم ک ــرا کني ــه را اج ــن مجموع ــتگی در اي ــد پيوس باي
ــد  ــی عالقه من ــا کس ــت و گوي ــی اس ــن کاش ــاه بالغی، مالحس ش
نيســت آن را ببينــد کــه در نظــر داشــتيم يــک ارتبــاط منطقــی ميان 

ــا گنبــد ايجــاد کنيــم آن ب
مســئول پايــگاه جهانــی گنبــد ســلطانيه گفــت: بايــد پيوســتگی در 
ــم کــه شــامل شــاه بالغی، مالحســن  ــن مجموعــه را اجــرا کني اي
ــوم واقــع شــده و کســی عالقه منــد نيســت آن را  کاشــی کــه مظل
ببينــد کــه در نظــر داشــتيم يــک ارتبــاط منطقــی بــا گنبــد ايجــاد 
ــا گنبــد ســلطانيه  کنيــم. يــک محــور گردشــگری از شــاه بالغی ت

شــروع شــود.
ــه جــای 10  انيــران افــزود: هــدف مــا ايــن اســت کــه گردشــگر ب
ســاعت يــک شــبانه روز در اينجــا بمانــد و ايــن اتفاقــات اســت کــه 
باعــث مانــدگاری گردشــگر خواهــد شــد. تــا محــور گردشــگری را 
ــدگاری گردشــگر افزايــش پيــدا  در ايــن مــکان ايجــاد نکنيــم، مان

نخواهــد کــرد.
مســئول پايــگاه جهانــی گنبــد ســلطانيه بــا بيــان اينکــه با توجــه به 
وجــود مجموعــه جهانــی گنبــد ســلطانيه، طــرح ويــژه ايــن شــهر 
ــورد  ــی شــهر ســلطانيه م ــزود: طــرح تفصيل اجــرا خواهــد شــد، اف
توجــه مســئوالن شــهری بــوده کــه ايــن طــرح رونــد مشــخصی 

همه ناگفته های سلطانیه در ۱۶ فصل کاوش
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نداشــته و بايــد طــرح ويــژه بــرای ايــن شــهر اجرايــی شــود.
انيــران ادامــه داد: طــرح ويــژه ســلطانيه بــر اســاس طــرح  بافت های 
تاريخــی اجــرا خواهــد شــد و دســتگاه های مختلــف اجرايــی 
ــراث  ــهرداری، مي ــکن، ش ــاد مس ــازی، بني ــون راه و شهرس همچ
ــد  ــی گنب ــگاه جهان ــگری، پاي ــتی و گردش ــع دس ــی، صناي فرهنگ
ســلطانيه و ... در اجــرای ايــن طــرح همــکاری و مشــارکت خواهنــد 

ــت. داش
وی ادامــه داد: گنبــد ســلطانيه بايــد تــا االن شــهر را منتفــع می کرد و 
گردشــگر مــی آورد. دوســتانی کــه در شــهر ســلطانيه هســتند بعضی 
از مراســم، اتفاقــات و ... در گنبــد برگــزار می شــد. ارتباطــی کــه بيــن 
شــهر ســلطانيه و شــهر زنجان باشــد شــکل نگرفته اســت. دوســتان 

اســتانداری بايــد برخــی از جلســات خــود را در گنبد برگــزار کنند.

ــردن  ــع ک ــتای منتف ــلطانیه در راس ــژه س ــرح وی lط
ــلطانیه ــردم س م

مســئول پايــگاه جهانــی گنبــد ســلطانيه بــا بيــان اينکــه طــرح ويژه 
ســلطانيه در راســتای منتفــع کــردن مــردم ســلطانيه بــا اســتفاده از 
ــا در  ــدف م ــت: ه ــه اســت، گف ــن منطق ــود در اي ــی موج جاذبه هاي
راســتای توانمنــد کــردن گنبــد ســلطانيه اســت. در مســيری حرکت 
ــم  ــد کني ــه را توانمن ــن منطق ــردم اي ــد و م ــن گنب ــم کــه اي می کني
و دلبســتگی افــرادی کــه در ايــن شــهر هســتند را نســبت بــه ايــن 
گنبــد بيشــتر کنيــم و هــر چقــدر ايــن اخــوت را بيشــتر کنيــم حتمــا 

گنبــد ســلطانيه مســير درســت خــود را طــی خواهــد کــرد.
ــت  ــن اس ــتيم اي ــر آن هس ــه پيگي ــی ک ــه داد: کار بزرگ وی ادام
کــه مجــوزی را از پژوهشــگاه بــرای پيگــرد ضلــع جنوبــی گنبــد 
ســلطانيه بگيريــم کــه هنــوز خوانــا نيســت. بــرای بــرج و بــاروی 

ارگ، در واقــع حصــار کامــل مجموعــه را نداريــم و نيــاز اســت که 
پيگــردی شــکل بگيــرد نــه حفــاری. پيگــردی کاری اســت کــه 
ــرج و  ــی ب ــا مســير پ ــاختمان ي ــی س ــردن پ ــرای مشــخص ک ب

ــرد. ــکل می گي ــارو ش ب
ــت  ــزود: کارگاه مرم ــلطانيه اف ــد س ــی گنب ــگاه جهان ــئول پاي مس
ــر  ــا اواخ ــت ام ــال اس ــم فع ــد ه ــام عي ــا در اي ــا حتم ــات م تزئين
ــرج  ــرای ب ــنگ ها ب ــم. س ــروع می کني ــردی را ش ــاه پيگ فروردين م
و بــارو تاميــن شــده و ســنگ تراش و اســتادکار هــم داريم و بخشــی 
نيــاز اســت کــه يــک ســری دســتگاه ها را تاميــن کنيــم و ســپس 
شــروع خواهيــم کــرد بــرای بازســازی بــرج و بــاروی ضلــع جنوبــی 
و يــک بــرج هــم در ضلــع شــمال شــرقی کــه آن هــم نيــاز اســت 

کــه تکميــل شــود.
ــد ايســتا اســت و در گذشــته مرمت هــای  ــزود: خــود گنب ــران اف اني
ــام  ــی انج ــازی خاص ــده و مقاوم س ــام ش ــد انج ــی روی گنب خاص
ــد را  ــد و گنب ــاص آمدن ــای خ ــا نرم افزاره ــری ب ــک س ــده و ي ش
ــرزه  ــر زمين ل ــد در براب ــه گنب ــان داده ک ــد و نش ــازی کردن مدل س
ــد آجــری اســت و پيوســته ســاخته شــده  ــاوم اســت. خــود گنب مق
ــم در  ــازی ه ــت و سبک س ــوار اس ــرض دي ــر ع ــدود 10 مت و ح
گذشــته های خيلــی دور انجــام شــده و مقاومــت ســاختمان در برابــر 

ــن کــرده اســت. ــرزه تضمي ــن ل زمي
ــاری  ــل حف ــی 16 فص ــی وقت ــای قديم ــت: در بافت ه ــران گف اني
ــيم و  ــته باش ــناختی داش ــه باستان ش ــه نقش ــت ک ــاز اس ــم ني کردي
ــه مــا نشــان  ايــن نقشــه ای اســت کــه فضاهــای کاوش شــده را ب
دهــد. مــا بــر اســاس آن فضاهــا مســيرهای ديگــر کاوش را تعييــن 
ــکل  ــازمان ش ــرف س ــه از ط ــی ک ــال 80 کاوش هاي ــم. س می کني

ــت. ــيده اس ــام رس ــه اتم ــت ب می گرف

خانه های مسافر در سلطانیه ایجاد می شود
فرمانــدار ســلطانيه هــم در زمينــه بحث رونق گردشــگری ســلطانيه 
ــی  ــاد م ــلطانيه ايج ــافر در س ــای مس ــه ه ــه خان ــالم اينک ــا اع ب
شــود، گفــت: بهــره گيــری از منــازل بخــش خصوصــی درجهــت 
ــگری از  ــای گردش ــوئيت ه ــب س ــگران، درقال ــه گردش ــه ب ارائ
جملــه راهکارهــای پيشــبرنده و کــم هزينــه بــرای ارتقــای ســطح 

ــگاه گردشــگری اســت. ــه لحــاظ جاي شهرســتان ســلطانيه، ب
پرويــز خالقــی افــزود:  يکــی از فوائــد ايــن طرح را اســتفاده مســتقيم 
مــردم شهرســتان، از درآمدهــای حاصــل از گردشــگری و بــه عبارتی 
افزايــش درآمــد ســرانه خانوارهــا در مقولــه گردشــگری عنــوان کرد.

تحقــق طــرح خانــه هــای مســافر در ســلطانيه و بــه هدف رســاندن 
مســير ايــن طــرح موجــب خواهــد گشــت تــا بــه نوعــی تــدارکات 
الزم بــرای جــذب ســرمايه گــذار درجهــت احــداث هتــل و مجموعه 

اقامتــی در ايــن شهرســتان فراهــم شــود
وی بــا بيــان ميــزان تأثيرگــذاری امــر اســتفاده از تمامــی ظرفيت ها 
در راســتای تحقــق اهــداف کوتــاه و بلنــد مــدت، گفت: تحقــق طرح 
خانــه هــای مســافر در ســلطانيه و بــه هــدف رســاندن مســير ايــن 
ــه نوعــی تــدارکات الزم بــرای  ــا ب طــرح موجــب خواهــد گشــت ت
جــذب ســرمايه گــذار درجهت احــداث هتــل و مجموعــه اقامتــی در 
ايــن شهرســتان فراهــم گــردد، چراکــه بــه بــار نشســتن ايــن طــرح 
موجــب افزايــش ميــزان گردشــگران و بدنبــال آن ايجــاد جذبــه در 

منطقــه بــرای ســرمايه گــذاری را در پــی خواهــد داشــت.
خالقــی  گفــت: طــرح خانــه مســافر مــی توانــد درقالــب ســايت و يــا 
وبــالگ اينترنتــی در اختيــار عموم قــرار گرفته و بــا درج اســامی خانه 
هــای مســافر، تصاويــری از ايــن منــازل و تشــريح تصويــری ميزان 
ــل  ــا قب ــه گردشــگران داده شــود ت ــکان ب ــن ام ــات آن و ... اي امکان
از عزيمــت بــه شهرســتان، نســبت بــه تعييــن محــل اقامــت خــود، 
اقــدام نماينــد و در ادامــه نيــز پاييــن بــودن هزينــه ايــن نــوع اقامــت 
هــا را يکــی از داليــل اميــدوار کننــده بــرای شــکل گيــری اهــداف 

آن قلمــداد ســاخت.
خالقــی از مديــر کل ميــراث فرهنگــی اســتان خواســت تــا پــس از 
معرفــی تعــدادی از منــازل ســلطانيه از ســوی کميتــه فنــی بــه اداره 
ــع دســتی و گردشــگری اســتان، کــه  ــراث فرهنگــی، صناي کل مي
صالحيــت الزمــه را از ديــد کميته فنــی دارند، اين دســته از منــازل را 
مــورد بررســی قــرار داده و در اين بــاره همچنين خواســت تــا آن اداره 
کل نســبت بــه اعطــای مجــوز مربوطــه بــه منــازل تأييــد شــده و 
همچنيــن اعطــای تســهيالت جهــت افزايــش ارتقای ســطح کيفی 

ايــن دســته از منــازل بــرای ايــن طــرح درنظــر گرفتــه شــود.
ــتان  ــای گردشــگری در شهرس ــر ســاخت ه ــی شــک ايجــاد زي ب
ســلطانيه بخصــوص در محــدوده شــهر تاريخی ســلطانيه مــی تواند 
نقــش مهمــی در اقتصــاد منطقــه داشــته و روند توســعه شهرســتان 
را ســرعت دهــد. شهرســتان تــازه تاســيس ســلطانيه مــی توانــد بــا 
اســتفاده از بســتر اماکــن تاريخــی و جــذب گردشــگر نــه تنهــا بــه 
اقتصــاد ايــن شــهر کمک کنــد بلکــه در فرايند  توســعه گردشــگری 
ــی  ــر بزرگ ــم تاثي ــگری ه ــت گردش ــرای صنع ــاختار ب ــاد س و ايج

داشــته باشــد.
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مهم تریــن  بختیــاری  و   چهارمحــال 
اســتان تولیدکننــده نمــد کشــور اســت 
و شــهرکرد مرکــز ایــن اســتان ســابقه 
ــن محصــول دارد  ــد ای تاریخــی در تولی
ــدن  ــات جهانی ش ــون مقدم ــه هم اکن ک
یونســکو  ســوی  از  شــهر  ایــن 

اســت. فراهم شــده 

نمدمالــی از صنايــع بســيار قديمــی اســت کــه دربــاره تاريــخ و محل 
ــی قديمی تريــن  پيدايــش آن اطــالع دقيقــی در دســت نيســت، ول
ــران دوره  ــه اي ــق ب ــک متعل ــت آمده، در پازيري ــای به دس نمونه ه

هخامنشــی اســت.
نمد سـاده ترين نوع کف پوش اسـت و سـاخت آن احتياج به دسـتگاه 
خاصـی نـدارد. در نمدمالـی از خاصيـت طبيعـی پشـم يعنـی در هم 

پيچيـدن اليـاف، به واسـطه رطوبت و فشـار، اسـتفاده می  شـود.
مــاده اصلــی نمــد، پشــم گوســفند بــه رنگ هــای طبيعــی ســفيد، 
قهــوه ای، ســياه و يــا ترکيبــی از آن هــا بــرای زمينــه و مقداری پشــم 
رنــگ شــده اســت. توليد يــک قطعــه نمــد معمــواًل يــک روزه انجام 

ــد. ــری کار می کنن ــورت دونف ــب به ص ــاالن اغل ــود و نمدم می ش
امـروزه نمـد در بيشـترين نقـاط ايـران توليد می شـود و مراکـز عمده 
آن اسـتهبان فارس، شـهرهای مختلف گيـالن و مازندران، سـمنان، 

دامغـان، قوچان، چهارمحـال و بختياری، کرمانشـاه و ... اسـت.

ــال و  ــر چهارمح ــت کم نظی ــتی؛ ظرفی ــع دس lصنای
ــاری بختی

چهارمحــال و بختيــاری يکــی از اســتان های جنــوب غربــی کشــور 
اســت کــه در ارتفاعــات زاگــرس قــرار دارد. ايــن اســتان دارای تاريخ، 

ــر نقــاط ديگــر  ــی اســت کــه در کمت فرهنــگ و پتانســيل های غن
ــود. کشــور مشــاهده می ش

يکــی از حوزه هايــی کــه اســتان چهارمحــال و بختيــاری را اســتانی 
پراهميــت در کشــور و جهــان جلــوه داده صنايع دســتی ايــن اســتان 
اســت. صنايع دســتی چهارمحــال و بختيــاری بــا بهره گيــری از مــواد 
ــن آن پشــم اســت توانســته  ــه موجــود در اســتان کــه مهم تري اولي

جايــگاه ارزشــمندی در کشــور و جهــان پيــدا کنــد.
افزايــش صــادرات محصــوالت نمــدی و بهره گيــری از خالقيــت و 
نــوآوری در توليــد محصــوالت زمينه توســعه ايــن حرفه را در اســتان 
ــگاه  ــته جاي ــتان توانس ــن اس ــون اي ــت و هم اکن ــش داده اس افزاي
ــن  ــتبافت اي ــای دس ــد فرش ه ــب کن ــد کس ــد نم اول را در تولي
ــدی  ــم های تولي ــن پش ــری از مرغوب تري ــا بهره گي ــه ب ــتان ک اس
ــان شناخته شــده هســتند. از  ــه می شــود در ســطح جه ــتان بافت اس
طرفــی محصــوالت نمــدی ايــن اســتان نيــز از گذشــته تاکنــون از 
ــت. ــوده اس ــور ب ــتی کش ــن صنايع دس ــهورترين و باکيفيت تري مش
ــام شــهرت  جــدا از فــرش چهارمحــال و بختيــاری کــه از قديم االي
ــی اســت  ــز مدت ــن اســتان ني ــی دارد، محصــوالت نمــدی اي جهان
ــری از خالقيــت  ــت بهره گي ــه عل ــد و ب ــی پيداکرده ان شــهرت جهان

ــکا شــود. ــه کشــور آمري ــی ازجمل توانســته وارد بازارهــای جهان
افزايــش صــادرات محصــوالت نمــدی و بهره گيــری از خالقيــت و 
نــوآوری در توليــد محصــوالت زمينه توســعه ايــن حرفه را در اســتان 
افزايــش داده اســت و هم اکنــون ايــن اســتان توانســته جايــگاه اول را 

در توليــد نمــد کســب کند.
شــهرکرد بــا داشــتن ســابقه تاريخی توليــد نمــد و يکی از شــهرهای 
توليدکننــده بيشــترين محصوالت نمــدی کشــور ، در راه ملی شــدن 
ــه  ــات اولي ــون مقدم ــت و هم اکن ــه اس ــرار گرفت ــدن ق و جهانی ش
بــرای تحقــق ايــن امــر از ســوی ارگان هــای مربوطــه انجــام شــده 
اســت تــا زمينــه معرفی شايســته ايــن هنــر- صنعــت اصيــل ايرانی 

و صــادرات شايســته آن فراهــم شــود.
 

lسابقه طوالنی و تاریخی
ــار  ــاری اظه ــال و بختي ــد در چهارمح ــوزه نم ــاالن ح ــی از فع يک
داشــت: توليد محصــوالت نمــدی در چهارمحــال و بختياری ســابقه 

ــی دارد. ــی و تاريخ طوالن
ــدی در  ــوالت نم ــد محص ــرد: تولي ــوان ک ــردی عن ــينی دهک حس
ــه  ــته ب ــه در گذش ــن منطق ــم اي ــغل های مه ــی از ش ــهرکرد يک ش
ــن  ــق اي ــای بســياری از طري ــه خانواده ه ــه اســت ک ــمار می رفت ش

ــد. ــن می کردن ــهر تأمي ــن ش ــود را در اي ــارج خ ــغل مخ ش
وی عنــوان کــرد: ايــن شــغل در گذشــته تحــت عنــوان »نمدمالی« 
معــروف بوده اســت و کســانی کــه در ايــن حرفــه فعاليــت می کردند 
»نمدمــال« عنــوان می گرفتنــد و نمدمال هــا افــراد قــوی بــا 

دســتانی ورزيــده بودنــد.
ايــن هنرمنــد بخــش صنايع دســتی بيــان کــرد: اگرچــه نمدمالــی در 
گذشــته شــغلی طاقت فرســا محســوب می شــده امــا صنعتــی بــوده 
ــز  ــون ني ــداده و هم اکن ــت ن ــود را از دس ــتری خ ــچ گاه مش ــه هي ک

ــت. ــرفت اس ــعه و پيش درحال توس

lاحیای هنری قدیمی
ــن صنعــت موجــب شــده  ــه اي ــد ب وی گفــت: ورود ايده هــای جدي
ــا ســليقه مشــتری  ــازه ای ارائــه شــود کــه مطابــق ب محصــوالت ت
اســت و ايــن کاال در ســبد مصرفــی بســياری از خانوارها قــرار گرفته 

اســت.
ــی  و نداشــتن  ــه طبيع ــواد اولي ــری از م ــار داشــت: بهره گي وی اظه
ــتی  ــول دس ــن محص ــای اي ــن امتيازه ــيميايی از مهم تري ــواد ش م
ــول  ــد محص ــمت خري ــه س ــا را ب ــياری از خانواره ــه بس ــت ک اس

ــت. ــرده اس ــب ک ترغي

هنر بام ایران بر قله دنیا؛از این »نمد«کاله جهانی شدن بافته می شود

سید محمدرضا 
موسوی
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ــتی  و  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــتی اداره کل مي ــاون صنايع دس مع
ــد  ــت: نم ــاره گف ــز دراين ب ــاری ني گردشــگری چهارمحــال و بختي
ــال و  ــتان چهارمح ــابقه در اس ــی و دارای س ــع بوم ــی از صناي يک

ــاری اســت. بختي
مهــرداد رئيســی عنــوان کــرد: توليــد محصــوالت نمــدی يکــی از 
پتانســيل ها و امتيازهــای خــوب اســتان چهارمحــال و بختيــاری در 

ــت. ــتی اس ــش صنايع دس بخ
ــال  ــی در چهارمح ــابقه تاريخ ــد دارای س ــت: نم ــار داش وی اظه
و بختيــاری اســت و يکــی از شــاخص های مهــم در بخــش 

صنايع دســتی ايــن اســتان اســت.
ــی کــه در بخــش  وی گفــت: طــی ســال های گذشــته اتفــاق خوب
ــای  ــر کاربری ه ــا و تغيي ــه نوآوری ه ــت ک ــن اس ــاده اي ــد افت نم
ــد چهارمحــال و  ــده اســت نم ــن بخــش ايجــاد و موجــب ش در اي

ــرد. ــرار بگي ــی موردتوجــه ق ــاری در بخــش مل بختي
ــوع  ــد ن ــد، چن ــش نم ــته در بخ ــه در گذش ــه اينک ــاره ب ــا اش وی ب
محصــول تنهــا توليــد می شــده اســت، اظهــار داشــت:توليد 
محصــوالت جديــد و گســترش نــوآوری و خالقيــت در توليــد 
محصــوالت موجــب شــده اســت کــه محصــوالت نمــدی در ســبد 

