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ــت  ــان و پرداخ ــوری آبدان ــتری مورم ــه 6.2 ریش ــوع زلزل ــال از وق ــه س ــت س ــا گذش ب
تســهیالت نوســازی و تعمیــرات منــازل مســکونی، امــا مــردم هنــوز منتظــر کمــک هــای 

ــه هســتند. بالعــوض ایــن زلزل

مــرگ دو بــرادر مشــهدی، مــرگ خانــواده چندنفــری، ســیاه پوش شــدن اعضــای 
ــواده تهرانــی در ســواحل شــمال و غیــره همــه و همــه حکایــت از بی مهــری دریــای  خان

ــافرانش دارد. ــه مس ــزر ب خ

ــان  ــر زن ــر س ــالق ب ــایه ط ــت، س ــترک نیس ــر مش ــا دیگ ــی از زندگی ه ــا خیل ــن روزه ای
ســنگینی می کنــد و بنیــان خانــواده هنــوز شــکل نگرفتــه در همــان یــک تــا دو ســال اول 

ــد. ــم می پاش ــی از ه زندگ

جامعـه ایـــران
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با گذشـت سـه سـال از وقوع زلزلـه 6.2 ریشـتری مورمـوری آبدانان 
و پرداخت تسـهیالت نوسـازی و تعمیـرات منازل مسـکونی، اما مردم 

هنـوز منتظـر کمک هـای بالعـوض این زلزله هسـتند. 
صبحــگاه 27 مردادمــاه ســال 93، زمیــن لــرزه ای بــه بزرگــی 
ــا  ــان ب ــتان آبدان ــتر(، شهرس ــن )ریش ــی زمی ــواج درون ــم ام 6.2 ده

مرکزیــت شــهر مورمــوری را لرزانــد.

جامعــه ایـــران

»مورموری«سه سال پس از زلزله/مردم همچنان منتظر کمک های بالعوض

زمیــن لــرزه ای کــه در شهرســتان هــای 
ــتان و  ــای خوزس ــتان ه ــی اس ــوار و حت همج
ــوع  ــس از وق ــد. پ ــاس ش ــز احس ــتان نی لرس
ــازل  ــیاری از من ــدن بس ــیب دی ــه و آس زلزل
ــات از  ــداد و نج ــای ام ــروه ه ــکونی، گ مس
ــه  ــتان ب ــز اس ــوار و مرک ــای همج ــتان ه اس
شهرســتان آبدانــان آمدنــد تــا بــه مــردم 

ــد. ــک کنن کم
روز قبــل از زلزلــه بــه دلیــل پیــش لــرزه هــای 
زیــادی کــه رخ داد و بــا اطــالع رســانی 
ــانه  ــتان، رس ــران اس ــتاد بح ــی س ــای قبل ه
ــدی  ــا ح ــردم ت ــی م ــی و گروه ــای جمع ه
ــرزه  ــن ل ــن زمی ــا ای آمادگــی مواجــه شــدن ب
ــرزش ۶.۲ ریشــتری  ــس از ل ــه پ را داشــتند ک
زمیــن، خوشــبختانه هیــچ گونــه آســیب جانی 
ــازل  ــیاری از من ــا بس ــد ام ــردم وارد نش ــه م ب
مســکونی در شهرســتانهای آبدانــان، دهلــران و 
ــن  ــد. در ای ــیب دیدن ــدت آس ــه ش ــهر ب دره ش
ــکونی  ــازل مس ــه من ــه ب ــیب زلزل ــن آس بی
ــق  ــر مناط ــش از دیگ ــان بی ــتان آبدان شهرس

ــود. ب
ــه ســپری شــد  روزهــای ســخت پــس از زلزل
و زمیــن اینجــا هــزاران بــار لرزیــد امــا گویــی 
مــردم بــا آن کمــی خــو گرفتــه بودنــد و 
ــه  ــازار را ب ــه و ب ــادر در کوچ ــر چ ــی زی زندگ
زندگــی در زیــر ســقف هــای نــا امــن ترجیــح 

ــد. ــی دادن م
آری روزهــای ســختی گذشــت تــا مــردم آرام 
آرام  بــه زندگــی عــادی برگشــتند. مســئولین 
هــم در کنــار مــردم بودنــد و از هیــچ تالشــی 
ــه زده  ــردم زلزل ــه م ــانی ب ــت رس ــرای خدم ب

ــد. ــغ نمــی کردن دری
باالخــره بــا تصویــب هیئــت دولــت یازدهــم، 

بــرای نوســازی و تعمیــر واحدهــای مســکونی 
آســیب دیــده تســهیالتی در نظــر گرفتــه شــد 
و مــردم بــا دریافــت این تســهیالت ســاخت و 
ســاز را شــروع کردنــد تــا خانــه ای امــن بــرای 

خــود و فرزندانشــان بســازند.

lنوســازی و تعمیــر11 هــزار واحــد 
مســکونی در آبدانــان

ــه مــی  ــن زلزل اکنــون حــدود ســه ســال از ای
گــذرد و اکثــر منــازل مســکونی آســیب دیــده 
تعمیــر و یــا نوســازی شــده انــد. رئیــس 
ــتان  ــالب اســالمی شهرس ــاد مســکن انق بنی
آبدانــان گفــت: تعــداد ســه هــزار و ۳۲۲ واحــد 
مســکونی در دو مرحلــه در شهرســتان آبدانــان 
بازســازی شــده انــد کــه از ایــن میــزان، تعــداد 
ــداد  ــه اول و تع دو هــزار و ۵۲۲ واحــد در مرحل
ــدند. ــازی ش ــه دوم بازس ــد در مرحل ۸۰۰ واح

ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرادی ب ــد خدام محم
مجمــوع تعــداد هشــت هــزار و ۲۸ واحــد 
ــری  ــان تعمی ــتان آبدان ــکونی در شهرس مس
ــر  ــرای تعمی ــهیالتی ب ــده و تس ــناخته ش ش
ایــن واحدهــای مســکونی نیــز پرداخــت 
شــده اســت، گفــت: تعــداد شــش هــزار و ۶۲۸ 
واحــد بــه عنــوان واحــد تعمیــری نــوع یــک، 
ــت  ــه اول تســهیالت دریاف ــه در مرحل دو و س
کــرده و تعــداد یــک هــزار و 4۰۰ واحــد دیگــر 
ــت  ــری دریاف ــه دوم تســهیالت تعمی در مرحل

ــد. کردن
ــوض  ــی بالع ــر مابق ــان منتظ ــردم همچن م

ــتند ــه هس ــهیالت زلزل ــه دوم تس مرحل
علــی عســکر عمــوزاده 4۰ ســال ســن دارد و 
ــان زندگــی  ــع آبدان در شــهر مورمــوری از تواب
ــار داشــت: کار  ــاره اظه ــن ب ــد و در ای ــی کن م

نوســازی منــزل مســکونی خــود را بــا اســتفاده 
از تســهیالت احداثــی مرحلــه دوم انجــام دادم 
ــه  ــهیالت زلزل ــت تس ــه دوم پرداخ ــا مرحل ام
نســبت بــه مرحلــه اول تفــاوت هایــی داشــت.

تفــاوت هــای پرداخت تســهیالت مرحلــه اول 
ــه در  ــیدیم ک ــوزاده پرس ــای عم و دوم را از آق
ــد  ــر واح ــه ه ــه اول ب ــت: در مرحل ــواب گف ج
ــغ ۲۵ میلیــون تومــان  مســکونی احداثــی مبل
ــوض  ــان بالع ــون توم ــج  میلی ــغ پن وام و مبل
ــان وام  ــون توم ــج  میلی ــغ پن ــن مبل و همچنی
ــه در  ــی ک ــر کس ــد و ه ــی دادن ــتی م معیش
مرحلــه اول توانســت منــزل خــود را نوســازی 
کنــد، هزینــه نظــام مهندســی و طراحــی 

ــود. ــگان ب نقشــه رای
ــی  ــه دوم هرکس ــا در مرحل ــه داد: ام وی ادام
ــه نوســازی منــزل خــود کــرد، مبلــغ  اقــدام ب
ــک و ۱۰  ــک بان ــان وام از ی ــون توم ۲۰ میلی
میلیــون تومــان از بانــک دیگــر دریافــت کــرد 
ــی  ــذ وام ۱۰ میلیون ــه اخ ــان لحظ ــه در هم ک
ــد  ــروع ش ــز ش ــدی آن نی ــط بن ــی، قس تومان
ــی بایســت  ــه م ــی ک ــون تومان ــج میلی و از پن
هماننــد مرحلــه اول بالعــوض پرداخــت کنند، 
ــان  ــزار توم ــون و ۵۰۰ ه ــغ دو میلی ــا مبل تنه

ــد. ــت کردن پرداخ
 وی در ادامــه گفــت:  عــالوه بــر اینکــه مبلــغ 
بالعــوض نســبت بــه مرحلــه اول نصف شــد، 
متقاضیــان مجبــور بــه پرداخــت هزینــه نظــام 
ــای  ــرخ ه ــا ن ــه ب ــی نقش ــی و طراح مهندس

جدیــد و مبلــغ باالتــری شــدند.
غــالم میــری نیــز یکــی دیگــر از شــهروندان 
اهــل مورمــوری اســت و در ایــن بــاره افــزود: 
بیــن مرحلــه اول و دوم چــه فرقــی وجــود دارد 
کــه در مرحلــه دوم نصــف بالعــوض پرداخت 
نشــد و مــردم همچنیــن مجبــور شــدند هزینه 
نظــام مهندســی را بپردازنــد در صورتــی که در 

مرحلــه اول اینگونــه نبــوده اســت.
وی همچنیــن اظهــار داشــت: در هیئــت 
دولــت و مجلــس شــورای اســالمی تصویــب 
شــده اســت کــه تســهیالت پرداختــی احــداث 
منــازل مســکونی یــک دوره ســه ســاله تنفس 

ــازل خــود  ــا مــردم بتواننــد من داشــته باشــد ت
را بازســازی و توانایــی پرداخــت اقســاط وام را 
داشــته باشــند امــا در مرحلــه اول ایــن تنفــس 
بــرای ۲۵ میلیــون تومان اســت ولــی در مرحله 
ــان  ــون توم ــرای ۲۰ میلی ــس ب ــن تنف دوم ای
اســت و ۱۰ میلیــون تومــان دیگــر بالفاصلــه 
قســط بنــدی شــد و پرداخــت آن بــرای مــردم 

مشــکل ســاز شــده اســت.
ایــن شــهروند تصریــح کــرد: مبلــغ دو میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تومــان از بالعــوض باقــی مانــده 
بــود کــه بایــد پرداخــت مــی شــد تــا بتوانیــم 
قســمتی از قــرض هایــی کــه بــرای ســاخت 
منــزل داشــتیم را تســویه کنیــم امــا هــر چقدر 
ــر  ــی ب ــری مبن ــون خب ــم تاکن ــری کردی پیگی

پرداخــت مابقــی بالعــوض نشــده اســت.

lپرداخــت مابقــی بالعــوض مناطق 
زلزلــه زده بــه زودی

ــالب  ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی ــهبازی مدی ش
اســالمی اســتان ایــالم گفــت: بــا پیگیــری و 
ــا مســئوالن اســتانی داشــتیم،  ــه ب ــی ک رایزن
ــه  ــکونی مرحل ــد مس ــزار و 4۰۰ واح ــک ه ی
دوم در حــوزه جنوبــی اســتان کــه در اثــر 
زلزلــه ســال ۹۳ دچــار آســیب شــدند در 
ــده نزدیــک قســمتی از مابقــی بالعــوض  آین

ــد. ــی کنن ــت م را دریاف
ــداد ۸۰۰ واحــد  ــزان، تع ــن می ــزود: از ای وی اف
و ۶۰۰  آبدانــان  شهرســتان  در  مســکونی 
ــران و  ــای دهل ــتان ه ــر در شهرس ــد دیگ واح
دره شــهر وجــود دارد کــه قــرار اســت مابقــی 

ــود. ــت ش ــان پرداخ ــه آن ــوض ب بالع
شــاپور پــوالدی معــاون امــور عمرانــی 
اســتاندار ایــالم نیــز گفــت: بــا پیگیــری هایی 
کــه انجــام شــده و بــا موافقــت هیئــت دولــت 
ــالم،  ــهر ای ــیل ۹۵ ش ــارات س ــل اعتب از مح
ــه دوم واحدهــای  قســمتی از بالعــوض مرحل
ــود. ــی ش ــت م ــتان پرداخ ــه اس ــی زلزل احداث

وی افــزود: بــرای هــر واحــد مســکونی 
ــی  ــان از مابق ــون توم ــا دو میلی ــک ت ــن ی بی
ــال  ــاه س ــهریور م ــر ش ــا اواخ ــوض ت بالع
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جامعــه ایـــران

ــار  ــی، چه ــی و غیرعمل ــای عمل وعده ه
ــن  ــچ؛ ای ــر هی ــئولیت و دیگ ــال مس س
ــارت  ــه نظ ــت ک ــئولیتی اس ــه مس نتیج
بــر آن کمرنــگ باشــد و ایــن امــر لــزوم 
تقویــت نظــارت مردمــی بــر عملکــرد 

نماینــدگان را دوچنــدان می کنــد. 

ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــن م ــر کار منتخبی ــارت ب ــوع نظ موض
اســالمی و همچنیــن اعضــای شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
از مســائلی اســت کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده و آنچــه بیشــتر 
مدنظــر بــوده عملکــرد مســئوالن و مدیــران دســتگاه های اجرایــی 

اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه تصمیمــات نماینــدگان مجلــس به عنوان 
قانون گــذار و ناظــر و همچنیــن اعضای شــوراهای اســالمی شــهر 
و روســتا به عنــوان نماینــدگان پارلمان هــای محلــی به طــور 
مســتقیم و یــا غیرمســتقیم بــر زندگــی مــردم تأثیرگــذار اســت و 
عقــل حکــم می کنــد عملکردهــا بررســی شــود کــه ایــن تأثیــرات 

مثبــت بــوده اســت یــا منفــی.
ــوگندنامه  ــن س ــه در مت ــت ک ــا آنجاس ــوع ت ــن موض ــت ای اهمی
نماینــدگان مجلــس مــوارد مختلفــی از وظایــف آنهــا آمــده اســت 

ــد. ــدی می کن ــه پایبن ــف ب ــا را مکل ــه آنه ک
رهبــر معظــم انقــالب در پیامــی بــه مناســبت آغــاز دهمیــن دوره  
مجلس شــورای اســالمی تأکیــد کردنــد: ســوگند نماینــدگان -که 
در نخســتین روِز کارِی خــود ادا خواهنــد کــرد و ســوگندی شــرعی 
ــی در  ــف نمایندگ ــزام آور اســت- ســرفصل های اساســِی وظای و ال
مجلــس را بیــان کــرده اســت؛ شــما بــرادران و خواهــران محتــرم 
می توانیــد بــا حکمــت و خردمنــدی و اخــالص و پارســایی، 
ــًا  ــه عمدت ــود -ک ــی خ ــل قانون ــالل عم ــف را در خ ــن وظای ای
ــدا و  ــزد خ ــیده، ن ــق بخش ــت- تحق ــارت اس ــذاری و نظ قانون گ

ــد. ــق ســرافراز گردی خل

lلزوم محک وعده ها
ــان  ــن داوطلب ــس و همچنی ــی مجل ــای نمایندگ ــا کاندیداه و ام
عضویــت در شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا قبــل از انتخــاب 
ــژه  ــی را به وی ــن مســئولیت، برنامه های ــه ای توســط مــردم و ورود ب
ــردم  ــه م ــد و ب ــوان می کنن ــود عن ــهر خ ــه و ش ــوزه انتخابی در ح
وعــده عملــی کــردن ایــن برنامه هــا را در صــورت انتخــاب شــدن 

می دهنــد.
ــاًل در  ــن وعده ووعیدهــا عم ــیاری از ای ــر از آنکــه بس صرف نظ
حــوزه وظایــف ایــن کاندیداهــا در صــورت انتخــاب شــدن نیســت، 
پس ازآنکــه کار بــه ســرانجام رســید و نماینــده منتخــب مشــخص 
ــده شــدند، به درســتی مشــخص  و اعضــای شــورای شــهر برگزی
ــا نشــدن ایــن وعده هــا  ــر محقــق شــدن ی نیســت چــه کســی ب

ــد. ــارت می کن نظ
در  مردمــی  نظارت هــای  می رســد  نظــر  بــه  حقیقــت  در 
ســاختارهای مختلفــی ماننــد تشــکل های مردمــی و احــزاب بایــد 
توســعه یابــد تــا در انتخابــات بعــدی مــردم بداننــد کــدام منتخــب 
ــا  ــد ی ــم وی را برگزینن ــته و بازه ــته داش ــال و شایس ــرد فع عملک

ــد. ــودداری کنن ــه رأی خ ــش روی برگ ــتن نام ــه از نوش اینک
ــکوت  ــی مس ــارت و ارزیاب ــه نظ ــه ای ک ــر عرص ــی در ه به طورکل
بمانــد، زمینــه بــرای عرض انــدام تخلــف و یــا فــرار از مســئولیت و 
عملکــرد نامطلــوب فراهــم می شــود و از ســوی دیگــر در فضــای 
عــدم دسترســی بــه اطالعــات جامــع از عملکــرد منتخبیــن، مردم 
در دوره هــای بعــدی انتخابــات مجلــس و شــوراها نیــز نمی تواننــد 

تصمیــم صحیحــی گرفتــه و اصلــح را برگزیننــد.
در حقیقــت ایــن رونــد بــه یــک فرآینــد معیــوب ادامــه دار تبدیــل 
ــر دوش اجتمــاع و  ــاً هزینه هــای ســنگینی را ب می شــود کــه قطع

اقتصــاد می گــذارد و مــردم نخســتین کســانی هســتند کــه از ایــن 
ــد. ــیب می بینن ــف آس ضع

 
ــانه ها  ــی و رس ــکل های مردم ــی: تش ــال سیاس lفع

مطالبه گــری از منتخبیــن را دنبــال کننــد
عبــاس خســروانی، ســخنگوی جبهــه مردمــی نیروهــای انقــالب 
ــر  ــارت ب ــت: نظ ــی گف ــال سیاس ــزی و فع ــتان مرک ــالمی اس اس
ارکان حکومــت و نهادهــای حکومتــی یکــی از دغدغه هــای 
ــی  ــاالری دین ــام مردم س ــت و در نظ ــک اس ــای دموکراتی نظام ه
ایــن نظــارت بایــد جدی تــر و بــا حساســیت بیشــتری دنبــال شــود 
تــا حاکمیــت و نهادهــای آن دچــار سوءاســتفاده از قــدرت و فســاد 

نشــوند.
وی افــزود: معمــواًل فســاد در نهادهایــی رخ می دهــد کــه نظــارت 
ــدی در روش اســت.  ــا ناکارآم ــا دچــار ضعــف جــدی و ی ــر آن ه ب
نظــارت دقیــق و علمــی و نــه سیاســی همــراه بــا حــب و بغــض، 
ــه کارآمــدی نهادهــا  نه تنهــا از فســاد جلوگیــری می کنــد بلکــه ب
ــا  ــورهای دنی ــیاری از کش ــه در بس ــن تجرب ــود و ای ــر می ش منج

ــت. ــاهده اس قابل مش
ــتان  ــالمی اس ــالب اس ــای انق ــی نیروه ــه مردم ــخنگوی جبه س
ــه  ــن اینک ــالمی ضم ــورای اس ــس ش ــرد: مجل ــان ک ــزی بی مرک
ــر  نهــاد رســمی قانون گــذاری در کشــور اســت وظیفــه نظــارت ب
مصوبــات خــود را نیــز بــر عهــده دارد. در اینجــا ســؤالی کــه مطرح 
ــه  ــود توســط چ ــاد، خ ــن نه ــدگان ای ــن اســت؛ نماین ــود ای می ش

ــد؟ ــرار می گیرن ــی تحــت نظــارت ق ــا نهادهای ــاد ی نه
خســروانی خاطرنشــان کــرد: در قانــون جمهــوری اســالمی طبــق 
قانــون اساســی مجلــس از نظــارت معــاف نیســت و در حــال حاضر 
نظارت کننــده بــر عملکــرد نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی 
ــود را  ــب خ ــده، منص ــک نماین ــی ی ــع وقت ــتند، درواق ــردم هس م
به واســطه رأی مســتقیم مــردم کســب می کنــد می بایســت 

توســط مــردم ابقــا یــا عــزل شــود.
ــده خــود  ــر عملکــرد نماین ــن ناظــر ب ــردم بهتری ــه داد: م وی ادام
ــا شــوراها هســتند و بایــد طــی چهــار ســالی کــه  در مجلــس و ی
ــب  ــور مرت ــد، به ط ــده می دهن ــک نماین ــه ی ــت را ب فرصــت خدم
ــد. ــا را از او بخواهن ــه وعده ه ــل ب ــد و عم ــری کنن ــه گ از او مطالب
ــتان  ــالمی اس ــالب اس ــای انق ــی نیروه ــه مردم ــخنگوی جبه س
ــر عملکــرد ضعیــف  ــح کــرد: وقتــی مــردم در براب مرکــزی تصری
نماینــدگان خــود ســکوت می کننــد یعنــی نظــارت خــود را تعطیــل 
ــه  ــا ســکوت و عــدم مطالب ــی کــه ب ــد و معمــواًل نمایندگان کرده ان
ــن  ــه ناکارآمدتری ــل ب گــری مــوکالن خــود مواجــه هســتند تبدی

ــوند. ــدگان می ش نماین
خســروانی اضافــه کــرد: همچنیــن در ایــن رابطــه نبایــد از نقــش 
مهــم تشــکل ها و نهادهــای سیاســی و حتــی غیرسیاســی غافــل 
شــد؛ نظــام مردم ســاالری بــدون نهادهــای تشــکیالتی و سیســتم 
ــام  ــود نظ ــوارض نب ــروز ع ــا ام ــد و م ــش می لنگ ــی، کمیت حزب
تشــکیالتی را به خصــوص در عرصه هــای سیاســی مشــاهده 

می کنیــم.
وی افــزود: احــزاب، تشــکل ها و نهادهــای غیردولتــی بایــد زبــان 
گویــای مــردم باشــند و از نماینــدگان مــردم مطالبــه گــری کننــد. 
منتخبیــن مــردم بایــد گــزارش عملکــرد خــود را مرتبــاً بــه ســمع 
ــت  ــی غفل ــه هــر دلیل ــن کار ب ــر از ای ــردم برســانند و اگ و نظــر م
کردنــد، احــزاب و تشــکل ها بــا کمــک رســانه ها ایــن کار را 
انجــام دهنــد تــا مــردم در دوره بعــدی انتخابــات، بــا آگاهــی کامل 

و شــفاف تصمیــم بگیرنــد.
 

ــتی  ــی بایس ــتم حزب ــردم اراک: سیس ــده م lنماین
ــود ــردم ش ــن م ــر کار منتخبی ــارت ب ــده دار نظ عه

علــی اکبــر کریمــی، نماینــده مــردم اراک، خنــداب و کمیجــان در 
ــر کار  ــزوم تقویــت نظــارت ب ــاره ل مجلــس شــورای اســالمی درب
نماینــدگان و اعضــای شــوراهای شــهر اظهــار داشــت: بــر اســاس 
ــر  ــال حاض ــالمی، در ح ــورای اس ــس ش ــال ۹۱ مجل ــه س مصوب
ــار نماینــدگان در مجلــس فعالیــت  ــر رفت ــرای نظــارت ب هیاتــی ب
ــوزه  ــدگان در ح ــرد نماین ــی عملک ــا ارزیاب ــه ب ــا در رابط دارد، ام

ــدارد. ــود ن ــی وج ــان نظارت انتخابیه ش
وی افــزود: نماینــدگان به طــور قانونــی در خصــوص مســائل 
عمومــی در برابــر قانــون بــا آحــاد مــردم برابــر هســتند و مصونیت 
خاصــی شــامل حــال آنــان نمی شــود، بنابرایــن نظــارت و پایــش 

ــرد. ــورت بگی ــد ص ــز می توان ــدگان نی ــورد نماین در م
ــرد: در کشــورهای دیگــر احــزاب مســئولیت  ــح ک کریمــی تصری
ــدگان  ــا نماین ــا در کشــور م ــد، ام ــده دارن ــر عه ــارت را ب ــن نظ ای
ــوند و  ــاب می ش ــتی، انتخ ــه لیس ــرادی و ن ــورت انف ــاً به ص عمدت
ــی  ــاوت عموم ــود، قض ــال می ش ــه اعم ــم ک ــی ه ــت نظارت نهای

ــت. ــردم اس م
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــداب و کمیج ــردم اراک، خن ــده م نماین
ــت در دو  ــدگان مل ــی نماین اســالمی اظهــار داشــت: وظایــف اصل
حیطــه قانون گــذاری و نظــارت بــر فرآینــد اجــرای قانــون اســت، 
امــا متأســفانه در حــال حاضــر بســیاری از امــور اجرایــی نامرتبــط 
بــه نماینــدگان نســبت داده شــده و مــردم نیــز رســیدگی بــه ایــن 

ــد. امــور ر از نماینــدگان توقــع دارن

ابهام در نظارت بر کار منتخبین مردم/ پای خأل قانونی در میان است
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وی گفــت: درزمینــه نظــارت بــر عملکرد منتخبیــن مــردم، بهترین 
روشــی کــه در دنیــا متداول اســت و خــأل آن در کشــور ما احســاس 
ــر  ــد ناظ ــه می توان ــت ک ــی اس ــتم حزب ــت سیس ــود، فعالی می ش

خوبــی بــر عملکــرد نماینــده خــود در پارلمــان باشــند.
کریمــی افــزود: از دیگــر مشــکالت فقــدان وجــود ناظــران حزبــی، 
ایــن اســت کــه گاهــی نماینــدگان بــه دلیــل نبــود ســازمان دهی 
ــارات  ــف و اختی ــی انجــام وظای ــان، توانای ــن خودش مشــخصی بی
قانونــی خــود را ندارنــد، درحالی کــه اگــر در کشــور احــزاب 
مشــخص و شناســنامه دار وجــود داشــتند مــردم تکلیــف خــود را بــا 
فــرد منتخــب می دانســتند و حــزب پاســخگوی انتظــارات مــردم 
بــود، بنابرایــن ناچــار بــود کــه بــرای فعالیــت خــود برنامــه اصولــی 

داشــته باشــد.
وی بیــان کــرد: در رابطــه بــا نظــارت بــر عملکــرد منتخبیــن، خأل 
وجــود و جایــگاه احــزاب را نهــاد دیگــری نمی توانــد پر کنــد، و این 
خــأل بایــد برطــرف شــود چراکــه مــردم بــدون اطــالع و اشــراف 

کامــل بــه عملکــرد منتخبیــن، دســت بــه انتخــاب می زننــد.

lمــردم می توانــد شکایتشــان را بــه هیئــت نظــارت 
بــر عملکــرد نماینــدگان گــزارش دهند 

ــی  ــی و قضائ ــیون حقوق ــو کمیس ــار عض ــور مخت ــی پ محمدعل
ــارت  ــون نظ ــرد: قان ــد ک ــم تأکی ــالمی ه ــورای اس ــس ش مجل
ــد  ــالمی، نیازمن ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــرد نماین ــر عملک ب

اصالحاتــی اســت.
ــدگان  ــرد نماین ــر عملک ــارت ب ــون نظ ــه قان ــان اینک ــا بی وی ب
مجلــس پیــرو تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری در مجلس شــورای 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــار داش ــد، اظه ــب ش ــالمی تصوی اس
بارهــا در ســخنان خــود تأکیــد کرده انــد کــه بایــد مجلــس از یــک 
ــر خــود برخــوردار باشــد. ــرای نظــارت ب ســامانه نظارتــی قــوی ب
وی بــا بیــان اینکــه وقتــی ایــن قانــون نیــز در مجلــس تصویــب 
شــد از آن رضایــت کامــل نداشــتند، تصریح کــرد: در سیاســت های 
انتخاباتــی کــه اخیــراً ایشــان ابــالغ کرده انــد، نظــارت بــر عملکــرد 

نماینــدگان مجلــس مــورد تأکیــد مجــدد قــرار گرفته اســت.
پــور مختــار بــا تأکیــد بــر اینکــه قانــون تصویب شــده بی اثــر نبوده 
و تأثیراتــی را داشــته اســت، ادامــه داد: بــر اســاس همیــن قانــون، 
ــه  ــد ب ــده ای شــکایت داشــته باشــند، می توانن ــردم از نماین ــر م اگ

هیئــت نظــارت بــر عملکــرد نماینــدگان گــزارش دهنــد.
و  مــردم  گزارش هــای  مورداشــاره،  هیئــت  افــزود:  وی 
ــد  ــیدگی می کن ــق رس ــورت دقی ــف را به ص ــتگاه های مختل دس
ــود،  ــکیل ش ــده تش ــک نماین ــورد ی ــی در م ــده قضای ــر پرون و اگ
مرجــع قضایــی بایــد قبــل از احضــار نماینــده، نظــر ایــن هیــات را 
اخــذ کنــد و ایــن هیــات اگــر بررســی کنــد و تشــخیص دهــد کــه 
ــوده  ــای نقــش نمایندگــی اش ب ــده در راســتای ایف اقدامــات نماین

ــد. ــار نمی ده ــازه احض ــی اج ــع قضای ــه مرج ــت ب اس
ــن  ــی ای ــون فعل ــه در قان ــان اینک ــا بی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
ــده ای را  ــات نماین ــن هی ــاًل ای ــه مث ــت  ک ــده اس ــی نش پیش بین
بــه مراجــع قضایــی معرفــی کنــد، تصریــح کــرد: در ایــن قانــون 
بیشــتر تأکیــد بــر ایــن اســت کــه موضوعــات در داخــل مجلــس 

حل وفصــل شــود.