ــرد. ــرار بگي ــوار ق ــد خان خري
ــتی  و  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــتی اداره کل مي ــاون صنايع دس مع
گردشــگری چهارمحــال و بختيــاری اظهــار داشــت: در حــال حاضر 
بيــش از 30 نــوع محصــول نمــدی در ايــن اســتان توليــد می شــود.

 
lکسب نشان ملی یونسکو

ــد  ــش نم ــکو در بخ ــی يونس ــان مل ــب نش ــرد: کس ــوان ک وی عن
ــرای بسترســازی  ــاری زمينــه ای شــد ب توســط چهارمحــال و بختي
ــت  ــش فعالي ــن بخ ــه در اي ــی ک ــاير هنرمندان ــن س ــت بي و رقاب

می کننــد.
وی ادامــه داد: هنرمنــدان ايــن اســتان بــا بهره گيــری ازنظــر 
ــد محصــوالت  ــت در تولي ــوآوری و خالقي ــا ايجــاد ن کارشناســان ب
ــد  ــد کــه مــورد اســتقبال و خري ــد کنن ــی تولي توانســتند محصوالت

ــرد. ــرار بگي ــردم ق م
ــتی   ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــتی اداره کل مي ــاون صنايع دس مع
ــت و  ــرد: خالقي ــح ک ــاری تصري و گردشــگری چهارمحــال و بختي
نــوآوری هنرمنــدان ايــن بخــش ضمــن اينکــه نمــد ســنتی اســتان 
ــن بخــش  را حفــظ کــرد موجــب شــد اشــتغال قابل توجهــی در اي

ايجــاد شــود.
ــا اشــاره بــه اينکــه توليــد محصــوالت نمــدی در اســتان بــه  وی ب
دو شــيوه انجــام می شــود، ادامــه داد: توليــد محصــوالت نمــدی در 

ــود. ــام می ش ــن انج ــد نوي ــنتی و نم ــورت س ــتان به ص اس
وی گفــت: هنرمنــدان ايــن اســتان در بخــش ســنتی بــا بهره گيــری 
از مــواد اوليــه موجــود در اســتان درزمينــه توليــد محصــوالت نمدی 

ــا  ــز محصــوالت نمــدی ب ــن ني ــد و در بخــش نوي حرکــت می کنن
ــردم و  ــاليق م ــه س ــده درزمين ــات انجام ش ــری از تحقيق بهره گي

ــوند. ــد می ش ــوآوری تولي ايجــاد ن

lجایگاه نخست در کشور
ــا  ــاری ب ــال و بختي ــتان چهارمح ــر اس ــال حاض ــت: در ح وی گف
ــاال در ايــن بخــش و صــادرات نمــد  افزايــش توليــد و توانمنــدی ب
ــد. ــته باش ــر داش ــتان های ديگ ــن اس ــگاه اول را در بي ــته جاي توانس
ــتی  و  ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــتی اداره کل مي ــاون صنايع دس مع
گردشــگری چهارمحــال و بختيــاری اظهــار داشــت: تغييــر کاربــری 
در ايــن بخــش و حجــم توليــد بــاال و همچنيــن صــادرات قابل توجه 
نمــد موجــب شــده اســت کــه ايــن اســتان جايــگاه ارزشــمندی در 

بحــث توليــد نمــد در ســطح کشــور کســب کنــد.
وی اظهــار داشــت: شــهرهای ملــی و جهانــی دارای يــک 
ويژگی هايــی هســتند کــه اگــر ايــن ويژگی هــا و شــاخص ها 
ــی از  ــوان يک ــد به عن ــد می توان ــته باش ــود داش ــتان وج ــک اس در ي
صنايعــی کــه تبديل شــدن بــه ايــن بحــث را داشــته باشــد، مطــرح 

ــود. ش
ــتی   ــی، صنايع دس ــراث فرهنگ ــتی اداره کل مي ــاون صنايع دس مع
و گردشــگری چهارمحــال و بختيــاری ادامــه داد: از مهم تريــن 
ــداد  ــه تع ــوان ب ــدن می ت ــی ش ــی  و مل ــهر جهان ــاخص های ش ش
هنرمنــدان، ميــزان توليــد، اشــتغال، توجــه مراکز دانشــگاهی بــه اين 

ــرد. ــاره ک ــوآوری و... اش بخــش، صــادرات، ن
وی عنــوان کــرد:  در حــال حاضــر در بخــش نمــد پيگيــر هســتيم 
ــده  ــد شــود، پرون ــتان تأيي ــن اس ــام اي ــه ن ــی ب ــی و جهان شــهر مل

ايــن امــر ســال گذشــته ارســال و درخواســت ها از ســوی فرمانــدار، 
ــت. ــده اس ــتان ارائه ش ــی اس ــراث فرهنگ ــتاندار و مي اس

lصادرات 250 هزار دالری
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل مي ــتی و بازرگان ــناس صنايع دس کارش
صنايع دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختيــاری اظهــار داشــت: 
در حــال حاضــر در ايــن اســتان ســاالنه بيــش از 30 تــن محصوالت 

ــد می شــود. نمــدی تولي
محمدرضــا طاهــر پــور ادامــه داد: بــا توجــه بــه وجــود ظرفيت هــا و 
ــت  ــوان ظرفي ــاری می ت ــتان چهارمحــال و بختي پتانســيل ها در اس

توليــد را بــه 90 تــن در ســال رســاند.
ــزار دالر محصــوالت  ــته 250 ه ــال گذش ــار داشــت: در س وی اظه
نمــدی از چهارمحــال و بختيــاری صــادر شــد و پيش بينــی مــا ايــن 
اســت کــه اگــر بتوانيــم از تمــام ظرفيت هــای ايــن بخــش به طــور 
ــن  ــزار دالر در اي ــش از 400 ه ــم  بي ــم، می تواني ــره بگيري کار به

بخــش صــادرات داشــته باشــيم.
وی تأکيــد کــرد: در حــال حاضــر عمــده فعاليــت نمــد در دو 
ــاری  ــال و بختي ــتان چهارمح ــن اس ــهرکرد و بروج ــتان ش شهرس

ــت. اس
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل مي ــتی و بازرگان ــناس صنايع دس کارش
صنايع دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختيــاری عنــوان کــرد: 
ــن اســتان در بخــش محصــوالت  ــدی نمــد در اي کارگاه هــای تولي
ــن بخــش  ــوآوری و همچني ــت و ن ــری از خالقي ــا بهره گي ــد ب جدي

ــد. ــت می کنن ــنتی فعالي س
ــدازی مجتمــع کامــل توليــد نمــد  ــور اظهــار داشــت: راه ان طاهــر پ
در ايــن اســتان شــامل پشم ريســی، رنگــرزی، طراحــی و... از 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــتان ب ــن اس ــات در اي ــن اقدام مهم تري

lاشتغالزایی نمدمالی
ــدود 50  ــد ح ــنتی نم ــد محصــوالت س ــت: در بخــش تولي وی گف
ــز بيــش از 20  ــن ني ــد و در بخــش نمــد نوي کارگاه فعاليــت می کنن
واحــد توليــدی داريــم کــه ايــن واحدهــا بــه شــکل کارگاه و خانگــی 

ــد. ــت می کنن فعالي
ــی،  ــراث فرهنگ ــی اداره کل مي ــتی و بازرگان ــناس صنايع دس کارش
صنايع دســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختيــاری بــا بيــان اينکه 
توليــد محصــوالت نمــدی در ايــن اســتان توانســته اســت اشــتغال 
ــورت  ــر به ص ــدود 500 نف ــه داد: ح ــد، ادام ــاد کن ــی ايج قابل توجه
ــتان  ــن اس ــدی در اي ــوالت نم ــد محص ــش تولي ــتقيم در بخ مس
فعاليــت می کننــد و اشــتغال غيرمســتقيم ايــن بخــش نيــز چنديــن 

برابــر اشــتغال مســتقيم اســت.
ــن بخــش  ــه اي ــالن دانشــگاهی ب ــه داد: ورود فارغ التحصي وی ادام
از مهم تريــن مــواردی اســت کــه طــی ســال های گذشــته در ايــن 
اســتان شــاهد آن هســتيم و ايــن امــر نقــش مهمــی در توســعه اين 

بخــش داشــته اســت.
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ــران ــاد ایــ اقتص

»ترشــابه« مــی توانــد مهمتریــن جایگزیــن مســیر ایالم-مهــران در ایــام اربعیــن بــه 
ــه  شــمار رود؛ البتــه ایــن مســیر هــم اکنــون نواقــص زیــادی دارد کــه مســئوالن ب

فکــر بهســازی آن افتــاده انــد تــا از آن نیــز اســتفاده شــود.

 این روزهــا کــه بــا معضــل بیــکاری مواجــه هســتیم، بهتــر اســت بــه رونــق اشــتغال 
ــاک  ــع پ ــه صنای ــگری از جمل ــم و گردش ــر کنی ــروزی فک ــای ام ــاد از راه ه و اقتص

ــن راســتا راه گشــا باشــد. ــد در ای اســت کــه می توان

اخیــرا تعــدادی از تولیــد کننــده قطعــات خــودرو در شــهرک صنعتــی توس مشــهد 
بــه دلیــل عــدم وصــول مطالبــات میلیــاردی خــود از شــرکت هــای بــزرگ خــودرو 

ســازی دســت بــه تعدیــل نیــروی انســانی و کاهــش خطــوط تولیــد زده انــد.

در حالــی همــدان درزمینــه پــرورش ملکــه زنبورعســل بــه خودکفایی رســیده و در 
مســیر صــادرات ایــن بخــش قــدم برمــی دارد کــه قاچاق ملکــه توســط برخــی افراد 

ســودجو، ایــن حرفــه را تهدیــد می کنــد.
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 »ترشـابه« مـی توانـد مهمتریـن 
جایگزین مسـیر ایالم-مهران در 
ایـام اربعیـن بـه شـمار رود؛ البته 
این مسـیر هم اکنـون نواقص زیـادی دارد که مسـئوالن به 
فکـر بهسـازی آن افتـاده انـد تـا از آن نیز اسـتفاده شـود.

گردنــه ترشــابه در مســير ارتباطــی ملکشــاهی بــه مهــران کــه پيچ 
ــال  ــور دارد، در ح ــب العب ــای صع ــه ه ــز و گردن ــه خي ــای حادث ه

تعريــض و بهســازی اســت.
راه هــای مواصالتــی يکــی از تاثيــر گذارتريــن زيــر ســاخت 
ــه شــمار مــی رود و تاثيــری  هــای توســعه صنعتــی و اقتصــادی ب
ــه جايــی کاال هــا و  ــد در جاب کــه ســرعت حمــل و نقــل مــی توان

ــت. ــمگير اس ــد، چش ــته باش ــافران داش مس
جــاده ترشــابه کــه در مســير ملکشــاهی - مهــران قــرار دارد يکــی 
ــود، ايــن جــاده در  از جــاده هــای نامناســب شهرســتان و اســتان ب
ــران  ــای مه ــه ه ــه جبه ــدگان ب ــور رزمن ــرای عب ــگ ب ــان جن زم
ــری  ــه تغيي ــی هيچگون ــگ تحميل ــس از جن ــه پ ســاخته شــده  ک
ــه  ــود کــه امــروزه ب ــده ب نکــرده و همــان جــاده جنگــی باقــی مان
ــده اســت. ــل ش ــن حســينی تبدي ــن اربعي ــردد زائري مســير دوم ت

ــود کــه روکــش آســفالت آن  ــه ای ب ــه گون وضعيــت ايــن جــاده ب
ــته ،  ــود داش ــادی در آن وج ــای زي ــه ه ــه ، چال ــن رفت ــال از بي کام
پرتــگاه هــای فــراوان خطــر ســقوط را بــه جــان راننــده هــا انداخته 
، باريکــی جــاده بــه گونــه ای بــود کــه امــکان ســبقت در آن وجــود 

نــدارد فاقــد شــانه خاکــی و ده هــا مشــکل ديگــر داشــت.
ــر اســت کــه  ــه مســافت  70کيلومت جــاده ملکشــاهی - مهــران ب
مســافت 27 کيلومتــر تــا روســتای گنبــد در محــدوده اســتحفاظی 
ــه مهــران  شهرســتان ملکشــاهی اســت و مســير گنبدپيرمحمــد ب
محــدوده اســتحفاظی شهرســتان مهــران اســت کــه هــم اکنــون 

ــض اســت. در دســت بهســازی و تعري

ــتان  ــی اس ــار ترافیک ــش ب ــابه در کاه ــاده ترش lج
ــت ــر اس ــالم موث ای

بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تــردد زائريــن حســينی از مــرز مهــران ، 
محــور ارتباطــی ايــالم - صالــح آبــاد- مهــران در ايــام اربعين بــا بار 
ترافيکــی ســنگين مواجــه مــی شــود و ايــن امــر باعــث مــی شــود 
ــرای  ــالم - ملکشــاهی- مهــران را ب ــن اي ــن، مســير جايگزي زائري

تــردد انتخــاب کننــد.
عبــور زائريــن از مســير ارتباطــی ملکشــاهی در کاهــش بــار 
ــع آن کل  ــه تب ــران و ب ــالم ، مه ــای اي ــتان ه ــی شهرس ترافيک
محورهــای مواصالتــی اســتان موثــر اســت. ايــن محــور ارتباطــی 
نســبت بــه ديگــر مســيرها از آب و هــوای مناســب و طبيعتــی زيبــا 

ــت. ــز برخورداراس ني
جـاده ترشـابه راه خـروج از بـن بسـت مواصالتـی، محـور دوم تردد 

زوار اربعيـن، راه ارتباطـی کاروان هـای راهيان نور شهرسـتان، جاده 
ورود بـه بازارهـای تجاری جنوب کشـور به ويژه اسـتان خوزسـتان، 
راه دسترسـی بـه منطقـه آزاد تجاری مهـران، جاده اتصـال به اماکن 
مذهبـی شهرسـتان هـای جنـوب، محـور اصلـی تـردد عشـاير بـه 

مناطـق گرمسـيری و... محسـوب می شـود.

lجــاده ملکشــاهی - مهــران ظرفیــت بزرگــی بــرای 
تســهیل تــردد زائریــن اربعیــن اســت

ــن  ــام اربعي ســردار تقــی مهــری رئيــس پليــس راهــور ناجــا در اي
ــه  ــد از شهرســتان ملکشــاهی گفت ــان بازدي ســال گذشــته در جري
ــده در  ــرکت کنن ــت ش ــاالی جمعي ــم ب ــه حج ــه ب ــا توج ــود: ب ب
اربعيــن حســينی و جوابگــو نبــودن جــاده مهــران - ايــالم، جــاده 
ارتباطــی ملکشــاهی - مهــران در ســال هــای اخيــر نقــش ويــژه 
ای در تســهيل و روانســازی بــار ترافيکــی جادهــای منتهــی بــه مرز 

ــران داشــته اســت. مه
وی اظهــار کــرد: بــرای اســتفاده حداکثــری از ظرفيــت جــاده ايــالم 
- ملکشــاهی - مهــران بــه عنوان مســير جايگزيــن و کمکــی ويژه 
ــد در  ــن، اســتاندارد ســازی و توســعه جــاده باي ــن اربعي ــردد زائري ت

دســتور کار مســئوالن ذيربــط قــرار گيــرد.
ســردار مهــری تاکيــد کــرد: اربعيــن بعنــوان يــک فرهنــگ فراگيــر 
در کشــور تبديــل شــده کــه در ســال هــای آينــده شــاهد افزايــش 
ــرز مهــران  ــالم و م ــژه از اســتان اي ــه وي ــن ب ــردد زائري چشــگير ت
ــه زيرســاخت  ــد توجــه جــدی ب ــود و از هــم اکنــون باي ــم ب خواهي

هــای ايــن اســتان صــورت گيــرد.
رئيـس پليـس راهور ناجـا با تشـکر از مردم و مسـئوالن شهرسـتان 
ملکشـاهی در اسـتقبال کـم نظيـر از زائريـن اربعين و فراهـم کردن 
بسـتر مناسـب برای تـردد آنها گفـت: قـرار گرفتن جاده ملکشـاهی 
جهـت تـردد زائـران عتبـات عاليـات و اربعين حسـينی مـی تواند در 

توسـعه اين شهرسـتان نقـش ويژه ای داشـته باشـد.

lپیشرفت 60 درصدی پروژه تاکنون
راه وشهرســازی شهرســتان  اداره  رئيــس  رحمــت ســجادی 
ــی  ــور ارتباط ــازی مح ــت و بهس ــروژه مرم ــت: پ ــاهی گف ملکش
ــاری  ــال ج ــان س ــا پاي ــاز و ت ــته آغ ــال گذش ــاه س ــابه از آذرم ترش

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــام و ب اتم
ــر  ــم کيلومت ــار وني ــول چه ــه ط ــرح ب ــن ط ــرد: اي ــار ک وی اظه
ــدا  ــش پي ــر افزاي ــه 11 مت ــاده ب ــی شــود و عــرض ج احــداث م

ــرد. ــد ک خواه
ســجادی افــزود: کليــه پيــچ هــای خطرنــاک و حادثــه ســاز حــذف 
مــی شــوند و شــيب مســير کــه قبــال 25 درصــد بــوده کاهــش پيدا 
خواهــد کــرد و شــيب جــاده در مســير جديــد، حداکثــر 11 درصــد 

خواهــد بــود.
ــن  ــل در اي ــه پ ــت: 9 دهن ــس راه و شهرســازی ملکشــاهی گف رئي
ــل  ــر عــرض پ ــا 70 مت ــن 11 ت ــه بي ــی شــود ک ــروژه احــداث م پ

ــود. ــی خواهــد ب هــای احداث
وی بــا اشــاره بــه ميــزان اعتبــار و پيشــرفت پــروژه گفــت: اعتبــار 
ــون 60  ــروژه تاکن ــوده پ ــال ب ــارد ري ــدود 70 ميلي ــروژه ح ــه پ اولي

ــی دارد. ــرفت فيزيک ــد پيش درص
به گفته سـجادی تاکنـون 60 درصـد از عمليات خاکی، شـش دهنه 

پل و دو ونيم کيلومتر از مسـير تسـطيح و ريگالژ شـده اسـت.
رئيــس راه و شهرســازی ملکشــاهی ادامــه داد: ايــن پــروژه شــامل 
ــر  ــرداری، زي ــزی و خاکب ــات خاکري ــب عملي ــر مکع ــزار مت 700 ه

ــازی اســت. ــازی و رو س س
ــير،  ــول مس ــردن ط ــاه ک ــرح را کوت ــن ط ــرای اي ــدف از اج وی ه
اصالح شــيب جــاده، حــذف و اصــالح نقــاط حادثــه خيــز، باالبردن 
ســطح ايمنــی، تســهيل در تــردد زائريــن حســينی بــه عنوان مســير 

دوم تــردد زائريــن اربعيــن عنــوان کــرد.
توريســم در خدمــت اقتصــاد؛ گردشــگران چقــدر شــغل بــا چمــدان 

ــد؟ ــود می آورن خ

ــران اقتصاد ایـ

شمس اهلل سلیمانی
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ــران اقتصاد ایـ

 این روزهــا کــه بــا معضــل بیــکاری مواجــه هســتیم، بهتــر 
ــروزی  ــای ام ــاد از راه ه ــتغال و اقتص ــق اش ــه رون ــت ب اس
فکــر کنیــم و گردشــگری از جملــه صنایــع پــاک اســت که 

ــد. ــا باش ــتا راه گش ــن راس ــد در ای می توان

در بســياری از کشــورهای دنيــا سال هاســت فهميده انــد کــه 
ــق  ــرای رون ديگــر اســتخدام پــس از تحصيــل در ادارات دولتــی ب
ــت  ــت. سال هاس ــش نيس ــان اثربخ ــود و جامعه ش ــادی خ اقتص
فهميده انــد کارگــران معــدن ديــر يــا زود کارشــان تمــام 
ــا هــم  ــد و...، شــايد م ــا آخــر عمــر مرخصــی می رون می شــود و ت
ــه  ــن عمــل را ب ــاس رنگي ــز لب ــا هرگ ــی م ــم ول ــا را می داني اين ه

نپوشــانده ايم. ســنگين مان  دانســته های 
ــا  ــر ي ــا، حــاال همــان روز اســت کــه می دانســتيم دي ــه م در جامع
ــبانه روزی  ــورت ش ــکاری به ص ــه بي ــد. روزی ک ــرا می رس زود ف
در خانه هــا و ميــان خانواده هــا مشــغول بــه کار می شــود و 
ــه  ــد و ب ــق می بخش ــاد را رون ــد، فس ــم می پاش ــا را از ه زندگی ه

ــرد. ــر می گي ــا را از س ــام درده ــه تم ــی کلم ــای واقع معن
ــا  ــد ت ــی به صراحــت اعــالم می کنن ديگــر بخش هــا و ادارات دولت
ــه  ــا ب ــد داشــت. ديگــر مغازه ه ــوم اســتخدام نخواهن ــی نامعل زمان
ــن  ــد هرســاله چندي ــا هرچن ــد، کارخانه ه ــی شــاگرد دارن حــد کاف
شــغل ايجــاد می کننــد ولــی ديگــر کســی نمی توانــد پاســخگوی 
ــد،  ــدم می زن ــان ق ــه و خياب ــر کوچ ــه در ه ــکاری ک ــل بي معض

باشــد.
توريســم يــا گردشــگری؛ يکــی از همــان راه هــای ســعادت 
ــته  ــی بازنگش ــت خال ــه، دس ــی رفت ــه هرکس ــت ک ــادی اس اقتص
اســت. در ســرزمينی مثــل ســرزمين مــا کــه هــر وجبــش نه تنهــا 

ديدنــی، بلکــه زندگــی کردنــی اســت، جــزو بديهيــات محســوب 
ــی آن  ــيب های اجتماع ــه اول آس ــکاری در رتب ــه بي ــود ک می ش

ــرد. ــرار نگي ــه ق جامع
بيش تــر کالن شــهرهای ايــران علی رغــم اينکــه لبريــز از 
ــگری  ــيل های گردش ــک کالم، پتانس ــا و در ي ــا، ديدنی ه زيبايی ه
هســتند، امــا بيش تريــن نــرخ بيــکاری را هــم بــه خــود اختصــاص 
ــا و  ــناختن توانايی ه ــز نش ــی ج ــد معناي ــن نمی توان ــد و اي داده ان

عــدم اســتفاده درســت از آن هــا داشــته باشــد.
ــا  ــم کــه در شــهرهای توســعه يافته ب ــه ای زندگــی می کني در زمان
ــا  ــل آدم رب ــا مرکــز تفريحــی مث جمع وجــور کــردن يــک مــوزه ي
از آن ســر دنيــا توريســت ها را جــذب می کننــد امــا ايــران و 
ــی و  ــع نفت ــر از مناب ــه بيش ت ــزرگ آن  ک ــک و ب ــهرهای کوچ ش
ــای بکــر گردشــگری برخــوردار هســتند،  گازی شــان از ظرفيت ه
ــد. ــره مانده ان ــاد بی به ــتغال و اقتص ــم و اش ــاز توريس ــفره ب از س

lلزوم حرکت از اقتصاد نفتی به سمت صنعت سبز
ــال  ــورهای درح ــه کش ــه اينک ــه ب ــا توج ــان »ب ــه محقق ــه گفت ب
توســعه بــا مشــکالتی نظير بيــکاری بــاال، محدوديــت منابــع ارزی 
و تک محصولــی بــودن اقتصــاد مواجــه هســتند توجــه بــه توســعه 

صنعــت گردشــگری از اهميــت ويــژه ای برخــوردار اســت.
ــای حاصــل از صــادرات  ــه درآمده ــران ب ــه اقتصــاد اي ازآنجايی ک
ــت  ــی نف ــت جهان ــانات قيم ــی دارد و نوس ــتگی باالي ــت وابس نف
ــی،  ــد مل ــر تولي ــای کالن اقتصــادی نظي ــان متغيره در طــول زم
ســرمايه گذاری های ناخالــص، اشــتغال و درآمدهــای ارزی را 
ــيدن  ــوع بخش ــور تن ــذا به منظ ــت؛ ل ــرار داده اس ــر ق ــت تأثي تح
ــن ايجــاد  ــع رشــد اقتصــادی، درآمدهــای ارزی و همچني ــه مناب ب
فرصت هــای مختلــف شــغلی در کشــور، توســعه صنعــت 

ــت«. ــوردار اس ــی برخ ــت دوچندان ــگری از اهمي گردش
ــار ســازمان  ــق آم ــران طب ــن شــرايط و اينکــه اي ــه اي ــا توجــه ب ب
جهانــی جهانگــردی دارای رتبــه پنجــم جاذبه هــای طبيعــی و رتبه 
ــت  ــد از ظرفي ــت باي ــی اس ــتانی و تاريخ ــای باس ــم جاذبه ه ده
ــوان از  ــا بت هــای موجــود در ايــن بخــش اســتفاده بهينــه شــود ت

ــکاری کمــک کــرد. ــرخ بي ــه کاهــش ن ــن رهگــذر ب اي
همچنيــن بــا وجــود جمعيــت جــوان روبــه گســترش و نــرخ باالی 
ــی،  ــرمايه گذاری خارج ــد ارزی و س ــش درآم ــزوم افزاي ــکاری، ل بي
توجــه بيش ازپيــش بــه ايــن بخــش می توانــد زمينــه رســيدن بــه 
اشــتغال کامــل، افزايــش درآمــد ارزی و معرفــی تمــدن و فرهنــگ 

ايرانــی بــه جهانيــان را فراهــم کنــد.

lگردشگران بیش تر از هرچیز به خدمات نیاز دارند
ــهر  ــوان ش ــه به عن ــت ک ــران اس ــهرهای اي ــزو ش ــز ج ــز ني تبري
اولين هــا يــاد می شــود و بــا داشــتن صفت هــای »تريــن« 
بســيار، در عيــن مــدرن بــودن، جــزو شــهرهای تاريخــی ايــران نيز 
هســت. تبريــز بــا جمعيــت ميليونــی اش جوانان بيــکار زيــادی هم 

دارد.
ــوان پايتخــت گردشــگری کشــورهای  ــز به عن ــن تبري حــاال همي
اســالمی در ســال 2018 انتخــاب شــده اســت. يعنــی بيــن 
ــازمان های  ــد س ــورد تائي ــز م ــا، تبري ــالمی در دني ــور اس 57 کش
بين المللــی قــرار گرفتــه اســت و ايــن دقيقــاً يعنــی فرصتــی بــرای 
آزمــودن بســياری از طرح هــا در رابطــه بــا گردشــگری، مخصوصــًا 

اشــتغال زايی.
ــردم و  ــم م ــود و ه ــزی ش ــق برنامه ري ــورت دقي ــر به ص ــاً اگ قطع
هــم مســئوالن از اهميــت تبريــز 2018 و در حالــت کلــی از نقــش 
ــر  ــد تأثي ــداد می توان ــن روي ــوند، اي ــتغال آگاه ش ــر اش ــم ب توريس

توریسم در خدمت اقتصاد؛ گردشگران چقدر شغل با چمدان خود می آورند؟
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ــران اقتصاد ایـ

بســزايی در تغييــر جريــان اقتصادی شــهر و اســتان داشــته باشــد و 
اتفاقــات بهتــری را آغــاز کنــد.

قطعــا اگــر بتوانيــم توريســم را بــه معنــای واقعــی کلمــه در تبريــز 
ــه فصــول  ــت همه ســاله و در هم ــه صــورت ثاب ــم و ب ــق دهي رون
ميزبــان گردشــگران داخلــی و خارجــی باشــيم، بخــش عظيمــی از 

مشــکالت اشــتغال و بيــکاری شــهروندان حــل خواهــد شــد.
ــه  ــوع ک ــن موض ــات اي ــر از جزئي ــه بيش ت ــالع هرچ ــرای اط ب
توريســم چگونــه می توانــد اشــتغال جوانــان تبريــزی را بــه دنبــال 
داشــته باشــد، ســراغ رئيــس ســازمان گردشــگری شــهرداری تبريز 
رفتيــم. رضــا خليلــی دراين بــاره گفــت: قطعــاً اگــر بتوانيم توريســم 
ــم و به صــورت  ــق دهي ــز رون ــه در تبري ــی کلم ــای واقع ــه معن را ب
ثابــت همه ســاله و در همــه فصــول ميزبــان گردشــگران داخلــی و 
خارجــی باشــيم، بخــش عظيمــی از مشــکالت اشــتغال و بيــکاری 

شــهروندان حــل خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: امــروزه عمده تريــن بحــث اشــتغال در تمــام 
ــت  ــغل هايی اس ــن ش ــا همي ــعه يافته دني ــع توس ــهرها و جوام ش
ــه خدمــات مرتبــط می شــود. در شــهرهای صنعتــی ديگــر  کــه ب
نمی تــوان بــه کشــاورزی و دامــداری به عنــوان شــغل نــگاه کــرد.

تبريــز  شــهرداری  گردشــگری  توســعه  ســازمان  رئيــس 

ــتغال در  ــغل و اش ــب ش ــه غال ــر اينک ــد ب ــا تأکي ــن ب همچني
شــهرهای صنعتــی خدماتــی اســت، تشــريح کــرد: بــرای مثــال 
می تــوان از رســتوران ها و هتل هــا يــاد کــرد کــه جــزو 
ــروزه در  ــه ام ــم ک ــل ه ــی هســتند. حمل ونق شــغل های خدمات
شــهرهای بــزرگ و پرجمعيــت توجــه خاصــی بــه آن نشــان داده 
ــی  ــه خدمات ــت ک ــغل هايی اس ــته ش ــز از آن دس ــود ني می ش

محســوب می شــود.
 

ــی 12  ــتقیم 10 ال ــورت مس ــگر به ص ــر گردش lه
ــد ــاد می کن ــغل ایج ش

ــه  ــر از هم ــه گردشــگری و گردشــگران بيش ت ــان اينک ــا بي وی ب
ــی  ــن بحث هاي ــزود: همچني ــد، اف ــاز دارن ــات ني ــه خدم ــوارد ب م
ــر  ــوارد  ديگ ــر از م ــز بيش ت ــر ني ــتی و هن ــون صنايع دس همچ
ــام مســئوالن باشــد  ــر اهتم موردتوجــه گردشــگران هســتند و اگ
ــری  ــجم و کم نظي ــتی منس ــای صنايع دس ــم مجموعه ه و بتواني
ــه رفــع معضــل بيــکاری  ــوان ب بســازيم از ايــن طريــق نيــز می ت

ــرد. ــدان شــهر کمــک ک بســياری از هنرمن
ــوزه  ــان ح ــی کارشناس ــق بررس ــه داد: طب ــن ادام ــی همچني خليل
گردشــگری هــر اتاقــی کــه بــه يــک هتــل اضافــه می شــود يــک 
ــر  ــان ه ــر آن ــق نظ ــن طب ــد. همچني ــاد می کن ــغل ايج ــا دو ش ي
ــرای  ــتقيم ب ــور مس ــد به ط ــا می آي ــهر م ــه ش ــه ب ــگری ک گردش
ــا 12 نفــر شــغل  4 الــی 6 نفــر و به طــور غيرمســتقيم بــرای 10 ت

ــد  ــت و می توان ــم اس ــيار مه ــه بس ــن نکت ــه اي ــد ک ــاد می کن ايج
ــد. ــاف و... ايجــاد کن ــرای اصن ــزه ای ب انگي

وی همچنيــن در ادامــه ســخنان خــود عنــوان کــرد: مــا 
ــای  ــا مکان ه ــا ي ــوان پياده راه ه ــم به عن ــادی داري ــای زي فضاه
ــاد  ــغل ايج ــتقيم ش ــور مس ــه به ط ــتی و... ک ــه صنايع دس عرض
ــرای  ــز ب ــی ني ــا مغازه هاي ــم در آن فضاه ــر بتواني ــا اگ ــد ام کرده ان
ــه  ــم ب ــتقيم ه ــم غيرمس ــم، می تواني ــاد کني ــانی ايج خدمات رس

ــم. ــک کني ــتغالزايی کم ــادی و اش ــق اقتص رون
ــی راه  ــتقيم هواي ــوط مس ــه خط ــويم ک ــق ش ــم و موف ــر بتواني اگ
بيندازيــم عــالوه بــر اينکــه بــه طــور مســتقيم شــغل های بســيار 
زيــاد و چشــمگيری ايجــاد می شــود، می توانيــم بــه رونــق 

ــم. ــک کني ــز کم ــهر ني ــگری در ش گردش
رئيــس ســازمان توســعه گردشــگری شــهرداری تبريــز همچنيــن 
ايجــاد خطــوط مســتقيم پــرواز بــه شــهرهای خارجــی را يکــی از 
عوامــل گســترش توريســم و اشــتغال عنــوان کــرد و گفــت: وقتــی 
مســافری از يــک کشــور اروپايــی قصــد ســفر بــه تبريــز را دارد يــا 
وقتــی يــک مســافر تبريــزی می خواهــد بــه شــهر اروپايــی ســفر 

کنــد، مجبــور اســت کــه از شــهری مثــل اســتانبول پــرواز کنــد.
ــد  ــاال می رون ــيار ب ــا بس ــورت هزينه ه ــن ص ــه داد: در اي وی ادام

ولــی اگــر بتوانيــم و موفــق شــويم کــه خطــوط مســتقيم هوايــی 
ــر اينکــه به طــور مســتقيم شــغل های  ــم عــالوه ب ــدازی کني راه ان
بســيار زيــاد و چشــمگيری ايجــاد می شــود، می توانيــم بــه رونــق 

گردشــگری در شــهر نيــز کمــک کنيــم.
ــد کــرد: وقتــی  ــرواز تأکي ــاره اهميــت خطــوط مســتقيم پ وی درب
ــی ايجــاد  کســی در خــارج از کشــور می خواهــد شــرکت بين الملل
کنــد برايــش بســيار اهميــت دارد کــه خط پــرواز مســتقيم با شــهر 

مرتبــط وجــود داشــته باشــد.
 

lفرهنگ گردشگرپذیری تقویت شود
ــب به صــورت  ــن مطال ــد گفــت تمــام اي ــه کــرد: باي ــی اضاف خليل
ــوط هســتند. يعنــی از کوچک تريــن  ــه همديگــر مرب زنجيــره وار ب
ــع  ــق اقتصــادی و رف ــه رون ــت ب ــورد شــروع می شــود و در نهاي م
معضــل اشــتغال جوانــان منجــر می شــود و ايــن بســيار ارزشــمند 

ــد. ــب می کن ــا را جل ــه م ــوده و توج ب
ــه خاطــر  ــه اينکــه 55 درصــد گردشــگران ب ــا اشــاره ب وی ب
اســتراحت و تفريــح ســفر می کننــد، اظهــار داشــت: در 
ــای  ــم مکان ه ــر بتواني ــم و اگ ــادی داري ــترهای زي ــز بس تبري
ــرای گردشــگران و شــهروندان  ــبی ب ــالم و مناس تفريحــی س
ــزايی  ــک بس ــتغال زايی کم ــه اش ــاز ب ــازيم، ب ــان بس خودم

يــم. کرده ا
اغلــب مــا توســعه گردشــگری را امــری می دانيــم کــه بــه دولــت 

و ســازمان های آن مربــوط می شــود درحالی کــه هــم توســعه 
ــه  ــودی ک ــم س ــت و ه ــوط اس ــهروندان مرب ــه ش ــگری ب گردش
ــرود. چگونگــی  ــردم ب ــه جيــب م ــت ب ــد بيــش از دول دارد می توان
ــان توريســم و  ــه مي ــه ای اســت ک ــاً رابط ــر دقيق ــن ام ــق اي تحق

ــود دارد. ــاد وج ــتغال و اقتص اش
وقتــی می گوييــم مــردم بايــد بيش تريــن ســهم را  در گردشــگری 
و عوايــد آن داشــته باشــند، بی شــک مشــکالتی نيــز وجــود 
دارنــد کــه بايــد بــا حــل آن هــا مــردم خــود را بــرای يــک رويــداد 
گردشــگری آمــاده کننــد. يکــی از نماينده هــای مجلــس شــورای 
ــوز در  ــگرپذيری هن ــگ گردش ــه فرهن ــت ک ــد اس ــالمی معتق اس

آذربايجــان شــرقی جايــگاه خــود را پيــدا نکــرده اســت.
ــم  ــی توريس ــاد فرهنگ ــه ابع ــت ب ــر داش ــی زاده مه ــی اهلل قل قل
و اشــتغال اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: نبــود فرهنــگ 
گردشــگرپذيری بــرای اســتان مــا يــک ضعــف بــزرگ بــه شــمار 

يــد. می آ
وی ادامــه داد: تبريــز يکــی از مقاصــد مهــم گردشــگران داخلــی و 
خارجــی و ســاالنه ميزبــان مســافران زيادی اســت اما مســئله مهم 
ــی کــه  ــه از فرصت ــد نيســتيم چگون ــن اســت کــه متأســفانه بل اي

ــم. ــد اســتفاده کني ــد می آورن ــا پدي ــرای م گردشــگران ب
قلــی زاده در ادامــه اعــالم می کنــد: فرهنــگ گردشــگرپذيری يعنی 
ــا  ــرای م ــگر ب ــک گردش ــه ي ــادی ک ــای اقتص ــه فرصت ه اينک
ــه نحــو  ــم ب ــزی بتواني ــا برنامه ري ــد را بشناســيم و ب فراهــم می کن

احســن از آن هــا اســتفاده کنيــم.
 

lتاســیس مــوزه شــکالت یعنــی بــه فکــر توســعه 
گردشــگری هســتیم

ــوان مهمــان  ــه عن ــی روســتا ب ــا اهال وی گفــت: در روســتاهای م
ــال  ــد و هميــن منجــر می شــود در قب ــگاه می کنن ــه مســافران ن ب
خدماتــی کــه بــه مســافران ارائــه می کننــد پولــی دريافــت نکننــد.
نشــانگر  کارهايــی  چنيــن  هرچنــد  اينکــه  بيــان  بــا  وی 
مهمان پذيــری مــردم ايــن خطــه اســت، تاکيــد کــرد: امــا امــروزه 
در دنيايــی زندگــی می کنيــم کــه منابــع آن محــدود هســتند و بايد 
ســمت و ســوی اقتصــاد خــود را بــه گردشــگری و نظايــر آن تغييــر 

ــم. دهي
نماينــده مجلــس شــورای اســالمی همچنيــن ضمــن بيــان اينکــه 
ــادی  ــروز ســوء اســتفاده م ــد باعــث ب ــه کســب و کار نباي ــگاه ب ن
ــواردی هــم عــدم  ــا در م از مســافران شــود، خاطرنشــان کــرد: ام
ــا  وجــود ايــن فرهنــگ باعــث می شــو کــه عــده ای در مواجهــه ب
مســافران قيمت هــا را بــه صــورت نجومــی بــاال ببرنــد کــه ايــن 

نيــز نتيجــه عکــس خواهــد داشــت.
ــه  ــگری ب ــه گردش ــوع را ک ــن موض ــم اي ــد بتواني در گام اول باي
عنــوان منبعــی پــول آور اســت را در اذهــان عمومــی تثبيــت کنيم و 
ســپس بــه رونــق گردشــگری بپردازيــم.وی همچنيــن بيــان کــرد: 
در گام اول بايــد بتوانيــم ايــن موضــوع کــه گردشــگری بــه عنــوان 
منبعــی پــول آور اســت را در اذهــان عمومــی تثبيــت کنيم و ســپس 

بــه رونــق گردشــگری بپردازيــم.
قلــی زاده اضافــه کــرد: بايــد ســازمان ها و ادارات مربــوط بــه 
گردشــگری بکوشــند تا ضمــن فرهنگ ســازی، آموزش هــای الزم 
در ايــن زمينــه بــه شــهروندان و مخصوصــا اهالــی روســتا منتقــل 

ــود. ش
ــورای  ــراً در يکــی از جلســات ش ــتاندار آذربايجــان شــرقی اخي اس
ــر  ــه زودی خب ــز ب ــکالت در تبري ــوزه ش ــاح م ــتان از افتت اداری اس
داده و ايــن دقيقــاً يعنــی نــگاه تــوأم بــا توســعه گردشــگری. يعنــی 
ــن  ــه شــکالت اســت و در اي ــن کارخان ــه دارای بيش تري ــز ک تبري
زمينــه ســابقه زيــادی نيــز دارد چــرا نبايــد مــوزه شــکالت داشــته 

باشــد؟
هميــن مــوزه حداقــل بــرای 20 نفــر می توانــد به صــورت مســتقيم 
يــا غيرمســتقيم اشــتغال ايجــاد کنــد. فــرض کنيــد اگــر شــهر را 
پــر کنيــم از چنيــن طرح هايــی کــه هــم نيازمنــد آدم متخصــص 
هســتند و هــم بــه کارگــران ســاده احتيــاج دارنــد، ديگــر بيــکاری 

حرفــی بــرای گفتــن نخواهــد داشــت.
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ــران اقتصاد ایـ

کشــید،  قــد  و  زد  جوانــه  شــالی 
زرد شــد ســروکله دالالن  همین کــه 
و واســطه ها پیــدا شــد و زمزمه هــای 
ــج  ــِج برن ــر رن ــج خارجــی ب واردات برن
افــزود تــا آرزوهــای مــرد شــالی کار بــر 

ــرود. ــاد ب ب

هنــوز زمســتان بــود کــه پــا در شــاليزار گذاشــت و مزرعــه ترک خــورده 
ــا هــزار  ــا شــخم و شــيار بيــدار کــرد. ب از ســوِز ســرمای زمســتان را ب

زحمــت، آب در کامــش ريخــت، شــخم زد و آبــش را تخــت کــرد.
تــازه شــروع کاشــت بــود، گاه چشــمش بــه آســمان بــود و گاه دشــت، 
ــد  ــت نکن ــد و می گف ــش می ش ــش ريش ري ــد، دل ــه می باري ــاران ک ب
بنــج )بــذر( خــراب شــود و از بيــن رود، گاه از آفتــاب گاليه داشــت و در 