وی بــا بیــان اینکــه بــه نظــر می رســد الزم اســت کــه در راســتای 
ــس در  ــدگان مجل ــرد نماین ــر عملک ــر ب ــتر و دقیق ت ــارت بیش نظ
ــی  ــرد: وقت ــان ک ــود، خاطرنش ــاد ش ــی ایج ــون اصالحات ــن قان ای
اعتبارنامــه نماینــدگان مــورد تصویــب قــرار گرفــت، دیگــر 
نظــارت بــر عملکــرد نماینــدگان از وظیفــه شــورای نگهبــان خارج 
ــود  ــب ش ــده تصوی ــی در آین ــن اســت قانون ــه ممک ــود؛ البت می ش
کــه وظایــف نظارتــی شــورای نگهبــان را دراین ارتبــاط گســترش 
دهــد گرچــه بــه نظــر مــن ضرورتــی در ایــن بــاب وجــود نــدارد.

 
lفرماندار اراک: نظارت های مردمی تقویت شود

حســین بختیــاری، فرمانــدار شهرســتان اراک در ایــن رابطــه 
ــده  ــر عه ــی ب ــارت اصل ــی نظ ــر انتخابات ــت: در ه ــار داش اظه
ــه  ــدر منتخبین شــان ب ــد چق ــد بررســی کنن ــه بای ــردم اســت ک م
ــد  ــه ح ــا چ ــان ت ــرد آن ــد و عملک ــل کرده ان ــود عم ــای خ گفته ه

ــت. ــوده اس ــت ب ــوب و مثب مطل
وی افــزود: در حــوزه بررســی عملکــرد شــوراهای روســتا و شــهر 
ــر  ــد ب ــم بای ــداران ه ــداران و فرمان ــردم، بخش ــارت م ــن نظ ضم

عملکــرد اعضــای شــوراها نظــارت داشــته باشــند.
ــاس  ــر اس ــن ب ــت: همچنی ــان داش ــتان اراک بی ــدار شهرس فرمان
اردیبهشــت ســال۹۵، هیئت هایــی  قانــون تصویب شــده در 
به عنــوان هیئت هــای تطبیــق در شهرســتان ها تشکیل شــده 
اســت کــه بررســی عملکــرد و مصوبــات شــوراهای شــهر و روســتا 

ــد. ــده دارن ــر عه را ب
بختیــاری تصریــح کــرد: ایــن هیــات متشــکل از ســه نفــر اســت 
کــه در هــر شهرســتان، فرمانــدار به عنــوان عضــو و رئیــس هیــات، 
ــه  ــم ب ــر ه ــک نف ــه و ی ــوه قضایی ــی از ق ــه نمایندگ ــر ب ــک نف ی

ــد. نمایندگــی از شــورای اســتان در آن حضــور دارن
وی ادامــه داد: کار اصلــی ایــن هیــات نظــارت بــر مصوبات شــوراها 
اســت و درصورتی کــه مصوبــات شــورا بــا قوانیــن موجــود کشــور 
ــه  ــرا ب ــرای اج ــات ب ــن هی ــد ای ــا تأیی ــد، ب ــته باش ــادی نداش تض

شــهرداری ها ابــالغ می شــود.
فرمانــدار شهرســتان اراک خاطرنشــان کــرد: عــالوه بــر ایــن یــک 
نظــارت عامــه از طــرف بخشــداری و فرمانــداری در شهرســتان ها 
ــه اعضــای شــوراهای شــهر و  ــزوم ب وجــود دارد کــه در صــورت ل

ــد. ــرات الزم را می دهن ــتاها تذک روس
بختیــاری همچنیــن در مــورد نظــارت بــر کار نماینــدگان مجلــس 
ــردم در  ــدگان م ــورد نماین ــت: در م ــز گف ــالمی نی ــورای اس ش
مجلــس شــورای اســالمی، نظــارت توســط مــردم صــورت 

می گیــرد.
ــتند و  ــس هس ــود قانون نوی ــس خ ــدگان مجل ــزود: نماین وی اف
قانــون بــه آن هــا ایــن اجــازه را داده کــه بــر همــه مســائل و در هــر 
ــون  ــق قان ــر طب ــن ب ــه ای نظــارت داشــته باشــند و همچنی منطق
ــدگان را بررســی و  ــار نماین مصــوب ســال ۹۱، خــود مجلــس رفت

نظــارت می کنــد.
ــر  ــارت ب ــورد نظ ــرد: در م ــه ک ــتان اراک اضاف ــدار شهرس فرمان
ــازوکاری  ــوان س ــی ت ــورا م ــس و ش ــن مجل ــرد منتخبی عملک
اندیشــید تــا در درجــه اول مــردم و بعــدازآن ســازمان های مردمــی 

ــد. ــی کنن ــی و ارزیاب ــن را بررس ــرد منتخبی ــد عملک بتوانن

lنماینــده مــردم اراک: احــزاب در کشــور مــا فعالیت 
ســاماندهی شــده و منســجمی ندارند

ســید مهدی مقدســی، نماینــده مــردم اراک، خنداب و کمیجــان در 
مجلــس شــورای اســالمی در ایــن زمینــه اظهار داشــت: در کشــور 
مــا نظــارت بــر کار منتخبــان مجلــس و شــورا توســط عامــه مردم 
صــورت می گیــرد و مــردم در دور بعــدی انتخابــات، بــا برگزیــدن و 
یــا انتخــاب نکــردن آن نماینــده، در حقیقــت نتیجــه ارزیابــی خــود 
را نشــان می دهنــد، امــا نهــادی بــرای بررســی جامــع و کامــل در 

ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
وی افــزود: قانــون ســازوکاری را در ایــن رابطــه پیش بینــی نکــرده 
کــه عملکــرد منتخبیــن مجلــس و یــا شــورا در حیــن مســئولیت 
آن هــا موردبررســی قــرار گیــرد کــه به واســطه آن نماینــده مذکــور 

برکنــار شــود یــا بــر مســند کار باقــی بمانــد.
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــداب و کمیج ــردم اراک، خن ــده م نماین
ــه  ــا این گون ــورهای دنی ــیاری از کش ــرد: در بس ــان ک ــالمی بی اس
ــه  ــن مربوط ــر منتخبی ــارت ب ــزاب کار نظ ــه اح ــداول اســت ک مت
خــود را انجــام می دهنــد و چنانچــه نماینــده یــک حــزب عملکــرد 
مناســبی نداشــته باشــد، مــردم آن حــزب را برنمی گزیننــد و ایــن 
مســاله دلیلــی بــر ایــن اســت کــه احــزاب به طــور دقیــق عملکــرد 

منتخبیــن مرتبــط خــود را بررســی کننــد.
مقدســی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر احــزاب در کشــور مــا 
فعالیــت ســاماندهی شــده و منســجمی ندارنــد و بیشــتر در مواقعی 
همچــون انتخابــات فعــال می شــوند بنابرایــن امــکان نظــارت بــر 

کار منتخبیــن از طریــق سیســتم حزبــی وجــود نــدارد.
ــردم  ــه م ــده ک ــب ش ــاله موج ــن مس ــرد: همی ــح ک وی تصری
گاهــی انتظاراتــی از منتخبیــن مجلــس و یــا شــورا داشــته باشــند 
کــه در حــوزه وظایــف آن هــا نبــوده و مربــوط بــه قــوه مجریــه و 

دســتگاه های اجرایــی اســت.
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــداب و کمیج ــردم اراک، خن ــده م نماین
اســالمی ادامــه داد: در زمینــه نظــارت بــر رفتــار اعضای شــوراهای 
اســالمی در حــوزه رفتــار فــردی آن هــا و نــه تصمیمــات و 
برنامه هایشــان، نظارتــی در شهرســتان و اســتان انجــام می پذیــرد 
امــا بازهــم ایــن نظــارت، مرتبــط بــا چگونگــی و کیفیــت عملکــرد 

ایــن منتخبیــن نیســت.
مقدســی اضافــه کــرد: از ســوی دیگــر در زمینــه چگونگی بررســی 
ــون  ــط و قواعــدی در قان ــز، بایســتی ضواب ــن نی عملکــرد منتخبی
تعریــف و مصــوب شــود تــا مشــخص گــردد ارزیابی هــا بــر مبنای 

ــرد. ــی صــورت می گی چــه معیارهای
بــه نظــر می رســد در هــر مســئولیتی کــه نظــارت وجــود نداشــته 
باشــد، زمینه بــرای بســیاری از مســائل کــه کمترین آن، کــم کاری 
ــن  ــد. بنابرای ــم می کن ــت را فراه ــئولیت اس ــاس مس ــدم احس و ع
ــکل گیری سیســتم حزبــی  بایــد ضمــن توجــه بــه لــزوم ش
منســجم در کشــور، مــردم مطالبــه گــری و نظــارت خــود را تقویت 

کننــد.
همچنیــن تشــکل های مردمــی و ســازمان های مردم نهــاد در 
بخش هــای مختلــف می تواننــد ضمــن طــرح و پیگیــری مســائل 
مــردم خواســتار پاســخگویی نماینده هــا باشــند تــا بتــوان روحیــه 

ــعه داد. ــه توس ــطح جامع ــری را در س ــه گ مطالب
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جامعــه ایـــران

افزایـش ورود فاضـالب هـای شـهری از  
۱۱ نقطه شـهر بندرعباس و پساب های 
صنعتـی بـه دریـا بـروز مجـدد پدیـده 
کشـند قرمـز در خلیـج فـارس و آبهـای 
سـاحلی هرمـزگان را قـوت بخشـید. 

ــاحل  ــکوفایی جلبکــی در س ــده ش ــاری پدی ــه ج ــدای هفت ابت
بندرعبــاس مشــاهده شــد و بســیاری از کارشناســان بــروز ایــن 
پدیــده را عوامــل بیرونــی از جملــه ورود پســاب هــای انســانی، 
صنعتــی و فرآینــد هــای تولیــدی، پســاب کشــاورزی و آبــزی 
پــروری بــه دریــا عنــوان کردنــد تــا آنجــا کــه برخــی نگــران 
مشــاهده مجــدد کشــند قرمــز در آبهای خلیــج فــارس محدوده 

بندرعبــاس تــا قشــم و جزیــره هرمــز شــدند.
 

ــتان و  ــواحل اس ــی در س ــوم جلبک ــینه بل lپیش
ــوار ــتانهای همج اس

ــده کشــند ســرخ در آبهــای اطــراف بوشــهر  ســال ۱۳۶۵ پدی
ــکوفایی  ــی از ش ــان ناش ــواع ماهی ــر ان ــرگ و می ــب م موج
ــدر  ــا بن ــش ت ــل کی ــال ۱۳۶۵، حدفاص ــد. در س ــی ش جلبک
چــارک و بندرلنگــه تحــت تاثیــر شــکوفایی جلبکــی ناشــی از 
نوکتیلــوکا قــرار گرفــت. همچنیــن در ســال ۱۳۶۷ در ســواحل 
ــن  ــات بی ــق گزارش ــد. طب ــت ش ــی روی ــوم جلبک ــار بل چابه
المللــی ۱۰۰ تــن ماهــی در ســال ۲۰۰۱ میــالدی در کویــت بر 
اثــر پدیــده کشــند قرمــز تلــف شــدند. ســال ۱۳۸4 هــم حــدود 

ــف شــدند. ــه جاســک تل ــن ماهــی در منطق ۲۰ ت
ــن  ــال ۱۳۸۷ مهمتری ــی از س ــر جلبک ــکوفایی مض ــروز ش ب
و پرهزینــه تریــن شــکوفایی مضــر جلبکــی داینوفالژلــه 
ککلودینیــوم بــوده اســت کــه بــه شــکل بســیار گســترده ای 

ــز را در  ــه هرم ــه تنگ ــرداد ۸۸ منطق ــا خ ــاه ۱۳۸۷ ت ــر م از مه
ــر  ــرگ و می ــا م ــت و ب ــر گرف ــی در ب ــمالی و جنوب ــش ش بخ

ــود. ــراه ب ــان هم ــراوان آبزی ف
تراکــم جمعیــت ککلودینیــوم در زمــان بــروز شــکوفایی بیــن 
۵۰۰ هــزار تــا  ۱ میلیــون ســلول در لیتــر  بــوده اســت و در اوج 
شــکوفایی جنــس مذکــور تراکــم حــدود ۵۰ میلیــون ســلول در 
لیتــر هــم ثبــت شــده اســت.رنگ شــکوفایی قرمــز قهــوه ای 

بــوده اســت.
طی ایــن دو ســال افزایــش جمعیــت داینوفالژله نوکتیلــوکا که 
معمــواًل در فصول ســرد ســال شــکوفایی دارد، مشــاهده نشــده 
اســت. طــی اعــالم کارشناســان زیســت محیطــی و محققیــن 
دانشــگاهی بیشــترین شــکوفایی هــای مضــر جلبکــی مربــوط 
ــوم  ــوکا، ناویکــوال و تریکودزمی ــا، نُکتیل ــه جنســهای نیتزچی ب

بــوده اســت.
ــت  ــط زیس ــش محی ــارت و پای ــاون نظ ــیح مع ــب مس حبی
هرمــزگان در مــورد شــکوفایی جلبکــی بیــان داشــت: 
ــر  ــه در اث ــت ک ــی اس ــده ای طبیع ــی پدی ــکوفایی جلبک ش
ــژه  ــه وی ــا ب ــون ه ــت فیتوپالنکت ــاری جمعی ــش انفج افزای
دینوفالژلــه هــا رخ مــی دهــد. افزایــش تــوده زنــده جلبکــی در 
آب، رنــگ آب دریــا را تغییــر مــی دهــد. ایــن تغییــر رنــگ بــه 
دلیــل وجــود پیگمانهــای رنگــی در جلبکهــای میکروســکوپی 
اســت، طــی رخــداد ایــن پدیــده رنــگ آب دریــا بــه رنگهــای 
صورتی،قرمز،قهــوه ای، ســبز تیــره، زرد و رنگهــای دیگــر دیده 

ــود. ــی ش م
ــم  ــون، تراک ــه فیتوپالنکت ــدازه گون ــه ان ــته ب ــزود: بس وی اف
جمعیــت در شــکوفایی و تغییــر رنــگ آب دریــا متفاوت اســت. 
بــه عنــوان مثــال جنــس ککلودینیــوم از حــدود ۵۰۰ هــزار عدد 
در لیتــر موجــب تغییــر رنــگ  آب و بــروز شــکوفایی می شــود؛ 
ــر  ــا قط ــه ای ب ــوکا )داینوفالژل ــورد نوکتیل ــه در م ــی ک در حال

۵۰۰ میکــرون( تراکــم  حــدود ۱۰۰۰ عــدد در لیتــر شــکوفایی 
ــا  ــی ب ــه هــای فیتوپالنکتون ــی دهــد و بالعکــس در گون رخ م
ــش از  ــه بی ــد ب ــم بای ــوم  تراک ــد پریدینی ــدازه کوچــک مانن ان
۲۰۰۰۰۰۰ ســلول در لیتــر برســد تــا ایجــاد شــکوفایی نمایــد.  
در شــکوفایی هــای ترکیبــی کــه چنــد گــروه فیتوپالنکتونــی 
موجــب بــروز شــکوفایی مــی گــردد ایــن ارقــام بســیار متفاوت 

تــر مــی باشــد.
ــده شــکوفایی جلبکــی را  ــروز پدی ــت ب ــن عل مســیح مهمتری
عوامــل طبیعــی و عوامــل انســانی عنــوان کــرد و خاطرنشــان 
کــرد: شــدت نــور، درجــه حــرارت، شــوری، مــواد آلــی 
ــر در  ــی و موث ــل طبیع ــاب از عوام ــر کمی ــت(، عناص )نوترین

ــتند. ــی هس ــکوفایی جلبک ــده ش پدی
وی عنــوان کــرد: خروجــی پســاب تصفیــه خانــه هــای 
ــهری،  ــای ش ــی، روان آبه ــای خانگ ــهری، روان فاضالبه ش
خروجــی پســاب صنایــع، خروجــی پســاب ناشــی از فعالیتهــای 
آبــزی پــروری و کشــاورزی، تخلیه آب تــوازن کشــتیها، آالینده 
هــای نفتــی هــم جــزو عوامــل خارجــی و انســانی اســت کــه 
ــکوفایی  ــده ش ــروز پدی ــی و ب ــت دریای ــوک زیس ــب ش موج
ــند  ــده کش ــروز پدی ــاهد ب ــاک ش ــوارد خطرن ــی و در م جلبک

ــود. ــم ب ــرخ خواهی س
مســیح در مــورد پدیــده شــکوفایی جلبکــی طــی هفتــه جاری 
بیــان داشــت: روزهــای شــنبه و یکشــنبه در ســاحل بندرعباس 
شــکوفایی جلبکی مشــاهده شــد و در روز ســوم )دوشــنبه( دریا 
شــرایط عــادی داشــت. تعــدادی کــه بیشــترین تراکم داشــتیم 
در ۸۰۰ متــر طولــی و فاصلــه 4۰۰ متــری از ســاحل بــه دریــا 
شــاهد تغییــر رنــگ بودیــم. میــزان تراکــم بیــن ۲۰ هــزار تــا 

۱۵۰ هــزار ســلول بــه صــورت متغیــر بــوده اســت.
وی افــزود: از ســال ۸4 مکاتبــات محیــط زیســت هرمــزگان در 
مــورد ورود پســاب هــا و فاضــالب هــا بــه دریــا تــا کنــون بــه 
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شــورای نظــارت کــه متشــکل از دادســتان، مدیــرکل بازرســی 
اســتان و مدیــرکل اطالعــات اســتان حضــور دارنــد ارائــه شــده 
و خواســتار رســیدگی بــه وضعیــت ورود پســاب های انســانی و 

صنعتــی بــه دریــا شــده اســت.
معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت هرمــزگان بــا بیــان 
ــاس  ــه فاضــالب بندرعب ــع آوری و تصفی اینکــه سیســتم جم
ــزم  ــچ ع ــوز هی ــفانه هن ــت: متاس ــان داش ــت، بی ــوب اس معی
ــاس  ــهر بندرعب ــالب ش ــکل فاض ــل مش ــرای ح ــدی ب ج
صــورت نگرفتــه اســت. سیســتم جمــع آوری و تصفیــه 
فاضــالب بندرعبــاس از ســال ۸4 آغــاز شــده اســت و معیــوب 

ــود. ــن ش ــالح و جایگزی ــتم اص ــن سیس ــد ای ــت و بای اس
وی عنــوان کــرد: مکاتبــات زیــادی در شــورای حفاظــت از آب 
اســتان هرمــزگان در راســتای اصــالح سیســتم فاضالب شــهر 
بندرعبــاس و جلوگیــری از ورود فاضــالب بــدون تصفیــه انجام 
شــد و از اســتانداری هرمــزگان خواســتار رســیدگی شــده ایــم 

ولــی هنــوز اتفــاق خاصــی رخ نــداده اســت.

ــده  ــن پدی ــال 87 بدتری ــرخ در س ــند س lکش
ــزگان  ــدوده هرم ــی در مح ــکوفایی جلبک ش

معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت هرمــزگان در مــورد 
بــروز شــکوفایی مضــر جلبکــی از ســال ۱۳۸۷ تاکنــون بیــان 
داشــت: مهمتریــن و پرهزینــه تریــن شــکوفایی مضــر جلبکی 
ــه شــکل بســیار  ــوده اســت کــه ب ــه ککلودینیــوم ب داینوفالژل
گســترده ای از مهــر مــاه ۱۳۸۷ لغایــت خــرداد ۸۸ منطقه تنگه 
هرمــز را در بخــش شــمالی و جنوبــی در بــر گرفتــه و بــا مــرگ 
ــت  ــم جمعی ــوده اســت. تراک ــراه ب ــان هم ــراوان آبزی ــر ف و می
ککلودینیــوم در زمــان بــروز شــکوفایی بیــن ۵۰۰ هــزار تــا  ۱ 
میلیــون ســلول در لیتــر  بــوده اســت و در اوج شــکوفایی جنس 
مذکــور تراکــم حــدود ۵۰ میلیــون ســلول در لیتــر هــم ثبــت 

شــده اســت.رنگ شــکوفایی قرمــز قهــوه ای بــوده اســت.
مســیح خاطرنشــان کــرد: در شــهریور مــاه ســال ۸۹ مــواردی 
از شــکوفایی هــای الکســاندریوم  ، پایرودینیــوم  و ســراتیوم  به 
صــورت ترکیبــی در شــکوفایی ثبــت شــده اســت. مــرگ و میر 
آبزیــان در ایــن شــکوفایی بــه مراتــب کمتر از شــکوفایی ســال 
ــوکا در فصــول ســرد  ــی جمعیــت نوکتیل ــوده اســت. توال ۸۷ ب
بــه رونــد طبیعــی برگشــته و طــی ماههــای آذر، دی و بهمــن 
شــکوفایی داینوفالژلــه نوکتیلــوکا مشــاهده شــد . مــرگ و میر 

آبزیــان گــزارش نشــده اســت.
بــه گفتــه وی، پدیــده شــکوفایی جلبکــی در ســالهای 
۱۳۹۰ لغایــت ۱۳۹۳ مهمتریــن جنــس شــکوفایی کننــده 
ــه  ــند در منطق ــد کش ــوان مول ــه عن ــه ب ــا ک ــه ه از داینوفالژل
مشــاهده و جمعیــت آن در حــد شــکوفایی ثبــت شــد. جنــس 
نوکتیلــوکا بــوده اســت که طــی ماههــای ســرد ســال )آذر، دی 
ــوم  و بهمــن ( در آبهــای ســاحلی شــکوفایی داشــته اســت بل
ــر  ــرگ و می ــه م ــچ گون ــوکا هی ــی از نوکتیل ــگ ناش ــبز رن س

ــت. ــته اس ــی نداش ــان را در پ آبزی
مســیح خاطرنشــان کــرد: در اردیبهشــت مــاه ســال ۹4 تراکــم 
جمعیــت دیاتومــه  پزودونیتزچیــا  یکــی از مهمتریــن مولدیــن 
ــه  ــاس ب ــای ســاحلی شــهر بندرع شــکوفایی جلبکــی در آبه
بیــش از ۲ میلیــون ســلول در لیتــر رســید کــه منجــر بــه مرگ 
ــتان  ــتانداری شهرس ــاحل اس ــه س ــان در حوضچ ــر آبزی و می
بندرعبــاس گردیــد. همچنیــن  افزایــش جمعیــت داینوفالژلــه 
پریدینیــوم و دیاتومــه  پزودونیتزچیــا موجــب تغییر رنــگ آب در 
ســواحل بندرعبــاس در خــرداد مــاه ۹4 شــده اســت؛ امــا مــرگ 

و میــر آبزیــان را بدنبــال نداشــته اســت.
ــه  ــه داینوفالژل ــق ب ــت متعل ــش جمعی ــت: افزای وی ابرازداش
ــوم  ــیانوفیت تریکودزمی ــوم و س ــاندریوم، پریدینی ــای الکس ه
ــاحل  ــان را در س ــر آبزی ــرگ و می ــال ۹4 م ــاه  س ــرداد م در م

ــت. ــته اس ــی داش ــتانو در پ ــم و بوس ــاس،  قش بندرعب
مســیح ادامــه داد: در ماههــای آذر، دی و بهمــن  ســال ۹4 نیــز 
آبهــای ســاحلی شــهر بندرعباس شــاهد شــکوفایی ســبز رنگ 
ــر  ــه مــرگ و می ــچ گون ــوده اســت و هی ــوکا ب ناشــی از نوکتیل

ــان را در پــی نداشــته اســت. آبزی
معــاون نظــارت و پایــش محیــط زیســت هرمــزگان افــزود: در 
ســال ۱۳۹۵ افزایــش تراکــم جمعبــت داینوفالژلــه پریدینیــوم  
و دیاتومــه  پزودونیتزچیــا طــی ماههــای خــرداد، تیــر و مــرداد 
ــهر  ــاحلی ش ــای  س ــگ آب ه ــر رن ــب تغیی ــال ۹۵ موج س
بندرعبــاس شــده اســت؛ امــا مــرگ و میــر آبزیــان بــه نــدرت 
مشــاهده شــده اســت. داینوفالژلــه نوکتیلــوکا در ماههــای آذر، 
ــته  ــگ داش ــبز رن ــکوفایی س ــز ش ــال ۹۵ نی ــن  س دی و بهم
ــان  ــر آبزی ــرگ و می ــده م ــام ش ــای انج ــش ه ــت . در پای اس

مشــاهده نشــد.
ــاه  ــا ۶ شــهریور در ســه م ــرد: در ســال ۱۳۹۶ ت ــوان ک وی عن
اردیبهشــت، خــرداد و تیــر ســال جــاری جمعیــت داینوفالژلــه 
ــر رنــگ آب  ــا موجــب تغیی ــوم و دیاتومــه پزودونیتزچی پریدینی
هــای ســاحلی شــهر بندرعبــاس شــده اســت؛ امــا مــرگ و میر 
ــن دو جنــس  ــان ثبــت نشــده اســت. تراکــم جمعیتــی ای آبزی

ــد. ــزارش گردی طــی ســال ۹۶ مشــابه ســال ۹۵ گ
بــه گفتــه وی، در شــهریور ماه ســال ۹۶ مــواردی از شــکوفایی 
داینوفالژلــه هایــی چــون پریدینیــوم، پایرودینیوم و ســراتیوم و 

دیاتومــه هــای کیتوســروس و گویناردیا و همچنین ســیانوفیت 
تریکودزمیــوم بــه صــورت ترکیبــی در شــکوفایی ثبــت شــده 
ــان  ــر آبزی ــرگ و می ــده م ــام ش ــای انج ــش ه ــت. در پای اس

مشــاهده نگردیــد.
ــهریور  ــت ۶ ش ــالهای ۱۳۹۲ لغای ــرد: از س ــح ک ــیح تصری مس
ــتان  ــاحلی اس ــای س ــوم در آبه ــه ککلودینی ۱۳۹۶ داینوفالژل
ــه دلیــل اینکــه جنــس مذکــور  مشــاهده نشــده اســت؛ امــا ب
دارای سیســت هایــی بــا طــول عمــر بــاال مــی باشــد کــه تنها 
در شــرایط خاص شــکوفا مــی گــردد؛ احتمــال بروز شــکوفایی 
ــاس و  ــهر بندرعب ــاحلی ش ــای س ــوم در آبه ــدد ککلودینی مج

ــت. ــن نیس ــدن آن  دور از ذه ــترده ش گس
وی در تشــریح تعــداد پایــش مولدین شــکوفایی مضــر جلبکی 
در آبهــای ســاحلی اســتان از ســال ۹۲ لغایــت ۹۵ عنــوان کــرد: 
طــی ســالهای ۹۲ لغایــت ۹۵ در مجمــوع تعــداد ۱۲۰۰ مرحلــه 
پایــش در محــدوده ســاحل بندرعبــاس انجــام شــده اســت که 
ــر از یــک درصــد  ــه وســعت آبهــای اســتان؛ کمت ــا توجــه ب ب

آبهــای ســاحلی را تحــت پوشــش قــرارداده اســت.
ــورد  ــداد 4۶۸ م ــال ۱۳۹۲ تع ــرد: در س ــان ک ــیح خاطرنش مس
ــال ۱۳۹4  ــش، س ــورد پای ــداد ۱۳۲ م ــال ۱۳۹۳ تع ــش، س پای
تعــداد 4۶۸ مــورد پایــش، ســال ۱۳۹۵ تعــداد 4۶۸ مــورد پایش 
و تــا پایــان مــرداد مــاه ســال ۱۳۹۶ تعــداد ۱۵۰ مــورد پایــش 

انجــام شــد.
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جامعــه ایـــران

شــیوع بیمــاری »هــاری« در منطقــه  
سیســتان در حالــی هفتمیــن قربانــی را 
گرفــت کــه مســئوالن اســتان همچنــان 
ــچ  ــد و هی ــی برن ــر م ــه س ــت ب در غفل
ــل  ــرای ح ــون ب ــی تاکن ــدام ملموس اق
ایــن معضــل انجــام نشــده اســت. 