ــد. ــاران می خوان ــارش، نمــاز ب آرزوی ب
آرام آرام، شــالی جوانــه زد و ســبز شــد امــا باز پســر مزرعــه دار، غصه اش 
ــد و  ــرز می روي ــای ه ــن نشــود، علف ه ــر وجي ــت اگ ــت و می گف گرف
محصــول از بيــن مــی رود. فصــل قورباغــه خــوان شــاليزار شــده بــود، 
صــدای غورهايشــان در مزرعــه می پيچــد و پســر مزرعــه دار بــا اهــل 

خانــه و ديگــر اقــوام بــرای وجيــن کــردن بــه شــاليزار می رونــد.
ــرای  ــد: ب ــری دارد، می گوي ــی ديگ ــان صفاي ــاليزار برايش ــل ش فص
ــه  ــيه ب ــای حاش ــد مزرعه داره ــش ياب ــری کاه ــه کارگ ــه هزين اينک
ــه در  ــت ک ــه ای اس ــن ديرين ــری« آيي ــد و »کاي ــک می کنن ــم کم ه

ــود. ــده می ش ــراوان دي ــدران ف ــاليزارهای مازن ش
روزهــای خــدا آرام آرام می گذرنــد و بــه مردادمــاه می رســند امــا قلــب 
پســر مزرعــه دار در آرزوی دروی محصــول همچنــان تيــر می کشــد و 
بــرای برداشــت شــلتوک تــاب نــدارد تــا زودتــر آن را بــه شــالی کوبی 
برســاند، می گويــد: وام  دارم و بايــد قبــل از آبــان مــاه بتوانــم محصــول 
را بفروشــم و بدهــی بانکــی را کــه هرســاله ســودش بيشــتر می شــود، 

ــردازم. بپ
ــر از  پســر مزرعــه دار در آرزوهايــش غوطــه ور اســت کــه دالالن زودت
ــود،  ــنيده می ش ــز از دور ش ــگ واردات ني ــند و آهن ــد از راه می رس موع
ــه  ــد و ن ــه او رحــم می کن ــه ب ــه ن ــی ک ــده و دالل ــال شــالی کار مان ح

بــه شــاليزار.
مـش صفـر جـوادی شـالی کار مازندرانـی که بـا هـزار رنـج و زحمت و 
قرض کردن و پيش فروش بخشـی از محصوالتش، شـاليزارش را سـبز 
کـرده دلـش از هجوم دالالن و واسـطه ها خون شـده اسـت و می گويد: 
بـا فروش محصـول بايد خرج عروسـی پسـرم را تأميـن و همچنين وام 

کشـاورزی ام را تمديد کنم.
ــج  ــازار برن ــه ب ــد: ب ــه می ده ــيند و ادام ــره اش می نش ــر چه ــی ب غم
نمی شــود زيــاد دل بســت و درســت موقــع برداشــت، واردات محصــول 
ــه دالل و  ــت ب ــر قيم ــان را زي ــم برنجم ــود و مجبوري ــام می ش انج

ــيم. ــطه ها بفروش واس

lبازار برنج فرنگی داغ تر شده
در آســتانه فصــل برداشــت، بــازار برنــج هنــدی و پاکســتانی در 
ــز  ــه اســت ني ــب گرفت ــج کشــور لق ــد برن ــه قطــب تولي ــدران ک مازن
ــه  ــال ب ــزار ري ــا 100 ه ــال ت ــزار ري ــی 25 ه ــده و از کيلوي ــر ش داغ ت
ــوب و  ــای مرغ ــه برنج ه ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و اي ــروش می رس ف

ــدارد. ــت ن ــد قيم ــد رش ــه باي ــه ک ــر محصــول آن گون پ
ــد  ــدران تولي ــج در مازن ــن برن ــزار ت ــون و 400 ه ــاالنه يک ميلي س
می شــود کــه حــدود 42 درصــد نيــاز کشــور را تأميــن می کنــد و ايــن 
وضعيــت در حالــی اســت کــه کشــور ســاالنه بــه ســه ميليــون و 200 
ــق واردات  ــن آن از طري ــون ت ــاز دارد و يک ميلي ــج ني ــن برن ــزار ت ه

ــود. ــن می ش تأمي

lنگرانی کشاورزان از لغو ممنوعیت واردات
لغــو ممنوعيــت واردات برنــج در فصــل برداشــت، نگرانــی شــالی کاران 
شــمال را فزون تــر کــرده اســت و متأســفانه در ســال جــاری کارگــروه 
تنظيــم بــازار طــی مصوبــه ای واردات برنــج را در فصــل برداشــت آزاد 

کــرد کــه ايــن مصوبــه باعــث افزايــش واردات برنــج در بــازار و موجب 
برهــم زدن تعــادل عرضــه و تقاضــا در بــازار برنــج داخــل می شــود.

ــس  ــاورزی مجل ــيون کش ــخنگوی کميس ــاعری س ــد ش علی محم
شــورای اســالمی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر، ايــن مصوبــه را اقدامی 
ــو  ــت: لغ ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــاد مقاومت ــال اقتص ــنجيده در س نس
ممنوعيــت واردات برنــج در فصــل برداشــت ايــن محصــول برخــالف 
حمايــت از توليــد داخــل و ايجــاد اشــتغال اســت کــه ضربــه جــدی بــه 

ــد. ــج کار وارد می کن ــاورزان برن کش
ــای  ــش تقاض ــث کاه ــج باع ــه برن ــه واردات بی روي ــان اينک وی بابي
ــن محصــول می شــود،  ــی و کاهــش قيمــت اي ــت داخل ــج باکيفي برن
افــزود: از بيــن رفتــن انگيــزه کشــاورزان بــرای دســتيابی بــه اهــداف 
ــی  ــر کارشناس ــدام غي ــن اق ــج اي ــل از نتاي ــدات داخ ــی تولي خوداتکاي

ــت. اس
نماينــده مــردم بهشــهر، نــکا و گلــوگاه در مجلــس شــورای اســالمی 
ادامــه داد: بــه نظــر می رســد ايــن تصميــم بــا دخالــت دالالن 
واردکننــدگان گرفته شــده و هيــچ توجيهــی بــرای ايــن تصميــم وجــود 

ــدارد. ن
وی بـا اشـاره به پيش بينـی توليـد دو ميليـون و 300 هـزار تنـی برنـج 
داخلـی گفـت: درحالی که برنـج باکيفيـت داخلـی دارای اسـتانداردهای 
سـالمت محصول اسـت چـه دليلی بـرای ورود برنج از سـاير کشـورها 
وجـود دارد و نيـازی به واردات در اين برهه زمانی نيسـت که کشـاورزان 

در حـال برداشـت محصول خود هسـتند.
ــد  ــی می توان ــدات داخل ــت از تولي ــران، حماي ــد صاحب نظ ــه تأکي ب
گام جــدی بــرای ايجــاد انگيــزه کشــاورزان در راســتای توليــد باشــد و 
افــرادی کــه ايــن تصميــم را گرفتنــد و در مســير واردات کاالی خارجی 
گام برداشــتند در اصــل مخالــف سياســت های ابالغــی اقتصــاد 

ــد. ــت کرده ان ــی حرک مقاومت
بــه بــاور آنــان، بــا توجــه بــه نيــاز واردات 600 تــا 700 هزارتنــی برنــج 
به کشــور، بعــد از فصل برداشــت برنــج می تــوان ايــن مقــدار واردات را 
بــا توجــه بــه نيــاز داخــل و بــر اســاس قوانيــن و مقــررات انجــام داد تــا 

باعــث تعــادل عرضــه و تقاضــا شــود.
توقـف واردات برنـج تـا زمـان برداشـت و توزيـع برنـج داخلی خواسـته 
بسـياری از مسـئوالن اسـتان های شـمالی ازجملـه مازندران اسـت و از 
دولـت انتظـار دارنـد نسـبت به خريـد تضمينـی برنج اقـدام کـرده و در 

فصـل برداشـت، از واردات برنـج خارجـی بـه کشـور جلوگيـری کند.

lنامه به رئیس جمهور
در ايـن رابطه رئيس کميسـيون کشـاورزی مجلس، از ارسـال سـه نامه 
اين کميسـيون به رئيس جمهور، وزير جهاد کشـاورزی و معـاون اجرايی 

رئيس جمهـور و تذکر دربـاره تنظيم بـازار خبر داد.

علـی اکبـری دربـاره جزئيـات سـه نامـه کميسـيون کشـاورزی بـه 
رئيس جمهـور، معـاون اجرايـی وی و وزيـر جهـاد کشـاورزی دربـاره 
وضعيـت بـازار محصوالت کشـاورزی و دامـی اظهار داشـت: در نامه ای 
کـه بـه آقـای روحانـی نوشـته ايم، نسـبت بـه واردات برنـج در فصـل 

برداشـت ايـن محصـول تذکـر داده شـده اسـت.
وی افــزود: اخيــراً ســتاد تنظيــم بــازار ممنوعيــت واردات برنــج را لغــو 
ــر  ــور تذک ــه رئيس جمه ــه ای ب ــل، در نام ــن دلي ــه همي ــه ب ــرده ک ک
داده ايــم کــه بــا توجــه بــه قــرار داشــتن در فصــل برداشــت محصــول 
ــل  ــور کام ــوز به ط ــل هن ــد داخ ــزان تولي ــه مي ــل و اينک ــج داخ برن
بــرآورد نشــده و نمی تــوان فعــاًل کمبــود بــازار را پيش بينــی کــرد، لــذا 

ــرای واردات نيســت. ــان مناســبی ب اآلن زم

lواردات برنــج خارجــی بــه صــالح نیســت و توزیــع آن 
توهیــن بــه برنــج باکیفیت اســتان اســت

درعين حــال دالور حيدرپــور رئيــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــش نشــان  ــتان واکن ــج خارجــی در اس ــع برن ــه توزي ــز ب ــدران ني مازن
داد و گفــت: مازنــدران مهــد توليــد برنــج اســت و ســاالنه 40 درصــد 
برنــج کشــور از ســوی ايــن اســتان تأميــن می شــود لــذا واردات برنــج 
خارجــی بــه صــالح نيســت و توزيــع آن توهيــن بــه برنــج باکيفيــت 

اســتان اســت.
وی افـزود: توزيـع برنـج خارجی بـه دليل اينکه بحـث روانـی در جامعه 
ايجـاد می کنـد قابل پذيرش نيسـت و با توجه بـه اينکه فصل برداشـت 

برنج اسـت شـوک ناخواسـته ای را به کشـاورزان وارد می کند.
حيدرپــور بــا بيــان اينکــه کشــاورزان مازندرانــی، کار برداشــت شــالی 
ــد  ــون انجــام دادن ــار از زمين هــای زراعــی اســتان را تاکن از 660 هکت
افــزود: امســال در 213 هــزار و 525 هکتــار زمين هــای زراعــی 
ــزان  ــن مي ــی مــی شــود از اي ــج کشــت شــد و پيش بين ــدران برن مازن
بــا احتســاب کشــت دوم و رتــون، يک ميليــون و 300 تــا يک ميليــون 

ــن شــلتوک برداشــت شــود. و 400 هــزار ت
بــه گفتــه معــاون وزيــر جهــاد کشــاورزی وســعت شــاليزارهای کشــور 
670 هــزار هکتــار اســت کــه محــور توليــد برنــج کشــور، اســتان های 
ــم انداز  ــز در چش ــار ني ــزار هکت ــتند و 15 ه ــدران هس ــالن و مازن گي

ــت. ــده اس ــتان پيش بينی ش ــتان گلس اس
دو اســتان مازنــدران و گيــالن بــه دليــل شــرايط آب و هوايــی 
ــرح  ــور مط ــم در کش ــز توريس ــن مرک ــوان مهم تري ــد به عن می توانن
شــود کــه ايــن امــر به تدريــج ســبب تغييــر کاربــری، ســاخت ويــال، 
ــن  ــت از اي ــرای برون رف ــذا ب ــود، ل ــتی می ش ــز توريس کارگاه و مراک
ــم و  ــد درآمــد اقتصــادی کشــاورزان را افزايــش دهي خطــر جــدی باي
ــه  ــاورزی توج ــاد کش ــه اقتص ــج ب ــری از واردات برن ــن جلوگي ضم

ــود. ــی ش اساس
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ــران اقتصاد ایـ

  رونــد رســیدگی بــه واگــذاری پرابهــام 
ــا  ــران ب ــی ای ــگاه قدیم ــن پاالیش دومی
ــداران  ــوب خری ــل منص ــزل مدیرعام ع
ــرک  ــه ت ــن وی ب ــدم تمکی ــد و ع جدی
ایــن پســت وارد فــاز تــازه ای شــده 

ــت. اس

ــه بخــش خصوصــی  ــام پااليشــگاه کرمانشــاه ب ــر ابه ــذاری پ واگ
ــرای اســتان  شــايد يکــی از تلــخ تريــن خبرهــای ســال گذشــته ب
کرمانشــاه و کشــور باشــد کــه دامنــه حواشــی آن همچنــان ادامــه 

دارد.
دوميــن پااليشــگاه قديمــی کشــور بــا ســابقه ای حدود يکصد ســال 
بــرای مــردم کرمانشــاه فقــط يــک بنــگاه اقتصــادی و توليــدی و يــا 
يکــی از ظرفيــت هــای انگشــت شــمار اشــتغال  بــرای بيــکار ترين 
ــگاه  اســتان کشــور نيســت. ايــن پااليشــگاه يکــی از نخســتين بن
هــای نفتــی ايــران اســت کــه پــس از ملــی شــدن صنعــت نفــت 
ســردر آن طــی مراســمی از نشــانه هــای اســتعمار نفتــی انگلســتان 

پاکســازی شــد.
ايــن نمــاد ضــد اســتعماری ايــران امــا بــه گفتــه نماينــدگان مجلس 

ســال گذشــته بــه بهايــی انــدک بــه افــراد واگذار شــد.

lواگذاری پاالیشگاه فقط متری 200 هزار تومان
نماينــده مــردم اســالم آبــاد غــرب و داالهــو در ايــن رابطــه گفــت: با 
يــک حســاب ســر انگشــتی دولــت پااليشــگاه کرمانشــاه را متــری 

200 هــزار تومــان فروختــه اســت!
حشــمت اهلل فالحــت پيشــه گفــت: حتــی اگــر از تمــام زيرســاختها 
و ماشــين آالت و مخــازن حــاوی طــالی ســفيد پااليشــگاه چشــم 
پوشــی کنيــم تنهــا زميــن ايــن مجموعــه کــه در مرکــز شــهر قــرار 

دارد بيــش از اينهــا مــی ارزد.

ــه  ــالف مصوب ــاه خ ــگاه کرمانش ــذاری پاالیش lواگ
ــت ــری اس ــفر رهب س

در عيــن حــال عضــو کميســيون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی 
نيــز در ايــن رابطه بــه مهر گفــت: اصــل واگــذاری پااليشــگاه محل 
اشــکال اســت. اعــالم کردند پااليشــگاه زيــان ده اســت امــا واقعيت 
ايــن اســت پااليشــگاه آبــادان بــا 2700 ميليــارد تومــان زيــان واگذار 
نمــی شــود امــا ايــن پااليشــگاه کــه تــا ســال 93 ســود ده بــوده بــه 

يــک بــاره بــا اعــالم 500 ميليــارد تومــان ضــرر واگــذار مــی شــود.
کارشناســی رفتــه و يکــی از انبارهــای پااليشــگاه کرمانشــاه بــا چند 

هــزار قلــم جنــس را تنهــا 500 تومــان قيمــت زده اســت
ــای  ــی از انباره ــه و يک ــی رفت ــت: کارشناس ــری گف ــد صف احم

پااليشــگاه بــا چنــد هــزار قلــم جنــس را تنهــا 500 
تک تومــان قيمــت زده اســت. آيــا دادگســتری نبايد 

ــه ايــن مــوارد ويــژه رســيدگی کنــد؟ ب
ــه داد:  ــس ادام ــاه در مجل ــردم کرمانش ــده م نماين
مصوبــه ســفر رهبــری اســت کــه پااليشــگاه 
کرمانشــاه پــس از راه انــدازی پااليشــگاه آناهيتــا بــه 
آنجــا ملحــق شــود. ايــن زيــر ســوال بــردن مصوبــه 

ــرای الحــاق؟ ــد ب ــی مان ــه م نيســت؟ چ
وی گفــت: پااليشــگاه آناهيتــا را راه نينداختنــد کــه 

هيــچ، پااليشــگاه کرمانشــاه نيــز واگــذار شــد!

lقانونی دانستن واگذاری توسط مدیران 
استانی و آغاز تحوالت

ــذاری  ــر واگ ــر س ــدل ب ــن ج ــاال گرفت ــس از ب  پ
پااليشــگاه کرمانشــاه بــا قيمت هــای نازل، اســتاندار 

کرمانشــاه طــی اظهاراتی تمامــی روند واگــذاری پااليشــگاه را قانونی 
ــرد. اعــالم ک

مديــر عامــل قديمــی پااليشــگاه جــای خــود را بــه مديريــت عامــل 
خريــداران جديــد داد و تغييــرات و جابــه جايــی پرســنل پااليشــگاه و 

رونــد تغييــرات و تعديــل هــا آغــاز شــد.
اعتراضــات ميدانــی پرســنل پااليشــگاه بــه اســتقرار مديــران جديــد 
ــه  ــراض ب ــن و اعت ــه تحص ــه صحن ــه را ب ــن مجموع ــه اي محوط
واگــذاری بــدل کــرد تــا اينکــه وزيــر نفــت نيــز در واکنشــی لفظــی 
مخالفــت خــود را با اقــدام دولــت در واگــذاری پااليشــگاه کرمانشــاه 

اعــالم کــرد.
زنگنــه در خصــوص واگــذاری پااليشــگاه نفــت کرمانشــاه هــم بيان 
کــرد: بنــده در خصــوص واگــذاری پااليشــگاه کرمانشــاه نامــه ای به 
ــذاری و  ــوع واگ ــن ن ــا اي ــه ب مســئوالن مربوطــه می نويســم، چراک

سيســتم برخــورد مخالف هســتم.
وزيــر نفــت، خاطرنشــان کــرد: بنــده مخالــف واگــذاری نيســتم، امــا 
ايــن نــوع برخــورد منجــر بــه تعطيلــی پااليشــگاه می شــود و وزارت 

نفــت بــا تعطيلــی پااليشــگاه مخالف اســت.

lوزیر نفت به مصوبه دولت عمل نمی کند!
علــی رغــم مخالفت لفظــی وزيــر نفــت بــا واگــذاری پااليشــگاه اما 
عضــو کميســيون انــرژی مجلــس معتقــد اســت زنگنــه بــه مصوبه 

دولــت و حــرف خــود عمــل نمــی کنــد.
ــروژه و  ــن پ ــت اي ــه خــود دول ــق مصوب ــت: طب ــری گف احمــد صف
زميــن هــای آن بــه هيچ عنــوان قابــل واگــذاری نيســت و واگــذاری 

آن تخلــف  محســوب مــی شــود.
وی افــزود: طبــق مصوبــه دولت و ابــالغ معــاون اول رئيــس جمهور 

ــای  ــفانه آق ــا متاس ــت ام ــده اس ــارج ش ــذاری خ ــروژه از واگ ــن پ اي
زنگنــه بــه آن عمــل نکــرده انــد.

lمدیران استان با خریداران پاالیشگاه همکاری می کنند
نماينــده مــردم کرمانشــاه در خانــه ملــت بــه مهــر گفــت: فســاد در 
ــذاری پااليشــگاه کرمانشــاه روشــن اســت و متاســفانه برخــی  واگ

ــا خريــداران همراهــی مــی کننــد. مديــران ارشــد اســتان ب
عبدالرضــا مصــری گفــت: واگــذاری پااليشــگاه کرمانشــاه خــالف 
قانون اســت چــون مصوبــه دولت بــرای خــارج شــدن از واگــذاری را 

دارد امــا دولــت مصوبــه خــودش را نقــض کــرده اســت.
ــا  ــار ب ــه داد: مگــر مــی شــود پااليشــگاهی کــه يکب  مصــری ادام
قيمــت هــزار و هشــتصد ميليــارد تومــان بــرای واگــذاری بــه بانکها 
قيمــت گــذاری شــده بــه يکبــاره بــه صــد و هشــتاد ميليــارد تومــان 

بــه چنــد نفــر فروختــه شــود؟
ايــن نماينــده مجلــس ادامــه داد: قيمــت هــر ســهم پااليشــگاه 22 
هــزار و پانصــد تومــان بــرای واگــذاری قبلــی اعــالم شــده بــود امــا 
اکنــون هــر ســهم را عمــال 2 هــزار و پانصــد تومــان فروختنــد. ايــن 

تــاراج بيــت المــال اســت.

lمدیرعامل جدید عزل شده ولی کنار نمی رود!
ــت:  ــس گف ــه و محاســبات مجل ــه و بودج عضــو کميســيون برنام
ــا اعــالم کــرده  ــه م ــر ب ــاون وزي ــای کاظمــی مع وزارت نفــت و آق
اســت کــه مديــر عامــل منصــوب شــده )از طيــف خريدارهــا( يــک 
هفتــه اســت کــه برکنــار شــده امــا تمکيــن نمــی کنــد و دســت از 