داســتان ایــن روزهــای منطقــه سیســتان بســیار غمگیــن و تاســف 
بــار اســت زیــرا ایــن روزهــا مــردم ایــن منطقــه عــالوه بــر اینکــه 
بایــد بــا خشکســالی، بیــکاری، طوفــان شــن و اثــرات مخــرب آن 
مقابلــه کننــد بــا مشــکالت جدیــدی نیــز مواجــه مــی شــوند کــه 
جدیدتریــن آنهــا شــیوع بیمــاری »هــاری« در ایــن منطقه اســت به 
گونــه ای کــه از اســفند مــاه ســال گذشــته تاکنــون ۷ مــورد فوتــی 

بــر اثــر ایــن بیمــاری در ایــن منطقــه گــزارش شــده اســت.

lافزایــش چهــار برابــری حیــوان گزیدگــی در 
ــتان ــه سیس منطق

از همیـن رو معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی زابـل اظهار 
داشـت: از ابتـدای سـال تاکنـون یـک هـزار و ۸۲۰ نفـر در منطقـه 
سیسـتان دچار حیـوان گزیدگی شـدند که ایـن آمار نسـبت به مدت 

زمان مشـابه سـال گذشـته حـدود 4 برابر افزایش داشـته اسـت.
جـواد اکبـری زاده با اشـاره به اینکه سـال گذشـته یک هـزار و ۳۱4 
نفر در منطقه سیسـتان دچار حیوان گزیدگی شـدند، افزود: متاسـفانه 
از اسـفند ماه سـال گذشـته تاکنون ۷ نفر به دلیل حیـوان گزیدگی و 

عالئم هـاری جان خـود را از دسـت دادند.
وی گفـت: آخریـن مـورد مربوط بـه یک خانم ۶۰ سـاله از روسـتای 
»غالمعلـی« شهرسـتان »نیمـروز بـود« کـه در تاریخ چهـارم مرداد 

مـاه سـال جاری توسـط یک سـگ ولگـرد دچـار حادثه شـد.
معــاون بهداشــتی و درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی زابــل ادامــه 
داد: ایــن خانــم بالفاصلــه پــس از ایــن حادثــه بــه اورژانــس مراجعه 
مــی کنــد و اقدامــات درمانــی توســط کادر پزشــکی برایــش انجــام 
ــار  ــن بیم ــرای ای ــن ب ــت واکس ــج نوب ــن پن ــود و همچنی ــی ش م
مشــخص کــه چهــار نوبــت آن تزریــق شــد امــا متاســفانه قبــل از 

تزریــق پنجــم فــوت مــی کنــد.
وی بـا اشـاره به اینکه این بیمار نشـانه هـای کامل بیماری هـاری را 
نداشـته اسـت، نمونـه ای از این بیمار برای بررسـی به تهران ارسـال 

شـده تا علت قطعـی فوت این بیمار مشـخص شـود.
اکبــری زاده تصریــح کــرد: مشــکل ســگ هــای ولگــرد ســال هــا 
اســت کــه در منطقــه سیســتان وجــود دارد امــا متاســفانه امســال به 

حــد بحرانــی رســیده اســت.
وی بـا تاکید بـر اینکه افرادی کـه به حیوان گزیدگی دچار می شـوند 
بایـد در همـان دقایـق ابتدایی به مراکـز درمانی مراجعـه کنند، خاطر 
نشـان کـرد: تمامی خدمـات درمانی دانشـگاه علوم پزشـکی زابل به 
افـرادی کـه دچـار حیـوان گزیدگی توسـط سـگ هـا می شـوند به 

صـورت رایـگان ارائه می شـود.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی زابــل با اشــاره بــه اینکه 
تقریبــا بیــش از ۱۰ هــزار ســگ ولگــرد در منطقــه سیســتان وجــود 
دارد، گفــت: هــاری یــک نــوع بیمــاری واگیــر مشــترک بین انســان 
و دام اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از گســترش آن بــا همکاری 
ــه  ــت ب ــام مراقب ــد نظ ــوم پزشــکی و دامپزشــکی بای دانشــگاه عل

صــورت کامــل انجــام شــود.
البتــه براســاس بنــد ۱۵ مــاده ۵۵ قانــون شــهرداری هــا و بــا هــدف 
ــع آوری ســگ  ــه جم ــراض مســری وظیف ــری از شــیوع ام جلوگی

هــای ولگــرد بــر عهــده شــهرداری هــا اســت.
امــا متاســفانه در ســال هــای اخیــر هیــچ گونــه اقــدام موثــر و جدی 
در ایــن خصوص انجام نشــده اســت و حتــی در بســیاری از مــوارد از 
پاســخگویی نیــز طفــره رفتــه انــد، کــه بــه نظــر مــی رســد عامــل 

اصلــی محدودیــت در ایــن زمینــه کســری بودجــه شــهرداری های 
منطقه سیســتان اســت.

 بـا این وجود از سـوی دیگر مسـئوالن اسـتان نیز اقدامـی عملی به 
جز برگزاری چند نشسـت و جلسـه مشـاهده نمی شـود.

 
ــس از  ــتان پ ــران اس ــتاد بح ــه س ــزاری جلس lبرگ

ــه بیمــاری هــاری ــال ب ــر ابت ــن براث ــر ت ــوت 7 نف ف
چنــدی پیــش و پــس از فشــار افــکار عمومــی و رســانه هــا باالخره 
جلســه ای بــا حضــور دســتگاه هــای اجرایی سیســتان و بلوچســتان 
و معــاون عمرانــی اســتاندار سیســتان و بلوچســتان بــرای کنتــرل 

جمعیــت ســگ هــای ولگــرد در منطقــه سیســتان برگــزار شــد.
معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری سیســتان و بلوچســتان 
در جلســه هماهنگــی دســتگاه هــای متولی مقابلــه و پیشــگیری از 
بیمــاری هــاری اظهــار داشــت: جمــع آوری ســگ هــای ولگــرد و 
مشــکوک بــه هــاری بــه عنــوان مهمتریــن ناقلین ایــن بیمــاری در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
باقــر کــرد بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون یــک هــزار و ۸۵۰  قــالده 
ــالف  ــا بیمــاری هــاری در سیســتان ات ــارزه ب ــا هــدف مب ســگ ب
شــده، افــزود: مــرگ مشــکوک ۷ نفــر بــه دلیــل ابتــالء بــه هــاری 
تاکنــون گــزارش شــده کــه انســتیتو پاســتور تنها فــوت یک نفــر را 

بــر اثــر ایــن بیمــاری تاییــد کــرده اســت .
وی خاطـر نشـان کرد: به دنبـال گزارش اولیـن مورد از ایـن بیماری، 
سـتاد بحران اسـتان در اسـتانداری تشکیل جلسـه داد و کمک هایی 

در جهـت مقابله با ایـن بیماری از مرکز دریافت شـده اسـت.
ــا  ــتان ب ــی اس ــای طوالن ــود مرزه ــه وج ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــردد ســگ هــای ولگــرد از  کشــورهای افغانســتان و پاکســتان و ت
ایــن مرزهــا و قابلیــت انــدک کنترل، نیــاز هســت مرزبانــی اقداماتی 

ــات از مــرز انجــام دهــد. در جهــت کنتــرل ورود ایــن حیوان
معاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار گفت: بـه هیچ عنوان قصد از 
بین بردن حیوانات سـالم را نداریم اما سـگ هـای ولگرد از مهمترین 
ناقالن بیمـاری هاری هسـتند که بر اسـاس اسـتانداردهای جهانی، 

اتالف سـگ های ولگـرد باید انجام  شـود .
ــای  ــت ســگ ه ــرل جمعی ــتای کنت ــن در راس ــزود: همچنی وی اف
ولگــرد، عقیــم ســازی نیــز در برنامــه هــای اجرایــی دانشــگاه علوم 
پزشــکی زابــل قــرار دارد کــه قطعــا درجلوگیــری از شــیوع بیمــاری 

ــر اســت . هــای مســری موث
امــا نکتــه ای کــه در میــان حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه 
ظاهــرا مســئوالن اســتان سیســتان و بلوچســتان تــا زمانــی که یک 
موضــوع بــه بحــران تبدیــل نشــود بــه آن رســیدگی نمــی کننــد 

ــاد ســگ  ــه موضــوع ازی ــردم منطق ــق اظهــارات م ــر طب ــه ب وگرن
ــردم سیســتان  ــه آرامــش را از م ــا اســت ک هــای ولگــرد ســال ه

ســلب کــرده اســت.
 

lظاهرا سیستان از نقشه ایران حذف شده است
ــت:  ــار داش ــتانی اظه ــهروندان سیس ــی از ش ــی یک ــد صادق محم
ظاهــرا منطقــه سیســتان فرامــوش  شــده اســت وگرنــه چگونه می 

تــوان ایــن همــه بــی تفاوتــی مســئوالن را توجیــه کــرد.
ــا را  ــی م ــئوالن دولت ــه مس ــد هم ــی رس ــر م ــه نظ ــزود: ب وی اف
ــا نیســت و حتــی  ــه فکــر م ــچ کــس ب ــد و هی فرامــوش کــرده ان

ــدارد. ــت ن ــا اهمی ــرای آنه ــم ب ــا ه ــان م ج
ــاد ســگ هــای ولگــرد در ســطح منطقــه  وی ادامــه داد: تعــداد زی
سیســتان و حتــی محــدوده شــهر زابــل ســال هــا اســت کــه بــرای 
ــواده و فرزنــدان مــا را بــه  مــردم مشــکل آفرینــی مــی کنــد و خان

وحشــت انداختــه اســت.
ایــن شــهروند سیســتانی گفــت: متاســفانه در چند ســال اخیــر هیچ 
اقــدام موثــری از ســوی مســئولین در ایــن خصــوص انجــام نشــده 
اســت تــا جایــی کــه امــروز این مشــکل تاکنــون ۷ کشــته بــر جای 
ــدان مــن ســال هــا  ــه داد: همســر و فرزن گذاشــته اســت. وی ادام
اســت کــه از تــرس ســگ هــای ولگــرد نمــی تواننــد در خیابــان ها 

تــردد کننــد و واقعــا ایــن موضــوع جدیــدی نیســت.
ــد  ــه فرزن ــت ک ــیده اس ــی رس ــه جای ــی کار ب ــت: حت ــی گف صادق
کوچــک مــن شــب هــا کابوس ســگ مــی بینــد و بارهــا از تــرس و 

وحشــت ایــن ســگ هــا از خــواب بیــدار شــده اســت.
ــه  ــکالتی ک ــر مش ــالوه ب ــوع ع ــن موض ــرد: ای ــح ک وی تصری
بــرای ســالمتی مــردم منطقــه ایجــاد کــرده اســت موجــب بــروز 
مشــکالت روحــی نیــز در فرزنــدان مــا شــده اســت کــه امیدواریــم 

ــد. ــه آن رســیدگی کنن مســئوالن ب
در مجمــوع بــه نظــر می رســد ایــن روزهــا موضــوع افرایش شــمار 
ــه یــک مشــکل جــدی  ســگ های ولگــرد در منطقــه سیســتان ب
ــر مشــکالت  ــن منطقــه عــالوه ب ــل شــده اســت و مــردم ای تبدی
عدیــده ای کــه بــا آن مواجــه هســتند بایــد بــا ایــن معضــل جدیــد 

نیــز دســت و پنجــه نــرم کننــد.
نکتـه عجیب تـر اینکـه در چند مـاه اخیر ایـن موضوع بارها توسـط 
رسـانه های مختلف پیگیری شده اسـت اما ظاهرا مسـئوالن استان 
یـا رسـانه هـا را چـک نمی کننـد و یـا واقعـا ایـن موضوع برایشـان 
اهمیـت نـدارد و یا اینکـه توان کافـی را نـدارد در مجمـوع امیدواریم 
کـه بـا تدبیر و تـالش مسـئوالن ایـن موضوع بـه سـرعت و قبل از 

اینکـه قربانی دیگـری بگیـرد، پیگیری و حل شـود.

بیماری»هاری« معضل جدید منطقه سیستان/تعداد قربانیان به ۷ نفر رسید 

جواد قنبری
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جامعــه ایـــران

لرســتان  تــاالب  بزرگ تریــن 
و  ایــن روزهــا در عطــش کم آبــی 
جــان  آتــش  ســوزان  شــعله های 
تلــخ  مــرگ  شــاهد  تــا  می دهــد، 
ســاکنان تــاالب ۱۱ هزارســاله باشــیم. 

تاالب هــای اســتان لرســتان ازجملــه تاالب هــای یازده گانــه 
معــروف پل دختــر بــر روی آهک هــای خردشــده لنداســالید 
ــش  ــال پی ــزار س ــا ۱۱ ه ــدود ۱۰ ت ــه ح ــد ک ــرار دارن ــیمره ق س
ــا در  ــن روزه ــه ای ــاله ای ک ــای ۱۱ هزارس ــده اند، تاالب ه ایجادش

ــد. ــراض قرارگرفته ان ــرض انق مع
ــاالب لرســتان  ــن ت ــوان بزرگ تری ــاالب »گــری بلمــک« به عن ت
پیــش از تغییــر کاربــری به اراضــی کشــاورزی بیــش از ۶۰۰ هکتار 
مســاحت داشــته اســت و در حــال حاضــر بــا مــرگ تدریجــی ایــن 
ــعت آن  ــم وس ــر از یک پنج ــان کمت ــه کارشناس ــه گفت ــاالب ب ت

قابلیــت احیــا شــدن دارد.
داســتان ناخــوش احوالــی ایــن روزهــای تــاالب »گــری بلمــک« 
ــی،  ــی رس ــا م ــک ج ــه ی ــی، ب ــگاه کن ــه ن ــرف ک ــر ط را از ه

ــان«... ــی انس ــای تخریب ــت ه »فعالی
حیــات ۱۱ هــزار ســاله ای کــه طبیعــت بــا دســت ســخاوت خــود 
ــرگ  ــان م ــت خودم ــه دس ــروز ب ــرده، ام ــا ک ــان ه ــی انس ارزان

ــا آتــش ســوزی و روز  ــد، یــک روز ب ــه مــی کن تدریجــی را تجرب
ــا زراعــت... دیگــر ب

lوقوع 2 آتش سوزی در کمتر از یک هفته
تــاالب »گــری بلمــک« کــه هــزاران ســال پناهــگاه گونــه هــای 
مختلفــی از پرنــدگان، آبزیــان و ... بــوده، امــروز خــود نیازمنــد بــه 
پنــاه اســت، آتــش ســوزی هایــی کــه بــه گفته مســئوالن منشــاء 
انســانی دارد؛ نیزارهــا و مراتــع اطــراف تــاالب »گــری بلمــک« را 
در کمتــر از یــک هفتــه، ۲ مرتبــه ســوزاند تــا حیــات ایــن تــاالب 

بیــش از پیــش در معــرض نابــودی قــرار گیــرد.
از ســوی دیگــر تغییــر کاربــری ایــن تــاالب بــه اراضی کشــاورزی 
ــا  ــرد ت ــی گی ــک« را م ــری بلم ــان »گ ــری ج ــیوه دیگ ــه ش ب
ســودجویی انســان هــا محیــط زیســت بســیاری از گونــه هــای بــا 

ارزشــی کــه در تــاالب هــا زندگــی مــی کننــد را بــا خطــر مواجــه 
کنــد و مــرگ هــزاران ماهــی را رقــم بزنــد.

ــری اراضــی و  ــر کارب ــاال، تغیی ــر ب ــی، تبخی ــم آب ــا، ک ــن روزه ای
ــاالب گــری بلمــک و آتــش ســوزی منجــر  زهکشــی اراضــی ت
ــت  ــده اس ــاالب ش ــن ت ــی در ای ــه ماه ــزاران قطع ــرگ ه ــه م ب
تــا تــراژدی تلــخ ســاکنان تــاالب ۱۱ هــزار ســاله رقــم بخــورد و 

ــد. ــان بدهن ــری بلمــک« در تشــنگی ج ــاالب »گ ــان ت ماهی

ــاء  ــک« منش ــری بلم ــاالب »گ ــوزی ت ــش س lآت
انســانی دارد

ــت  ــط زیس ــت محی ــرکل حفاظ ــد مدی ــی بیرانون ــرداد فتح مه
لرســتان در ایــن رابطــه بــه مهــر گفــت: آتــش ســوزی هــای اخیر 
در تــاالب »گــری بلمــک« پلدختــر منشــاء انســانی داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه کشــاورزان ایــن تــاالب را بــه اراضــی 
ــال گفــت  ــه دنب ــح کــرد: ب ــد، تصری ــل کــرده ان کشــاورزی تبدی
ــا از اســتمرار  ــا جوامــع محلــی ایــن منطقــه هســتیم ت و گــوی ب

ــم. ــری کنی ــی جلوگی ــری اراض ــر کارب ــت تغیی وضعی
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت لرســتان بــا اشــاره بــه مــرگ 
ــه  ــک« ادام ــری بلم ــاالب »گ ــاکن ت ــی س ــه ماه ــزاران قطع ه
داد: عــالوه بــر ایــن بــا تــالش محیــط بانــان شهرســتان پلدختــر 
ــری  ــی گ ــری اراضــی تاالب ــر کارب ــت تغیی ــه عل ــه ب ــی ک ماهیان
بلمــک در حــال اتــالف بودنــد بــا انتقــال بــه منابع آبــی دائمــی از 

خطــر مــرگ نجــات پیــدا کردنــد.

lعطش ماهیان در دست های خالی تاالب
ــاالب  ــان ت ــادی از ماهی ــان داشــت: تعــداد زی ــد بی فتحــی بیرانون
گــری بلمــک پلدختــر کــه در اثــر تغییــر کاربــری اراضــی تاالبــی 
و نیــز عــدم رعایــت حقابــه زیســت محیطــی تــاالب هــا و کاهش 
ــا تــالش و  ــد، ب ــن اراضــی در حــال اتــالف بودن ســطح آب در ای
کوشــش فــراوان پرســنل اداره محیــط زیســت پلدختــر بــه منابــع 

آبــی دائمــی انتقــال یافتــه و از مــرگ حتمــی نجــات یافتنــد.
ــالش  ــام ت ــم تم ــی رغ ــته عل ــالیان گذش ــه داد: در س وی ادام
هــای صــورت گرفتــه در خصــوص حفــظ و احیــای تــاالب هــا و 
جلوگیــری از تغییــر کاربــری اراضــی تاالبی، تــالش بــرای رعایت 
حقابــه زیســت محیطــی تــاالب هــا و جلوگیــری از تغییــر مســیر 
ورودی منابــع آبــی بــه تــاالب هــا، متاســفانه بــر اثــر نــا آگاهــی و 
ســود جویــی برخــی افــراد، آتــش ســوزی هایــی در ســطح ایــن 

ــات  ــه حی ــرد ک ــی گی ــری صــورت م ــر کارب ــرای تغیی مناطــق ب
گونــه هــای مختلــف ســاکن ایــن اکوسیســتم را بــا خطــر مواجــه 

مــی کنــد.
ــوری  ــی و جان ــازن ژن گیاه ــن مخ ــن و مهم تری ــا بهتری تاالب ه
ــگاه،  ــوان تفریح ــا به عن ــری آن ه ــه کارب ــتند ک ــن هس روی زمی

ــوند. ــوب می ش ــد محس ــکارگاه و صی ــگاه، ش تفرج
رئیــس اداره محیط زیســت پلدختــر در ایــن رابطــه گفــت: به طــور 
تقریبــی تمــام حیوانــات شــامل پســتانداران، خزنــدگان، پرنــدگان، 
ــکار و  ــه ش ــام منطق ــه در تم ــراتی ک ــیرین و حش ــان آب ش ماهی
ــا  ــا غیرمســتقیم ب ــد به طــور مســتقیم ی ــرار دارن ــوع ق ــد ممن صی
ــف  ــای مختل ــتند و گونه ه ــاط هس ــا در ارتب ــتم تاالب ه اکوسیس
جانــوری ماننــد گــرگ، شــغال، خدنــگ، ســمور، کفتــار، خرگوش، 

ــت می شــوند. ــه یاف ــن منطق ــاه و ... در ای روب
محمــدی نــژاد افــزود: بــا توجــه بــه این کــه تاالب هــای پلدختــر 
در کریــدور بیــن المللــی مهاجــرت قــرار دارنــد هرســاله بــا شــروع 
ــدگان مهاجــری ماننــد اردک سرســبز،  ــان پرن فصــل ســرما میزب
بلوطــی، ســرحنایی، گیــال، آنقــوت، بــاکالن، اردک اره ای، مرمری 
ــیری  ــق گرمس ــه مناط ــیبری ب ــمال س ــه از ش ــتند ک و ... هس

ــد. ــرت  می کنن مهاج

lبــزرگ تریــن تــاالب لرســتان در انتظــار پیوســتن 
بــه کنوانســیون رامســر

وی گفــت: اداره کل محیط زیســت لرســتان بــا توجــه بــه 
برنامه هــای مــدون شــده و بــا اســتفاده از راهکارهــای الزم 
ــه  ــه منطق ــل ب ــرای تبدی ــر را ب ــای تاالب هــای پلدخت طــرح ارتق
ــرده  ــه ک ــت ارائ ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــه س ــده ب حفاظت ش
تــا ایــن تاالب هــا بیشــتر موردتوجــه قرارگرفتــه و در کنوانســیون 

ــود. ــت ش رامســر ثب
رئیــس اداره محیط زیســت پلدختــر گفــت: در صــورت ثبــت 
کنوانســیون رامســر تاالب هــای پلدختــر در مســیر توجــه 
دوســتداران محیط زیســت در سراســر کشــور قــرار خواهنــد گرفت 
ــه  ــق و جــذب گردشــگر ب ــا در رون ــن تاالب ه ــه ای ــا و توج و احی

ــت. ــد داش ــزایی خواه ــت بس ــز اهمی ــتان نی شهرس
معصومــه ابتــکار رئیــس ســابق ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
ــاالب  ــرای پیوســتن ت ــالش ب ــه لرســتان از ت در دو ســفر خــود ب
هــای لرســتان بــه کنوانســیون رامســر خبــر داد و بــه مهــر گفــت: 
در ایــن زمینــه در حــال تــالش هســتیم و جــزء مســائلی بــوده که 

اولویــت دولــت اســت.
ــت  ــه تاالب هــا موردتوجــه دول ــر اینکــه توجــه ب ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرای  ــت: ب ــم، گف ــالش کرده ای ــز ت ــه نی ــن زمین ــوده و در ای ب

ــی طــی شــود. ــد مراحل ــر بای ــن ام ــق ای تحق
ــه  ــان اینک ــور بابی ــت کش ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــه کنوانســیون  ــرای پیوســتن تاالب هــای لرســتان ب ــی ب گام های
ــم  ــد فراه ــات الزم بای ــزود: مقدم رامســر برداشته شــده اســت، اف
ــت  ــه ثب ــیون ب ــن کنوانس ــا را در ای ــم تاالب ه ــا بتوانی ــود ت ش

ــانیم. برس
بــه هــر روی تــا بــه امــروز ایــن قــول ابتــکار عملی نشــده اســت و 
بایــد منتظــر مانــد و دیــد رئیــس جدیــد ســازمان حفاظــت محیط 

زیســت در ایــن راســتا قدمــی برمــی دارد یــا خیر.
ــدم  ــی، ع ــی تاالب ــری اراض ــر کارب ــه تغیی ــت ک ــن در حالیس ای
رعایــت حقــا بــه طبیعــی محیط هــای طبیعــی از ســوی مجریــان 
ــت محیطی در  ــات زیس ــدم مالحظ ــی، ع ــای آب ــف طرح ه مختل
پروژه هــای عمرانــی، ورود آالینده هــای مختلــف بیولوژیکــی 
ــد  ــی، شــکار و صی ــه محیطی هــای تاالب شــیمیایی و فیزیکــی ب
غیرمجــاز، خشک ســالی ها و بهره بــرداری بی رویــه از منابــع 
ــا  ــش روی تاالب ه ــدات پی ــه تهدی ــی ازجمل ــای زیرزمین آب ه

محســوب می شــود.

تراژدی تلخ ساکنان تاالب ۱۱ هزار ساله؛ هزاران ماهی تشنه جان دادند

زهرا حسینی
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جامعــه ایـــران

و  چهارمحــال  در  خشکســالی 
بختیــاری ســال بــه ســال وضعیــت 
ــرد و  ــی گی ــود م ــه خ ــری ب ــدی ت ج
هــم اکنــون چشــمه هــا و قنــات هــای 

ایــن اســتان در حــال خشــک شــدن هســتند. 

بارش هــای  به واســطه  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــز کشــور ب ــتان های آبخی ــه از اس قابل توج
ــور  ــتان های کش ــیاری از اس ــت بس ــرب و صنع ــون آب ش هم اکن

ــد. ــن می کن ــزد را تأمی ــتان و ی ــان، خوزس ــه اصفه ازجمل
طــی ســال های گذشــته به واســطه کاهــش بــارش و وقــوع 
خشکســالی بســیاری از چاه هــای آب اســتان و چشــمه ها و 

اســت. خشک شــده  قنات هــا 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــاورزی اس ــزارع کش ــیاری از م بس
بــه  و  خارج شــده اند  کشــت  زیــر  از  آب  نبــود  به واســطه 

اســت. تبدیل شــده  وحشــی  گیاهــان  بوته زارهــای 
ــفانه  ــع، متأس ــن مناب ــه از ای ــل برداشــت بی روی ــه دلی ــی ب از طرف
ــده و  ــی ش ــی منف ــای زیرزمین ــیاری از آبخوان ه ــالن آب بس بی
مهم تریــن دشــت های اســتان شــامل دشــت های شــهرکرد، 
بروجــن، فرادنبــه، سفیددشــت و خانمیــرزا ممنوعــه بحرانــی 

ــتند. هس
وضعیــت خشکســالی و کمبــود آب در چهارمحــال و بختیــاری روز 
بــه روز وخیــم تــر مــی شــود کــه بــه طــوری هــم اکنــون قطعــی 
ــن و  ــت، بروج ــفید دش ــهر، س ــرخ ش ــهرهای ف ــرب در ش آب ش

فرادنبــه گــزارش شــده اســت.
گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  آب  منابــع  کارشــناس 
شهرســتان کوهرنــگ مهمتریــن منطقــه پــر بــارش جنوب کشــور 
ــه کارون،  ــی از جمل ــای بزرگ ــه ه ــمه رودخان ــه سرچش ــت ک اس

زاینــده رود، بازفــت و دز اســت.
 افشــین مقــدس عنــوان کــرد: کاهــش بــارش در منطقــه 
ــای  ــال ه ــی س ــا را ط ــه ه ــن رودخان ــی ای ــم آب ــگ، ک کوهرن

گذشــته تاکنــون تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
وی گفـت: اگـر وضعیت بـارش در چهارمحـال و بختیاری بـه ویژه 
شهرسـتان کوهرنـگ بـه همیـن شـکل ادامـه یابـد و بجـای برف 
شـاهد بـارش بـاران در زمسـتان باشـیم، تشـدید کـم آبی در سـال 

هـای آینـده بـرای کارون و زاینـده رود پیـش بینی می شـود.
وی ادامــه داد: در ســال گذشــته وضعیــت بــارش بــرف در 
ــه طــوری کــه حتــی پیســت  ــود ب کوهرنــگ بســیار  نامطلــوب ب

ــال نشــد. ــز فع ــه نی ــن منطق اســکی ای
ایــن کارشــناس بخــش آب بیــان کــرد: در گذشــته در شهرســتان 
کوهرنــگ بــارش هــای چهــار الــی شــش متــری بــرف گــزارش 
ــن  ــرف در ای ــارش ب ــزان ب ــر می ــال حاض ــا در ح ــد ام ــی ش م
ــدگاری  ــر از ۶۰ ســانتی متــر رســیده اســت و مان ــه کمت منطقــه ب

ــیده اســت. ــر از ۵۰ روز رس ــه کمت ــه ب ــن منطق ــرف در ای ب
 

ــاری  ــال و بختی ــاحت چهارمح ــد از مس 87l درص
ــت ــه اس ــرار گرفت ــالی ق ــت خشکس تح

مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۸۷ 
درصــد از مســاحت چهارمحــال و بختیــاری تحــت خشکســالی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
شـاهرخ پارسـا با بیـان اینکـه شهرسـتان کوهرنگ پر بـارش ترین 
منطقـه چهارمحـال و بختیـاری اسـت که سرچشـمه سـه رودخانه 
بـزرگ دز، زاینـده رود و کارون اسـت، اظهـار داشـت: متاسـفانه 

کاهـش دوبرابـر بـارش در ایـن منطقـه گـزارش شـده اسـت.
ــزار و  ــگ دو ه ــی کوهرن ــتگاه هواشناس ــه ایس ــان اینک ــا بی وی ب
ــش  ــرد: کاه ــوان ک ــارش دارد، عن ــش ب ــر کاه ــی مت ۲۷۱ میل

ــه  ــش آب رودخان ــی در کاه ــش مهم ــه نق ــن منطق ــارش در ای ب
هــای کارون، زاینــده رود و دز داشــته اســت.