ــر نمــی دارد. ــی ب ــه در عــزل و نصــب هــا و امــورات مال مداخل
مصــری تصريــح کــرد: ايــن رونــد غيــر قانونــی بايــد متوقــف شــود 
ولــی متاســفانه برخــی اهــرم هــا مســتقيما بــا مديــران 
ــراه  ــی هم ــد فعل ــه رون ــرای ادام ــتان ب ــت در اس دول

هســتند.

lضرورت ورود جدی تر مدعی العموم
ــات  ــفرهای مقام ــام س ــا در تم ــاه تقريب ــردم کرمانش م
کشــور به اســتان از دولتــی گرفته تــا ســفرهای تبليغاتی 
کانديداهــای رياســت جمهــوری به هر شــکلی که شــده 
ــد  ــه رون ــود ب ــراض خ ــته، اعت ــت نوش ــا دس ــعار ت از ش

ــد. واگــذاری پااليشــگاه کرمانشــاه را اعــالم کردن
بــا ايــن حســاب ايــن مطالبــه عمومــی وجــود دارد کــه 
ــی  ــوق عموم ــع حق ــوان مداف ــه عن ــوم ب ــی العم مدع
ــه  ــه ای ک ــرای حراســت از مجموع ــاه ب ــردم کرمانش م
در صــورت تعطيلــی 2 هــزار کرمانشــاهی را بيــکار مــی 

ــود. ــل ش ــد، وارد عم کن

مسلم معین

فساد در فروش نماد ضداستعماری کرمانشاه/پاالیشگاه متری ۲۰۰هزار تومن
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ــران اقتصاد ایـ

 در حالــی همــدان درزمینــه پــرورش 
ملکــه زنبورعســل بــه خودکفایی رســیده 
ــدم  ــش ق ــن بخ ــادرات ای ــیر ص و در مس
برمــی دارد کــه قاچــاق ملکــه توســط 
برخــی افــراد ســودجو، ایــن حرفــه را 

می کنــد. تهدیــد 

ــش از  ــت و پي ــن اس ــاکنان زمي ــن س ــزو قديمی تري ــل ج زنبورعس
آنکــه انســان موجوديــت خــود را در زميــن تثبيت کنــد وجود داشــته 
ــد  ــد عســل آن را می دانن ــردم از زنبورعســل فقــط تولي ــر م ــا اکث ام
درصورتی کــه توليــد عســل فقــط يکــی از فايده هــای ايــن 
حشــره مفيــد اســت و مــوم، بــره مــوم، زهــر، ژلــه رويــال و ديگــر 
محصــوالت کنــدو دارای خــواص غذايــی و دارويــی بســيار مهــم و 

ــمندی اســت. ارزش
عســل از نخســتين غذاهــای بشــر اســت و علــم پزشــکی نيــز ثابت 
ــد، خــواص  ــوع قن ــا داشــتن 15 ن ــاده طبيعــی ب ــن م کــرده کــه اي

ــی دارد. ــی فراوان درمان
در کشــورهای همچــون برزيــل، روســيه، چيــن، آرژانتين، ســوئيس، 
آلمــان، اســتراليا و نيوزيلنــد کــه مهم تريــن کشــورهای توليدکننــده 
ــل  ــی از قبي ــرآورده غذاي ــل 150 ف ــتند حداق ــان هس عســل در جه
شــکالت عســل، عســل کريســتاله، کيــک عســل، ماســت عســل، 
ــا عســل  شــير عســل، گــرده عســل، ژلــه عســل و ســاالد ميــوه ب
ــورداران  ــل زنب ــه عس ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و اي ــد می ش تولي
ــازار می شــود. نهاونــدی بــدون فــرآوری و به صــورت فلــه، راهــی ب

lزنبورداری شغلی سخت و پرمشقت است
يــک زنبــوردار نهاونــدی کــه چنــدی اســت وارد ايــن حرفــه شــده 
ــخت و  ــغلی س ــورداری ش ــه زنب ــان اينک ــوص بابي ــن خص در همي
پرمشــقت اســت و زنبــورداران تالشــگر و فعــال بــا کمتريــن توقــع 
و امکانــات ســعی در شــيرين کــردن کام مــردم بــه نحــو احســنت 
دارنــد، گفــت: 4 ســالی اســت در حرفــه زنبــورداری مشــغول بــه کار 

هســتم.
ــا دريافــت تســهيالت اقتصــاد  ــزود: ســال 93 ب منصــور ظفــری اف
مقاومتــی در قالــب وام 15 ميليــون تومانــی از بســيج ســازندگی بــه 
توليــد عســل روی آوردم و مهم تريــن دليــل انتخــاب ايــن پيشــه و 
فعاليــت، فعــال بــودن اعضــای ديگــر خانــواده همچــون برادرانــم در 

ايــن حرفــه بــود.
ظفــری بابيــان اينکه 50 کنــدوی عســل دارد، عنــوان کرد: برداشــت 
ــن  ــه اي ــوط ب ــز مرب ــوع عســل ني ــن ن ــه بهتري تابســتانه عســل ک
فصــل اســت از اوايــل مردادمــاه آغــاز و تــا اوايــل شــهريورماه ادامــه 
دارد، امــا برخــی زنبــورداران در فصــل بهــار عســل خــود را برداشــت 

ــق اســت. ــن فصــل اندکــی رقي ــد کــه عســل های اي می کنن
ايــن زنبــوردار 56 ســاله بــا اشــاره بــه اينکــه ســاالنه يک بــار اقــدام 
ــه  ــک ب ــرد: ســاليانه نزدي ــوان ک ــد، عن ــه برداشــت عســل می کن ب
ــر  ــتی از ه ــل برداش ــم و عس ــت می کني ــل برداش ــو عس 500 کيل
ــادی از آن را  ــو اســت کــه مقــدار زي کنــدوی عســل حــدود 10 کيل
بــرای تغذيــه زنبورهــای عســل در زمســتان نگــه می داريــم و مابقی 
را باقيمــت هــر کيلــو 25 هــزار تومــان به صــورت محلــی بــه فروش 

می رســانيم.
وی گفــت: مقــدار درآمــد حاصــل از فروش محلی عســل به ســختی 
ــه داد  ــئولين ب ــت و مس ــر دول ــه اگ ــد ک ــی را می ده ــاف زندگ کف
زنبــورداران برســند و زمينــه صــادرات عســل ايــن شهرســتان حتــی 
ــم  ــر را فراه ــورهای ديگ ــتان ها و کش ــه اس ــی ب ــورت تضمين به ص

ــود بخشــد. ــورداران را بهب ــی زنب ــد وضعيــت کنون ــد می توان آورن
ظفــری بابيــان اينکــه عوامــل مختلفــی در افزايــش توليــد عســل از 
کنــدو مؤثــر اســت، افــزود: مناســب بــودن شــرايط آب وهــوا و نــژاد 

ملکــه می توانــد در ايــن امــر مهــم باشــد.

و  آفــات  زيــاد،  و گرمــای  خشک ســالی، گردوغبــار، ســرما 
ــان  ــرای گياه ــموم ب ــتفاده از س ــدو و اس ــل کن ــای داخ بيماری ه
ــت ــل اس ــرورش زنبورعس ــل و پ ــد عس ــکالت تولي ــه مش ازجمل
وی گفــت: خشک ســالی، گردوغبــار، ســرما و گرمــای زيــاد، آفــات 
ــان  ــرای گياه ــموم ب ــتفاده از س ــدو و اس ــل کن ــای داخ و بيماری ه

ازجملــه مشــکالت توليــد عســل و پــرورش زنبورعســل اســت.
ظفــری بابيــان اينکــه قــدم گذاشــتن در حرفــه زنبــورداری ريســک 
اســت، عنوان کــرد: گرانــی داروهــا، حمل ونقــل و لــوازم زنبــورداری، 
لــزوم اقامــت در بيابــان و شــرايط نامناســب جــوی و مواجه شــدن بــا 
انــواع حيوانــات وحشــی و خطــرات ايــن مســير و حتــی هزينه هــای 
هنگفــت بــرای اســکان در منطقــه موردنظــر از ســختی ايــن شــغل 

اســت.
ــق  ــرای تحق ــی ب ــورداری، فرصت ــت زنب ــد: صنع ــادآور ش وی ي
بخشــيدن بــه شــعار ســال در بخــش اقتصــاد مقاومتی اســت لــذا در 
ايــن راســتا بــا ايــن حرفــه بــرای 3 نفر به صــورت مســتقيم اشــتغال 
ايجادشــده کــه اگــر ايــن حرفــه توســعه يابــد بی شــک اشــتغال زايی 

ــد. ــش می ياب ــز افزاي در آن ني
ــت و  ــه داش ــن حرف ــدان اي ــه عالقه من ــز ب ــه ای ني ــری توصي ظف
ــه  ــوان شــغل دوم پرداخت ــورداری به عن ــه زنب ــد ب ــه باي ــان اينک بابي
ــه  ــته ب ــدت وابس ــدات آن به ش ــل و تولي ــه زنبورعس ــود چراک ش
شــرايط محيطی اســت، گفــت: هرچنــد زنبورعســل زيان ده نيســت 
امــا نمی تــوان حســاب دقيقــی از درآمــد ســال ايــن شــغل داشــت 
ــز  ــه ني ــن زمين ــره در اي ــای کم به ــه و وام ه ــه ياران ــه ارائ ــه البت ک
می توانــد بــه رشــد و بقــای ايــن رشــته مهــم کمــک فراوانــی کنــد.

مديرعامــل اتحاديــه زنبــورداران اســتان همــدان نيز در هميــن زمينه 
ــدو در ســطح کشــور  ــون کن گفــت: در حــال حاضــر حــدود 6 ميلي
وجــود دارد کــه 200 هــزار کنــدوی آن مربــوط بــه اســتان همــدان 

اســت.
عبدالحميــد قدرتــی بابيــان اينکــه از هــر کندو حــدود 5 کيلو عســل 
ــال های  ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و اي ــرداری می ش بهره ب
دور از هــر کنــدو 20 کيلــو عســل قابل برداشــت بــود، گفــت: ميــزان 

توليــد عســل گشــنيز در اســتان همــدان باال اســت.
وی اضافــه کــرد: از ســال 76 تاکنون به دليــل تغييــرات آب و هوايی، 
کاهــش بارندگی هــای فصلــی و خشک ســالی های چندســاله شــاهد 

کاهــش ميــزان عســل طبيعــی اســتان همــدان بوده ايم.
ــوان  ــار به عن ــار خشک ســالی، گــرد غب ــوان کــرد: در کن ــی عن قدرت
يــک عامــل مهــم باعــث کاهــش توليــد عســل و افزايــش تلفــات 
زنبورهــا می شــود کمــا اينکــه آفــات و بيماری هــای زنبورعســل در 

فصــل زمســتان و پاييــز يکــی ديگــر از مــواردی اســت کــه باعــث 
ــود. ــور می ش ــای زنب ــش کلنی ه کاه

وی يــادآور شــد: شهرســتان نهاوند به عنــوان يکی از مناطق مســتعد 
ــمار  ــرای ش ــا پذي ــد عســل در فصــل گرم ــدان در تولي ــتان هم اس
ــی کندوهــای  ــی و حت ــورداران بوم ــدوی عســل زنب بســياری از کن
ــه ای  ــت به گون ــور اس ــف کش ــتان های مختل ــان از اس ــل مهم عس
کــه ســاالنه حــدود 40 هــزار کنــدو بــه ايــن شهرســتان مهاجــرت 

می شــود.
ــه زنبــورداران اســتان همــدان ادامــه داد: اســتان  مديرعامــل اتحادي
همــدان رتبــه نهــم توليــد عســل کشــور را داراســت امــا ازآنجاکــه 
ميــزان عســل توليــدی در ايــن اســتان بــه مصــرف داخــل می رســد 

ــرد. ــن اســتان صــورت نمی گي ــذا صــادرات عســل از اي ل

ــتان های  ــور از اس ــه زنب ــرورش ملک ــدان در پ lهم
ــت ــور اس ــرح کش مط

وی بــا اشــاره بــه اينکــه اســتان همــدان در پــرورش ملکــه زنبــور از 
اســتان های مطــرح کشــور اســت، گفــت: متأســفانه برخــی افــراد در 
راســتای منافــع شــخصی خــود اقــدام بــه قاچــاق ملکــه می کننــد 
کــه ايــن خــود باعــث کاهــش توليــد عســل و کيفيــت آن می شــود 
ــا آب وهــوا و اقليــم همــدان  چراکــه ملکه هــای اســتان متناســب ب
پرورش يافته انــد و حضــور جــدی و پيگيرانــه مســئولين ذی ربــط در 

ايــن حــوزه اقدامــی ضــروری اســت.
قدرتــی بــا تأکيــد بــر اينکــه در حــال حاضــر نبــود صنايــع 
بســته بندی اســتاندارد در کشــور از مهم تريــن مشــکالت صــادرات 
مــواد خوراکــی و محصــوالت کشــاورزی محســوب می شــود، 
اظهــار داشــت: عســل ايــران در ترکيــه بســته بندی می شــود و بــه 
کشــورهای ديگــر صــادر می شــود و گاهــی نيــز مشاهده شــده کــه 

ــروش رســيده اســت. ــه ف ــه ب ــام عســل ترکي ــران بان عســل اي

ــرات آب و  ــل تغیی ــه دلی ــورداران ب ــیاری از زنب lبس
ــد ــی روی آورده ان ــل صنعت ــد عس ــه تولی ــی ب هوای

ــه  ــان اينک ــدان بابي ــتان هم ــورداران اس ــه زنب ــل اتحادي مديرعام
بســياری از زنبــورداران بــه دليــل تغييــرات آب و هوايــی بــه توليــد 
ــودن  ــزود: در صــورت مســاعد ب ــد، اف ــی روی آورده ان عســل صنعت
شــرايط جامعــه بســياری از مشــاغل می توانــد ســودآور و مفيد باشــد 
کــه زنبــورداری نيــز از ايــن قاعــده مســتثنا نيســت امــا در صــورت 
ــخگوی  ــه ای پاس ــچ حرف ــک هي ــت بی ش ــودن وضعي ــی ب بحران

ــود. نيازهــای انســان نخواهــد ب

قاچاقچیان به زنبورعسل هم رحم نکردند/ ملکه های همدان در معرض تهدید

پروین  قادری 
دانشمند
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ــران اقتصاد ایـ

وی گفــت: در چنــد ســال اخيــر تســهيالت خوبــی بــرای توســعه 
ــه  ــده به طوری ک ــدان ارائه ش ــتان هم ــورداری در اس ــت زنب صنع
ــوده و  ــان ب ــارد توم ــدود 10 ميلي ــم ح ــن رق ــته اي ــال گذش س
در ســال جــاری نيــز حمايت هــای خوبــی از ســوی جهــاد 
ــل  ــن عوام ــا مهم تري ــده ام ــورداران به عمل آم ــاورزی از زنب کش
بازدارنــده در ايــن حــوزه، تحريم هــا و رکودهــای اقتصــادی 

ــت. اس
قدرتــی بابيــان اينکــه اســدآباد، ماليــر، نهاونــد و همــدان از  
ــتند،  ــدان هس ــتان هم ــل در اس ــد عس ــر تولي ــتان های برت شهرس
ادامــه داد: ميــزان توليــد عســل طبيعــی يــا عســل گياهــان دارويــی 
پاييــن اســت و مصــرف آن نيــز در حــد پايينــی اســت امــا ايــن نــوع 
عســل دارای قيمــت بااليــی اســت امــا عســل صنعتــی از قيمــت و 

ــی برخــوردار اســت. کيفيــت پايين
ــز   ــدان ني ــاورزی هم ــاد کش ــی جه ــای دام ــود توليده ــاون بهب مع
اظهــار داشــت: زنبــورداری يــک فعاليــت ســبز بــدون آلودگی اســت 

ــت اســت. ــه مکمــل طبيع ــت ک ــوان گف و می ت
ــور افــزود: برخــالف ديــدگاه بيشــتر مــردم نســبت  محمــد نظــر پ
ــوم  ــد عســل و م ــه تولي ــا ب ــه تنه ــورداری و زنبورعســل ک ــه زنب ب
ــت  ــد، خدم ــای خداون ــت زيب ــن خلق ــانی اي ــند گرده افش می انديش

ــت. ــت اس ــت و طبيع ــظ محيط زيس ــه حف ــی او ب اصل
ــور اضافــه کــرد: پــس از آخريــن سرشــماری انجام شــده در  نظــر پ

شــهريور ســال 95، دو هــزار و 300 زنبــوردار در اســتان وجــود دارد و 
حــدود 203 هــزار کلنــی زنبــور موجــود اســت.

وی بابيــان اينکــه شهرســتان ماليــر رتبــه نخســت تعــداد کنــدو 
و توليــد عســل اســتان همــدان رادار اســت شهرســتان رزن نيز در 
مقــام اول تعــداد زنبــورداران اســتان اســت، گفــت: ميــزان توليــد 
ــزار و 960،  ــک ه ــدان ي عســل در ســال گذشــته در اســتان هم
تــن بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال 94، 15 درصــد افزايــش 

داشــته اســت.
وی بابيــان اينکــه ميانگيــن کلنــی هــر کنــدو 91 عــدد اســت کــه 
نســبت بــه ســال قبــل خــود 11 درصــد رشــد داشــته اســت، گفــت: 

ســرانه توليــد عســل در اســتان يــک کيلــو و 100 گــرم اســت.
وی بابيــان اينکــه تعداد زنبــورداران اســتان همدان در ســال گذشــته 
ــرآورد  ــه ســال 94، 6 درصــد رشــد داشــته اســت از ب ــز نســبت ب ني
برداشــت 2000 تــن عســل در ســال جــاری خبــر داد و گفت: اســتان 
ــه 14،  ــز رتب ــوردار در ســطح کشــور حائ ــداد زنب ــر تع ــدان ازنظ هم
ازنظــر تعــداد کنــدو در مقــام 11 و در توليــد عســل در کشــور رتبــه 

9 را دارد.
وی گفــت: بــا توجــه به آب وهــوای مســاعد و مناســب و تعــداد اندک 
روزهــای گردوغبــاری در ايــن اســتان طــی ســال جــاری پيش بينــی 
ــد  ــاری همانن ــال ج ــتان در س ــدی اس ــدار عســل تولي می شــود مق

ســال قبــل باشــد.

ــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان همــدان  ــود تولي ــاون بهب مع
ــت  ــورداران جه ــراوان زنب ــات ف ــالش و زحم ــود ت ــه داد: باوج ادام
دســت يافتــن به عســل طبيعــی، وجــود عســل های تقلبــی در بــازار 
آن هــم باقيمت پاييــن مانعــی محکــم در برابر معــادالت زنبــورداران 
ــارت و  ــل نظ ــن معض ــع اي ــرای رف ــان ب ــن مي ــه در اي ــت ک اس
ــری جــدی  ــتاندارد ام ــذا و دارو و اداره اس ــتگاه های غ ــيدگی دس رس

ــت. اس
نظــر پــور عنــوان کــرد: گردوغبــار يکــی ديگــر از مشــکالتی اســت 
کــه زنبــورداران بــا آن دســته و پنجــه نــرم می کننــد اما خوشــبختانه 
ــار  ــه ب ــی ب ــارت چندان ــران خس ــن بح ــته اي ــال گذش ــی دو س ط

ــاورده اســت. ني
وی گفــت: بــه هرانــدازه کــه گردوغبــار در هــوا افزايــش يابــد ميزان 
ــد و امســال نيــز اگــر  توليــد عســل افــت و تلفــات افزايــش می ياب

وضعيــت جــوی مناســب باشــد توليــد عســل خــوب خواهــد بــود.
ــح  ــه و تلقي ــد ملک ــرح در تولي ــتان های مط ــی از اس ــدان يک هم

ــت ــور اس ــطح کش ــل در س ــی زنبورعس مصنوع
ــان اينکــه اســتان همــدان يکــی از اســتان های مطــرح در  وی بابي
توليــد ملکــه و تلقيح مصنوعی زنبورعســل در ســطح کشــور اســت، 
افــزود: نــوع نــژاد ملکــه يکــی از عوامــل مهــم و مؤثــر در تغييــرات 

جمعيــت کنــدو و ميــزان توليــد عســل اســت.
وی بابيــان اينکــه نــژاد قالــب در اســتان همــدان ملکه هــای بومــی 
ــده از  ــژاد بومی ش ــک ن ــوان ي ــز به عن ــکا ني ــژاد کارني ــا ن ــت ام اس
ســاليان قبــل در ســطح کندوهــای اســتان اســتفاده می شــود، گفت: 
اســتان همــدان در حــوزه پــرورش ملکــه بــه خودکفايی دســت يافته 

اســت.

lهمدان به استان های دیگر ملکه صادر می کند
ــتان  ــه در اس ــرورش ملک ــز پ ــه 3 مرک ــد بااينک ــا تأکي ــور ب ــر پ نظ
همــدان وجــود دارد کــه 2 مرکــز در شــهر همــدان و يــک مرکــز در 
شهرســتان فامنيــن قــرار دارد، گفــت: ايــن اســتان در حــال حاضــر 
ــر  ــتان های ديگ ــه اس ــور ب ــرح در کش ــتان مط ــک اس ــوان ي به عن

ــد. ــادر می کن ــه ص ملک
نظــر پــور عنــوان کــرد: باوجــود توانمندی هــای موجــود در اســتان 
همــدان متأســفانه شــاهد قاچــاق ملکه توســط برخــی افراد ســودجو 
هســتيم کــه ادارات و دســتگاه های متولــی بايــد بــه ايــن امــر مهــم 

ــيدگی کنند. رس
وی يــادآور شــد: زنبــورداری حرفــه اســت و نيــاز بــه ســرمايه گذاری 
ــه  ــت ک ــوان گف ــذا می ت ــدارد ل ــت ن ــل ثاب ــک مح ــت و ي هنگف
ــر 2300  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــوب اس ــه ای خ ــورداری حرف زنب
زنبــوردار در ايــن حرفــه مشــغول بــه فعاليــت هســتند کــه همراهــی 
2 شــخص ديگــر بــا ايــن رقــم می توانــد ميــزان اشــتغال زايی را در 

ســطح اســتان بــاال ببــرد.
ــه ای  ــتان و منطق ــر اس ــت عســل ه ــرد: کيفي ــار ک ــور اظه نظــر پ
ــزان  ــوع و مي ــه و ن ــی آن منطق ــرايط آب و هواي ــا ش ــب ب متناس
ــا  ــدان ب ــتان هم ــود دارد و اس ــا وج ــه در آنج ــت ک ــی اس گل هاي
ــل  ــاه عس ــيده از گل و گي ــق پوش ــتانی و مناط ــوای کوهس آب وه
ــب  ــا کس ــوان ب ــا را می ت ــن ادع ــه اي ــد ک ــد می کن ــی تولي باکيفيت

ــرد. ــات ک ــور اثب ــطح کش ــتان در س ــن اس ــه 9 اي رتب
ــد داروی  ــذا باش ــک غ ــه ي ــل از اينک ــل قب ــه عس ــان اينک وی بابي
شفابخشــی اســت کــه قــرآن و احاديــث از آن به کــرات يادکرده انــد، 
گفــت: ســرانه مصــرف عســل در اســتان همــدان بــا رقــم 950 گرم 
ــرانه  ــه س ــرار دارد چراک ــی ق ــت بخش ــت رضاي ــال در وضعي در س
مصــرف ايــن محصــول در دنيــا 250 گرم اســت امــا نبايــد فراموش 
کــرد کــه ايــن رقــم در کشــورهای توســعه يافته حــدود 3 کيلوگــرم 
ــن  ــه اي ــد ب ــن اســتان بتوان ــم روزی اي در ســال اســت کــه اميدواري

رقــم دســت يابــد.
بــر اســاس آنچه عنــوان شــد اســتان همــدان درزمينــه توليد عســل 
بــه جايــگاه درخــور توجهــی دســت يافته امــا در ايــن ميــان ســرآمد 
ــدم  ــی ق ــل و حت ــه زنبورعس ــرورش ملک ــتان در پ ــن اس ــودن اي ب
گذاشــتن در مســير صــادرات ملکــه، ظرفيتی اســت کــه نبايــد اجازه 

داد بــا قاچــاق ملکــه، رفته رفتــه ايــن امتيــاز نيــز از دســت بــرود.
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ــران اقتصاد ایـ

 دو مجتمــع پتروشــیمی گیــالن بــا وجود 
دریافــت مصوبــات دولتــی در یــک دهــه 
انتظــار ورود  هنــوز چشــم  گذشــته، 

ــتند. ــذاران هس ــرمایه گ س

صنعــت پتروشــيمی از اشــتغالزاترين صنايــع محســوب می شــود و 
بنــا بــر اعــالم شــرکت ملــی صنايــع پتروشــيمی، هــم اکنــون 53 
مجتمــع در ايــران مشــغول فعاليــت هســتند کــه هرچند بيشــترين 
مجتمــع هــای پتروشــيمی در جنــوب کشــور قــرار دارنــد امــا بــه 
نظــر مــی رســد شــمال ايــران نيــز بــه دليــل دسترســی بــه دريای 
خــزر مــی توانــد فضايــی قابــل توجــه بــرای ايجــاد مجتمــع هــای 

پتروشــيمی باشــد.
ــالن  ــتان گي ــيمی در اس ــع پتروش ــع صناي ــاد مجتم ــده ايج وع
ــی  ــه م ــده ک ــن وع ــون اي ــد تاکن ــه 80 مطــرح شــد. هرچن از ده
توانــد کمک شــايانی بــه ســطح درآمــد گيالنيــان و همينطــور رفع 
مشــکل بيــکاری ايــن اســتان ايفــا کند هنــوز تحقــق نيافته اســت 
ــت هــای  ــا ايجــاد نخســتين واحــد پتروشــيمی گيــالن در دول ام
پيــش از دولــت يازدهــم بــرای شهرســتان رودبــار مصــوب شــد که 

تاکنــون ايــن مصوبــه بــه نتيجــه نهايــی نرســيده اســت.
از ســوی ديگــر، در ســفر معــاون اول رئيــس جمهــور بــه گيــالن 
کــه در اوايــل مــاه جــاری صــورت گرفــت وزيــر نفــت در شــورای 
ــس وعــده داد کــه  ــالن در مجل ــدگان گي ــه نماين اداری اســتان، ب
ــتان، وزارت  ــی در اس ــذار خصوص ــرمايه گ ــذب س ــورت ج در ص
ــع  ــده ايجــاد مجتم ــق وع ــرای تحق ــای الزم ب ــت ه ــت حماي نف

ــد. ــی ده ــالن را انجــام م ــيمی در گي پتروش
هرچند حسـن روحانی رئيس جمهور در سـفر فروردين مـاه 94 خود 
بـه گيـالن گفته بـود کـه بهـره بـرداری از سـايت نفتی رودسـر در 
دسـتور کار دولـت يازدهم قـرار ندارد اما، اين نخسـتين بـار نبود که 
بيـژن زنگنه نسـبت بـه ايجاد مجتمـع پتروشـيمی در اسـتان های 

شـمالی به ويـژه گيـالن صحبت مـی کرد.
وی در اسـفندماه سـال گذشـته نيـز در سـفر به گيـالن، رودسـر را 
يکی از نقاطی دانسـت کـه می توانـد ميزبان واحدهای پتروشـيمی 
باشـد. ) اقدامـات نخسـت برای ايجـاد زيرسـاخت هـای الزم برای 

سـايت نفتی سـردار جنـگل رودسـر در دولـت دهم کليـد خورد(
وزيــر نفــت در ســفر فــوق تاکيــد کــرد که يــک واحــد پتروشــيمی 
يــک ميليــارد دالری، اشــتغال زنجيــره ای را بــه همــراه دارد و اگــر 
25 درصــد کار در اســتان بــا جــذب ســرمايه گــذار اتفــاق بيفتــد بــا 

فاينانــس و کمــک دولــت می  تــوان بقيــه کار را پيــش بــرد.
امــا گيــالن تــا چــه حــد آمادگــی جــذب ســرمايه گــذاری بــا رقــم 
هــای بــاال از جملــه يــک ميليــارد دالر را دارد؟ هرچنــد در برنامــه 
اول و دوم توســعه، گيــالن نصيبــی از حــوزه صنعــت نبرد و اســتانی 
کشــاورزی شــناخته شــد امــا طــی چنــد ســال اخيــر در ايــن حــوزه 

وارد شــده اســت.
بــا ايــن همــه هــم اکنــون بيــش از يــک هــزار طــرح نيمــه تمــام 
در حــوزه صنعــت گيــالن وجــود دارد کــه بيــش از نيمــی از آن هــا، 
از پيشــرفت فيزيکــی 40 درصــدی برخوردارنــد. در کنــار ايــن، رتبه 
گيــالن در حــوزه صنعــت، ســيزدهم اســت امــا آيــا اســتانی مثــل 
گيــالن بــا وجــود چنيــن آمــاری مــی تواند بــرای ســرمايه گــذاری 
ــبت  ــوان نس ــی ت ــا م ــد و آي ــبی باش ــان مناس ــزرگ ميزب ــای ب ه
ــه در  ــار و چ ــای پتروشــيمی)چه در رودب ــر رســيدن واحده ــه ثم ب
رودســر( فــارغ از کــم ميلــی ســرمايه گــذاران بــر روی پــروژه های 

صنعتــی نيمــه تمــام اســتان، اميــدوار بــود؟

lگیالن؛ رتبه چهارم کشور در حجم سرمایه گذاری
کارشــناس حــوزه ســرمايه گــذاری در ايــن بــاره معتقــد اســت کــه 
گيالنــی هــا در نقــاط مختلــف دنيــا و کشــور از بزرگتريــن ســرمايه 
گــذاران هســتند. محمــود علــی آبــادی اظهــار مــی کنــد: آمــاری 
کــه بــورس اوارق مشــارکت منتشــر مــی کنــد نشــان مــی دهــد 
ــن اســتان هايــی اســت  کــه اســتان گيــالن يکــی از مطــرح تري

کــه در معامــالت بــورس مشــارکت دارد و بــه عبــارت بهتــر رتبــه 
ــرمايه  ــم س ــاظ حج ــور از لح ــای کش ــتان ه ــن اس ــالن در بي گي

گــذاری، چهــارم اســت.
بـه گفتـه وی، اين موضوع نشـان مـی دهد حجـم زيـادی از اهالی 
گيـالن منابـع مالی شـان را در بـورس سـرمايه گذاری مـی کنند و 
بـرای مشـارکت در پروژه های سـرمايه گـذاری، عالقمند هسـتند.

ــی  ــروت اهال ــد: از ســوی ديگــر، ســطح ث ــادی مــی افزاي علــی آب
ــت  ــر باالس ــای ديگ ــتان ه ــياری از اس ــه بس ــبت ب ــالن نس گي
ــاير  ــه س ــالک نســبت ب ــن ام ــتن گرانتري ــا داش ــا ب ــی ه و گيالن
هموطنــان شــان از دارايــی و ســرمايه قابــل توجهــی برخوردارنــد.

امــا بــه عقيــده ايــن کارشــناس حــوزه اقتصــادی، بــا وجــود چنيــن 
ــی در  ــرای ورود ســرمايه گــذاران گيالن ــی، يــک مشــکل ب مزاياي
ــه ايجــاد مجتمــع پتروشــيمی وجــود  ــزرگ از جمل ــروژه هــای ب پ

ــع ســرمايه هاســت. ــود ابزارهــای تجمي دارد و آن مشــکل، نب
ــی هــا در  ــزرگ گيالن ــا وجــود ســهم ب وی توضيــح مــی دهــد: ب
بــورس اوراق مشــارکت کــه از حضــور120-130 شــرکت ســرمايه 
گــذاری هلدينــگ برخــوردار اســت، تنهــا يــک شــرکت ســرمايه 
گــذاری هلدينــگ گيالنــی در ميــان ايــن شــرکت هــا فعال اســت 
کــه آن هــم تاکنــون ثمــر چندانــی بــرای گيــالن نداشــته اســت.

علــی آبــادی بــا بيــان اينکــه شــرکت هــای ســرمايه گــذاری، ابزار 
تجهيــز منابــع مالــی هســتند مــی افزايــد: اگــر در اســتان، چنيــن 
شــرکت هايــی را تاســيس کنيــم مطمئنــا مــی تــوان بــه تجميــع 
ــن  ــود در بي ــازماندهی موج ــکل س ــت و مش ــت ياف ــرمايه دس س

ســرمايه هــا را رفــع کــرد.
ــک  ــن ي ــذاری، اي ــوزه ســرمايه گ ــن کارشــناس ح ــده اي ــه عقي ب
نقــص اســت کــه فرهنــگ بــا هــم کار کــردن در قالــب شــرکت 

ــه نشــده اســت. ــالن نهادين هــای ســرمايه گــذاری در گي
وی ادامــه مــی دهــد: در صــورت تشــکيل شــرکت هــای ســرمايه 
گــذاری بــرای پــروژه هــای بــزرگ الزم نيســت کــه همــه منابــع 

مالــی توســط مالــکان تجهيــز شــود.
علــی آبــادی مــی گويــد: اگــر در قالــب يــک پــروژه يــک ميليــارد 
ــم  ــن کني ــتان تامي ــل اس ــون دالر در داخ دالری، 200-300 ميلي
ــس  ــم مابقــی را از محــل هــای ديگــر همچــون فاينان مــی تواني
يــا بانــک هــا و يــا جــذب ســرمايه گــذاری خارجــی مهيــا کنيــم.

ــت بازارپســندی اســت و  ــد: پتروشــيمی صنع ــی کن ــد م وی تاکي
اگــر زيرســاخت هــای الزم را در اســتان مهيــا کنيــم مطمئنــا مــی 
توانيــم بــا تاميــن 20 تــا 30 درصــد تاميــن منابــع مالــی در داخــل 

اســتان، مابقــی را از ســاير منابــع تاميــن کنيــم.
 

ــرای  ــی ب ــذاران خارج ــرمایه گ ــدی س ــه من lعالق
ــالن ــیمی گی ــذاری در پتروش ــرمایه گ س

ــالن از  ــی گي ــادی و دارائ ــور اقتص ــرکل ام ــر، مدي ــوی ديگ از س

اســتقبال يــک شــرکت هلدينگ آلمانــی بــرای حضــور در گيالن و 
ســرمايه گــذاری بــر روی مجمتــع پتروشــيمی آن خبــر مــی دهــد.
منصــور موالئــی پــور در ايــن بــاره مــی گويــد: مقدمــات حضــور 
شــرکت ســرمايه گــذاری هلدينــگ آلمانــی در گيــالن انجام شــده 

و منتظــر ســرمايه گــذار مســتقيم خارجــی هســتيم.
نائــب رئيــس مرکــز خدمــات ســرمايه گــذاری خارجی گيــالن می 
افزايــد: شــرکت هلدينــگ فــوق، در جنــوب ايــران تجربــه موفقــی 
داشــته و بــا رايزنــی هــای انجــام شــده انتظــار داريــم کــه بــرای 

ســرمايه گــذاری بــر روی حــوزه پتروشــيمی گيــالن ورود کنــد.
موالئــی پــور تاکيــد مــی کنــد: ورود ســرمايه گــذار خارجــی بــرای 
حضــور در پــروژه پتروشــيمی گيــالن نتيحــه تالشــی اســت کــه 

بــه وزيــر نفــت نيــز انعــکاس داده شــده اســت.

ــر اجــرا شــدن دو واحــد پتروشــیمی  lاســتان پیگی
ــت اس

ــای  ــع ه ــت مجتم ــه در نهاي ــوز مشــخص نيســت ک ــه هن اگرچ
پتروشــيمی گيــالن توســط ســرمايه گــذار داخلــی بــه مرحلــه بهره 
ــی  ــاون عمران ــا ســرمايه گــذار خارجــی، مع ــرداری مــی رســد ي ب
اســتانداری گيــالن بــر پيگيــری امــور بــرای بــه نتيجــه رســيدن 

هــر دو پتروشــيمی تاکيــد مــی کنــد.
حجــت شــعبانپور مــی گويــد: از زمانــی کــه وزيــر نفــت بــه ايجــاد 
مجتمــع پتروشــيمی در ســايت نفتــی رودســر ابــراز تمايــل کــرد، 
مســئوالن اســتانی بــه دنبــال فراهم کــردن زيرســاخت هــای الزم 

در ايــن منطقــه هســتند.
وی تصريــح مــی کنــد: تاکنــون در رودبــار، زيرســاخت هــای الزم 
همچــون آب و زميــن بــرای ايجــاد واحــد پتروشــيمی مهيــا شــده 

و بــه دنبــال ســرمايه گــذار بــرای اجــرای ايــن مجتمــع هســتيم.
شــعبان پــور ادامــه مــی دهــد: از ســوی ديگــر 27.5 هکتــار زميــن 
ــا شــده و  ــرای شــرکت نفــت خــزر مهي ــز در منطقــه رودســر ب ني
ــز در  ــر ني ــی رودس ــايت نفت ــرای س ــن ب ــن زمي ــه تامي ــرای ادام ب

ــری الزم هســتيم. ــالش و پيگي ت
معــاون عمرانــی اســتانداری گيــالن مــی افزايــد: مقدمــات بــرای 
ــر دو  ــرای ه ــالن ب ــور در گي ــرای حض ــذار ب ــرمايه گ ــذب س ج
ــار و رودســر در دســتور کار اســت و هــر  مجتمــع پتروشــيمی رودب
دو پــروژه را توأمــان پيگيــری مــی کنيــم تــا در نهايــت بــه نتيجــه 

نهايــی برســد.
ــه نظــر مــی رســد ايجــاد مجتمــع هــای پتروشــيمی کــه مــی  ب
توانــد نقــش مهمــی در رفــع بيــکاری اســتان داشــته باشــند هنــوز 
ــذار  ــرمايه گ ــذب س ــد ج ــرار دارد. هرچن ــام ق ــه ای از ابه در هال
داخلــی يــا خارجــی بــرای مجتمع هــای پتروشــيمی نخســتين گام 
هــای خــود را برداشــته اســت امــا هنــوز تــا مرحلــه محقــق شــدن 

ايــن هــدف غايــی در گيــالن فاصلــه ای فاحــش باقــی اســت.

مجتمع های پتروشیمی در گیالن؛ شاید وقتی دیگر
 مائده اسفندمز
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ــران اقتصاد ایـ

 افزایـش بیش از حـد دمای هـوا و طوفان 
هـای مکرر شـن در شـرق اسـتان کرمان 
از ثمـر دهـی نخـل هـا، محصـول  قبـل 
خرمـای نـارس بـر روی نخلسـتان هـا را 
سـوزاند و هـزاران کشـاورز را در آسـتانه 

ورشکسـتگی قـرار دارد.

اســتان کرمــان نخســتين ســطح زيــر کشــت نخلســتان هــا را 
در کشــور دارد و دوميــن توليــد کننــده ايــن محصــول در کشــور 
نيــز محســوب مــی شــود، برخــی از گونــه هــای خرمــا از جملــه 
ــم،  ــوص ب ــه خص ــان ب ــرق کرم ــه در ش ــی ک ــای مضافت خرم
ــن  ــوب تري ــود مرغ ــی ش ــد م ــرج تولي ــير و فه ــگان، نرماش ري
خرمــای توليــدی در کشــور محســوب مــی شــود که مشــتريهای 

ــا قرصــی در کشــور و بازارهــای بيــن المللــی دارد. ــر و پ پ
تغييــر اقليــم ناگهانــی ايــن روزهــای اســتان کرمــان بــه 
خصــوص در شهرســتانهای حاشــيه ای کويــر بســياری از 

کشــاورزان را بــا مشــکل جــدی مواجــه کــرده اســت.
بســياری از محصــوالت از جملــه محصــوالت گلخانــه ای، 
ــای  ــد و هکتاره ــده ان ــکيدگی ش ــار خش ــزارع  دچ ــی و م درخت
ــاوم  ــا کــه مق ــا خرم ــز در آتــش ســوخته اســت ام نخلســتان ني
تريــن محصــول در مقابــل خرمــا اســت و در اوج گرمــای مــرداد 
مــاه مــی رســد يــک مــاه مانــده بــه برداشــت بــر روی نخــل هــا 

ــال ســوختن اســت. در ح
ــت  ــا و کاهــش رطوب ــه دليــل شــدت گرم محصــول نرســيده ب
دچــار خســارت شــده اســت. ايــن در حالــی اســت کــه هــر ســال 
ــه  ــده ب ــد روز مان ــا چن ــای خرم ــه ه ــکيدگی خوش ــده خش پدي
برداشــت محصــول موجــب ريــزش و خشــکيدگی خوشــه هــای 
خرمــا مــی شــد امــا امســال خرمــای نــارس در حــال ســوختن 

اســت.
گفتــه می شــود بيشــترين خســاراتها در شهرســتان ريــگان روی 
داده اســت، گرمــای هــوای ايــن روزهــای ريــگان بــه 55 درجــه 
ــن  ــردم اي ــی از م ــل توجه ــش قاب ــد و بخ ــی رس ــانتيگراد م س

منطقــه نيــز کشــاورز و نخــل دارد هســتند.
اقتصــاد تــک محصولــی شــرق اســتان کرمــان بــر پايــه توليــد 
ــن  ــردم اي ــد م ــع درآم ــن منب ــا مهمتري ــد ام ــی چرخ ــا م خرم

ــد. ــی بين ــته آســيب م ــر روز بيشــتر از گذش ــه ه منطق
ــزش و خشــکيدگی محصــول ســال جــاری هــر روز بيشــتر  ري
مــی شــود و طبــق گفتــه مــردم محلــی، ايــن مناطــق هنــوز بــه 

روزهــای اوج گرمــای تابســتان نرســيده انــد.
محمــد يکــی از کشــاورزان جنــوب کرمــان اســت که مــی گويد: 
طــی ســالهای اخيــر مــردم ريــگان بارهــا بــا پديــده خشــکيدگی 
خوشــه هــای خرمــا مواجــه مــی شــوند امــا متاســفانه امســال 

ايــن وضعيــت بدتــر شــده اســت.