ــرد:  ــح ک ــاری تصری ــال و بختی ــی چهارمح ــر کل هواشناس مدی
کمبــود میانگیــن بــارش در کشــور نــه درصــد و در چهارمحــال و 
بختیــاری نیــز ۱۶ درصــد اســت و پیــش بینــی می شــود کــه ایــن 

میــزان بــه ۳۰ درصــد نیــز افزایــش پیــدا کنــد.
مدیــر کل منابــع طبیعــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
خشکســالی در چهارمحــال و بختیــاری تشــدید شــده اســت.
ــر  ــارش هــا، تغیی ــوان کــرد: کاهــش ب ــی محمــدی مقــدم عن عل
ــه  ــی روی ــای ب ــت ه ــاران، برداش ــه ب ــرف ب ــوع ب ــا از ن ــارش ه ب
ــت  ــه وضعی آب در بخــش کشــاورزی و... موجــب شــده اســت ک

ــود. ــتان تشــدید ش ــن اس ــی در ای ــم آب خشکســالی و ک
وی اظهار داشـت: طی بررسـی های انجام شـده ۸۰ درصـد از منابع 

آب زیـر زمینی چهارمحال و بختیاری مصرف شـده اسـت.
وی تاکیــد کــرد: خشکســالی و کاهــش بــارش هــا بــر روی جنگل 

هــا و مراتــع ایــن اســتان نیــز تاثیر گذاشــته اســت.
وی بـا اشـاره به اینکه بایـد از ظرفیت هـای مختلف بـرای مقابله با 
خشکسـالی اسـتفاده کرد، بیان کرد: حفظ منابـع آب نقش مهمی در 

مقابله با بحران خشکسـالی در این اسـتان اسـت.
ــداری  ــزداری و آبخوان ــد کــرد: اجــرای طــرح هــای آبخی وی تاکی
نقش مهمــی در تقویــت منابــع آب زیرزمینــی در این اســتان دارد و 

بایــد پــروژه هــای آبخیــزداری در ایــن اســتان اجرایــی شــود.
 

lچشمه بیرگان
ــرد:  ــان ک ــاری بی ــال و بختی ــی چهارمح ــع طبیع ــر کل مناب مدی
تقویــت منابــع آب زیرزمینــی نقــش مهمــی در مقابلــه بــا 

خشکســالی در ایــن اســتان دارد.
رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان چهارمحال و بختیـاری با 
اشـاره بـه اینکـه کاهش بـارش هـا در این اسـتان نقـش مهمی در 
خشـک شـدن بسـیاری از چشـمه ها در این اسـتان داشـته اسـت، 
اظهـار داشـت: در حـال حاضر بسـیاری از چشـمه ها و قنـات های 

چهارمحـال و بختیاری در حال خشـک شـدن هسـتند.
ــن  ــز در ای ــارش نی ــوع ب ــر ن ــرد: تغیی ــوان ک ــب عن ــح اهلل غری ذبی
اســتان از عوامــل خشــک شــدن چشــمه هــا و قنــات های اســتان 

اســتان بــه شــمار مــی رود.
وی ادامــه داد: در چهارمحــال و بختیــاری ۸۵۰ رشــته قنــات وجــود 

دارد کــه در حــال حاضــر ۲۰۰ رشــته قنــات خشــک شــده اســت.

وی ادامــه داد: آب خروجــی بیــش از ۵۰درصــد قنــات هــای 
ــت. ــیده اس ــد رس ــر از ۵۰درص ــه کمت ــاری ب ــال و بختی چهارمح
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ادامــه داد: ازســه هــزار و ۸۰۰ چشــمه شناســایی شــده در 
چهارمحــال و بختیــاری بیــش ازیــک هزار و ۱۰۰ چشــمه خشــک 

ــراه اســت. ــی هم ــا ۷۰درصــد باکاهــش دب ــن ۳۰ت ــی بی و مابق
ــتان از  ــن اس ــاورزی در ای ــای آب کش ــاه ه ــرد: چ ــوان ک وی عن
ــی برخــوردار نیســتند و آبدهــی آنهــا بســیار کــم و  وضعیــت خوب

ــده اســت. ــز خشــک ش ــا نی بســیاری از آنه
 

ــی در  ــر زمین ــری آب هــای زی lافــت20 ســانتی مت
ــاری ــال و بختی چهارمح

اسـتاندار  منابـع  توسـعه  و  اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
چهارمحـال و بختیـاری گفـت: چهارمحـال و بختیـاری در نهمین 
سـال خشکسـالی خود قـرار گرفته و وضعیـت منابع آب این اسـتان 

در شهرسـتان هـای مختلـف بـا مشـکل مواجـه شـده اسـت.
 سـیامک سـلیمانی بیان کـرد: هـم اکنون بیـش از ۲۰ سـانتی متر 

افـت آب هـای زیـر زمینـی در این اسـتان گزارش شـده اسـت.
ــتاندار  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــرای  ــه ب ــد زمین ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب ــاری ب چهارمحــال و بختی
کاهــش مصــرف آب از منابــع زیرمینــی فراهــم شــود، تاکیــد کــرد: 
افــت آب هــای زیرزمینــی موجــب فرونشســت زمیــن مــی شــود.

وی گفــت: بــه علــت افــت منابــع آب زیرمینــی در ایــن اســتان در 
برخــی نقــاط فرونشســت زمیــن گــزارش شــده اســت.

ــی در  ــه جوی ــگ صرف ــج فرهن ــرورت تروی ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
مصــرف آب، بیــان کــرد: در راســتای صرفــه جویــی مصــرف آب 

ــن مســیر دارد. ــی در ای ــش مهم ــردم نق مشــارکت م
ــتاندار  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه مقابلــه با خشکســالی 
ــه  ــرار گرفت ــه صــورت جــدی مــورد توجــه مســئوالن اســتان ق ب
ــز  ــال توســعه طــرح هــای آبخی ــه دنب ــت ب ــه داد: دول اســت، ادام
داری در ایــن اســتان و همچنیــن توســعه تجهیــزات آبیــاری نویــن 

ــن اســتان اســت. ــزارع ای در م
بــا توجــه بــه پیــش بینــی ۳۰ درصــد خشکســالی در چهارمحــال 
ــتان  ــرای اس ــز ب ــده نی ــالی در آین ــت خشکس ــاری، وضعی و بختی
ــه هــای زاینــده رود  ــی رودخان ــر خواهــد شــد و کــم آب ــی ت بحران

ــود. ــی ش ــدید م و کارون تش

تشدید خشکسالی دربام ایران/پیش بینی کم آبی برای زاینده رود و کارون
سمیرا
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بــازار شــایعات درخصــوص مــرگ 
کارگر ســاختمانی در ســنندج همچنان 
داغ اســت وتــا کنــون هشــت نفــر 
ــزو  ــه ج ــه البت ــه ک ــن حادث ــون ای مظن
ــتند،  ــنندج هس ــهرداری س ــنل ش پرس
ــد.  ــده ان ــی ش ــع قضای ــل مراج تحوی

ــاز  ــت و ب ــرار گرف ــخ ق ــوادث تل ــن ح ــنندج در مت ــر س ــار دیگ ب
هــم یــک نفــر دیگــر در شــرایط عجیــب و البتــه غیرعــادی بــه 
ــداث و  ــت اح ــاختمان در دس ــک س ــدی ی ــش زدن عم ــل آت دلی
ــز در  ــایعات نی ــازار ش ــت داد و ب ــود را از دس ــان خ ــوختگی ج س

ــت. ــده اس ــابی داغ ش ــوص حس ــن خص ای
ــه در  ــت ک ــال اس ــالهای س ــنندج س ــازها در س ــاخت و س س
جلــو چشــم مامــوران اجرائیــات شــهرداری صــورت مــی گیــرد 
ــه  ــد ک ــی ده ــی روی م ــرایط اقدامات ــی از ش ــی در بعض ول
ــای  ــانه ه ــی رس ــر اصل ــه خب ــا ب ــاه ه ــم م ــاید ه ــا و ش روزه
ــث  ــن باع ــن بی ــفانه در ای ــود و متاس ــی ش ــل م ــی تبدی جمع

ــی شــود. ــز م ــرگ نی م
حادثــه مــرگ کارگــر ســاختمانی در شــهر ســنندج طــی 
ــی در ســطح اســتان  ــه یکــی از مباحــث اصل ــر ب ــد روز اخی چن
ــل شــده و متاســفانه هــر  ــی تبدی کردســتان و حتــی حــوزه مل
ــر  ــازی منتش ــای مج ــه در فض ــن حادث ــی از ای ــه روایت لحظ
ــر  ــارت الزم ه ــک نظ ــود ی ــل نب ــه دلی ــه ب ــود و البت ــی ش م
کســی آن گونــه کــه خــود دوســت دارد ایــن موضــوع را 

ــد. ــی کن ــی م ــل و بررس تحلی
طــی روزهــای اخیــر روایــت هــای مختلفــی از ایــن حادثه منتشــر 
ــل  ــوع در مح ــن موض ــالع از ای ــب اط ــرای کس ــت ب ــده اس ش
ــور  ــنندج حض ــوت س ــدان نب ــداث در می ــال اح ــاختمان در ح س

ــه دســت آورد. و اطالعــات و جزئیاتــی جدیــد از ایــن ماجــرا را ب
ــداث  ــاختمان در دســت اح ــن س ــای ای ــایه ه ــه همس ــه ک آنگون
روایــت مــی کننــد، روز قبــل از ماجــرا مامــوران اجرائیــات 
ــک  ــه مال ــاختمان ب ــداث س ــل اح ــور در مح ــا حض ــهرداری ب ش
ــداث  ــال اح ــوز در ح ــدون مج ــه وی ب ــد ک ــی دهن ــدار م هش
ــی  ــک، حت ــه مال ــدی ب ــدار ج ــن هش ــت و ضم ــاختمان اس س

ــد. ــی ده ــرف روی م ــن دو ط ــز بی ــی نی ــری لفظ درگی
آن ماجــرا مــی گــذرد و شــب هنــگام بعــد از ســاعت ســه بامــداد 
زبانــه هــای آتــش از ســاختمان در دســت احــداث بــاال مــی کشــد 
بــا حضــور مــردم و همچنیــن نیروهــای آتــش نشــانی مشــخص 
مــی شــود کــه دو جــوان در ایــن ســاختمان بــوده و بــرای 

ــد. ــده بودن ــل آن خوابی ــب در داخ ــری از تخری جلوگی
ــاختمان نجــات  ــراد در س ــی از اف ــترده یک ــای گس ــالش ه ــا ت ب
ــه  ــد از حادث ــه بع ــاله ک ــوان ۲۵ س ــری ج ــد و دیگ ــی کن ــدا م پی
ــا  ــی شــود، ب ــح حســینی مشــخص م ــام مصل ــه ن ــت وی ب هوی
۸۰ درصــد ســوختگی راهــی مراکــز بهداشــتی و درمانــی ســنندج 
مــی شــود و علیرغــم تــالش هــای کادر پزشــکی اســتان و حتــی 
اعــزام بــه یکــی از بیمارســتان هــای شــهر تبریــز متاســفانه وی 
فــوت کــرد و پیکــرش روز ســه شــنبه در بهشــت محمــدی شــهر 

ســنندج بــه خــاک ســپرده شــد.
بعــد از وقــوع ایــن حادثــه بــازار شــایعات و روایــت هــای مختلــف 
ــرم شــد  ــه گ ــن حادث ــوع ای در فضــای مجــازی در خصــوص وق
و هــر لحظــه کــه مــی گــذرد روایتــی تــازه از آن منتشــر می شــود 
ــن بخــش  ــی در ای ــای نظارت ــا نهاده ــه تنه ــال ن ــن ح و در همی
ــن  ــده ای در ای ــده و پرون ــز وارد کار ش ــی نی ــع قضای ــی مراج حت

خصــوص تشــکیل شــده اســت.

ــزل  ــوزی من ــش س ــان آت ــر از مظنون ــت نف lهف
ــع  ــل مراج ــنندج تحوی ــوت س ــدان نب ــکونی می مس

ــدند ــی ش انتظام
ــده  ــل آم ــی بعم ــت: بابررس ــنندج گف ــهرداری س ــت ش سرپرس

هفــت نفــر از نیروهــای اجرائیــات ایــن شــهرداری کــه مظنــون 
ــد امــروز  ــوت بودن ــدان نب ــزل مســکونی در می ــه آتــش زدن من ب
ــدند. ــی داده ش ــع انتظام ــل مراج ــتر تحوی ــی بیش ــت بررس جه

علیرضــا کاظمــی اظهــار داشــت: یکــی از مهــم تریــن مشــکالت 
ــاز در  ــر مج ــاز غی ــاخت و س ــرل س ــث کنت ــا بح ــهرداری ه ش

ســطح شــهر اســت.
ــهرداری  ــات ش ــای اجرائی ــل نیروه ــد روز قب ــرد: چن ــان ک وی بی
ــع از  ــر مجــاز مان ــرل ســاخت و ســاز غی ســنندج در راســتای کنت

ــدند. ــوت ش ــدان نب ــکونی در می ــزل مس ــاخت من س
ــش ســوزی  ــزل دچــار آت ــن من وی گفــت: نیمــه هــای شــب ای
ــزل  ــن من ــوزی ای ــش س ــه آت ــر در حادث ــفانه دونف ــده و متاس ش
دچــار ســوختگی شــدند کــه یــک نفــر از آنهــا پــس از چنــد روز 

ــرد. ــوت ک ــتان ف ــتری در بیمارس بس
وی ضمــن تســلیت بــه خانــواده داغــدار ایــن شــهروند ســنندجی، 
ــه وعــده  ــا ب ــه و بن ــن حادث ــوع ای ــس از وق ــه و پ گفــت: بالفاصل
ــن  ــالن ای ــایی عام ــر شناس ــی ب ــهروندان مبن ــه ش ــده ب داده ش
حادثــه بررســی چگونگــی ایــن حادثــه توســط اداره حراســت ایــن 

شــهرداری پیگیــری شــد.
سرپرســت شــهرداری ســنندج از معرفــی هفــت نفــر از مظنونــان 
ــه  ــوت ب ــدان نب ــکونی در می ــزل مس ــوزی من ــش س ــه آت حادث
مراجــع انتظامــی خبــر داد و گفــت: ایــن هفــت نفــر از نیروهــای 
اجرائیــات شــهرداری بودنــد کــه جهــت بررســی بیشــتر جزئیــات 

ــد ــرمی برن ــه س ــت ب ــه در بازداش حادث
کاظمــی بــا بیــان اینکــه سیاســت شــهرداری در کنتــرل ســاخت 
و ســاز غیــر مجــاز و ســد معبــر برخــورد فیزیکــی بــا شــهروندان 
ــر  ــات غی ــرانه و تصمیم ــدام خودس ــفانه اق ــت: متاس ــت، گف نیس
ــن  ــروز اینچنی ــت ب ــات باع ــای اجرائی ــی از نیروه ــی برخ منطق

ــت. ــده اس ــی ش حوادث
وی عنــوان کــرد: قطعــاً ایــن شــهرداری بــا جدیــت پیگیــر ایــن 
پرونــده خواهــد بــود و بــا عامــالن ایــن حادثــه بــر خــورد الزم بــر 

ــد داد. ــورت خواه ــون را ص ــاس قان اس
هــر چنــد کــه سرپرســت شــهرداری ســنندج از دســتگیری هفــت 
نفــر از ســوی مراجــع قضایــی خبــر مــی دهــد کــه امــروز بــاز هم 
یــک نفــر دیگــر از ســوی شــهرداری ســنندج بــا مراجــع قضایــی 

ــون در  ــت مظن ــون هش ــم اکن ــت و ه ــده اس ــل داده ش تحوی
اختیــار مراجــع قضایــی هســتند.

ــرگ  ــوع م ــه موض ــنندج ب ــهر س ــورای ش lورود ش
ــر ســاختمانی کارگ

هــر چنــد کــه سرپرســت شــهرداری ســنندج از تحویــل مظنویــن 
بــه مراجــع قضایــی خبــر مــی دهــد کــه در همیــن حــال یکــی 
از اعضــای شــورای اســالمی شــهر ســنندج از برگزاری جلســه ای 

ــر داد. ــن موضــوع خب ــی ای ــرای بررس ــژه ب وی
ســید غریــب ســجادی ضمــن اظهــار تاســف از وقــوع ایــن حادثه، 
ــه  ــدی در جامع ــکاس ب ــه انع ــن حادث ــفانه ای ــرد: متاس ــان ک بی
ــرای انجــان وظیفــه  داشــته و شــورای اســالمی شــهر ســنندج ب
و رســالت خــود، ایــن موضــوع را بــه صــورت جــدی دنبــال مــی 

ــد. کن
وی گفــت: قــرار اســت در جلســه بــا حضــور عوامــل 
مرتبــط بــا موضــوع از شــهرداری ســنندج و همچنیــن 
ــوع  ــن موض ــنندج، ای ــهر س ــالمی ش ــورای اس ــای ش اعض
بررســی شــود و در صورتــی کــه قصــوری از عوامــل 
ــند  ــن باش ــردم مطمئ ــد، م ــه باش ــورت گرفت ــهرداری ص ش
ــا افــراد  ــه بحثــی و در چهارچــوب قانــون ب بــدون هیــچ گون

ــود. ــی ش ــورد م ــی برخ خاط
ــن  ــا ای ــد: ت ــادآور ش ــنندج ی ــهر س ــالمی ش ــورای اس ــو ش عض
ــل  ــوص عام ــع در خص ــورت قاط ــه ص ــوان ب ــی ت ــه نم لحظ
ــا مشــخص  و یــا عاملیــن ایــن حادثــه اظهــار نظــر کــرد ولــی ب
شــدن نتایــج بررســی هــا، اطالعــات مــورد نیــاز در اختیــار افــکار 

ــرد. ــی گی ــرار م ــی ق عموم
هــر چنــد کــه مســئوالن و مدیــران مرتبــط بــا موضــوع از تــالش 
ــی  ــان م ــه می ــخن ب ــه س ــن حادث ــن ای ــایی عاملی ــرای شناس ب
آوردنــد ولــی متاســفانه در ایــن میــان یــک جــوان قربانــی شــده و 

ــت. ــرار داده اس ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــکار عموم اف
هــر چنــد کــه بــا قاطعیــت نمــی تــوان در خصــوص عاملیــن این 
ــه ایــن نکتــه هــم اشــاره  حادثــه اظهــار نظــر کــرد ولــی بایــد ب
کــرد کــه هــر روز چندیــن پــروژه و ســاختمان غیرمجــاز در ســطح 

شــهر ســنندج احــداث مــی شــود.

جزئیات مرگ کارگر ساختمانی درسنندج/
بازهم پای شهرداری در میان است

آرمان نصراللهی
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علیرضا نوری 
کجوریان

ســواحل  و  خــزر  دریــای  تابســتان 
پرحادثــه شــمال در حــال ســپری شــدن 
ــران  ــمال ای ــه در ش ــن دریاچ ــت و ای اس

همچنــان غریــب کشــی می کنــد. 
مــرگ  بــرادر مشــهدی،  دو  مــرگ 
خانــواده چندنفــری، ســیاه پوش شــدن 
ــواحل  ــی در س ــواده تهران ــای خان اعض
شــمال و غیــره همــه و همــه حکایــت از 

بی مهــری دریــای خــزر بــه مســافرانش دارد.

دریاچــه ای کــه همیشــه خبرســاز بــوده، گاه انتقــال آبــش، گاه ورود 
ــرد.  ــه در کام فرومی ب ــی ک ــاب ها و گاه مهمانان ــا و پس آالینده ه
ــدی از  ــرای بهره من ــه ب ــافرانی ک ــیون مس ــه و ش ــدای ضج ص
ــواج  ــان ام ــد در می ــفر می کنن ــدران س ــه مازن ــا ب ــای دری جاذبه ه
ــا ســیاه پوش راهــی  گــم می شــود و در ســوگ عزیزانشــان در دری

ــوند. ــان می ش دیارش
اگرچــه امســال شــمار غریــق در دریــای مازنــدران نســبت به ســال 
قبــل ۱۸ درصــد کمتــر شــده، امــا مــرگ 4۶ هم وطــن در ســواحل 
ــاک  ــز دردن ــد نی ــی بوده ان ــراد غیربوم ــان اف ــتر آن ــه بیش ــزر ک خ
و غمبــار اســت و بی بهــره بــودن ســواحل اســتان از ناجیــان 
ــا  ــازی دری ــای سالم س ــکالت طرح ه ــد از مش ــص و کارآم متخص

ــه شــمار مــی رود. ــدران ب در مازن
نقی کریمیـان رئیس هیئت نجات غریـق مازندران بابیـان اینکه ۷۰ 
درصـد از طرح هـای سالم سـازی ایـن اسـتان در سـال جـاری فاقد 
ناجیـان متخصـص و کارآمدنـد می گویـد: مجریـان ایـن طرح هـا 
از ناجیانـی اسـتفاده می کننـد کـه صرفـاً دارای کارت ناجی بـوده و 
زیـر چتر معاینه فنی و آموزشـی سـنواتی قـرار نگرفتـه و این هیئت 

نیزهیـچ تعهدی نسـبت به ایـن ناجیان نـدارد.
ــد  ــازی فاق ــای سالم س ــبانه طرح ه ــت ش ــال فعالی وی درعین ح
ــن  ــق در ای ــداد غری ــش تع ــرای افزای ــل ب ــر دالی ــی را از دیگ ناج
طرح هــا در ســال جــاری اعــالم می کنــد و می گویــد: بایــد 
مجریــان طرح هــای سالم ســازی خــزر کــه فاقــد ناجیــان مجــرب 
بــا تجهیــزات مــدرن )کمربنــد هوشــمند، کولــه بــادی( هســتند و 
ــان  ــه عملکردش ــبت ب ــه، نس ــا افزایش یافت ــق در آن ه ــار غری آم

پاســخگو باشــند.
از  یکـی  بـا  مازنـدران  اسـتانداری  توافـق  بـا  در سـال جـاری   
شـرکت های دانش بنیـان بومـی، این شـرکت موفق بـه تولید کوله 
بـادی و کمربنـد هوشـمند نجات شـده کـه می تواند همزمـان چند 
غریـق را نجـات دهد بـدون این که براثر فشـار زیاد دچـار ترکیدگی 
شـود و برای سـاخت ایـن کوله ها کـه هم اکنـون در اختیـار ناجیان 
در نقـاط حادثه خیز خـزر قرارگرفتـه، حـدود ۱۰ میلیارد ریـال اعتبار 
هزینـه شـده کـه میانگین قیمتـی ایـن کوله بـا کمربند حـدود  ۱۰ 

میلیـون ریال اسـت.
ــا  ــازی دری ــای سالم س ــق در طرح ه ــار غری ــال آم ــی امس در حال
خــزر بــه 4۶ نفــر رســید کــه آمارهــا نشــان می دهــد شــمار غریــق 
ــری  ــت و بهره گی ــش اس ــه کاه ــر رو ب ــه خی ــاط حادث در ۳۷۵ نق
ــی  ــل اصل ــات دلی ــمند نج ــزات هوش ــرب و تجهی ــان مج از ناجی

کاهــش غریــق در ایــن نقــاط اســت.
ــایت  ــده در س ــی آموزش دی ــزار و ۵۰۰ ناج ــتان ۲ ه ــن اس در ای
هیئــت نجات غریــق ثبت نــام کردنــد کــه بــا درخواســت 
مجریــان طرح هــای سالم ســازی ایــن نیروهــا در اختیارشــان قــرار 

می گیرنــد.
ــه در  ــار دارد ک ــزر را در اختی ــاحل خ ــر س ــدران ۳۳۸ کیلومت مازن
ــرح  ــتان ط ــن اس ــزر در ای ــاحل خ ــه از س ــاری ۹۵ نقط ــال ج س
سالم ســازی اجرایــی شــد و بــا اجــرای طــرح سالم ســازی دریــای 
ــدران در  ــاحل مازن ــق در س ــار غری ــون آم ــال ۹۲ تاکن ــزر از س خ

ــت. ــا ۷۱ درصــد کاهــش یاف ــا ســنوات گذشــته ت مقایســه ب

بررسـی آمارهـای غریـق دریـای مازنـدران نشـان می دهـد کـه 
بیشـترین شـمار غریـق در سـال ۹۲ و به تعـداد ۲۲4 نفـر در دریای 
مازنـدران بوده اسـت. در سـال ۸۸ حـدود ۱۸۷ نفر در دریای اسـتان 
غـرق شـدند که بیشـتر آن بـه تعـداد ۳۸ نفـر در بابلسـر، ۳۰ نفر در 
نوشـهر، ۲۱ نفـر سـاری، ۲4 نفر محمودآبـاد و کمترین نیـز به تعداد 
دو نفـر در نـکا و بهشـهر و یک نفر در آمل بوده اسـت. شـمار غریق 
در سـال ۸۹ یـک نفر نسـبت بـه سـال قبـل از آن افزایـش یافت و 
بیشـترین تعداد به میزان ۳۱ نفر در نوشـهر و محمودآبـاد، ۲۶ نفر در 

بابلسـر، ۲۰ نفـر در نور بوده اسـت.
مجتبــی اکبــری مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر مازنــدران نیــز 
ــل  ــه دلی ــق در ســال جــاری ب ــه کاهــش شــمار غری ــا اشــاره ب ب
ــود ۳۷۶  ــه وج ــاره ب ــا اش ــا ب ــازی دری ــای سالم س ــرای طرح ه اج
ــداد  ــت: تع ــار داش ــتان اظه ــواحل اس ــز در س ــه حادثه خی منطق
ــکی ۱۹  ــای پزش ــز فوریت ه ــش مرک ــت پوش ــای تح ــت ه پس
ــزار و ۳۶۳  ــار ه ــوع چه ــوده و درمجم ــه در ۱۱ شهرســتان ب منطق

ــت. ــده اس ــات انجام ش ــداد و نج ــات ام عملی
وی طــول نــوار ســاحلی را ۲۵۲ هــزار متــر اعــالم کــرد و گفــت: از 
مجمــوع عملیــات ســه هــزار و ۳۱۳ عملیــات غریــق و نجات یافتــه 

از آب و هــزار و ۵۰ عملیــات خدمــات حضــوری بــوده اســت.
اکبــری، تعــداد نفــرات نجات یافتــه از آب را ســه هــزار و ۲۶۷ نفــر 
و تعــداد کل نفــرات انتقالــی بــه مراکــز درمانــی را ۱۹۲ نفــر اعــالم 

کــرد و اظهــار داشــت: همچنیــن پنــج هــزار و ۸۸۸ نفــر بــا مراجعه 
حضــوری بــه پســت هــا خدمــات دریافــت کردنــد.