ــای  ــال ه ــر از س ــا زودت ــاری گرم ــال ج ــه داد:  در س وی ادام
قبــل شــروع شــده اســت و گرمــا نيــز شــديد اســت بــه طوريکــه 
ــم  ــه را ه ــای 60 درج ــاورزان دم ــای کش ــين ه ــنج ماش دماس
نشــان مــی دهــد امــا هواشناســی در بهتريــن حالــت دمــای 55 

ــرده اســت. ــت ک درجــه را ثب
 

lدرآمد کشاورزان به باد می رود
ايــن کشــاورز افــزود: نخلهــا تنهــا منبــع درآمــد مــا هســتند و در 
صورتيکــه محصــول ســال جــاری از بيــن بــرود مــا هيــچ منبــع 

درآمــدی نخواهيــم داشــت.
وی افــزود: محصــول برخــی بــاغ هــا بــه صــورت کلــی از بيــن 
رفتــه اســت و در صــورت ادامــه ايــن وضعيــت مــردم کــه يــک 
ســال در انتظــار محصــول بودنــد بايــد بــرای کســب درآمــد 12 
مــاه ديگــر هــم صبــر کننــد و در ايــن مــدت هيــچ منبــع درآمــد 

پايــدار ديگــری ندارنــد.
ــت:  ــز اظهارداش ــگان ني ــتان ري ــاورزی شهرس ــاد کش مديرجه
متاســفانه شــاهد خســارت بــه کشــاورزان هســتيم که مــی تواند 

بــه اقتصــاد مــردم صدمــه بزنــد.
ــان  ــرق کرم ــديد در ش ــالی ش ــه خشکس ــاره ب ــا اش ــری ب بام
گفــت: بــارش بــاران در منطقــه کــم اســت و ســطح رطوبــت نيز 
کاهــش يافتــه اســت بــه هميــن علــت شــاهد بــروز مشــکالتی 

ــرای کشــاورزان هســتيم. ب
ــاره  ــا اش ــن و ريزگرده ــان ش ــای 120 روزه و طوف ــه باده وی ب
ــرم و  ــای گ ــار وزش باده ــن مشــکالت در کن ــزود: اي ــرد و اف ک

ــرده اســت. ــا را تشــديد ک شــديد خســارت ه
بامــری افــزود: کارشناســان کشــاورزی قبــل از بروز اين مشــکل 
توصيــه هــای الزم را انجــام داده بودنــد امــا برخــی از کشــاورزان 
توصيــه هــا را جــدی نگرفتنــد و شــاهد خســارات بــه نخلســتان 

هــا هســتيم.
وی از کشــاورزان خواســت بــا توجــه بــه خطــر ريــزش محصول 

بــا کارشناســان مشــورت کننــد و تدابيــر الزم را در نظــر بگيرند.
ــه بيمــه  ــه اســت کــه ب ــی يکــی ديگــر از کشــاورزان منطق عل
کشــاورزی اشــاره مــی کنــد و مــی گويــد: در ســال هــای قبــل 
نيــز نخلســتان هــا را بيمــه کــرده بوديــم اما خســارت کشــاورزان 

پرداخــت نشــد.
وی ادامــه داد: متاســفانه در حالــت عــادی هــم بــا دالل بــازی که 

در بــازار وجــود دارد و عــدم برنــد ســازی و بســته بنــدی محصول 
بــا مشــکل مواجــه هســتيم و عمدتــا بايــد خرمــا را يک ســال در 

ســردخانه هــا بــرای رســيدن مــاه رمضــان نگــه داريم.
وی گفــت: از مســئوالن مــی خواهيــم به داد مــردم برســند چون 
نخلســتان هــا در معــرض بيابــان زايــی هســتند و بــاغ هــا مملــو 
از شــن مــی شــوند از ســوی ديگــر گرمــای بيــش از انــدازه بــر 
ــز  ــوالت را ني ــاير محص ــا س ــار خرم ــزوده و در کن ــکالت اف مش

خــراب کــرده و آبــی هــم بــرای ادامــه کار وجــود نــدارد.
ايــن کشــاورز گفــت: هزينــه هــا بــاال رفتــه و بــرای اينکــه بتوانم 
ــادی  ــای زي ــه ه ــل هزين ــه دارم متحم ــرپا نگ ــلتان را س نخس
ــتم  ــی خواس ــه م ــی ک ــت زمان ــم درس ــت ه ــديم و در نهاي ش
ــزش  ــکيدگی و ري ــا خش ــم ب ــت کن ــات را برداش ــل زحم حاص

ــه شــديم. ــا مواج ــای خرم خوشــه ه
فرمانــدار ريــگان نيــز اظهارداشــت: گرمــای بيــش از حــد هــوا در 
ريــگان مشــکالت بســياری ايجــاد کــرده اســت کــه مــی تــوان 
بــه گرمــا زدگــی هــزاران نفــر در تابســتان ســال جــاری اشــاره 

کــرد.
اميــن باقــری گفــت: در روســتاهای دور افتاده بيشــترين مشــکل 
را در ايــن زمينــه داريــم و بســياری از منابــع آبی خشــکيده اســت.

ــه  ــادی ب ــارات زي ــز خس ــن ني ــای ش ــان ه ــت: طوف وی گف
ــت  ــد صنع ــن رون ــه اي ــورت ادام ــت و در ص ــاورزان زده اس کش
کشــاورزی در شــرق کرمــان بــا چالــش جــدی مواجــه می شــود 
و ايــن در حاليســت کــه کشــاورزی و دامــداری مهمتريــن شــغل 

ــردم اســت. م
ــزود:  ــت و اف ــدنی دانس ــکار نش ــی ان ــم را حقيقت ــر اقلي وی تغيي
مــا بايــد تــالش کنيــم بــا آمــوزش کشــاورزان خســارت هــای 
کشــاورزان را بــه حداقــل برســانيم و خســارات هــای ايجاد شــده 

را نيــز جبــران کنيــم.
وی بيــان کــرد: دمــای هــوا امســال از هميشــه بيشــتر اســت و 
ايــن باعــث خشــکيدگی و  ريــزش خوشــه خرمــای نخــل هــای 

مــا شــده اســت.
کشــاورزان محــروم ريــگان انتظــار دارنــد بــا توجــه بــه خســارات 
ــا وارد  ــت از آن ه ــرای حماي ــا مســئوالن ب شــديد نخلســتان ه
عمــل شــوند از ســوی ديگــر ايــن بيــم وجــود دارد کــه محصول 
شهرســتان بــم نيــز بــا خشــکيدگی شــديد مواجــه شــود و بايــد 

هــر چــه زودتــر در ايــن خصــوص چــاره انديشــی کــرد.
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ــده قطعــات   ــد کنن ــرا تعــدادی از تولی اخی
خــودرو در شــهرک صنعتــی توس مشــهد 
بــه دلیل عــدم وصــول مطالبــات میلیــاردی 
خــود از شــرکت هــای بــزرگ خــودرو 
ســازی دســت بــه تعدیــل نیــروی انســانی 
انــد. زده  تولیــد  خطــوط  کاهــش  و 

خــودرو ســازی يکــی از صنايعــی اســت کــه بــه دليــل اهميــت خود 
ــه شــاخص های توســعه يافتگــی کشــورها محســوب مــی  از جمل
شــود.طی آخريــن گزارشــی کــه از جايــگاه کشــورمان در صنعــت 
خــودرو ســازی دنيــا موجــود اســت، رتبــه شــانزدهم ايــن صنعــت 

متعلــق بــه ايــران اســت.
خــودرو ســازی يــک صنعــت اســتراتژيک در هــر کشــوری 
محســوب می شــود، امــا در ســال های اخيــر ورود بــی رويــه 
قطعــات چينــی، توليــد داخلــی را زيــر ســوال بــرده اســت. قطعــات 
ــر  ــدگان، ب ــرای واردکنن ــاد ب ــود زي ــتن س ــل داش ــه دلي ــی ب چين
ــا رکــود مواجــه  مشــکالت صنعــت دامــن زده و توليــد داخلــی را ب

ــت. ــرده اس ک
ــط  ــازان توس ــه س ــات قطع ــت مطالب ــدم پرداخ ــر ع ــوی ديگ از س
ــه  ــزرگ خــودرو ســاز کــه محصــوالت خــود را ب شــرکت هــای ب
صــورت پيــش فــروش بــه مشــتريان عرضــه مــی کننــد و فشــار 
ــت از  ــه فعالي ــهيالت،توان ادام ــت تس ــرای بازپرداخ ــا ب ــک ه بان
ــتان ورشکســتگی  ــت در آس ــن صنع ــه و اي ــازان را گرفت ــه س قطع

ــرار دارد. ق
 

lتعدیل کارگران شرکت های قطعه سازی
ــودرو در  ــات خ ــده قطع ــد کنن ــرکت های تولي ــدادی از ش ــرا تع اخي
شــهرک صنعتــی تــوس مشــهد بــه دليــل عــدم وصــول مطالبــات 
ــور  ــازی کش ــودرو س ــزرگ خ ــای ب ــرکت ه ــود از ش ــاردی خ ميلي
تــوان ادامــه فعاليــت را از دســت داده و دســت بــه تعديــل نيــروی 

ــد. انســانی و کاهــش خطــوط توليــد خــود زده ان
از طرفــی حقــوق کارگــران و رســيدگی بــه امــورات کارخانــه نيــاز 
ــای  ــرف هزينه ه ــرای ص ــات ب ــن کارخانج ــه اي ــول دارد ک ــه پ ب
ــا از ايــن طريــق  ــه اخــذ وام هــای کالن شــده اند ت خــود مجبــور ب

بتواننــد بــه اصطــالح خــود را ســرپا نــگاه دارنــد.
روی ديگــر ماجــرا وجــود تعــدادی کارچاق کــن و دالل اســت کــه 
از ايــن موقعيــت ســوء اســتفاده می کننــد و بــرای مثــال می گوينــد 
ــب  ــم و طل ــر می داري ــود ب ــرای خ ــب شــما را ب ــا 10 درصــد طل م

شــما را از شــرکت مــورد نظــر وصــول مــی کنيــم.
ــودرو  ــات خ ــات قطع ــن کارخانج ــی از اي ــل يک ــن دالي ــه همي ب
ــوان  ــرا ت ــه تعديــل بســياری از کارگــران خــود شــده، زي ــور ب مجب
پرداخــت حقــوق آن هــا را نداشــته اســت و حتــی بعضــی کارگــران 
چنديــن مــاه اســت کــه نــه تنهــا حقــوق نگرفته اند بلکــه پــاداش و 
عيــدی آنهــا نيــز بــه دليــل مشــکالت مالــی پرداخت نشــده اســت.
کارخانــه ای کــه در چنــد شــيفت فعاليــت می کــرده اســت اکنــون 
بــا همــان تعــداد کارگــر چنــد روز يکبــار فعــال مــی شــود و اگــر به 
هميــن منــوال پيــش رود، تــا چنــد روز ديگــر بايــد شــاهد تعطيلــی 

رســمی کارخانــه و تعديــل تمامــی نيروهــا باشــيم.
 

lپرداخت های سایپا به قطعه سازان مناسب نیست
ــات  ــات قطع ــی کارخانج ــی برخ ــت تعطيل ــالع و صح ــرای اط  ب
خــودرو بــه ســراغ يکــی از اعضــای هيئــت مديــره انجمن خــودرو و 

نيــروی محرکــه خراســان رضــوی رفتيــم.
محمــد مهــدی شــکورزاده بــا بيــان اينکــه ممکــن اســت بعضــی 
کارخانجــات قطعــه ســازی خــودرو تعديــل نيــرو داشــته باشــند امــا 
تعطيلــی ايــن کارخانه هــا تــا بــه حــال گــزارش نشــده اســت اظهار 
ــايپا مناســب و  ــل س ــازها از قبي ــودرو س ــای خ ــد: پرداخت ه می کن
بــه موقــع نيســت امــا اينکــه يــک واحــد صنعتــی صرفــا بــه خاطــر 

ايــن مســئله تعطيــل شــده باشــد نشــنيده ام.
وی بــا اشــاره بــه ورود قطعــات چينــی بــه بــازار می افزايــد: 
ســال های ســال اســت کــه قطعــات چينــی بــه ايــران وارد 
ــل در  ــال قب ــد س ــه چن ــبت ب ــه نس ــن قضي ــی اي ــود ول می ش
ــش و  ــی را افزاي ــد داخل ــرد و تولي ــر می ب ــه س ــری ب ــت بهت وضعي
ــه  ــی اينطــور نيســت ک ــم ول ــی را کاهــش داده اي ورود کاالی چين

ــد. ــده باش ــر ش ــی صف ــات چين ورود قطع
عضــو هيئــت مديــره انجمــن خــودرو و نيــروی محرکــه 
ــايپا  ــکل س ــده مش ــه عم ــه اينک ــد ب ــا تاکي ــوی ب ــان رض خراس
ــد:  ــح می کن ــی تصري ــات چين ــه واردات قطع ــت ن ــی اس نقدينگ
در ايــن خصــوص بايــد يــا وزارت صنايــع اعتباراتــی را در 
ــد و  ــايپا خري ــا س ــد ت ــا تســهيالت دهن ــا بانک ه ــرد ي نظــر  بگي
فروشــش را راحــت کنــد، بــرای مثــال اعتبــار ريالــی نمی دهنــد 
و اعتبــار ارزی می دهنــد کــه ايــن اعتبــار ارزی را وزارت صنايــع 
ــود را از  ــد خ ــواردی خري ــم در م ــع ه ــد و وزارت صناي می ده

ــاند. ــی رس ــه انجــام م ــن ب چي
ــر  ــر گريبانگي ــال حاض ــه در ح ــکالتی ک ــد: مش ــه می ده وی ادام
ــوط  ــايپا مرب ــه س ــط ب ــت فق ــودرو اس ــازان خ ــه س ــت قطع صنع
ــوع انجــام می شــود  ــه در مجم ــی ک ــوع عمليات ــه ن ــود بلک نمی ش

ــه نفــع واحدهــای توليــدی اســت کــه از خــارج کشــور قطعــات  ب
ــه هســتند  ــن نمون ــودرو از اي ــران خ ــايپا و اي ــه س ــد ک وارد می کنن
امــا ايــران خــودرو نســبت بــه ســايپا در شــرايط بهتــری قــرار دارد.

ــت  ــکل، حماي ــن مش ــل اي ــرای ح ــد: ب ــد می کن ــکورزاده تاکي ش
دولــت کمــک قابــل مالحظــه ای می کنــد و بانک هــا نيــز 
گزينــه ديگــری هســتند. درچنــد ســال اخيــر هيچ کــس زورش بــه 
بانک هــا  نرســيد تــا بتوانــد چيــزی را تغييــر دهــد، حتــی بــا وجــود 
ــود را  ــات خ ــا تصميم ــزی، بانک ه ــک مرک ــای بان بخش نامه ه

ــد. ــود دارد، می گيرن ــه وج ــی ک ــتقل از ضوابط مس
وی می افزايـد: يکـی از بهتريـن راه حل ها که می شـود قطعه سـاز را 
به مسـيری بـرد که کار خـود را به بهترين شـکل انجام دهـد ، توجه 
بـه افزايـش و توسـعه کيفی کار اسـت امـا تقريبـا 70 درصـد قطعه 
سـازان دنبال تاميـن منابع مالی از بانک ها و يا خودروسـازان هسـتند 
و قطعـه سـاز به جـای اينکه بـه دنبـال وجـوه مطالباتش باشـد بايد 

روی توسـعه کارش تمرکـز و فعاليت کند.
عضــو هيئــت مديــره انجمــن خــودرو و نيــروی محرکــه خراســان 
ــرات  ــن نف ــر باالتري ــال حاض ــد: در ح ــان می کن ــوی خاطرنش رض
در صنعــت قطعــه ســازی بــه دنبــال وصــول مطالباتشــان هســتند 
و درگيــر توســعه شــرکت خــود و ســرمايه گــذاری نيســتند، يعنــی 
منابــع قطعــه ســاز در خودروســازان قفــل شــده و تــوان توليــد قطعه 

جديــد را ندارنــد.

lدروازه های مملکت بر روی کاالهای چینی باز است
در ادامــه گــزارش بــا دبيــر و نائــب رئيــس انجمــن خــودرو و نيــرو 
محرکــه خراســان رضــوی بــه گفتگــو پرداختيــم تــا دليــل تعديــل 
نيــروی برخــی از کارخانجــات قطعــه ســازان خــودرو در اســتان را از 

زبــان وی نيــز بشــنويم.
ــات  ــی کارخانج ــروی برخ ــل ني ــری از تعدي ــا جواه محمدرض
قطعــه ســازی ابــراز بــی اطالعــی  و اظهــار می کنــد: ورود 
قطعــات چينــی بــه کشــور هميشــه وجــود داشــته و ايــن قضيــه 
ــی  ــد. حت ــدق نمی کن ــازی ص ــات خودروس ــورد قطع ــط در م فق
ــی  ــی حت ــا تواناي ــی م ــود، يعن ــا وارد می ش ــرای م ــوراب ب ج
توليــد جــوراب را نداريــم؟ آن وقــت توقــع داريــم قطعــات 

ــود؟ ــودرو وارد نش ــاس خ حس
وی می افزايــد: دروازه هــای مملکــت بــر روی کاالهــای چينــی بــاز 
اســت و فقــط در مــورد قطعــات خودروســازی نيســت و نبايــد فقــط 

بــر روی قطعــات وارد شــده چينــی حساســيت نشــان داد.
ــان  ــه خراس ــرو محرک ــودرو و ني ــن خ ــس انجم ــب رئي ــر و نائ دبي
ــات  ــازی و قطع ــودرو س ــات خ ــه کارخانج ــان اينک ــا بي ــوی ب رض
ــا  ــد: مشــکل م ــح می کن ــتند تصري ــت هس ــال فعالي ــودرو در ح خ
ايــن اســت کــه قيمت هــا را خيلــی ارزان  می خواهيــم و هــر موقــع 

ــم. ــده را می پردازي ــداری ش ــول کاالی خري ــتيم پ ــل داش تماي
ــه قيمــت ارزش واقعــی خريــد کنيــم و  وی ادامــه می دهــد: اگــر ب
پــول را بــه موقــع پرداخــت کنيــم هيــچ قطعــه ســازی هيــچ گونــه 

مشــکلی نخواهــد داشــت.
ــد  ــت، کار و تولي ــا صنع ــت م ــه در مملک ــان اينک ــا بي ــری ب جواه
ــد:  ــد می کن ــی دارد تاکي ــه ياب ــه ريش ــاز ب ــت و ني ــئله دار اس مس
هنــوز در قراردادهــای ســال 94 افزايــش قيمــت داده نشــده اســت، 
مــا ملــزم نيســتيم کــه حتمــا بــه خــودرو ســاز قطعــه بدهيــم بلکــه 
در ايــن بيــن بــازار، صــادرات و صنايــع پتروشــيمی و نفــت و گاز نيز 
دخيــل هســتند و برخــی از قطعــه ســازان می توانند بــا تغييــر خــط 

بــه کار خــود ادامــه دهنــد.

lشرکت های خودرو ساز بالی جان قطعه سازان
ــش  ــود پي ــا وج ــه ب ــن اســت ک ــوزه اي ــن ح ــوال اساســی در اي س
ــه  ــازی ب ــودرو س ــزرگ خ ــای ب ــرکت ه ــوالت ش ــروش محص ف
ــات  ــن حــوزه، چــرا مطالب ــی دراي ــم مال مشــتريان و گــردش عظي
قطعــه ســازان کــه بســياری از کارگــران در ايــن بخــش مشــغول 
فعاليــت هســتند پرداخــت نمــی شــود و کار بــه جايــی مــی رســد 
کــه دالالن بــه ايــن بخــش ورود يافتــه و در ازای وصــول مطالبــات 
درصــدی از طلــب قطعــه ســازان را بــه حســاب خــود منظــور مــی 

ــد؟ کنن

ورود دالل ها به وصول مطالبات قطعه سازان/ ده ها کارگر تعدیل شدند

ــران اقتصاد ایـ
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امکانــات ضعیــف امــداد و نجــات در 
چهارمیــن جــاده گردشــگری جهــان 
باعــث شــده کــه وقتــی بحــران بــه 
ــانی  ــد، امدادرس ــوس می رس ــاده چال ج

ــد. ــا بمان ج

ــن  ــی اي ــکالت اهال ــاده و مش ــت ج ــاره وضعي ــده درب ــه ش متوج
محــور پرتــردد تحقيــق می کنــم، صدايــش را می شــنوم، از 
دوروبری هايــش می پرســد ايــن خانــم خبرنــگار اســت؟ خــودش را 
ــه مــن می رســاند، می پرســد؛ صــدای مــا را مســئوالن خواهنــد  ب
شــنيد؟ ادامــه می دهــد؛ می دانيــد چــه عذابــی می کشــيم، 
ــاه  ــر گن ــم، مگ ــا آمده اي ــه دني ــا ب ــه اينج ــم ک ــاه کرده اي ــر گن مگ
کرده ايــم کــه نمی خواهيــم بــه شــهر برويــم و می خواهيــم 
در روســتای اجدادی مــان بمانيــم، می دانيــد جــاده يک طرفــه 