اکبــری گفــت: امســال بــا تدابیــر اتخاذشــده از ســوی اســتانداری 
ــترین  ــته بیش ــالهای گذش ــه در س ــز ک ــاط حادثه خی ــدران نق مازن
غریــق در ایــن مناطــق بــه وقــوع پیوســته شناسایی شــده و 
ــارکت  ــا مش ــر ب ــت هالل احم ــران جمعی ــات گ ــران و نج امدادگ
ناجیــان غریــق در ایــن مناطــق مســتقر شــدند تــا مانــع از تکــرار 

ــوار شــوند. ــه ناگ ــه حادث هرگون
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــدران ب مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر مازن
همــه ایــن ۳۳۰ نقطــه در خــارج از مناطــق اجــرای طرح هــای دریا 
قــرار دارنــد تصریــح کــرد: در مناطــق اجــرای طرح هــا نیــز برابــر 
قانــون مدیریــت طــرح ملــزم بــه رعایــت اســتانداردهای ایمنــی و 
خدمــات رفاهــی وامــدادی اســت کــه به موجــب هماهنگی هــای 
انجام شــده عوامــل امــدادی جمعیــت هالل احمــر و ناجیــان 

غریــق در آن مناطــق نیــز حضــور دارنــد.
آشــنایی بــا فنــون اولیــه شــنا، آشــنایی بــا محدودیت هــا و رعایــت 
ــالع از  ــت و اط ــنا اس ــل از ش ــات قب ــن الزام ــا از ابتدایی تری آن ه
ــی  ــیرجه زدن و حت ــه ش ــم ب ــل از تصمی ــق آب قب ــت عم وضعی
قبــل از ورود بــه آب ضــروری اســت، چراکــه شــیرجه در آب هــای 
ــه  ــز شکســتگی گــردن را ب ــه ســر و نی ــه ب کم عمــق خطــر ضرب

ــال دارد. دنب

خزر همچنان »غریب کشی« می کند/ ۳۷۵ نقطه پرحادثه ساحلی
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کشــاورزی   آبــی،  منابــع  نابــودی 
خطــر  درختــان،  قطــع  و  بی رویــه 
خــروج ذخیــره گاه هــای زیســت 
ــت  ــان را ازفهرس ــپهر ارژن و پریش س
اســت.  کــرده  محتمــل  یونســکو 

ذخیـره گاه هـای زیسـت کـره یـا زیسـت سـپهر بخشـی از زمیـن 
اسـت کـه درآن امکان زندگی وجود دارد و زیسـتگاه انسـان و سـایر 
موجـودات بـه شـمار مـی رود. ذخیـره گاه هـای زیسـت سـپهر نیز 
مناطـق حفاظـت شـده ای محسـوب مـی شـوند کـه سـایت های 

مطالعاتـی بـرای پژوهشـگران فراهـم مـی کنند.
در اســتان فــارس نیــز ذخیــره گاه زیســت ســپهر ارژن و پریشــان 
نمونــه ایــن ذخیــره گاه هــای حفاظــت شــده هســتند  کــه در ۶۰ 

کیلومتــری شــیراز قــرار دارد.
ــوب  ــتمندان محس ــرای زیس ــی ب ــان روزگاری مامن ارژن و پریش
مــی شــد و دریاچــه هــای ارژن و پریشــان نیــز هــر ســاله میزبــان 
ــره گاه ارزشــمندی در  ــد و در مجمــوع ذخی ــدگان مهاجــر بودن پرن
ــل  ــه دالی ــا اینک ــد ت ــی ش ــوب م ــت محس ــط زیس ــوزه محی ح
مختلفــی نظیــر خشکســالی، قطــع درختــان، اســتفاده بــی رویــه از 
ــی و  ــی آب ــا بحــران ب ــه را ب ــر دو دریاچ ــی ه ــر زمین ــای زی آب ه
خشــکی مواجــه و درختــان منطقــه نیــز بــرای اســتفاده از زغــال و 
ســایر محصــوالت بریــده شــدند تــا رونــد نابــودی ایــن منطقــه در 

کشــاکش بــی تفاوتــی تصمیــم ســازان اســتان آغــاز شــود.
ــپهر  ــت س ــره گاه زیس ــت: ذخی ــن گف ــه ۱۳ فروردی ــر موسس دبی
ارژن پریشــان از اولیــن ذخیــره گاه هــای ثبــت شــده در ســازمان 
ــوع زیســتی  ــی شــک ارزش اکولوژیکــی و تن یونســکو اســت و ب
منطقــه آنچنــان غنــی بــوده کــه در مراحــل اولیــه ارزیابــی بــدون 

ــه ثبــت جهانــی یونســکو رســیده اســت. هیــچ مشــکلی ب
علــی اکبــر کاظمینــی افــزود: در جنــوب ایــن ذخیــره گاه، تــاالب 
ــری،  ــاع ۸۰۰ مت ــیرین در ارتف ــاالب آب ش ــن ت ــان بزرگتری پریش
جنــگل هــای زاگــرس بــا گونــه شــاخص بلــوط وگونــه هــای بنه، 

بــادام و دشــت پریشــان بــا گونــه ُکنــار وجــود دارد.
وی ادامـه داد: جنـگل انبـوه بلوط در دشـت برم با تعداد بسـیار کمی 
بنـه یکـی از زیباترین جنگل های بلوط زاگرس در کشـور اسـت که 
در حـد فاصل تـاالب پریشـان و تـاالب ارژن در بین کوه های سـر 

به فلک کشـیده زاگـرس قرار گرفته اسـت.
ایــن فعــال محیــط زیســت اظهــار کــرد: تــاالب ارژن بــا مســاحت 
ــه کــوه هــای زاگــرس در  ــار، در دشــت ارژن و در دامن ۲۲۰۰ هکت
ارتفــاع حــدود ۲۰۰۰ متــری واقــع شــده کــه نیزارهــای کنــاره آن و 
انــواع گونــه هــای بلــوط، ارژن، بنــه، زرشــک و... بــه همــراه صدها 
گونــه علفــی موجــود در دامنــه هــا تــا ارتفاعــات آن، تنــوع گونه ای 

خاصــی را بــه منطقــه ذخیــره گاه بخشــیده اســت.
وی افـزود: در ارتفاعـات و در کـوه هـای شـرقی  ذخیـره گاه ارژن 
پریشـان در جنـوب خان زنیان و حسـین آبـاد، زرشـک و گونه های 
دیگـر پوشـش هـای انبوهـی را بـه وجـود آورده انـد. بـا ایـن وجود 

بررسـی اکولوژیکـی  ذخیره گاه زیسـت سـپهر ارژن پریشـان به ما 
نشـان می دهد کـه وضعیت ایـن منطقه به شـدت بحرانی اسـت و 
تـا سـال های متمـادی نیاز بـه حفاظت، نگهـداری و کاسـتن تنش 

هـای به وجـود آمـده در این منطقه توسـط انسـان هـا دارد.
ــاالب پریشــان ادامــه داد:  ــه خشــکیدگی ت ــا اشــاره ب کاظمینــی ب
بــه جــز یــک تــا دو چشــمه بســیار کوچــک در شــمال و شــرق آن 
کــه فقــط آب پرنــدگان ســاکن را تأمیــن مــی کنــد دیگــر آبــی در 
پریشــان نیســت. چــه در زمســتان و چــه در فصــول دیگــر ســال 

هیچگونــه پرنــده مهاجــری در پریشــان فــرود نمــی آیــد.
وی بــا اشــاره بــه خشــک شــدن نــی زارهــای  پریشــان بیــان کرد: 
ــرق و  ــوص در ش ــان بخص ــتر پریش ــز در بس ــه گ ــع درختچ جوام
غــرب آن رو بــه گســترش اســت و گونــه هــای علفــی از خانــواده 

اســفناجیان ســطح تمــام بســتر پریشــان را پوشــانده انــد.
ایــن فعــال حــوزه محیــط زیســت بیــان کــرد: آتــش ســوزی های 
مــداوم چــه زیــر ســطحی و چــه رو ســطحی در فصــول مختلــف 
بخصــوص فصــل گــرم یکــی از بزرگتریــن معضــالت پریشــان و 

جوامــع محلــی اطــراف پریشــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انبــوه مــواد آلــی بســتر پریشــان توســط 
آتــش ســوزی هــا از بیــن مــی رود، گفــت: افزایش چــاه هــا و چهار 
فصــل شــدن کشــاورزی و سیســتم هــای نویــن آبیــاری و کشــت 
ــن در  ــاژ آب از اعمــاق زمی ــه پمپ ــر پالســتیکی منجــر ب هــای زی
ــه  ــران ب ــیرین ای ــاالب آب ش ــن ت ــده و بزرگتری ــام فصــول ش تم
ــا  ــت آب از ده ه ــرار اس ــه ق ــده ک ــار ش ــی گرفت ــان مصیبت آنچن

ــا ســاخت یــک ســد بــه آن منتقــل شــود. کیلومتــر دورتــر ب
کاظمینـی با اشـاره به حـال و روز جنگل زاگرس در محـدوده ذخیره 
گاه زیسـت سـپهر ادامـه داد: گونـه هـای گیاهـی جنـگل، به علت 
کشـت هـای زیـر اشـکوب و مصـرف آب بـاران بـرای این کشـت 
ها از سـالیان گذشـته چنان ضعیف شد که 
آفـت سوسـک چـوب خـوار بـه جـان آنها 
افتـاده و باعـث خشـکیدگی شـاخه و حتی 

تنـه در بعضی از آنها شـده اسـت.
وی گفـت: شـخم و چـرای دام اجـازه رشـد 
هیچگونه نهال بـر روی زمین بسـتر جنگل 
نمـی دهـد و عمال جنـگل پیـر و بـدون زاد 
آوری شـده، آتش سوزی در کوهستان و قطع 
درختان بـرای تولید زغال و ایجـاد کوره های 
زغـال سـازی به علت قیمـت بـاالی آن نیز 
یکـی از بزرگترین مشـکالت جنـگل در این 
منطقـه اسـت کـه روز بـه روز بـر شـدت آن 

افـزوده می شـود.
افـزود:  فروردیـن   ۱۳ موسسـه  دبیـر 

فشـارهای زیاد برای گسترش صنایع و توسـعه ناپایدار درون جنگل 
از مشـکالت دیگـر اسـت و سـرانجام جاده سـازی های بسـیار زیاد 
در  درون جنـگل، چه دشـت و چه ارتفاعـات، آخرین ضربـه ها را به 
جـان جنـگل وارد می سـازد. کاظمینی گفـت: اخیرا هم عـده ای به 
دنبال جـدا کردن منطقه دشـت بـرم از حوزه جغرافیایی شهرسـتان 
کازرون و الصـاق آن به شهرسـتان کوه چنار هسـتند کـه این اتفاق 
ناخوشـایند مـی توانـد بزرگتریـن ضربه بر پیکـر مدیریـت یکپارچه 
منطقـه باشـد و به عنـوان یک نمـره منفـی در پرونـده ذخیـره گاه 

ثبت شـود.
ــازه  ــد اج ــت نبای ــط زیس ــازمان محی ــا س ــرد: قطع ــار ک وی اظه
ــه  ــرا ک ــد چ ــوری بده ــیمات کش ــره گاه را در تقس ــیم ذخی تقس
قبــال در مــورد مناطــق چهارگانــه اتفاقــات مشــابهی داشــته ایــم 
و عمــال بخــش هایــی از آن مناطــق ارزش اکولوژیکــی خــود را از 
دســت داده انــد و حــال ایــن موضــوع بــا توجــه بــه جهانــی بــودن 
ذخیــره گاه تحــت هیــچ شــرایطی نباید اتفــاق بیفتــد و الزم اســت 

مدیریــت یکپارچــه موجــود حفــظ شــود.
کاظمینی بیان کرد: در پشـت کـوه میانکتل حال و روز تـاالب ارژن 
با گسـترش باغ شـهری هـا، تصـرف زمین های بسـتر و حاشـیه و 
انبـوه بهـره بـرداران دامـدار در کنار تاالبی که خشـک شـده و آتش 

سـوزی هـای اطـراف تـاالب ارژن نیز مزید بر علت شـده اسـت.
وی گفــت: دشــت بــرم در بســتر مــرگ آنچنــان ضعیــف و رنجــور 
اســت کــه نمــی توانــد هیــچ کمکــی بــه بهبــود تــوان اکولوژیکــی 

پریشــان و ارژن کنــد.
دبیــر موسســه ۱۳ فروردیــن بــا اشــاره بــه شــرایط در شــرق ذخیره 
ــات  ــرد: گســترش باغ ــان ک گاه زیســت ســپهر ارژن پریشــان  بی
ــای  ــه ه ــان جامع ــی سردســیری در می ــای باغ ــه ه ســیب و گون
ــاغ  ــه هــا، حفــر چــاه و ســاخت ب زرشــک و ارژن، قطــع ایــن گون
بزرگتریــن آســیب  را بــه پوشــش هــای شــرقی وارد آورده اســت.

وی گفـت: حفـر چـاه باعـث کمبـود آب در دسـترس گونـه هـای 
گیاهی ذکرشـده و نهایتا خشک شـدن آنها شده اسـت. تجاوز برای 
زمیـن روز به روز بیشـتر می شـود؛ آتش سـوزی های عمـدی برای 
از بیـن بـردن جوامـع درختچـه ای و گسـترش و تصاحـب زمیـن و 
تبدیـل به بـاغ همگی حکایـت از وضعیـت بحرانی در شـرق ذخیره 
گاه ارژن پریشـان دارد ضمن اینکـه جاده های زیاد برای دسترسـی 

به باغـات از مهمترین آسـیبها در شـرق ذخیره گاه اسـت.
کاظمینــی بیــان کــرد: حــال و روز یکــی از اولیــن ذخیــره گاه هــای 
ــراب  ــد و خ ــیار ب ــان بس ــی ارژن و پریش ــا یعن ــپهر دنی زیســت س
ــر  ــا ب ــی انســان ه ــرات منف ــد تاثی ــه رون اســت و در صــورت ادام
روی منطقــه، بــی شــک بــه زودی ایــن ذخیــره گاه در لیســت قرمز 
ــز از فهرســت  ــی نی ــس از مدت ــت و پ ــرار خواهــد گرف یونســکو ق

ــرون خواهــد رفــت. ــره گاه هــای تحــت پوشــش بی ذخی

زیست سپهر ارژن وپریشان درحال نابودی 
است/ خطر خروج از فهرست یونسکو
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جامعــه ایـــران

ایــن روزهــا خیلــی از زندگی هــا دیگــر 
مشــترک نیســت، ســایه طــالق بــر 
ــان  ــد و بنی ــنگینی می کن ــان س ــر زن س
خانــواده هنــوز شــکل نگرفتــه در همــان یــک تــا دو ســال 

اول زندگــی از هــم می پاشــد. 

مســتأصل و غمگیــن روی صندلــی انتهــای راهــرو نشســته 
اســت، راهرویــی بــا دیوارهــای نســبتاً بلنــد بــا رنگــی روشــن امــا 
کهنــه و گرفتــه... منتظــر اســت، نگاهــش بــه اتــاق رو بــه رویــش 
ــی را  ــته صندل ــه دس ــتانش ک ــوش دس ــت مش ــورده، حرک گره خ
ــا ریتمــی عصبــی و مضطــرب می فشــارد، نشــان می دهــد کــه  ب
ــه  ــش را ب ــد خلوت ــم نمی آی ــت، دل ــغول اس ــخت مش ــرش س فک

ــم. هــم بزن
بــه راهــرو فکــر می کنــم، راهرویــی کــه صــدای گام هــای تلخــی 
ــوم،  ــل می ش ــان ودل قائ ــش ج ــت، برای ــپرده اس ــوش س ــه گ را ب
حــس می کنــم کــه بــار دل تنگی هــا و نگرانی هــا، غــم و 
غصه هــا عجیــب بــر دوشــش ســنگینی می کنــد. چــه دل 
پرطاقتــی می خواهــد دیــدن و تحمــل سرنوشــت هایی کــه 
ــورش  ــی تص ــورد، حت ــم می خ ــم رق ــک و غ ــا اش ــی و ب ــه تلخ ب
ــت  ــان اس ــتن آس ــخت را نوش ــتی »س ــد، به راس ــم می کن بی طاقت
امــا زندگــی کــردن دشــوار« آن هایــی کــه اینجــا می آینــد دلشــان 

نــازک می شــود و حوصله شــان کــف زمیــن می ریــزد.
ــه آنجــا  ــی ک ــه آن های ــن هم ــا نشســته اســت، بی ــوز همان ج هن
ــد،  ــب می کن ــود جل ــه خ ــرم را ب ــه نظ ــت ک ــط اوس ــتند فق هس
شــاید بــه ایــن خاطــر کــه کــم ســن و ســال اســت و شــاید هــم 
معصومیــت چهــره اش نمی گــذارد چشــم از نگرانــی کــه در 
ــی دارد  ــدم در راه ــی ق ــردارم، گوی ــته ب ــمانش نشس ــق چش عم
کــه تفســیری بــرای خــوب و بــدش نیســت و یــا آن قــدر توضیــح 
و تفســیر پیچیــده ای دارد کــه راحت تــر اســت همــه بــارش 
ــن نانوشــته  ــد، سرنوشــت مت ــر بیفت ــر گــردن سرنوشــت و تقدی ب
عجیبــی دارد، انــگار کــه فقــط خــودش تصمیــم می گیــرد، 
اینکــه می گوینــد  نمی دانــم  مــی دوزد،  و  خــودش می بــرد 
ــد در  ــدر می توان ــده« چق ــل نوشته ش ــی از قب ــت هرکس »سرنوش
ــته  ــده داش ــش تعیین کنن ــی نق ــات زندگ ــرش اتفاق ــول و پذی قب

ــد. باش
ــدن  ــر ش ــرای نزدیک ت ــت، ب ــر راهروس ــی آخ ــه صندل ــم ب نگاه
ــدازه ســؤال هایم  ــه اش ان ــر و حوصل ــم صب ــردد هســتم، نمی دان م
هســت یــا نــه؟ آخــر ایــن زمــان و مــکان بایــد روحــش را آن قــدر 
ــدای از  ــد. ج ــؤال هایم نباش ــرای س ــه پذی ــد ک ــرده باش ــازک ک ن
ــرای رنگ پریدگــی  ــرای بی قــراری اش و ب ــم ب هــر کنجــکاوی دل
ــم  ــم و می پرس ــا می زن ــه دری ــده، دل را ب ــت ش ــش بی طاق صورت
چقــدر نگرانــی، پوزخنــدی می زنــد بی هیــچ مقدمــه ای می پرســد، 
»می شــود اینجــا بــود و نگــران نبــود؟ « همیــن ســؤال بــود کــه 
ــم  ــد: تصمی ــد، می گوی ــم مــرور کن باعــث شــد زندگــی اش را برای
ــوان  ــه ت ــی ک ــا جای ــردم، ت ــاب می ک ــد انتخ ــود، بای ــختی ب س
ــچ  ــودم هی ــد ب ــفره عق ــای س ــی پ ــردم، وقت ــازش ک ــتم س داش
ــه  ــود ک ــرورو ش ــان زی ــی ام چن ــک روز زندگ ــردم ی تصــور نمی ک

پایــم بــه اینجــا بــاز شــود.
ــزد  ــکش نری ــه اش ــرای اینک ــا ب ــد ام ــورت می ده ــش را ق بغض
ــن  ــدر ای ــود، آن ق ــوب ب ــز آرام و خ ــد، همه چی ــد کاری کن نمی توان
زندگــی را می خواســتم کــه حتــی زندگــی در شــهری دور از 
ــده ای  ــدد، خن ــی می خن ــه تلخ ــد، ب ــخت نیام ــم س ــم برای زادگاه
عصبــی کــه باعــث می شــود، بغضــش بترکــد، خنــده ای تــوأم بــا 
ــواده ام  ــا خان ــه ب ــرای مهری ــد: ب ــد و می گوی ــه می کن ــک، گری اش
ــرا )س(  ــه زه ــم فاطم ــت خان ــه نی ــتم ب ــد، می خواس ــم ش بحث
ــواده ام اصــرار داشــتند  ــه ام فقــط یــک ســکه باشــد امــا خان مهری
کــه بــه نیــت دوازده امــام و چهــارده معصــوم، ۱۱4 ســکه مهــرم 

ــا یــک ســکه هــم می شــود خــوب زندگــی  ــاور داشــتم ب شــود، ب
ــات  ــه ثب ــه ب ــم مهری ــت کن ــه همــه ثاب ــم می خواســت ب کــرد دل

ــدارد، البتــه اآلن هــم پشــیمان نیســتم. زندگــی ارتباطــی ن
همــه زندگــی ام به پــای خیانــت تبــاه شــد، مانــدم، بــه روی خــودم 
ــد خــوب اســت  ــرای مشــاور هــر جــا کــه گفتن ــاوردم، حتــی ب نی
رفتــم امــا انــگار سرنوشــت ایــن بــود کــه زندگــی مشــترکم در این 
نقطــه کــور تمــام شــود. دلــم بــرای دختــرم می ســوزد، امــا غــرورم 
آن چنــان شکســته کــه حاضــر بــه ادامــه نیســتم، شــبیه آدم هایــی 
کــه بــا خودشــان حــرف می زننــد ادامــه می دهــد؛ از همــه 
ــز  ــه شــد همه چی ــزرگ ک ــرم نوشــته ام، ب ــرای دخت ــم ب لحظه های
ــالت  ــد، جم ــم می کن ــم درک ــم، می دان ــف می کن ــش تعری را برای
کوتاهــی بودنــد امــا هرکــدام بــه عمــق یــک تنهایــی، بی ســامانی 
ــد و  ــی بودن ــود« طوالن ــه می ش ــاال چ ــرگردانی »ح ــدازه س و به ان

ــاک. دردن
حضانــت دختــرش را می خواســت، دردش می آمــد زندگــی 
بچــه اش کــه از وجــودش آمــده و بــرای لحظه لحظــه اش مــادری 
کــرده اســت را بــه دســت زن دیگــری بســپارد، بــا حــرص و دردی 
ــد  ــد: زن همیشــه بای ــه مخاطــب قــرارم  می دهــد و می گوی مادران

بســوزد و بســازد.
ــد  ــدم می زنن ــر دادگاه را ق ــروی دلگی ــه راه ــی ک ــه آن های هم
ــا  ــتانی ب ــد؛ داس ــت می کنن ــی را روای ــی از زندگ ــتان متفاوت داس
طعــم تلــخ جدایــی، آیــا به راســتی سرنوشــت و قضــا و قــدر الهــی 
اســت کــه خــط و مشــی زندگی هایمــان را رقــم می زنــد؟ زندگــی 
ــت«  ــادی از واژه »سرنوش ــی ی ــد کس ــراد باش ــق م ــر وف ــه ب ک

نمی کنــد.
حجت االســالم جعفــری  کارشــناس امــور مذهبــی و دینــی ســؤالم 
را این گونــه پاســخ داد: آن مفهومــی کــه مــردم از کلمــه سرنوشــت 
ــا  ــل و ی ــک عم ــا نتیجــه ی ــر ی ــاً نتیجــه عم ــد غالب در نظــر دارن
نتیجــه یــک رفتــار اســت یعنــی برداشــت غالــب عمــوم مــردم از 
واژه سرنوشــت بخــش انتهایــی یک چیــز اســت و معمــواًل وقتــی 
از ایــن واژه اســتفاده می شــود کــه آن چیــز، خــالف انتظــار اســت 
و موجــب ســختی یــا ضــرر و یــا زحمــت و یــا هجــران می شــود. 
ــادی از  ــراد باشــد معمــواًل ی ــر وفــق م ــا هنگامی کــه اوضــاع ب ام

ــد. ــالح نمی کنن ــن اصط ای
وی گفــت: ایــن نکتــه هــم گفتنــی اســت کــه اســتفاده عمــوم از 
ایــن کلمــه در مــوارد مــادی و دنیــوی اســت و هنگامــی در امــور 
ــت  ــه موفقی ــام توجی ــه در مق ــود ک ــرده می ش ــه کار ب ــوی ب معن
دیگــران و عــدم توفیــق خــود هســتند. سرنوشــت بــه معنــای گفته 
ــه  ــه منســوب ب ــزی اســت ک ــان چی ــوم، هم ــن عم ــده در ذه ش
ــد و الیتغیــر اســت. یعنــی سرنوشــت در نظــر عمــوم علــم  خداون

ــه در  ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ــت ب ــور اس ــب ام ــه عواق ــدا ب خ
مســائلی ماننــد طــالق، آن ها بــه سرنوشــتی کــه به وســیله خداوند 
رقــم خــورده نســبت می دهنــد امــا سرنوشــت در اصطــالح، علــم 
ــی  ــور اســت. یعن ــب ام ــه جوان ــا هم ــور ب ــی ام ــی به تمام حق تعال
ــود  ــل می ش ــان حاص ــرای انس ــئله ب ــک مس ــی در ی ــر موفقیت اگ
ــم  ــز در عل ــق آن چی ــل توفی ــا و مراح ــات و زحمت ه ــم مقدم ه
ــت آن  ــه و عاقب ــول نتیج ــم حص ــت ه ــر اس ــی و الیتغی حق تعال

چیــز.
 

lطــالق گرفتــن یــک زوج فقــط سرنوشــت و تقدیر 
نیست

ــالق  ــر، ط ــئله فوق الذک ــت: در مس ــی گف ــناس مذهب ــن کارش ای
گرفتــن یــک زوج فقــط سرنوشــت و تقدیــر نیســت بلکــه مقدماتی 
ــزء سرنوشــت و  ــز ج ــن نتیجــه شــده نی ــه موجــب حصــول ای ک
ــی  ــچ طالق ــی هی ــود دارد. یعن ــی وج ــم اله ــر اســت و در عل تقدی
ــت  ــی اس ــالق، مقدمات ــر ط ــت ه ــت و عل ــت نیس ــدون عل ب
کــه یــک زوج طــی زندگی شــان فراهــم کرده انــد. تقدیــر و 
سرنوشــت، چیــزی را به اجبــار بــر کســی تحمیــل نمی کنــد آنچــه 
ــا  ــالق ب ــک ط ــول ی ــت، حص ــت و الیتغیراس ــی ثاب ــم اله در عل

ــن آن اســت. ــاری طرفی ــی و رفت ــوی، اخالق ــادی و معن ــل م عل
ــوره  ــم »س ــا یازده ــتم ت ــای هش ــی آیه ه ــه معن ــاره ب ــا اش وی ب
ــت؛  ــده اس ــب آم ــه ترتی ــا ب ــن آیه ه ــی ای ــت: در معن ــد« گف الرع
»خدا )حاالت، صفات و زمان والدــت( جنین هایــی را که هر انسان و 
حیوان مادــه ای آبستن است، و آنچه را رحم هــا )از زمان طبیعی حمل( 
ــد؛ و هر چیزی نزد او اندازه  ــد، می دان ــد و آنچه را می افزاین می کاهن

ــارد. معینی د
حجت االســالم جعفــری گفــت: طــالق از منظــر روایــات و آیــات، 
یــک امــر مذمــوم اســت مگــر دــر شــرایط خــاص، دــر روایــات، 
ــاهده  ــت )ع( مش ــر)ص( و اهل بی ــی پیامب ــیره عمل ــات و س کلم
ــی  ــور معرف ــوم و منف ــیار مذم ــالق را بس ــان ط ــه آن ــود، ک می ش

کرده انــد.
 

lسکوتی که نشان رضایت نیست! 
ــه و  ــیار گفت ــخ بس ــه تل ــن پدید ــوع ای ــی وق ــالق و چرای از ط
ــا نــگاه کردــن  نوشته شــده و بســیار هــم پیش آمدــه اســت کــه ب
بــه اعدــاد و ارقامــی کــه آمــار طــالق را گــزارش می دهنــد، شــوکه 
شــویم. وقتــی بــه دنبــال آمــاری از طــالق بــه نهادهــای متولــی 
ــکوتی  ــا س ــوم، تنه ــه می ش ــکوت مواج ــا س ــم ب ــه می کن مراجع

کــه نشــان رضایــت نیســت.
مردــاد ســال گذشــته را به یــاد مــی آورم؛ خبــری از ســوی مدیرکل 

سایه سنگین طالق بر سر زنان/ زندگی هایی که دیگر مشترک نیست
 آسیه چهارباغی
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جامعــه ایـــران

ــه  ــر اینک ــی ب ــوال کشــور مبن ــازمان ثبت اح ــات س ــار و اطالع آم
»ازاین پــس آمــار طــالق محرمانــه بودــه و اعــالم نخواهــد شــد« 
ــرار  ــری ق ــایت های خب ــا و س ــی خبرگزاری ه ــی برخ ــر خروج ب
گرفــت؛ دلیــل عدــم اعــالم آمــار طــالق نیــز بــه بــاور ایــن مقــام 
ــازه  ــالق به اند ــار ط ــه »آم ــود ک ــده ب ــه اعالم ش ــئول این گون مس
ــد«  ــوا نمی کن ــی را د ــار صــرف درد ــه آم ــده و ارائ ــی بیان ش کاف
ــف  ــای مختل ــان حوزه ه ــش کارشناس ــا واکن ــه ب ــی ک موضوع
جمعیت شناســی و آســیب های اجتماعــی و البتــه نمایندــگان 
ــگان  ــه نمایند ــذاری ازجمل ــان قانون گ ــوان متولی ــس به عن مجل
ــان  ــه »کتم ــه ک ــد؛ این گون ــرو ش ــیروان روب ــهد و ش ــز، مش تبری
ــم پیشــگیری از  ــه ســبب عد ــارد بلک ــا اثربخشــی ند ــار نه تنه آم