می شــود مــا عــزا می گيريــم، خســته شــده ايم.
دل  ُپـری دارد، پشـت سـر هـم گاليـه می کنـد و هـر از چندگاهـی 
بـه افـراد دور برش کـه مثل او شـاکی هسـتند نگاهی می کنـد و با 
عالمت دسـت و سـر از آن هـا می خواهـد کـه وی را همراهی کنند.
ــتای  ــيل روس ــما س ــم ش ــد: خان ــه می ده ــتايی ادام ــن روس اي
»ســيجان« را بــه يــاد داريــد، همــان ســيلی کــه جــان هشــت نفر 

ــا اســت. ــن ســالگرد آن ه ــد روز ديگــر دومي ــت، چن را گرف
ــا  ــود، ب ــه ب ــاده يک طرف ــم ج ــياه ه ــد، در آن روز س ــان آم يادت
بدبختــی خودمــان را بــه روســتا رســانديم، ســيل همه جــا را خــراب 
کــرده بــود، خانه هــا پــر از ِگل شــده بــود آن روز هــم امدادرســانی 

ــود! ــه ب ــاده يک طرف ــرا؟ چــون ج ــا مشــکل مواجــه شــد، چ ب
يــادم می آيــد، بيســت و هشــتم تيرمــاه ســال 94 بــود کــه ســيل 
ــی روســتای ســيجان را ســياه کــرد و در چشــم برهــم  روزگار اهال
زدنــی خيابان هــا و کوچه هــای روســتا را درهــم نورديــد و 

ــد. ــود آم ــه وج ــز ب ــه ای غم انگي فاجع
ــه  ــد بودج ــم گفتن ــع ه ــم آن موق ــد: خان ــه می ده ــرد ادام پيرم
ــه مــردم را خــراب کــرد، البتــه برخــی  نداشــتيم و ســيل آمــد خان
ــا  ــد و ب ــر می آي ــی نزديک ت ــد، کم ــود مقصــر بودن ــم خ ــردم ه م
صــدای بلندتــر از مــن می پرســد، چــرا هميشــه دليــل حادثه هــای 

اين چنينــی را بی پولــی اعــالم می کننــد؟
در هميـن فاصلـه کوتـاه کلـی سـؤال از من پرسـيده اسـت، آن قدر 
ناراحـت و عصبانـی اسـت که حتـی اجـازه نـداده بگويم، سـوژه ای 
کـه مرا بـه اينجا کشـانده چيـز ديگری اسـت. کمـی آرام می شـود 
و می نشـيند، بـه او می گويـم پدرجـان سـيل سـيجان را خـوب بـه 
يـاد دارم و حتـی چنـد روز پـس از حادثـه بـه آنجـا رفتـه ام ولـی در 
حـال حاضر می خواهـم بدانم اهالـی درباره کمبود تجهيـزات ايمنی 
ازجمله تجهيـزات آتش نشـانی چه نظـری دارند، حرفم تمام نشـده 
از جـا برمی خيـزد، عصبانی تـر می شـود و به يک بـاره می گويـد، 

آتش سـوزی، تجهيـزات، دختـرم دل مـا خون اسـت.
اينجــا محــور کرج-چالــوس، ورودی روســتای »تکيه سپه ســاالر« 
ــرج -  ــور ک ــت. مح ــی اس ــه ای از درد دل اهال ــا گوش ــن تنه و اي
چالــوس همــان محــوری اســت کــه هــر هفتــه بــرای مســافران 
ازجملــه پايتخت نشــينان يک طرفــه می شــود تــا به راحتــی 
پــس از مســافرت بــه ســواحل شــمالی بــه خانه هايشــان بازگردنــد.
ــرف و بهمــن عرصــه را  ــا ب همــان محــوری کــه در زمســتان ها ب
بــر اهالــی تنــگ می کنــد، همــان محــوری کــه هميشــه خبرســاز 
اســت خبرهايــی از نــوع حادثــه، هميــن چنــد روز پيــش بــود کــه 

تصــادف در تونــل کنــدوان حادثــه تلــخ و دل خراشــی را رقــم زد.
 

lوجــود یــک ایســتگاه آتش نشــانی در جــاده 
چالوس)البــرز(

چهاردهــم تيرمــاه خبــری مخابــره شــد کــه حاکــی از ســوختن دو 
تــن از هم وطنانمــان در خــودروی پرايــد بــود. دو تــن زنده زنــده در 

آتــش ســوختند و شــايد اگــر امکانــات و تجهيــزات آتش نشــانی در 
نزديکــی محــل حادثــه بــود، ايــن اتفــاق نمی افتــاد.

ســرهنگ رضــا معظمــی گــودرزی رئيــس پليــس راه اســتان البــرز 
ــودروی  ــتگاه خ ــورد دو دس ــر برخ ــاه براث ــم تيرم ــت: چهارده گف
ــر جــان خــود را  ــدوان دو نف ــل کن ــد و ســوناتا در تون ســواری پراي

ــد. ــت دادن از دس
ــت:  ــرد و گف ــف ک ــراز تأس ــه، اب ــدت حادث ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب

ــوختند. ــش س ــودرو در آت ــينانش خ سرنش
ــای  ــا واکنش ه ــراش ب ــر دل خ ــه و انتشــار تصاوي ــن حادث پس ازاي
ــاخت های  ــف زيرس ــه از ضع ــديم ک ــه ش ــرزی مواج ــران الب کارب
ــياری  ــد و بس ــاد می کردن ــدت انتق ــور به ش ــن مح ــی در اي ايمن
می گفتنــد اگــر در نزديکــی تونــل کنــدوان ايســتگاه آتش نشــانی 

ــر نمی شــد. ــه مــرگ دو نف ــه منجــر ب ــن حادث وجــود داشــت اي
ــت،  ــانده اس ــور کش ــن مح ــه اي ــا را ب ــوژه م ــن س ــری اي پيگي
مســئول امــور شــوراها و دهيــاری بخشــداری آســارا پاســخگوی 
ســؤاالتمان شــد و در پاســخ بــه ايــن پرســش کــه چنــد 
ايســتگاه آتش نشــانی در ايــن محور)محــدوده اســتحفاظی 
ــهر  ــتگاه در ش ــک ايس ــت: ي ــت، گف ــتقر اس ــرز( مس ــتان الب اس
آســارا يعنــی 35 کيلومتــری محــور و يــک ماشــين آتش نشــانی 

ــت. ــتقر اس ــدوده »آدران« مس در مح

l مصوباتی که در اجرا لنگ می زند
آقــای اميــر بــه کمبــود شــديد تجهيــزات ايمنــی به ويــژه 
تجهيــزات آتش نشــانی در محــور پرتــردد کــرج -چالــوس 
ــام  ــوس در اي ــاده چال ــدن ج ــه ش ــت: يک طرف ــرد و گف ــاره ک اش
تعطيــل تبديــل بــه کابــوس شــده و کمبــود تجهيــزات ايمنــی بــه 

وحشــتناکی اش اضافــه می کنــد.
ــود  ــود بخشــی از کمب ــرار ب ــی اشــاره کــرد کــه ق ــه مصوبات وی ب
تجهيــزات ايمنــی در ايــن محور شــلوغ را  برطــرف کنــد مصوباتی 

ــد. کــه در حــوزه اجــرا لنــگ می زن
بــه گفتــه اميــر در شــورای مديريــت بحــران اســتان مقررشــده بود 
در محــدوده کنــدوان يعنــی در آخريــن نقطــه از حــوزه اســتحفاظی 
ــا تجهيــزات و ماشــين آتش نشــانی  اســتان البــرز تيمــی همــراه ب
مســتقر شــوند کــه در مواقــع يک طرفــه شــدن جــاده بــه 
کمــک حادثــه ديــدگان بشــتابند، تيمــی متشــکل از هالل احمــر، 
ــال  ــا س ــم گوي ــن تي ــدادی، اي ــل ام ــر عوام ــانی و ديگ آتش نش
ــال  ــی در س ــده ول ــتقر می ش ــدوان مس ــدوده کن ــته در مح گذش
ــده  ــدوده يادش ــدادی در مح ــم ام ــتقرار تي ــری از اس ــاری خب ج

ــت. نيس
ــه ديگــر اشــاره کــرد کــه هرگــز اجرانشــده اســت  ــه مصوب وی ب
ــود در  ــده ب ــتان مقررش ــت بحــران اس ــورای مديري ــت: در ش و گف

ویراژ مشکالت در چهارمین جاده زیبای جهان؛ امدادرسانی جا ماند
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ــران اقتصاد ایـ

ســه دهســتان بخــش آســارا يعنــی آدران، نســا و آســارا ســوله های 
ــه  ــه حادث ــزوم ب ــع ل ــا در مواق ــود ت ــتقر ش ــران مس ــت بح مديري
ــده  ــوز اجرانش ــز هن ــه ني ــن مصوب ــد، اي ــانی کن ــدگان امدادرس دي

ــت. اس
ــا  ــاری بخشــداری آســارا در ادامــه ب مســئول امــور شــوراها و دهي
ــتگاه های  ــد از دس ــه ای رخ می ده ــی حادث ــه وقت ــر اينک ــد ب تأکي
بســياری تمــاس می گيرنــد و گــزارش می خواهنــد، گفــت: 
گــزارش حادثــه وقتــی تجهيــزات ايمنــی درست وحســابی وجــود 

ــورد. ــه دردی می خ ــه چ ــدارد ب ن
ــی از  ــته دريک ــد روز گذش ــه چن ــوزی ک ــه آتش س ــه حادث وی ب
روســتاهای محــور بــه وقــوع پيوســت اشــاره کــرد و گفــت: مــردم 
ــت  ــه را مديري ــن حادث ــارا اي ــانی آس ــل آتش نش ــک عوام ــه کم ب
کردنــد ولــی بــا دســتان خالــی و بــه قولــی بايــد گفــت مــردم بــا 

ــد. ــار کردن ــوزی را مه ــت آتش س ــود داش ــه وج ــر آنچ ــل و ه بي

lهــر وقــت دســت یــاری به ســوی مدیریــت 
بحــران دراز کردیــم دســتمان را رد کردنــد

اميــر بــا اشــاره بــه اينکــه مصوبــات گويــا در حــد حــرف باقی مانده 
اســت، گفــت: ايــن در حالــی اســت کــه محــور کوهســتانی کــرج 
- چالــوس بــا انــواع مخاطــرات طبيعــی از قبيــل رانــش و ريــزش 
کــوه، ســيل، آتش ســوزی و غيــره مواجــه اســت و روزانــه حــوادث 

زيــادی در ايــن محــور توريســتی بــه وقــوع می پيونــدد.
ــات  ــانی و خدم ــت آتش نش ــای سرپرس ــت ه ــنيدن صحب ــا ش ام
ــه نظــر مــی رســد، مهــدی  ايمنــی شــهرداری آســارا ضــروری ب
آســرايی بــا اشــاره بــه اســتقرار يــک ايســتگاه آتش نشــانی 
در محــور کــرج - چالــوس، گفــت: يــک دســتگاه ماشــين 
ــک  ــا ي ــی ب ــت يعن ــتقر اس ــتای آدران مس ــانی در روس آتش نش
ــردد را  ــور پرت ــن مح ــوادث اي ــد ح ــين باي ــک ماش ــتگاه و ي ايس

ــم. ــت کني مديري
ــرز، اظهــار  ــاد از مديريــت بحــران اســتان الب آســرايی ضمــن انتق
ــران دراز  ــت بح ــوی مديري ــاری به س ــت ي ــت دس ــر وق ــرد: ه ک

ــد. ــتمان را رد کردن ــم دس کردي
وی بــا تأکيــد بــر اينکــه مدت زمــان رســيدن ماشــين آتش نشــانی 
بــه محــل حادثــه بيــن ســه تــا پنــج دقيقــه اســت، گفــت: ايــن در 
حالــی اســت کــه از بيلقــان تــا کنــدوان 80 کيلومتــر راه اســت و در 
ســايه کمبــود تجهيــزات و ايســتگاه های آتش نشــانی ايــن زمــان 

بــرای مــا بــه 40 دقيقــه هــم می رســد.
سرپرســت آتش نشــانی و خدمــات ايمنــی شــهرداری آســارا 
ــور  ــتاهای مح ــی از روس ــوده برخ ــای فرس ــه بافت ه ــاره ب ــا اش ب
چالــوس، گفــت: بافــت برخــی روســتاها اجــازه ورود دوچرخــه بــه 
ــات  ــين های عملي ــا ماش ــد ب ــال ببيني ــد ح ــا را نمی ده کوچه ه

ــم. ــختی را تحمل کني ــه س ــد چ باي
ــا 20  ــه اينکــه در برخــی مواقــع بايــد آب را ب ــا اشــاره ب آســرايی ب
متــر لولــه بــه محــل حادثــه برســانيم، گفــت: هنگامی کــه جــاده  
ــه  ــس ب ــکورت پلي ــراوان و اس ــت ف ــا زحم ــت ب ــه اس يک طرف
ــاهد  ــد ش ــيدن باي ــر رس ــم و در صــورت دي ــه می روي محــل حادث

ــد. ــه حق دارن ــه البت ــيم ک ــی باش ــی اهال ــش عصب واکن

وی بابيــان اينکــه در شــهر کــرج 16 ايســتگاه آتش نشــانی وجــود 
ــج  ــا پن ــه ت ــان س ــرج در مدت زم ــان در ک ــت: همکارانم دارد، گف
دقيقــه بــه محــل حادثــه می رســند، ايــن در حالــی اســت کــه مــا 
در محــور کــرج- چالــوس بــرای رســيدن بــه برخــی روســتاها بــا 

مشــکل مواجهيــم.
ــا  ــارا ب ــهرداری آس ــی ش ــات ايمن ــانی و خدم ــت آتش نش سرپرس
ــه جــان می خريــم،  ــر اينکــه حــوادث جــاده چالــوس را ب تأکيــد ب
گفــت: اکنــون کــه تجهيــزات مناســبی نداريــم مســئولی 
ــوع  ــه وق ــه ای ب ــی حادث ــد وقت ــزات نداري ــرا تجهي ــد چ نمی گوي

می پيوندنــد همــه مــا را بازخواســت می کننــد.
ــا اشــاره بــه اينکــه حــوادث احتمالــی در ابتــدای جــاده  آســرايی ب
ــد،  ــش می دهن ــرج پوش ــانی ک ــتگاه های آتش نش ــوس را ايس چال
ــوس  ــه کاب ــوس ب ــرج -چال ــور ک ــدن مح ــه ش ــت: يک طرف گف
ــد از  ــترس ها باي ــن اس ــايه اي ــت. در س ــده اس ــل ش ــی تبدي اهال
ــد در مواقــع حســاس و  ــاع کــرد، مــردم حق دارن حقــوق مــردم دف

ــن خدمــات را داشــته باشــند. ــوع حــوادث انتظــار بهتري وق
ــوس  ــا ايســتگاه آتش نشــانی محــور چال ــه کــرد: در تنه وی اضاف
)حــوزه اســتحفاظی اســتان البــرز( هــر شــيفت دونيــروی انســانی 
ــرای  ــی ب ــه کاف ــارا بودج ــهرداری آس ــد، ش ــه می کن ــات ارائ خدم
ــد  ــان حســاب کني ــدارد حــاال خودت ــروی بيشــتر را ن اســتخدام ني
در هــر حادثــه ايــن دو نفــر بايــد به انــدازه ســه نفــر کار کننــد بنــا 
برايــن طبيعــی اســت کــه بــا مشــکالت بيشــتری مواجــه شــويم.

ــا  ــارا ب ــهرداری آس ــی ش ــات ايمن ــانی و خدم ــت آتش نش سرپرس
ــدوده  ــانی در مح ــتگاه آتش نش ــتقرار ايس ــرورت اس ــاره به ض اش
آدران، گفــت: جالــب اســت بدانيــد کــه در محــدوده روســتای نســا 
ــانی در  ــتگاه آتش نش ــه ايس ــت درحالی ک ــتقر اس ــن مس پمپ بنزي

ايــن محــدوده مســتقر نيســت و ايــن يعنــی عمــق فاجعــه.
آســرايی بــه نامه نگاری هــای متعــدد بــه اســتانداری البــرز، 
فرمانــداری کــرج و بخشــداری آســارا اشــاره کــرد و گفــت: بــرای 
ــاز و اســتقرار ايســتگاه های آتش نشــانی  تأميــن تجهيــزات موردني
ــات بســياری انجام شــده اســت  ــوس مکاتب در محــور کــرج - چال

ــم. ــت نکرده اي ــی درياف ــوز جواب ــی هن ول

وی خطــاب بــه اســتاندار البــرز، فرمانــدار کــرج، بخشــدار آســارا و 
اعضــای شــورای مديريــت بحــران اســتان، گفــت: تــردد در ايــن 
ــا  ــردم ب ــالت فرامی رســد م ــی تعطي ــاال اســت وقت ــی ب ــاده مل ج
مشــکالت ريزودرشــتی مواجــه هســتند و يک طرفــه شــدن جــاده 
ــی  ــه داد اهال ــد، ب ــايه می افکن ــی س ــای اهال ــه فعاليت ه ــر هم ب

روســتاهای محــور کــرج - چالــوس برســيد.

lفعالیت تنها یک ایستگاه آتش نشانی 
سرپرســت آتش نشــانی و خدمــات ايمنــی شــهرداری آســارا 
ــد در محــور کــرج  ــق اســتانداردهای موجــود باي ــد کــرد: طب تأکي
-چالــوس )حــوزه اســتحفاظی اســتان البــرز( ســه ايســتگاه 
آتش نشــانی مســتقر باشــد درحالی کــه بــا يــک ايســتگاه در حــال 

خدمات دهــی هســتيم. 
ــی  ــات ايمن ــانی و خدم ــت آتش نش ــا سرپرس ــه ب ــس از مصاحب پ
شــهرداری آســارا کلــی ســؤال بــه ذهنــم خطــور می کنــد، 
ســؤاالتی کــه پاسخشــان می توانــد بخــش پايانــی ايــن گــزارش 
ــات شــورای بحــران اجرانشــده اســت،  ــرا مصوب باشــد، اينکــه چ
چــرا ســوله های بحــران در محــوری بااين همــه باليايــی طبيعــی 
ــش و  ــن دو پرس ــخ اي ــت پاس ــرای درياف ــت، ب ــده اس ــتقر نش مس
ــا اســتانداری البــرز و  ــرای ارتبــاط ب پرســش های ديگــر تالشــم ب

اداره کل مديريــت بحــران بی نتيجــه ای می مانــد.
بــه يــاد گله هــای اهالــی می افتــام کــه می گفتنــد، مــا 
نمی خواهيــم وقتــی اتفاقــی افتــاد مســئوالن بــه ســراغمان بياينــد 
و فقــط همــدردی کننــد. بودجــه اختصــاص دهنــد تــا ايــن محــور 

ــی بيشــتری شــود. ــات ايمن ــه امکان ــز ب مجه
راســت هــم می گوينــد مدت هاســت بــاب شــده به محــض 
وقــوع واقعــه مســئوالن بــا بالگــرد هــم شــده خــود را بــه محــل 
حادثــه می رســانند و ضمــن ابــراز همــدردی بــا مــردم، از منطقــه 
بازديــد می کننــد، خــوب چــه کاری اســت درد را ببينيــم و بــه فکــر 

درمــان نباشــيم! 
ــات  ــار و اتفاق ــفاف اخب ــکاس ش ــتای انع ــر در راس ــزاری مه خبرگ

ــه اســت. ــن زمين ــه در اي ــرای پاســخ مســئوالن مربوط پذي
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آبرسانی به روستای چارقلی گمیشان

آتش سوزی در محل دفن زباله ها در صفیره

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.
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آتش سوزی ساختمان 20 طبقه 
در خیابان امام رضا)ع( مشهد

استقبال از کاروان زیر سایه 
خورشید در همدان
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افتتاح فاز نخست زائرشهر رضوی 
در روز میالد حضرت رضا)ع(
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آیین تعویض پرچم گنبد امام رضا )ع(

سومین جشنواره
 مولودی خوانی رضوی هه تاو 
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حرم رضوی در شب میالد امام رئوف
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برداشت انگور از تاکستان 
های روستای غزاویه از 
توابع شهرستان کارون

برداشت خرمای استعمران

برداشت سیب زمینی در همدان
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جشنواره ملی سیر همدان

هفتمین جشنواره گل محمدی در 
روستای عنصرود اسکو

جشنواره بازیهای بومی 
محلی با اسب در سنندج
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مسابقه رالی قهرمانی کشور در ساری
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ششمین نمایشگاه گل و گیاه، 
فضای سبز و ماهیان زینتی اراک
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مانور کامل طرح اضطراری
 فرودگاه بین المللی اصفهان

ورود پیکر 84 شهید تازه تفحص شده 
دفاع مقدس از مرز شلمچه

مسابقات ماراتون قهرمانی کشوری 
در رشته رفتینگ
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