ــود«. ــی می ش ــیب های اجتماع ــایر آس س
ــای  ــار طالق ه ــه آم ــم از ارائ ــرز ه ــتانی الب ــئوالن اس ــر مس اگ
ــا  ــد ام ــاری کردن ــن اســتان خودد ــر ای ثبت شــده ســال جــاری د
مدیــرکل بهزیســتی اســتان البــرز، بیشــترین عامــل مراجعــه زنــان 
سرپرســت خانــوار البــرزی بــرای دریافــت حمایــت بــه ایــن ادــاره 

ــد. ــوان می کن ــالق« عن کل را »ط
بیـش از ۵۰۰ نفـر از زنـان سرپرسـت خانـوار با عنـوان طالق تحت 
پوشـش بهزیسـتی اسـتان البرز هسـتند ایـن را داریوش بیـات نژاد 
گفـت و توضیح دـاد: تعدـاد زنـان سرپرسـت خانوار تحت پوشـش 
اداره کل بهزیسـتی اسـتان البـرز یک هـزار و ۸۸۶ نفـر و با اعضای 

تحت تکفلشـان سـه هـزار و ۸۰۰ نفر اسـت.
مدیــرکل ادــاره بهزیســتی اســتان البــرز افــزود: بیشــترین عامــل 
ــوار بــرای بهره گیــری از بســته های  ــان سرپرســت خان مراجعــه زن
حمایتــی ایــن ادــاره کل بــا آمــار ۹۵۲ خانوادــه مربــوط بــه موضوع 
ــای  ــاد پرونده ه ــه تعد ــت ک ــی اس ــر حال ــن د ــت. ای ــالق اس ط
قطع شــده دــر ســال گذشــته تعدــاد ۳۰۸ خانــوار و بنــا بــه دالیلــی 
ــا  ــانی ب ــرمایه کار، همپوش ــتغال، س ــوت، اش ــواج، ف ــون ازد همچ

ــه اســت. ــایر دســتگاه ها بود س
ــان  ــازمان از زن ــوی س ــی و معن ــای ماد ــه وی حمایت ه ــه گفت ب
ــه  ــه ب ــه ک ــرایط مراجعه کنند ــا ش ــب ب ــوار متناس ــت خان سرپرس
ــرد؛  ــورت می گی ــا ص ــی آن ه ــطوح توانمند ــی از س ــال ارزیاب دنب
دــر دــو بخــش مســتمر شــامل پرداخــت کمک هزینــه زندگــی، 

دانشــجویی، بیمه و غیرمســتمر شامل خدمات 
کمک هزینه هــای  ازجملــه  غیرمســتمر 
معیشــتی درمــان، تســهیالت آموزشــی و 
باهدــف  شــغلی  آماده ســازی  حرفــه ای، 
بسترســازی اشــتغال پایدــار از طریــق پرداخت 
تســهیالت، تشــکیل گروه هــای همیــار و 
ــود. ــه می ش ــت، ارائ ــی اس ــای کارآفرین وام ه
ارائه شــده بــه زنــان  از دیگــر خدمــات 
ــژاد«،  ــات ن ــان »بی ــه بی ــوار ب سرپرســت خان
تخصصــی  مداخــالت  و  خدمــات  ارائــه 
ــی، گروهــی و  ــب کار فرد ــر قال ــکاری د مدد
ــری  ــاز بهره گی ــورت نی ــر ص ــه ای و د جامع
از ســایر تیــم تخصصــی حرفــه ای ماننــد 
ــی  ــاور حقوق ــک و مش ــناس، روان پزش روانش

ــش  ــرل و کاه ــن کنت ــه همچنی ــات بهین ــه خدم ــور ارائ به منظ
ــت. ــیب اس آس

 
ــر از  ــرز باالت ــتان الب ــالق در اس ــاخص ط ــرخ ش lن

ــت ــوری اس ــن کش میانگی
فریــد نجــف نیــا معــاون فرهنگــی رئیــس کل دادگســتری اســتان 
البــرز نیــز حرفــی از آمــار طــالق نمی زنــد. وی طــالق را دــر زمــره 
ــالق  ــت: ط ــت و گف ــی دانس ــای اجتماع ــن پدیده ه غم انگیزتری
دــر جامعــه اســالمی نیــز از مقبول تریــن حالل هــا قلمدــاد 
ــرای  ــم ب ــه و ه ــرای خانواد ــم ب ــواری ه ــب ناگ ــود. عواق می ش
ــروز  ــکل گیری و ب ــاس ش ــه و اس ــه پای ــن آنک ــارد ضم ــه د جامع
انــواع آســیب های اجتماعــی نیــز اســت. توجــه بــه طــالق نه تنهــا 
از دیدــگاه فــرد به عنــوان یــک انســان و فرزنــد مهــم اســت بلکــه 

ــا اســت. ــز قابل اعتن ــه، فرهنــگ و اقتصــاد نی از دیدــگاه جامع
وی دــر ادامــه بــه موضــوع »گــذار جمعیتــی« و تحــوالت عظیمی 
کــه بــه دنبــال ایــن گــذار دــر جامعــه و حتــی دــر خانوادــه حادث 
می شــود اشــاره کــرد و گفــت: طــالق از معضــالت اساســی نهــاد 
خانوادــه و ســطح باالتــر از آن جامعــه اســت کــه اســتان البــرز نیــز 
از آن مســتثنا نیســت. بــا نگاهــی بــه وضعیــت طــالق دــر کشــور 
ــر  ــال های اخی ــی طــی س ــخ اجتماع ــه تل ــن پدید ــی ای ــار واقع آم
ــورت  ــه های ص ــفانه مقایس ــت؛ متأس ــته اس ــی داش ــیر صعود س
ــای  ــرخ طالق ه ــاخص ن ــه ش ــی از آن اســت ک ــز حاک ــه نی گرفت
ــه  ــوری بود ــن کش ــر از میانگی ــرز باالت ــتان الب ــر اس ــده د ثبت ش
ــر  ــال اخی ــک س ــی ی ــد ط ــان می ده ــاخص نش ــن ش ــت. ای اس
ــه ازای هــر مــورد پدیدــه ازدــواج چندیــن مــورد پدیدــه طــالق  ب
رخ دادــه اســت. هــر چــه ایــن نســبت کــم باشــد میــزان طــالق 
دــر جامعــه بیشــتر اســت. ایــن مهــم همچنیــن بــر کاهــش نــرخ 

ازدــواج نیــز تأثیــر دــارد.
 

ــد از  ــال بع ــا دو س ــک ت ــن ی ــا بی ــتر طالق ه lبیش
می دهــد رخ  ازدواج 

ــی و انجــام اقدامــات  ــا بدــون بررســی میدان ــه اعتقــاد نجــف نی ب
ــالق  ــل ط ــع معض ــورد رف ــر م ــوان د ــده نمی ت ــی ش کارشناس

اقدــام مؤثــری کــرد. آنچــه درکنــد شــدن رونــد طــالق می توانــد 
ــه«  ــان خانواد ــم بنی ــه موضــوع »تحکی ــن ب ــر باشــد، پرداخت مؤث
بــه عنــوان موضوعــی فرابخشــی اســت. بی شــک تحقــق 
برنامه هــای کاربردــی و انجــام اقدامــات پیشــگیرانه بــرای طــالق 
نیــاز بــه هماهنگــی بیــن دســتگاهی دــارد. دــر این میــان نبایــد از 
ــازوان  ــوان ب ــاد به عن ــازمان های مردم نه ــال س ــر و فع ــش مؤث نق

ــی غافــل شــد. فکــری و اجرای
زمــان وقــوع طــالق از دیگــر مباحثــی بــود کــه معــاون فرهنگــی 
ــت:  ــوص آن گف ــر خص ــرز د ــتان الب ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــته  ــه داش ــگاه عمد ــالق ن ــوع ط ــان وق ــان زم ــه جری ــی ب وقت
ــو  ــا د ــک ت ــا طــی ی ــم بیشــتر طالق ه باشــیم مشــاهده می کنی
ســال بعــد از ازدــواج رخ دادــه اســت و ایــن امــر نشــان می دهــد 
ــل  ــترک و عوام ــی مش ــارت زندگ ــوزش مه ــن آم ــرای زوجی ب
تحکیــم بنیــان خانوادــه آن طــور کــه بایــد نهادینــه نشــده اســت. 
ــی،  ــی خانواده درمان ــول علم ــد اص ــم بای ــن مه ــق ای ــرای تحق ب
ــن  ــا از ای ــم ت ــه را بررســی کنی ــی و روانشناســی خانواد روان درمان
ــه  ــبت ب ــن نس ــناختی زوجی ــی ش ــالالت عاطف ــه اخت ــق ب طری

ــم. ــی ببری ــائل و مشــکالت پ مس
نجــف نیــا ادامــه دــاد: آمــوزش باهدــف ارتقــای آگاهــی روحی در 
مرحلــه اول ازدــواج باهدــف اســتحکام زندگــی زناشــویی و افزایش 
ســطح بهداشــت روان زوجیــن یکــی از بهتریــن آیتم هایــی 
ــالوه  ــد. ع ــک می کن ــالق کم ــرخ ط ــش ن ــه کاه ــه ب ــت ک اس
ــا رویکــرد  ــه امــور جنســی ب ــوط ب ــن افزایــش آگاهــی مرب ــر ای ب
اســالمی، آشــنایی بــا حقــوق زوجیــن و احــکام ازدــواج دــر کاهش 
ــری  ــش مؤث ــی نق ــیب های اجتماع ــروز آس ــع آن ب طــالق و به تب
ــرای  ــای الزم ب ــد مهارت ه ــواج بای ــش از ازد ــن پی ــارد. زوجی د
ــق  ــن طری ــد و از ای ــب کنن ــاوم آن را کس ــترک و تد ــی مش زندگ
ــا توجــه  ــه وظایــف خــود دــر زندگــی مشــترک عمــل کننــد. ب ب
ــه اینکــه ریشــه بســیاری از طالق هــا ناپختگــی زوجیــن اســت  ب
ــاز  ــد کارس ــواج می توان ــد از ازد ــن و بع ــل، حی ــاوره های قب مش

باشــد.
وی خطــاب بــه زوجیــن دــر شــرف جدایــی گفــت: بایــد تــالش 
کنیــم تــا زوجیــن بــه طــالق نــه به عنــوان اولیــن راه گریز از فشــار 
زندگــی بلکــه به عنــوان آخریــن راه حــل نــگاه 

کننــد تــا بنیــان خانوادــه حفــظ شــود.
 مشــخص نیســت راهروهــای رنگ پریدــه 
ــد  ــر خواهن ــر دیگ ــد نف ــان چن ــا میزب دادگاه ه
ــه  ــتأصل ب ــران و مس ــگاه نگ ــد ن ــود و چن ب
ــد  ــره خواه ــخ خی ــای تل ــای تصمیم ه اتاق ه
مانــد، به راســتی چــه بایــد کــرد تــا واژه طــالق 

ــد. ــش نبند ــکان نق ــام کود ــال ن دنب
آن روزهــا کــه گفتــه می شــد »مــا یــک 
ــرعت  ــته و س ــن« گذش ــو بد ــر د ــم د روحی
ــاد  ــر زی ــترک آنقد ــای مش ــی ه ــی زندگ نابود
شــده کــه دیگــر مجالــی بــرای تشــکیل چیزی 
ــالق  ــای ط ــرای زوج ه ــه ب ــام خانواد ــه ن ب

ــت. ــه اس نماند
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جامعــه ایـــران

در میزگـرد مهـر بـا موضـوع آسـیب های 
اجتماعـی بـر اهمیـت توجـه بـه فضـای 
مجـازی در دنیـای امـروزی تاکیـد شـد. 
موضــوع آســیب های اجتماعــی کــه 
ــد  ــورد تاکی ــا م ــع آن ه پیشــگیری ورف
مقــام معظــم رهبــری نیــز هســت، 
خطرناک تــر  و  جدی تــر  امــروزه 
از قبــل شــده اســت. اعتیــاد، طــالق، فســاد اخالقــی، 
خودکشــی و... جــزو مهم تریــن آســیب های اجتماعــی 
هســتند کــه جامعــه بــا آن هــا دســت و پنجــه نــرم می کنــد.

بــه غیــر از کانال هــا و شــبکه های ماهــواره ای، فضاهــای مجــازی 
و اجتماعــی همچــون تلگــرام و اینســتاگرام و...، کانال هــا و 
ــد و  ــاز کردن ــه آســیب های اجتماعــی ب ــی رو ب ــای جدید پنجره ه
تــا حدــود زیادــی راه دــر پیــش روی طراحــان و خواهــان آســیب ها 

را هموارتــر ســاختند.
ــور  ــا حض ــی ب ــر میزگرد ــرقی د ــان ش ــر آذربایج ــزاری مه خبرگ
ــات  ــر کل تبلیغ حجت االســالم ســید شــهاب الدین حســینی، مدی
ــر کل  ــم، مدی ــی مقد ــا معمم ــرقی، رض ــان ش ــالمی آذربایج اس
تشــکل های دینــی تبلیغــات اســالمی کشــور، فتح اهلل زادــه، 
مدــرس دانشــگاه و محقــق علــوم اجتماعــی، طاهــری، مســئول 
واحــد پژوهــش تبلیغــات اســالمی اســتان و ســرکار خانــم 
عباســی، کارشــناس ارشــد مطالعات علــوم اجتماعــی از اســتانداری 
ــه بررســی ایــن آســیب ها و راه هــای مقابلــه  آذربایجــان شــرقی ب
بــا آن هــا پرداخــت. مشــروح گــزارش بخــش دــوم ایــن میزگــرد را 
ــر  ــی آســیب های فضاهــای مجــازی اســت، د ــر حوال ــه بیش ت ک

ادامــه می خوانیــد.
 

بــروز  از  می توانیــم  کلــی چگونــه  حالــت  *در 
آســیب های اجتماعــی مختلــف در فضاهــای مجــازی 

ــم؟ ــگیری کنی پیش
معممــی مقدــم: امــروزه فضــای مجــازی در واقــع فضــای حقیقی 
ــف  ــرف کثی ــک ظ ــته ی ــته و ناخواس ــت. خواس ــده اس ــه ش جامع
بــرای مــا محیاســت و چیــزی کــه اهمیــت دــارد ایــن اســت کــه 
مــا دــر آن ظــرف محتــوای تمیــزی بریزیــم. اگــر بتوانیــم تولیــد 
محتواهــای فرهنگــی دــر تــراز انقــالب اســالمی و جهــان تشــیع 
ــای  ــرف فض ــر ظ ــا را د ــاک دنی ــای پ ــم و فطرت ه ــاز کنی را آغ
مجــازی جــای بدهیــم موفــق شــده ایم از بــروز بســیاری از 

ــم. ــری کنی ــی جلوگی ــیب های اجتماع آس

*بــرای اینکــه بتوانیــم محتواهــای تمیــز را به شــکل 
مخاطب پســندی ارائــه دهیــم بایــد چــه معیارهایــی 

را رعایــت و چــه اقداماتــی را انجــام دهیــم؟
ــارد افزایــش ســواد  ــت د ــزی کــه بســیار اهمی ــن چی ــم: اولی مقد
ــد اگاه  رســانه ای مردــم و مســئوالن اســت. یعنــی جامعــه مــا بای
باشــد کــه شــبکه مجــازی کــه امــروز بــا میلیون هــا کاربــر فعالیت 
ــبکه های  ــه ش ــود را ب ــای خ ــا ج ــت فرد ــن اس ــد ممک می کن
دیگــری کــه جذاب تــر هســتند بدهــد. بــه همیــن خاطــر فرهنــگ 
شــهروندی نیــز تحــت تاثیــر ایــن شــبکه ها بــه صــورت آنــی دــر 
ــا  ــد از ایــن قبیــل مســائل آگاه باشــند ت تغییــر اســت و مردــم بای

بتوانیــم تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم.
اگرچــه شــاخص  آســیب های اجتماعــی در کشــور مــا نگران کننده 
اســت امــا فرصت هایــی نیــز داریــم کــه دــر دنیــا کم نظیــر اســت. 
ــه از  ــی و... ک ــکل های دین ــت، تش ــجد، هیئ ــه مس ــال این هم مث
دیدــن ایــن ظرفیت هــای مردمــی و انقــالب مبهــوت می شــویم 
ــا از اســتفاده از  ــح، م ــا متاســفانه بخاطــر مدیریت هــای ناصحی ام

ــم. ــم بازمانده ای ــای عظی ــن ظرفیت ه ای
ــی و  ــای اجتماع ــازی ظرفیت ه ــا فعال س ــش م ــن نق اصلی تری
ــر  ــتای ایجــاد حساســیت د ــر راس ــی د ــای مردم ــب کمک ه جل
ــا  ــا ب ــی تنه ــای اجتماع ــازی ظرفیت ه ــت. فعال س ــه اس جامع

ــد دــر میدان هــای  شــعار و ســخنرانی میســر نمی شــود بلکــه بای
عملیاتــی ایــن ظرفیت هــا را فعــال کنیــم. همــواره یکــی از 
ــی  ــای جهاد ــه اردوه ــه ب ــه اســت ک ــن بود ــن ای ــای م دغدغه ه
ــوز  ــد هن ــان برخوردارن ــازی جوان ــاالی خودس ــت ب ــه از ظرفی ک
ــط  ــا توس ــن اردوه ــوس ای ــه اتوب ــی هزین ــود و حت ــه نمی ش توج
ــل  ــه حاص ــی ک ــود درحال ــل نمی ش ــه تقب ــازمان های مربوط س
اردوهــای جهادــی کســانی مثل شــهید محســن حججی هســتند.
تالش هــای مــا دــر هــر صــورت بایــد بــه ارتقــا فرهنــگ ایرانــی 
و اســالمی دــر جامعــه منجــر شــود کــه اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد 
ــم شــد.  ــا کاهــش شــدید آســیب های اجتماعــی مواجــه خواهی ب
کاهــش آســیب های اجتماعــی طبیعتــا افزایــش رضایــت عمومــی 

مردــم را بــه همــراه خواهــد داشــت.

ــرح  ــرم مط ــگ ن ــران جن ــث افس ــت بح *مدت هاس
ــند و  ــانی باش ــه کس ــد چ ــران بای ــن افس ــت. ای اس

ــد؟ ــی دارن چــه وظایف
فتح اهلل زادـه: در ابتدا باید گفت واژه افسـر را کسـی بـاور می کند که 
جنـگ نـرم و اهمیت آن را بـاور کرده باشـد. باید یک فـرد باور کند 
کـه یک جنـگ تمام عیـار راه افتاده اسـت کـه از هر طـرف ممکن 
اسـت مـورد حملـه و هجمه دشـمن قـرار بگیـرد و در ایـن صورت 

می تـوان روی افسـران جنگ نرم حسـاب بـاز کرد.
مــا اکنــون بیــش از همیشــه بــا حمــالت مختلــف دشــمن مواجــه 
ــبکه  ــت 4 ش ــه فعالی ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــتیم ک هس
اصلــی ماهــواره ای بــه صــورت شــبانه روزی کــه بــر علیــه شــیعه 
ــا  ــی م ــد اشــاره کــرد. وقت ــه پخــش می کنن ــات آن برنام و اعتقاد
می خواهیــم دــر ایــن حــوزه عمیــق بجنگیــم، قطعــا دشــواری ها 

ــم. و نامالیمــات زیادــی پیــش رو داری
مهم تریــن چیــزی کــه مــا دــر آن کــم کاری کرده ایــم، 
ــر  ــد عــالوه ب ــا بای ــی م ــن اســالم اســت. یعن ــن دی کاربردی کرد
ــی  ــر زندگ ــا را د ــار آن ه ــات ائمه اطه ــث و روای ــی احادی بازگوی
ــارد  ــرورت د ــتیم. ض ــه کار می بس ــی ب ــی اجتماع ــم و زندگ مرد
بــرای مقابلــه بــا جنــگ نــرم دشــمن مفاهیــم دیــن را بــه زبــان 

ــم. ــان کنی ــروزی بی ام
 

*علی رغم اینکه ما در مدارس روی مسائل دینی تاکید 
زیادی داریم پس به چه علت جوانان و نوجوانان، امروزه 

اعتقادات دینی کم رنگ تری دارند؟
ــر  ــه د ــتند ک ــی از آن هس ــه حاک ــم ک ــی داری ــری: روایات طاه
آخرالزمــان گناهــان جدیدــی بــه وجــود می آینــد کــه برنامه ریــزی 

ــای  ــان فضاه ــت و گناه ــخت اس ــیار س ــا بس ــا آن ه ــه ب و مقابل
ــا  ــاد. م ــرار د ــن دســته ق ــر ای ــوان د ــی می ت ــه نوع مجــازی را ب
اگــر خودمــان را جــای جوانــان امــروزی بگذاریــم خواهیــم دیــد به 

ــدیم. ــیب ها می ش ــن آس ــار ای ــم گرفت ــا ه ــاد م ــال زی احتم
بنظـر مـن نظارتی کـه بر فضـای مجـازی هسـت کافی نیسـت و 
تقریبـا کاربران در حالـت رهایی قـرار دارند اما افزایـش نظارت باید 
بـه معنـای ایجـاد محدودیـت نباشـد بلکـه بـه زبان های امـروزی 

مسـلط باشـیم و بتوانیـم بـا ایجـاد محتوا بر دشـمنان غلبـه کنیم.

ــد در کاهــش  ــه می توانن *مطالعــات اجتماعــی چگون
آســیب های فضاهــای مجــازی ایفــای نقــش کننــد؟

عباسـی: مردـم باید درمـورد هر مسـئله ای که پیش می آیـد آگاهی 
پیدـا کننـد زیـرا علت بـروز مشـکالت فـراوان دـر حـوزه فضاهای 
مجـازی بخاطـر ناآگاهـی اسـت. کارشناسـان اجتماعی باید سـعی 
کننـد مطالعـات خـود را بروزتـر کنند و توسـط رسـانه ها مردـم را از 

آسـیب های موجـود دـر این فضاهـا اگاه سـازند.
بنظـر می رسـد اگـر نهضتـی مردمی بـه وجـود بیاید و همه دسـت 
بـه دسـت هـم دهنـد دـر برابـر آسـیب های فضاهـای اجتماعـی 
می توانیـم پیـروز شـویم. همچنیـن نقـش خانواده هـا را دـر حـوزه 
امـروزه  کـرد.  انـکار  نمی تـوان  مجـازی  فضاهـای  آسـیب های 
خانم هـای خانه دـار نیز جزو اقشـاری هسـتند که با فضـای مجازی 
بیش تـر دـر ارتباط اند پس از آسـیب های موجـود در آن نیـز آگاهی 
کافـی دارنـد و می تواننـد هـم برای خـود و هم بـرای خانواده شـان 
مطالعـات  مختلـف  حوزه هـای  کارشناسـان  شـوند.  واقـع  مفیـد 
اجتماعـی باید در تحقیقات و نیز راهکارهای پیشـنهادی خود سـهم 

بزرگـی بـرای خانواده هـا قائل شـوند.

ضرورت تولید محتوای فرهنگی/ 
جوانان حق دارند دچار آسیب شوند

بهنام عبداللهی
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حفــر چاه هــای غیرمجــاز و مصــرف 
زیرزمینــی  آب هــای  بی رویــه 
بحــران  ادامــه  اصلــی  عوامــل  از 
زیســت محیطی دریاچــه ارومیــه بــه 
شــمار می رونــد درحالی کــه اثبــات 
علمــی ایــن موضــوع هنــوز محــل 

اســت.  بحــث 

نزدیــک بــه ســه دهــه از بحــران خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه 
ــتفاده  ــل اس ــه دلی ــذر ب ــن رهگ ــر ای ــه د ــی ک ــذرد بحران می گ
بی رویــه از آب هــای زیرزمینــی، حفــر چاه هــای غیرمجــاز، کاهــش 
نــزوالت آســمانی و بی تدبیــری دــر مدیریــت منابــع آبــی هرســال 

دامنــه آن وســیع تر می شــود.
ــر  ــی و غی ــد کارشناس ــای متعد ــه اظهارنظره ــه ده ــن س ــر ای د
کارشناســی از علــل و عوامــل بــروز ایــن بحــران دــر رســانه های 
ــای  ــا آب ه ــن اظهارنظره ــتر ای ــر بیش ــده و د ــد منتشرش متعد
زیرزمینــی و چاه هــای غیرمجــاز یکــی از عوامــل اصلــی بــه وجــود 

ــاد شــده اســت. ــن بحــران قلمد ــن ای آمد
ــر  ــی د ــات زمین شناس ــج مطالع ــا نتای ــر ام ــال های اخی ــر س د
ــای  ــن چاه ه ــد بی ــان می ده ــه نش ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری حوض
غیرمجــاز، آب هــای زیرزمینــی و بحــران دریاچــه ارومیــه ارتبــاط 
چندانــی به جــز دــر دــو دشــت کهریــز ارومیــه و دشــت شــیرامین 

آذربایجــان شــرقی وجــود ندــارد.

lیک عالمت سوال
یعنــی هرچقدــر تعدــاد چاه هــای غیرمجــاز زیادــی دــر ایــن حوضه 
ــایر مناطــق  ــر س ــر د ــر مناطــق فوق الذک ــز د ــه ج ــود ب ــر ش حف

دریاچــه ارومیــه ارتبــاط مســتقیمی بین ایــن امــر و تشــدید بحران 
ــه از آب هــای  ــا اســتفاده بی روی ــارد. ام ــه وجــود ند دریاچــه ارومی
زیرزمینــی به خصــوص دــر حواشــی رودخانه هــا کــه منبــع 
اصلــی تغذیــه دریاچــه هســتند نیــز موجــب کاهــش آب ورودــی 

ــود. ــی می ش ــاالب بین الملل ــن ت ــران ای ــد بح ــه رون و ادام
نتایــج اولیــه مطالعــات زمین شناســی دــر ایــن حوضــه مشــخص 
ــه  ــای دریاچ ــی بخش ه ــن تمام ــی بی ــر ارتباط ــت اگ ــه اس کرد
ــی  ــع آب ــد مناب ــود داشــت بای ــای غیرمجــاز وج ــا چاه ه ــه ب ارومی
ــاهد  ــا ش ــه تنه ــت ک ــی اس ــر حال ــن د ــد ای ــور بودن ــا ش چاه ه

ــه هســتیم. ــر مناطــق شــمالی دریاچ هجــوم آب شــور د
امـا درعین حـال افزایـش حفـر چاه هـای غیرمجـاز و نیـز اسـتفاده 
بی رویـه از آب هـای زیرزمینـی موجـب کاهـش ذخایـر و منابع آبی 
شـده و دـر نتیجـه میـزان ورود آب بـه دریاچـه نیز کاهـش یافته و 

شـاهد ادامه و تشـدید رونـد بحرانـی آن خواهیـم بود.
ــش  ــان کاه ــاد کارشناس ــه اعتق ــت ب ــرا نیس ــام ماج ــن تم ــا ای ام
ذخایــر آب هــای زیرزمینــی و افزایــش تعدــاد چاه هــای غیرمجــاز 
ــه  ــه ارومی ــود دریاچ ــت خ ــر از وضعی ــی  مهم ت ــب بحران به مرات
ــری از مصــرف  ــه جلوگی ــی ب ــه بی توجه ــه ادام اســت به طوری ک
بی رویــه آب هــای زیرزمینــی و حفــر چاه هــای غیرمجــاز موجــب 

ــود. ــن می ش ــی و فرونشســت زمی ــر آب کاهــش ذخای
ــران  ــوع بح ــه از وق ــه ده ــه س ــک ب ــت نزدی ــا گذش ــوز ب هن
خشک ســالی دریاچــه ارومیــه آمارهــای رســمی و دقیقــی از 
ــه  ــز دریاچ ــه آبری ــر حوض ــاز د ــای غیرمج ــر چاه ه ــزان حف می

ــارد. ــود ند ــه وج ارومی
ــی  ــان غرب ــه ای آذربایج ــازمان آب منطق ــالم س ــاس اع ــر اس ب
ــت های  ــت برداش ــه عل ــی ب ــای زیرزمین ــود آب ه ــع موج مناب
ــرو شــده کــه نه تنهــا  ــا مشــکل جدــی روب غیرمجــاز و بی رویــه ب
ــه  ــرای دریاچ ــی را ب ــالت جد ــه معض ــت بلک ــت پذیر نیس برگش

ارومیــه ایجــاد و ایــن موضــوع ضــرورت برخــورد بــا برداشــت های 
ــه اســت. ــان کرد ــع را دوچند ــن مناب غیرمجــاز از ای

 
ــه  ــر در بحــران دریاچــه ارومی lچاه هــای آب بی تأثی

نیستند
ــر  ــی د ــان غرب ــت آذربایج ــاره کل محیط زیس ــی اد ــاون فن مع
خصــوص نقــش چاه هــای مجــاز و غیرمجــاز و مصــرف بی رویــه 
آب هــای زیرزمینــی دــر بــه وجــود آمدــن و ادامــه بحــران دریاچــه 
ــاط  ــه ارتب ــات صــورت گرفت ــر اســاس مطالع ــد: ب ــه می گوی ارومی
ــز  ــاز و نی ــاز و غیرمج ــای مج ــن چاه ه ــی بی ــوی و زیاد ــی ق خیل

ــارد. ــه وجــود ند ــی و بحــران دریاچــه ارومی آب هــای زیرزمین
کارشــناس  به عنــوان  اینکــه  بیــان  بــا  جبــاری  حجــت 
ــی  ــای زیرزمین ــه از آب ه ــتفاده بی روی ــم اس ــت معتقد محیط زیس
ــران  ــر بح ــر د ــاز بی تأثی ــاز و غیرمج ــای مج ــود چاه ه ــز وج و نی
ــوان  ــه به عن ــد: رودخان ــتند می افزای ــه نیس ــدن دریاچ ــک ش خش
مهم تریــن منبــع آبــی تأمین کنندــه آب دریاچــه ارومیــه بــه شــمار 
مــی رود و دــر ایــن راســتا حفــر چــاه غیرمجــاز و اســتفاده بی رویــه 
ــی و  ــر آب ــع، ذخای ــش مناب ــب کاه ــی موج ــای زیرزمین از آب ه

ــود. ــه می ش ــه ارومی ــه دریاچ ــزان ورود آب ب ــش می کاه
وی ادامــه مــی دهد: بیــان میــزان تاثیــر پذیــری دریاچــه ارومیه از 
چــاه هــای غیرمجــاز و آب هــای زیرزمینــی کمــی پیچیدــه اســت، 
مطالعــات زمیــن شناســی صــورت گرفتــه دــر این زمینه مشــخص 
یکــی از دالیلــی کــه عنــوان مــی شــود ارتبــاط چندانــی بــا چــاه 
هــای غیرمجــاز و بحــران دریاچــه ارومیــه وجــود ندــارد این اســت 
کــه اگــر ایــن عوامــل تاثیــر گــذار بــود بایــد دــر حــال حاضــر آب 
چــاه هــای غیرمجــاز حفــر شــده شــور بودکردــه اســت بــه جــز 
بخــش دشــت کهریــز ارومیــه و دشــت شــیرامین عجــب شــیر در 
آذربایجــان شــرقی ارتباطــی بیــن چــاه هــای غیرمجــاز و آب های 

کنکاشی درپرونده بحران دریاچه ارومیه؛چاه های آب متهم هستند یامجرم؟

سکینه اسمی
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جامعــه ایـــران

زیرزمینــی بــا بحــران دریاچــه ارومیــه وجــود ندــارد.
جبــاری می گویــد: ولــی درعین حــال مصــرف بی رویــه از 
آب هــای زیرزمینــی و حفــر چاه هــای غیرمجــاز دــر ادامــه 
ــی  ــع آب ــر نیســت اگــر مناب ــه بی تأثی ــد بحــران دریاچــه ارومی رون
موجــود دــر اســتان مدیریــت نشــود دــر آیندــه شــاهد بحران هــای 
ــز  ــی و نی ــای زیرزمین ــر آب ه ــش ذخای ــه کاه ــری ازجمل جدی ت

ــود. ــم ب ــن خواهی ــت زمی فرونشس
معـاون فنـی محیط زیسـت آذربایجـان غربـی می افزایـد: یکـی از 
دالیلـی که عنـوان می شـود ارتبـاط چندانی بـا چاه هـای غیرمجاز 
و بحـران دریاچـه ارومیه وجـود ندارد این اسـت که اگـر این عوامل 
تأثیرگـذار بـود باید در حـال حاضـر آب چاه های غیرمجاز حفرشـده 
شـور بـود این دـر حالی اسـت کـه هم اکنـون بررسـی های صورت 
گرفتـه نشـان می دهـد به جـز چنـد بخـش جزئـی آب چاه هـای 

حوضـه دریاچـه ارومیـه چندان مشـکل شـوری ندارند.
 

lاحتمــال فرونشســت زمیــن در ســه دشــت مهــم 
ــی آذربایجــان غرب

ــی  ــای زیرزمین ــه از آب ه ــرف بی روی ــی مص ــت: ول ــاری گف جب
و حفــر چاه هــای غیرمجــاز دــر حوضــه دریاچــه ارومیــه 
ــن آب  ــی تأمی ــع اصل ــی از مناب ــا یک ــه رودخانه ه ــت ک ازاین جه
ــتفاده  ــب اس ــاز موج ــای غیرمج ــر چاه ه ــتند و حف ــه هس دریاچ
بی رویــه از آب هــای زیرزمینــی و ذخایــر موجــود منابــع آبــی شــده 
و درنتیجــه کاهــش ورود آب موردنیــاز بــه دریاچــه می شــود تأثیــر 

ــارد. ــاالب مهــم کشــور د ــن ت ــه ای ــر آیند زیادــی ب
آذربایجــان غربــی می گویــد:  فنــی محیط زیســت  معــاون 
همچنیــن اســتفاده بی رویــه از آب هــای زیرزمینــی موجــب 
ــه شــده و  ــه ارومی ــای حوضــه دریاچ ــراز چاه ه کاهــش ســطح ت
ــرب و  ــه و آب ش ــدت کاهش یافت ــا به ش ــر چاه ه ــت آب د کیفی

ــود. ــه می ش ــی مواج ــکل جد ــا مش ــز ب ــتان نی ــاورزی اس کش
ــی و  ــع آب ــش مناب ــد و کاه ــن رون ــه ای ــاری ادام ــه جب ــه گفت ب
ــر ضمــن ایجــاد بحــران  ــر ســال های اخی ــی د آب هــای زیرزمین
فرونشســت دــر منطقــه باعــث مســدود شــدن حفره هــای 
ــر  ــن ام ــوع ای ــر صــورت وق ــه د ــی می شــود ک ــای زیرزمین آب ه
ــای  ــر حفره ه ــیم دیگ ــم باش ــی ه ــای اله ــاهد بارش ه ــر ش اگ

ــود. ــد ب ــره آب نخواه ــرای ذخی ــی ب زیرزمین
وی بـا بیـان اینکه بر اسـاس برخـی آمارهـای اعالمی بیـش از 4۵ 
هزار حلقـه چاه مجـاز و نیز 4۵ هـزار حلقه چاه غیرمجـاز در حوضه 
آبریـز دریاچـه ارومیـه وجـود دـارد می افزایـد: هرچنـد برخـی آمار 
چاه هـای حوضـه دریاچـه ارومیـه را بیـش از ایـن ارقام نیـز عنوان 
می کننـد که نشـان می دهـد اگر منابـع آبـی مدیریت نشـود نه تنها 
دریاچـه ارومیـه بلکه منطقه با مشـکل شـدید بی آبی و فرونشسـت 

زمیـن دـر سـال های آتـی مواجه می شـود.
 

lچاه هــای غیرمجــاز عامــل تشــدید بحــران شــمال 
ــت ــه ارومیه اس دریاچ

معــاون امــور معدنی ســازمان صنعــت، معدــن و تجــارت آذربایجان 

غربــی و نمایندــه ســازمان زمین شناســی کشــور دــر اســتان نیــز 
ــه  ــه ارومی ــران دریاچ ــر بح ــذار ب ــل تأثیرگ ــوص عوام ــر خص د
از جملــه چاه هــای غیرمجــاز و اســتفاده بی رویــه از آب هــای 
زیرزمینــی از دیدــگاه مطالعــات زمین شناســی می گویــد: بــر 
اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه زمین شناســی طــی ســال های 
اخیــر دــر حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه تنهــا ارتبــاط بیــن بحران 
بــه وجــود آمدــه دــر ایــن تــاالب و چاه هــای غیرمجــاز دــر شــمال 

دریاچــه و منطقــه آذرشــهر وجــود دــارد.
عبدالحمیــد ســرتیپی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس آمــار اعالمــی از 
ســوی منابــع مرتبــط بــه بحــران دریاچــه ارومیــه ۲4 هــزار حلقــه 
ــارد  ــود د ــه وج ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــر حوض ــق د ــاه عمی چ
ــه  ــران دریاچ ــن بح ــی بی ــی زیاد ــاط خیل ــر ارتب ــد: اگ می افزای
ــه  ــای حوض ــی بخش ه ــر تمام ــاز د ــای غیرمج ــه و چاه ه ارومی
آبریــز وجــود داشــت بایــد دــر حــال حاضــر شــاهد هجوم آب شــور 

ــم. ــا بودی ــه چاه ه ــه ب ــه ارومی دریاچ
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــر حال ــن د ــد: ای ــه می ده وی ادام
ــاط  ــن ارتب ــاهد ای ــه ش ــورت گرفت ــی های ص ــات و بررس مطالع
ــژه دــر دشــت  ــز به وی ــه و نی دــر بخــش شــمال دریاچــه ارومی
کهریــز ارومیــه و منطقــه آذرشــهر از اســتان آذربایجــان شــرقی 

ــتیم. هس
ســرتیپی بــا بیــان اینکــه مطالعــات زمین شناســی صــورت گرفتــه 
دــر ایــن حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه هنــوز تکمیــل و نتایــج آن 
نهایــی نشــده اســت ادامــه می دهــد: تاکنــون مطالعــات ژئوفیزیک 
به خصــوص مطالعــات ژئوفیزیــک هوایــی و نیــز مطالعات ســاختار 
ــه  ــه انجام گرفت ــه ارومی ــز دریاچ ــه آبری ــر حوض ــی د زمین شناس
ــات  ــن مطالع ــه ای ــج اولی ــارد کــه نتای ــه د ــات ادام ــوز مطالع و هن
ــه از  ــاط بیــن چاه هــای غیرمجــاز و اســتفاده بی روی حاکــی از ارتب
آب هــای زیرزمینــی و بحــران دریاچــه ارومیــه دــر منطقــه شــمال 

ــت. ــده اس ــه ثابت ش دریاچ
 

ــر  ــا خط ــوی ب ــلماس و خ ــه، س ــت های ارومی lدش
فرونشســت زمیــن مواجــه هســتند

ــی  ــان غرب ــر آذربایج ــور د ــی کش ــازمان زمین شناس ــه س نمایند
ــه از  ــتفاده بی روی ــاز و اس ــای غیرمج ــر چاه ه ــا حف ــد: ب می گوی

ــمت  ــه س ــور ب ــای ش ــوم آب ه ــاهد هج ــی ش ــای زیرزمین آب ه
چاه هــا هســتیم کــه اگــر مدیریــت نشــود دــر آیندــه نزدیــک بایــد 
شــاهد ایجــاد شــوره زارها دــر منطقــه و بحران هــای دیگــری دــر 

ایــن راســتا باشــیم.
ســرتیپی بــا تأکیــد بــر اینکــه حفــر چاه هــای غیرمجــاز و اســتفاده 
ــه  ــز دریاچ ــر حوضــه آبری ــه د ــی چ ــای زیرزمین ــه از آب ه بی روی
ارومیــه و چــه دــر منطقــه نگران کنندــه بودــه و زمینه ســاز 
ازجملــه فرونشســت زمیــن می شــود  زیادــی  بحران هــای 
می گویــد: هم اکنــون دشــت های ارومیــه، خــوی و به ویــژه 
ســلماس بــا احتمــال فرونشســت مواجــه هســتند و اگــر منابــع آبی 
ایــن مناطــق مدیریــت نشــود نه تنهــا بــا خطــر فرونشســت زمیــن 
مواجــه می شــویم بلکــه آبخوان هــا از بیــن رفتــه و دیگــر منبعــی 

ــم داشــت. ــره آب نخواهی ــرای ذخی ب
ــا  ــز ب ــورای اســالمی نی ــس ش ــر مجل ــه د ــم ارومی ــه مرد نمایند
تأییــد و بیــان نظــرات مشــابه معــاون فنی محیط زیســت اســتان و 
نمایندــه زمین شناســی دــر آذربایجــان غربــی می گویــد: اهمیــت 
ــر چاه هــای غیرمجــاز دــر  ــز حف ــی و نی و ارزش آب هــای زیرزمین

اســتان و منطقــه کمتــر از بحــران دریاچــه ارومیــه نیســت.
هادــی بهادــری ادامــه می دهــد: هرچنــد بــر اســاس مطالعــات 
ــران  ــاز و بح ــای غیرمج ــن چاه ه ــاط بی ــه ارتب ــورت گرفت ص
ــه  ــز ارومی ــه دشــت کهری ــه تنهــا دــر دــو منطق دریاچــه ارومی
ــی ثابــت شــده  و دشــت شــیرامین دــر اســتان آذربایجــان غرب
ــی تأمین کنندــه آب دریاچــه  ــع اصل ــا رودخانه هــا مناب اســت ام
ــی  ــای زیرزمین ــه از آب ه ــتفاده بی روی ــه اس ــتند ک ــه هس ارومی
ــب  ــه موج ــی رودخان ــر حواش ــاز د ــای غیرمج ــر چاه ه و حف
کاهــش میــزان آب ورودــی بــه دریاچــه و ادامــه رونــد بحرانــی 

می شــود. آن 
ــه  ــر دریاچ ــه د ــود آمد ــه وج ــه بحــران ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ارومیــه بــا تخصیــص اعتبــار و اجــرای طرح هــای مدیریــت منابــع 
آبــی شــاید قابل کنتــرل بودــه و امیــد بــه احیــای دریاچــه وجــود 
دــارد می گویــد: امــا اگــر بــا وجــود بحــران کاهــش شــدید منابــع 
ــیم  ــاز باش ــای غیرمج ــر چاه ه ــی حف ــر پ ــی د ــای زیرزمین آب ه
ــرای  ــی ب ــچ امکان ــر هی ــن دیگ ــت زمی ــر فرونشس ــن خط ضم

ــد داشــت. ــود نخواه ــی وج ــای زیرزمین ــر آب ه ــای ذخای احی
بهادــری گفــت: هرچقدــر هــم ازنظــر مطالعاتی ثابــت شــود ارتباط 
زیادــی بیــن چاه هــای غیرمجــاز و بحــران دریاچــه ارومیــه وجــود 
ندــارد، معتقدــم تأثیــر زیادــی بیــن ایــن دــو وجــود دــارد چراکــه 
حفــر چاه هــای غیرمجــاز و اســتفاده بی رویــه از آب هــای 
ــالی  ــی و بحــران خشک س ــر آب ــی موجــب کاهــش ذخای زیرزمین

ــود. ــه می ش ــر منطق د
ــد  ــت کن ــی ثاب ــات زمین شناس ــم مطالع ــر ه ــرروی هرچقد به ه
چاه هــای غیرمجــاز تأثیــر چندانــی دــر بــه وجــود آمدــن بحــران 
ــدید  ــران ش ــا بح ــت ب ــته اس ــا نداش ــته ی ــه داش ــه ارومی دریاچ
ــتیم  ــه هس ــه مواج ــر منطق ــی د ــر آب ــش ذخای ــی و کاه کم آب
ــه بحــران غیرقابل جبــران  کــه اگــر مدیریــت نشــود دــر آیندــه ب

ــود. ــر می ش ــری منج دیگ
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وعده هــای واهــی مســئوالن دربــاره 
احیــای  مــاده ای   9 طــرح  اجــرای 
تمامــی  گویــی  زاینــده رود  حوضــه 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــدارد و ای ن
ــدی  ــرای 70 درص ــای اج ــود ادع وج
لب تشــنه  زاینــده رود  طــرح،  ایــن 

می زنــد.  پرپــر 

داســتان تمدــن اصفهــان کوتــاه و غریــب اســت، قصــه طبیعتــی 
ــد  ــت و خداون ــاب می خواس ــا پای ــمه ت ــش را از سرچش ــه فرزند ک
ــد کــه از  ــه ای آفری ــش رحــم کــرد و رودخان ــر دــل مهربان ــز ب نی
کوهســارهای بلنــد تــا دــل کویــر را زندگــی بخشــید، رودخانــه ای 
ــر  ــازه ای موث ــه اند ــه ب ــن منطق ــی ای ــل آب و هوای ــر تعدی ــه د ک
بــود کــه تمدنــی بشــری دــر کنــار آن شــکل گرفــت و بــه پــاس 
زندگــی کــه بــه انســان ها بخشــید نامــش را »زندــه رود« نهادنــد.
ــش  ــود ناب ــا از وج ــر انته ــر د ــان کوی ــان مهرب ــه مردم رودخان
تاالبــی آفریــد تــا دــر تعدیــل هــوا و زیســت بــوم و محیط زیســت 
ــزی   ــا برنامه ری ــز ب ــان نی ــد و آدمی ــر باش ــان ها موث ــی انس زندگ
ــا  ــه آنه ــه ب ــه رودخان ــات بخشــی ک ــع حی ــرای اســتفاده از مای ب
اهدــاء می کــرد قرن هــا دــر کنــار آن بدــون هیــچ گونــه مشــکلی 
زندگــی کردنــد، تــا اینکــه آدمیانــی چــون مــا آمدند و بــا اتــکاء بر 
علــم ناچیــز خــود و بــا پشــت پــا زدــن بــه تجربــه گذشــتگان، خط 

بطــالن بــر رودخانــه همیشــه زندــه کویــر کشــیدند.
ایــن بــار انســان ها دســت طبیعــت را از تصمیم گیــری بــرای خــود 
کوتــاه کردنــد، طبیعتــی کــه بــرای کوهســارهای بلنــِد سرچشــمه 
زایندــه رود، درخــت نخواســته بــود امــا انســان  هــا بــا اجبــار دســت 
ــود  ــری خ ــا بی تدبی ــا ب ــه تنه ــا ن ــد ت ــت زدن ــش درخ ــه آفرین ب
رودخانــه ای را خشــک کننــد بلکــه درختــان بی گنــاه نیــز پــس از 

چندســال زندگــی کوتــاه غریبانــه دــر فــراز کــوه بمیرنــد.
ــام  ــه ن ــری، انســان ها راهــی ب ــس از ســال ها بی تدبی ســرانجام پ
ــر  ــران بخشــی از کوتاه هــای خــود د ــرای جب ــه ای ب طــرح ۹ ماد
قبــال حوضــه آبریــز  زایندــه رود پیدــا کردنــد امــا دــل زایندــه رود 
ــر از  ــان کوی ــه مهرب ــری اســت و رودخان ــان کوی ــان همچن مهرب

ــد. ــر می زن ــنگی پرپ تش
رودخانــه ای کــه بــا مهربانــی عامــل آفریدــن تمدــن بشــری بوده 
اســت ایــن روزهــا وضعیــت اســفناکی دــارد و بــا مــرگ دســت و 
پنجــه نــرم می کنــد و ادامــه ایــن وضعیــت شــاید تمدــن اصفهــان 

را نیــز بــا خــود بــه قعــر تاریــخ ببــرد.

ــرف  ــرز ح ــد و م ــاده ای از ح ــرح 9 م ــرای ط lاج
ــت ــه اس ــر نرفت فرات

عجیــب اینکــه اســتاندار اصفهــان بــه تازگــی ادعــا کردــه اســت 
کــه ۷۰ درصــد طــرح ۹ مادــه ای دــر ارتبــاط بــا زایندــه رود اجرایی 
ــالت مرکــزی  ــه ف ــا رودخان ــن تنه ــت ای ــا وضعی شــده اســت ام
ــرف  ــرز ح ــد و م ــوز از ح ــرح هن ــن ط ــرای ای ــد اج نشــان می ده

فراتــر نرفتــه اســت.
رســول زرگرپــور دربــاره آخریــن وضعیــت طــرح ۹ مادــه ای حوضه 
آبریــز می گویــد: اجــرای دــو طــرح از ایــن مصوبــه ســرعت خوبــی 
ــل  ــی دلی ــکالت اجتماع ــی از مش ــود برخ ــال وج ــارد و احتم ند
اصلــی آن اســت کــه امیدواریــم دــر دولــت دوازدهــم اجــرای ایــن 

دــو بنــد نیــز بــا ســرعت پیشــروی داشــته باشــد.
ــی  ــه موارد ــاز را از جمل ــت های غیرمج ــری از برداش وی جلوگی
ــه  ــی رو ب ــا کند ــه ای ب ــرح ۹ ماد ــرای ط ــر اج ــه د ــت ک دانس
ــا ورود شــورای امنیــت و  ــه ب ــح کــرد: البت پیشــرفت اســت، تصری
کمیســیون امنیــت ملــی بــه ایــن  طــرح بــه نتایــج خوبــی دســت 
یافته ایــم و امــروز می تــوان گفــت ۷۰ درصــد از طــرح ۹ مادــه ای 

ــی شــده اســت. ــه رود اجرای ــز زایند حوضــه آبری

ــای  ــرح احی ــد ط ــع ۷۰ درص ــه واق ــر ب ــه اگ ــم اینک ــه مه نکت
ــام و  ــا ن ــی شــده اســت الزم اســت مســئوالن ب ــه رود اجرای زایند

ــد. ــخص کنن ــه را مش ــن مصوب ــی ای ــای اجرای ــان، بنده نش

lنگاهی به مصوبات طرح 9 ماده ای زاینده رود
مصوبــات طــرح ۹ مادــه ای زایندــه رود بــه شــکل بــه شــرح زیــر 

اســت:
بنــد نخســت: وزارت نیــرو مکلــف اســت نســبت بــه تاســیس واحد 

مدیریــت یکپارچــه حوضــه آبریــز زایندــه رود اقدــام کند.
بنــد دــوم: تشــکیل شــورای هماهنگــی حوضــه آبریــز زایندــه رود 
ــزد و  ــاری و ی ــان، چهارمحــال و بختی ــتانداران اصفه ــا حضوراس ب
معاونــان وزرای نیــرو، جهــاد کشــاورزی، صنعــت معدــن و تجــارت 
و نمایندــگان اصنــاف کشــاورزی؛ وزارت نیــرو مکلــف شــده اســت 
تــا درمدــت ســه مــاه نســبت بــه تشــکیل ایــن شــورا اقدــام کنــد.
ــان  ــا و صاحب ــهم آبه ه ــا، س ــزان حقابه ه ــن می ــوم: تعیی ــد س بن
ــه رود و  ــه زایند ــه زیســت محیطــی رودخان حــق اشــتراک و حقاب

ــرو. ــط وزارت نی ــی توس ــاالب گاوخون ت
بنــد چهــارم: ممنوعیــت بارگــذاری جدیــد بــر منابــع آب زایندــه رود 

تــا پیــش از تعییــن تکلیــف دــر ایــن حوضــه.
بنــد پنجــم: ســاماندهی برداشــت آب دــر اســتان هــای اصفهــان، 
یــزد و چهارمحــال و بختیــاری و جلوگیــری از برداشــت های 

ــاز. غیرمج
بنــد ششــم: فراهــم کردــن تســهیالت الزم بــرای تغییــر 
ــاری توســط وزارت جهــاد کشــاورزی دــر منطقــه. شــیوه های آبی
 بنــد هفتــم: تأســیس صندــوق تأمیــن خســارت خشکســالی دــر 
حوضــه آبریــز زایندــه رود؛ بــر اســاس ایــن بنــد مصــرف کنندــگان 
بخــش صنعــت کــه دــر زمــان خشکســالی بدــون کاهــش ســهم 
ــایر  ــود آب س ــارات کمب ــد خس ــد بای ــی کنن ــت م ــود آب دریاف خ

مصــرف کنندــگان حوضــه را پرداخــت کننــد.
ــا  ــان ب ــه اصفه ــانی ب ــل آبرس ــات تون ــد هشــتم: انجــام مطالع بن

ــرو. ــط وزارت نی ــرح گالب توس ــوان ط عن
بنــد نهــم: وزارت نیــرو بایــد دربــاره طــرح انتقــال آب بهشــت آبــاد 
ــت،  ــده اس ــی ش ــرب طراح ــن آب ش ــور تأمی ــه منظ ــا ب ــه تنه ک
بررســی دقیــق انجــام دادــه و ضمــن ارزیابــی زیســت محیطــی، 

ــه اجــرا دــر آورد. طــرح را ب
ــی  ــوارد اجرای ــن م ــن جاســت کــه کدامیــک از ای حــال ســوال ای
ــم و  ــده بدانی ــی ش ــوم را اجرای ــا س ــد اول ت ــر بن ــت، اگ ــده اس ش

اعتــراض مســئوالن محیــط زیســت دــر ارتبــاط بــا زیرپاگذاشــتن 
قانــون ســهم آبه ها )تعییــن شــده دــر بنــد دــوم( توســط مدیریــت 
ــم  ــاز ه ــم ب ــوش کنی ــه رود را فرام ــز زایند ــه آبری ــه حوض یکپارچ
نمی تــوان گفــت کــه ۷۰ درصــد از ایــن مصوبــات اجرایــی شــده 

اســت.

lطــرح بهشــت آباد و گالب، غوطــه ور در میــان 
ســراب وعده هــای مســئوالن 

ــش از  ــان ترین بخ ــه آس ــا س ــک ت ــات ی ــرای مصوب ــع اج درواق
ــر حوضــه  ــز د ــن نی ــش از ای ــه پی ــه ای اســت ک ــات ۹ ماد مصوب
ــکلی  ــی آن کار مش ــت و بازیاب ــده اس ــی می ش ــه رود اجرای زایند
نیســت امــا بــه طــور مثــال مصوبــات ۸ و ۹ بــه عنــوان مصوبــات 
تاثیرگــذار بــر حوضــه زایندــه رود هنــوز بــه مرحلــه اجــرا نزدیــک 
نیــز نشــده، ایــن دــر حالــی اســت کــه اســتاندار اصفهــان ســال 
گذشــته وعدــه دادــه بــود کــه تــا پایــان ســال ۹۵ بخشــی از طرح 
ــا  ــا طــرح بهشــت آباد و گالب تنه ــی شــود ام ــاد اجرای بهشــت آب
ــه ور  ــرو غوط ــئوالن وزارت نی ــای مس ــراب وعده ه ــان س ــر می د

ــت. اس
مدیــر کانــون خبــرگان کشــاورزی اســتان اصفهــان دــر ارتبــاط بــا 
میــزان اجرایــی شــدن هرکدــام از  بندهــای ایــن مصوبــه بــه مهــر 
می گویــد: شــورای هماهنگــی زایندــه رود بــه ریاســت وزیــر نیــرو و 
عضویت معاونیــن وزرای نیــرو، جهادکشــاورزی، وزیر کشــور، وزیر 
صنعــت معدن تجــارت، ســازمان محیــط زیســت و ســازمان برنامه 
ــزد، چهارمحــال و  ــان ی ــتان های اصفه ــتانداران اس و بودجــه واس
نمایندــگان نظــام صنفــی کشــاوزی اســتان های اصفهــان و چهــار 
محــال تشــکیل شــد و هــر چنــد مدــت نیــز جلســه ای را تشــکیل 

مــی دهــد گرچــه بــه شــکل منظــم و ماهیانــه نیســت.
اســفندیار امینــی بــا بیــان اینکــه قــرار اســت دربــاره تمــام مســایل 
مربــوط بــه حوضــه زایندــه رود دــر ایــن شــورا تصمیم گیــری شــود 
کــه البتــه دربــاره تمــام موضوعــات ایــن امــر اجرایــی نمی شــود، 
افــزود: بنــد دیگــری از ایــن مصوبــه دــر ارتبــاط بــا جلوگیــری از 
بارگــزاری جدیــد بــر منابــع آب حوضــه زایندــه رود اســت کــه بــه 
ــن حوضــه انجــام نشــده  ــر ای ــد د ــزاری جدی لحــاظ اســمی بارگ

اســت امــا دــر عمــل شــاهد موضــوع دیگــری هســتیم.
وی اضافــه کــرد: دــر اســتان مجــاور طرح هایــی ماننــد ســودرجان 
ــزاری  ــرح بارگ ــا ۳۳ ط ــه تنه ــع ن ــر واق ــود، د ــرا می ش ــوز اج هن
جدیــد دــر چهارمحــال متوقــف نشــده بلکــه بــه 4۲ مــورد افزایش 

وعده های واهی درباره طرح ۹ماده ای/زاینده رود لب تشنه پرپر می زند
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یافتــه اســت.
ــا  ــان ب ــرگان کشــاورزی اســتان اصفه ــون خب ــر کان مدی
ــد طــرح انتقــال  ــی مانن ــان اینکــه همچنیــن طرح های بی
ــت،  ــده اس ــف نش ــان متوق ــز، کاش ــن، نظن ــن - بروج ب
ــان ایجــاد  ــا زی گفــت: جدــای از درنظــر گرفتــن ســود ی
ــر  ــد ب ــزاری جدی ــود بارگ ــرح خ ــن ط ــل گالب ای تون
حوضــه زایندــه رود اســت و از نظــر کارشناســی صحیــح 

ــت. نیس

ــرای ســامان دهی بســتر  50l ســال زمــان ب
زاینــده رود نیــاز اســت

وی بــا بیــان اینکــه دــر ارتبــاط بــا بنــد دیگــری از مصوبه 
ــه،  ــتر رودخان ــامان دهی بس ــوع س ــا موض ــه ای ب ۹ ماد
ــده و  ــام ش ــاورزان انج ــط کش ــی توس ــر عملیات مختص
دولــت اعتبــاری دــر ایــن زمینــه اختصــاص نداده اســت، 
ابــراز داشــت: بــا ادامــه وضعیــت فعلــی ۵۰ ســال زمــان 
بــرای ســامان دهی بســتر رودخانــه زایندــه رود نیــاز اســت 
و حتــی اگــر ۱۰ بنــد بــه طــرح اضافــه شــود هیــچ گاه آبی 

بــه تــاالب گاوخونــی نخواهــد رســید.
ــص  ــا تخصی ــاط ب ــر ارتب ــه اینکــه د ــاره ب ــا اش ــی ب امین
اعتبــار توســط جهــاد کشــاورزی ایــن اعتبــارات کاهــش 
یافتــه اســت، بیــان داشــت: تشــکیل صندــوق خســارت 
بــرای حــق آبه هایــی کــه توســط وزارت نیــرو بــه 
دیگــران واگــذار شــده مصوبــه دیگــری اســت که شــاهد 

ــم. ــرای آن نبودی اج
ــت  ــاد مدیری ــد ایج ــا بن ــاط ب ــر ارتب ــرد: د ــه ک وی اضاف
یکپارچــه زایندــه رود نیــز تنهــا یــک نفــر بــه عنــوان مدیر 
انتخــاب شــده و هیــچ یکپارچگــی در ایــن حوضه شــاهد 
ــه نوعــی کــه دــر چهــار و محــال و اصفهــان  نیســتیم ب
همــان شــیوه و رونــد قبلــی دــر ارتبــاط بــا زایندــه رود دــر 

حــال اجرایــی شــدن اســت.
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــاورزان اس ــی کش ــام صنف ــر نظ مدی
ــیده و  ــه نرس ــه نتیج ــل گالب ب ــه تون ــه اینک ــاره ب اش
طــرح بهشــت آبــاد کــه قــرار بــود ظــرف دــو مــاه تعییــن 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــده اس ــف ش ــود متوق ــف ش تکلی
تعییــن تکلیــف حق آبه هــای کشــاورزان دــر طــول ســه 
مــاه موضــوع دیگــری اســت کــه دــر جلســه ســیزدهم 
شــورای عالــی آب مــورد تاکیــد قــرار گرفــت بدیــن معنــا 
کــه تونــل اول کوهرنــگ و رودخانــه مربــوط بــه حق آبــه 
دــاران اســت و تونــل دــوم، چشــمه لنــگان و خدنگســتان 
بــرای مصــارف آبــی اصفهــان و چهارمحــال و غیــره مورد 

اســتفاده قــرار گیــرد.
وی اضافــه کــرد: بــا ایــن وجــود هنــوز تکلیــف حــق آبــه 
دــاران و مشــترکان اصفهــان مشــخص نیســت و تقســیم 

آب هنــوز بــر اســاس حــق آبــه هــا انجــام نشــده اســت.

ــتاویزی  ــده رود دس ــاده ای زاین ــرح 9 م lط
ــئوالن ــت مس ــی در دس تبلیغات

ــه دســتاویزی دــر  گویــی طــرح ۹ مادــه ای زایندــه رود ب
ــه نوعــی کــه از  دســت مســئوالن مبدــل شــده اســت ب
ســه ســال پیــش تاکنــون هــر چنــد وقــت یکبــار خبــر از 
ــه اندــازه ای  ــن مســئله ب ــد، ای اجرایــی شــدن آن می دهن
لــوث شــده اســت کــه دیگــر بــرای کشــاورزان و مردــم 
دیــار نصــف جهــان قابــل بــاور نیســت و دــر ایــن میــان 
ادعــای اجــرای ۷۰ درصدــی ایــن مصوبــه واقعــا عجیب و 

ــد. ــه نظــر می رس ــی ب باورنکردن
ــر  ــم آرام آرام د ــه مرد ــود ک ــه ای ب آری؛ روزی رودخان
ــی نیســت  ــون زنده رود ــد و اکن ــم آمدن ــرد ه ــارش گ کن
تــا زندگانــی ببخشــد و ایــن تــرس دــر دــل ماســت کــه 
بــا ادامــه ایــن رونــد شــاید تمدــن اصفهــان نیــز دــر گــذر 

ــود. ــیخته ش ــم گس ــری از ه بی تدبی

ــم  ــد »ن ــان در س ــاز آبزی ــر مج ــد غی صی
رود« خطــر انقــراض برخــی از گونــه 
هــای ماهــی در ایــن ســد را افزایــش داده 

ــت. اس
صیــادان غیــر مجــاز ماهــی یکــی از 
معضــالت زیســت محیطــی در کشــور 
ــه  ــای دریاچ ــا در پهن ــتند و دام آن ه هس
هــا، رودهــا و هرجایــی کــه ماهــی بــرای 

ــت. ــده اس ــتردانده ش ــد، گس ــد باش صی

ایــن صیــد، اما دــر جایــی مثــل ســد »نــم رود« بیشــتر اثــرات منفی 
داشــته و خودنمایــی مــی کند.

ــر  ــه رود« د ــه »حبل ــی، روی روخان ــدی مخزن ــم رود« ، س ــد »ن س
حــوزه ســرزمینی اســتان تهــران و شهرســتان فیروزکــوه روســتای 
ــاز  ــال ۱۳۸4 آغ ــاث آن از س ــات احد ــه عملی ــت، ک ــله بن« اس »ُس

ــد. ش

lفاصلــه چنــد ســاعته تــا تهــران صیــد غیرمجــاز را 
ســاده کــرده اســت

حجــم ۱۳۹ میلیــون متــر مکعبــی ایــن ســد، ســبب شــده تــا زمینــه 
ــه برخــی از  ــق گفت ــان باشــد و طب ــرورش آبزی ــرای پ ای مناســب ب
کارشناســان، ماهــی قــزل آال، ســفید رودخانــه ای و زرد پــر دــر ایــن 

ســد مشــاهده مــی شــود.
کافــی اســت دــر وب »صیــد ماهــی دــر تهــران« را جســتجو کنیــد 
تــا بــا حجــم تبلیغــات ســودجویانی مواجــه شــوید کــه برای کســب 
درآمــد بیشــتر، گردشــگران را بــا وعدــه صیــد ماهــی، آن هــم زیــر 

گــوش پایتخــت جــذب کردــه و بــه »نــم رود« مــی برنــد.
یکــی از گردشــگران، دوســتدار محیــط زیســت، دــر خصــوص صید 
بــی رویــه ماهــی دــر ایــن ســد، بــه خبرنــگار مهــر گفــت: تقریبــا 
نیمــی از افرادــی کــه در اطــراف ایــن ســد و نیــز منابع پایین دســتی 
ــرای صیــد ماهــی  ــور ب ــا خــود چــوب و ت ــد، ب آب آن چادــر زدــه ان
آوردــه انــد، دــر حالــی کــه صیــد ماهــی، آن هــم دــر ایــن محــل، 

مــی توانــد بــه از بیــن رفتــن نســل آن هــا منجــر شــود.
ــد،  ــن س ــار ای ــح کن ــه اش، از صب ــا خانواد ــه ب ــد اســالمی، ک محم
ــا برخــی  ــد ب ــد، ادامــه دــاد: نبای مســتقر شــده و تفریــح مــی کردن
ــط زیســت وارد  ــه محی ــر ب ــران ناپذی ســودجویی هــا، صدمــات جب
کنیــم، ایــن ســد و مناظــر اطــراف آن، آن قدــر زیبــا اســت، کــه مــی 
توانــد بــه تنهایــی انگیزه ســفر بــه ایــن طبیعــت بکــر باشــد و نیازی 

بــه صیــد ماهــی نیســت.
ــا  ــاعته ت ــد س ــه چن ــود فاصل ــرد: وج ــه ک وی اضاف
ــه  ــده ک ــبب ش ــب، س ــوای مناس ــران و آب و ه ته
جمعیــت چندیــن میلیونــی پایتخــت، بــرای تفریــح 
ــی  ــی، برخ ــد، از طرف ــاب کنن ــه را انتخ ــن منطق ای
افــراد یــز از اســتان هــای ســمنان و نیــز مازندــران 
بــرای تفریــح بــه »نــم رود« مــی آینــد، آب و هوای 
خنــک و لــذت بخشــی دــارد، امــا متاســفانه برخــی 
ــاد  ــد و تعد ــری مــی کنن از گردشــگران، ماهــی گی

ــد آن هــا کــم، هــم نیســت. صی

lبرخی ها مجوز صید دارند
یــک کارشــناس محلــی محیــط زیســت، دــر 
ــار داشــت: برخــی  ــر اظه ــگار مه ــا خبرن ــو ب گفتگ
افــراد دــر تاریــخ هــای خاصــی مجــوز صیــد ماهــی 
دریافــت مــی کننــد، کــه مبلــغ اخــذ مجــوز حدــود 
۱۵ هــزار تومــان بــرای صیــد 4 الــی ۵ ماهــی و وزن 

دــر مجمــوع ۲ کیلوگــرم، آن هــم بــا »لنســر« )چــوب و چــرخ ماهی 
ــری( اســت. گی

ــراد  ــن اف ــه ای ــد، ک ــی آی ــش م ــفانه گاه پی ــرد: متاس ــه ک وی اضاف
بیــش از میــزان مجــاز صیــد مــی کننــد و ایــن مقدــار صیــد اضافــی، 
غیرمجــاز اســت و در صــورت مشــاهده توســط محیــط بانــان، تعداد 

صیــد اضافــی آن هــا پــس گرفتــه شــده و جریمــه خواهنــد شــد.
بنــا بــه گفتــه ایــن کارشــناس، برخــی دیگــر نیــز از تــور و دــام برای 
ــن  ــد، کــه ای ــد حجــم زیادــی از ماهــی هــا اســتفاده مــی کنن صی

اقدــام بــه طــور کلــی غیــر مجــاز و ممنــوع اســت.
وی گفــت: حتــی افرادــی کــه مجــوز صیــد ماهــی دارنــد نیــز حــق 
اســتفاده از تــور و یــا دــام را ندارنــد، بــه طــور کلــی اســتفاده از تــور 

دــر ایــن منطقــه غیــر مجــاز اســت.

lمعموال بعد از 2 روز 30 ماهی در هر تور صید می شوند
از طریــق  را  ایــن کارشــناس، روش ســوم صیــد غیرمجــاز 
گردشــگرانی دانســت کــه اصــوال، مجــوزی ندــارد و افــزود: نســل 
ماهــی »زرد پــر« دــر ایــن ســد بــه دلیــل حجــم صیــد غیرمجــاز در 

ــت. ــراض اس ــال انق ح
ــه  ــوص ب ــن خص ــر ای ــد، د ــهر ارجمن ــان ش ــط بان ــی از محی یک
ــال  ــر ح ــم د ــور دائ ــه ط ــن ب ــکاران م ــت: هم ــر گف ــگار مه خبرن
ــن ســد هســتند و از طرفــی نیروهــای  ــی دــر اطــراف ای گشــت زن
مردمــی را نیــز فعــال کردیــم، کــه بــه محــض مشــاهده صیــد دــر 

ــی شــود. ــام م ــه و ســریع اقد ــا اعــالم کرد ــه م ــه ب ــن منطق ای
ــر  ــد د ــه صی ــی رحمان ــزود: متاســفانه یکــی از روش هــای ب وی اف
ایــن منطقــه تــور انداختــن اســت، بــه طــوری کــه دــر ایــن روش، 
ــد، دــرون آب مســتقر  ــازک ســاخته شــده ان ــخ ن تورهایــی کــه از ن
مــی کننــد و خــود از محــل دــور مــی شــوند و ۲ روز بعــد بــاز مــی 
ــی  ــار م ــی گرفت ــد ماه ــود ۳۰ عد ــا حد ــر توره ــوال د ــد، معم گردن

ــوند. ش
ایــن محیط بــان اظهــار داشــت: مشــاهده تور و تشــخیص و کشــف 
آن بســیار ســخت اســت، چــرا کــه نــخ هــای نــازک آن دــرون آب 
ــود و  ــی ش ــتتار م ــته و اس ــرار داش ــرون آب ق ــر آن بی ــتند و س هس
یــک ســنگ روی آن مــی گذارنــد کــه بــه دــرون آب نلغــزد، امــا دــر 
بســیاری مواقــع ایــن تورهــا توســط محیــط بانــان کشــف می شــود.

بــه هرحــال، نقــش برداشــت بــی رویــه از آبزیــان ایــن ســد، نگرانی 
هایــی بــرای انقــراض نســل ماهــی هــا  بــه عنــوان یکــی از زیبایــی 
هــای ســد و جذابیــت هــای گردشــگری دــر پــی دــارد، تــا جایــی 
کــه اگــر بــه همیــن طریــق صیــد مجــاز و غیرمجــاز را ادامــه دهیم، 
ــوان  ــه عن ــم رود« ب ــر »ن ــی د ــود ماه ــا از وج ــان م ــاید فرزند ش

نسل کشی آبزیان در »نم رود«/
 وجود ماهی خاطره می شود

وحید 
محمدی یکتا
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ــر ایران فرهنگ و هن

شــاید خیلی هــا در ایــران و یــا حتــی در شــهر قــم از ایــن ماجــرا بــا خبــر نباشــند کــه مــا 
ــته ایم. ــم داش ــی ه ــهید اروپای ــدس، ش ــاع مق ــال های دف در س

قصــه ســینما رکــس آبــادان قصــه جنگــی اســت کــه امــان نــداده بــود بــه مــردم ســرزمینی 
کــه داغــدار عزیزتریــن افــراد خــود بــرای دیــدن یــک فیلــم در ســینمایی بــه نــام رکــس 

بودنــد.

اســتان قزویــن از دیربــاز تــا بــه امــروز، همــواره در حیطــه طنــز، ادیبــان و شــاعران طــراز 
اولــی داشــته کــه زهــرا افشــار یکــی از آنهاســت کــه بــا نوشــتن بخــش هــای طنــز برنامــه 

»خندوانــه« بــا ایــن گــروه همــکاری مــی کنــد.
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چالــش پیــش آمــده میــان اعضــای 
انجمــن هنرهــای تجســمی و مــوزه 
هنرهــای معاصــر اهــواز زیــر نظــر اداره 
ــس از دو  ــتان پ ــاد خوزس ــگ و ارش فرهن
ــرانجام  ــه س ــان ب ــوزه همچن ــری م ــس گی ــرای بازپ ــال ب س

ــت.  ــیده اس نرس

چالــش پیــش آمدــه میــان اعضــای انجمــن هنرهــای تجســمی 
ــگ و  ــاره فرهن ــر اد ــر نظ ــواز زی ــر اه ــای معاص ــوزه هنره و م
ــرانجام  ــه س ــان ب ــال همچن ــو س ــس از د ــتان پ ــاد خوزس ارش
نرســیده اســت. پــس از اینکــه مــوزه هنرهــای معاصــر بــه بخــش 
ــمی  ــای تجس ــن هنره ــای انجم ــد اعض ــذار ش ــی واگ خصوص
ــه  ــف و هنرمندان ــیوه های مختل ــه ش ــود را ب ــی خ ــتان نارضایت اس
ــراز کردند.شــهریور دــو ســال پیــش بــود کــه مدیــر کل وقــت  اب
ــذاری  ــاد واگ ــدن قرارد ــد ش ــالمی از منعق ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــه بخــش خصوصــی خبــر دــاد. مــوزه هنرهــای معاصــر اهــواز ب
ــن  ــه ای ــرد ک ــالم ک ــوص اع ــن خص ــر ای ــت د ــر کل وق مدی
واگــذاری مدیریتــی اســت و صاحبــان اصلــی دولــت و هنرمندــان 

ــتند. هس
وی گفتــه بــود که ایــن واگــذاری دــر راســتای نگهدــاری از فضای 
ــای  ــر فض ــه د ــت ک ــه نیس ــت و اینگون ــای آن اس ــوزه و ارتق م
ــند و  ــته باش ــی نداش ــان نقش ــا هنرمند ــکاری ه ــی و هم فرهنگ
دیدــگاه آنهــا دــر نظــر گرفتــه نشــود. ایــن اقدام بــه گردــش مالی 
هنرمندــان خوزســتان نیــز کمــک مــی کنــد بنابرایــن هنرمندــان 
ایــن اســتان بــا دقــت بیشــتری دــر موضــع گیــری هــا و حــرف 

زدــن هــا عمــل کننــد.
ــی آغــاز شــد کــه  داســتان مــوزه هنرهــای معاصــر اهــواز از زمان
بــا روی کار آمدــن دولــت یازدهــم قــرار شــد براســاس مصوبــات 
دولــت، مکان هــای فرهنگــی بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود. 
ایــن مســاله دــر اهــواز هــم بــا حضــور همایــون قنواتی در ســمت 
ــی  ــتان اجرای ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــاره کل فرهن ــت اد مدیری
ــت،  ــا برداشــتن هزینه هــای اضافــی از روی دــوش دول ــا ب شــد ت
ــه ســمت خصوصی شــدن  ــر ب ــی فرهنــگ و هن فعالیت هــای اهال

پیــش بــرود.
ــا بخــش خصوصــی  ــاد ب ــد قرارد ــان گفتن ــیاری از منتقد ــا بس ام
بیشــتر شــبیه یــک تفاهم نامــه میــان دــو فــرد محســوب می شــد 
تــا قراردادــی میــان یــک نهــاد دولتــی کــه مدیریــت یــک بنــای 
ــاد  ــس ارش ــت. رئی ــه اس ــذار کرد ــرد واگ ــک ف ــه ی ــی را ب عموم
اهــواز نیــز دــر خصــوص ایــن قراردــاد گفــت هزینــه ای بابــت این 

واگــذاری دریافــت نشــده اســت.
هنرمندــان امــا ســخنان و مواضــع مدیــر کل را نپذیرفتنــد و از نظــر 
کارشناســی ایــن رویــه را به نقــد کشــاندند. هنرمندــان دــر اقدامی 
ــتی  ــر روی کش ــی رود کارون ب ــاحل غرب ــر س ــی د ــبه اعتراض ش
ــاری از ۹۰  ــا آث ســوزیانا دــر ســه طبقــه، نمایشــگاهی حرفــه ای ب
ــوزه  ــارت م ــه عم ــود را ب ــی خ ــا نارضایت ــد ت ــا کردن ــد برپ هنرمن
ــی  ــت رود کارون یعن ــر آن دس ــا د ــه دقیق ــر ک ــای معاص هنره

ــارد، برســانند. ــرار د ســاحل شــرقی ق
همــه هنرمندــان هنرهــای تجســمی اســتان دــر اردــوگاه ســاحل 
غربــی کارون متفــق القــول بودنــد کــه ارشــاد اســتان باید مــوزه را 
بــه شــخصی واگــذار می کــرد کــه از خانوادــه هنرهــای تجســمی 
باشــد؛ امــا اردــوگاه دیگــر کــه دــر ســاحل شــرقی کارون اســت 
ــش  ــن بخ ــه بود ــر هم خانواد ــی ب ــی مبن ــچ قانون ــد هی می گوی

خصوصــی وجــود ندــارد.

lموزه باید دست هنرمندان باشد
ــود:  ــه ب ــن گفت ــد خوزســتانی پیــش از ای جــالل خراســانی هنرمن
ــات انجمــن  ــو ســال پیــش به صــورت رســمی انتخاب تابســتان د

هنرهــای تجســمی در محــل ادــاره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان تشــکیل شــد. اساســنامه جدیدــی توســط دولــت نوشــته و 
دســتورالعملی صادــر کــرد کــه انجمن های هنری تشــکیل شــوند 
و فعالیــت حرفــه ای خــود را ادامــه دهنــد. ایــن بــار نیــز انجمــن بــا 

ــد. ــاله روی کارآم ــه ای پنج س برنام
ــوزه هنرهــای  ــزی م ــرر شــد تمــام برنامه ری ــزود: مق خراســانی اف
ــز  ــوزه نی ــات م ــی انتصاب ــذار شــود و حت ــه انجمــن واگ معاصــر ب
ــوزه  ــذاری م ــر واگ ــان خب ــه ناگه ــد ک ــن باش ــورت انجم ــا مش ب
ــاد  ــن رخد ــان از ای ــد هنرمند ــبب ش ــواز س ــر اه ــای معاص هنره
دلگیــر شــوند و بــه ایــن حرکــت غیرتخصصــی اعتــراض کننــد.
ایــن هنرمنــد همچنیــن توضیــح دــاد: اگــر بــه دســتورالعمل دولت 
ــش  ــی بخ ــای فرهنگ ــه مکان ه ــم ک ــم، می بینی ــه کنی مراجع
خصوصــی کــه قــرار اســت واگــذاری دــر آن صــورت گیــرد بایــد از 
لحــاظ فنــی و تخصصــی مــورد تائیــد قــرار بگیــرد. متأســفانه پس 
از بررســی هنرمندــان می بینیــم کــه کارهــای غیرتخصصــی دــر 

مــوزه دــر حــال انجــام بــود.
خراســانی بابیــان اینکــه »آیــا اقتصــاد هنــر یعنــی پــول گرفتــن از 
هنرمندــان اســت؟«، گفــت: روشــی کــه ادــاره کل باهدــف اقتصاد 
ــانه و  ــر کارشناس ــیار غی ــرم بس ــه نظ ــود ب ــه ب ــر پیش گرفت هن

ناشــیانه اســت.
وی ادامــه دــاد: بــا توجــه بــه صحبت هــا و جلســاتی کــه داشــتیم، 
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه افــراد شــاخص می تواننــد مشــاور و 
کارشــناس خوبــی بــرای چگونگــی ادــاره  مــوزه هنرهــای معاصــر 
باشــند امــا کســانی کــه مســئول ادــاره مــوزه و واگــذاری آن بودند، 
از مشــورت ســر بــاز زدنــد و دــر ادبیات شــان هنرمندان خوزســتان 
را »ُغــر زن« معرفــی کردنــد کــه به صــورت غیرکارشناســی 

ــد. ــر می کنن اظهارنظ
ــون،  ــق قان ــرد: طب ــان ک ــن بی ــتانی همچنی ــد خوزس ــن هنرمن ای
ــذار  ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــکان دولت ــت م ــرار اس ــر ق اگ
ــد برعهدــه فردــی باشــد کــه از لحــاظ فنــی  شــود،   ادــاره آن بای
ــه  ــی ک ــت کس ــؤال اینجاس ــد. س ــد باش ــورد تأیی ــی م و تخصص
ــه  ــد کرد ــی تأیی ــه کس ــده را چ ــاب ش ــوزه انتخ ــاره م ــرای اد ب
ــه  ــرد قرارگرفت ــن ف ــار ای ــر اختی ــگان د ــاًل رای ــوزه کام ــت؟ م اس
ــرای استانداردســازی مــوزه انجــام بدهــد امــا  ــا هزینه هایــی را ب ت
ــری  ــکان هن ــک م ــاره ی ــر اد ــرد تخصصــی د ــن ف ــفانه ای متأس
ــا  ــد ب ــی می ش ــه وقت ــت ک ــن اس ــان ای ــراض هنرمند ــارد. اعت ند
ــرا  ــاد، چ ــن کار را انجــام د ــان ای ــان و کارشناس مشــورت هنرمند

بایــد این قدرغیرتخصصــی و شــتاب زده جلــو برویــم.

5l ماه تعلل
ــا تغییــر مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  پــس از مدتهــا و ب
اســتان، دــر اســفند ۹۵محمــد جورونــد طــی نشســت مطبوعاتــی 
کنگــره ملــی شــهر ملــک ملکــوت اظهــار کــرد: پــس از دــو ســال 
از واگــذاری مــوزه هنرهــای معاصــر اهــواز بــه بخــش خصوصــی، 

باالخــره موفــق بــه بــاز پــس گیــری آن شــدیم.
وی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه واگـذاری اماکـن فرهنگـی بـه بخـش 
خصوصـی قانـون اسـت و بحثی پیرامـون آن وجـود ندـارد تصریح 
کـرد: مشـکل واگـذاری مـوزه هنرهـای معاصر اهـواز این بـود که 
چندیـن میلیارد تومـان برای سـاخت این فضای فرهنگـی در مرکز 
شـهر اهـواز هزینـه شـد، امـا پـس از واگـذاری از فعالیت مقـرر در 

حـوزه هنرهـای تجسـمی دـور ماند.
جورونـد گفـت: طـی مصوبـه ای مقـرر شـد بـا توجـه بـه ادعـای 
مدیریـت مـوزه مبنـی بـر انجـام هزینه هایـی دـر مـوزه، نمایندـه 
حقوقـی ما و مدیریت موزه این ادعاها را بررسـی کنند و آن  دسـته از 
هزینه هایـی که مورد قبـول قانـون و نماینده حقوقی مـا خواهد بود 

را بـه او پرداخـت کنیـم و وی مـوزه را بـه ما تحویـل دهد.
باالخــره پــس از پیگیــری هــای فــراوان هنرمندــان اهــوازی دــر 
فروردیــن ۹۶ نشســتی بــا اســتاندار را ترتیــب دادنــد. اســتاندار دــر 
ــتان  ــان اس ــات هنرمند ــی از مطالب ــه یک ــت ک ــت گف ــن نشس ای
بازپــس گیــری مــوزه هنرهــای معاصــر اســتان اســت کــه ایــن امر 
بــه صــورت جدــی دــر دســت پیگیــری بودــه و بــا رعایــت انصاف 
ــال  ــر ح ــکان د ــن م ــی ای ــی متول ــش خصوص ــه بخ ــبت ب نس
حاضــر، بایــد ایــن مــکان هنری بــه جامعــه هنرمندــان بازگردــد. با 
واگــذاری برخــی مــکان هــا بــه بخــش خصوصــی موافق هســتیم 
امــا برخــی از مــکان هــا اعتبــار یــک اســتان محســوب شــده و بــه 
همیــن دلیــل عــزم جدــی را بــرای بازپــس گیــری مــوزه هنرهای 

معاصــر بــه کار گرفتــه ایــم.
بــه گــزارش مهــر، پنــج مــاه از خبــر تحویــل گرفتــن مــوزه توســط 
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی مــی گــذرد و همچنــان اتفاق 
جدیدــی رخ ندادــه و مــوزه همچنــان در دســت هنرمندان نیســت. 
ــر خصــوص  ــاره کل د ــل اد ــه تعل ــوازی نســبت ب ــان اه هنرمند
دریافــت مــوزه هنرهــای معاصــر گلــه دارنــد و خواســتار رســیدگی 
و نظــارت جدــی تــر از ســوی ادــاره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 

اســتان هســتند.

فرهنــگ و هنــر ایــران

بالتکلیفی هنرمندان و موزه هنرهای معاصر اهواز /تعلل ۵ ماهه ارشاد
قاسم منصور 
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

اگــر دــر گلــزار شــهدای علــی بــن جعفــر)ع( قــم قدــم بزنیــم 
و اســامی نوشــته شــده روی مــزار شــهدا را بخوانیــم چیزهــای 
عجیبــی می بینیــم از شــهدا و مجاهدــان عراقــی و افغانســتانی 

گرفتــه تــا شــهدای کــم ســن و ســال ایرانــی.
ــر)ع(  ــن جعف ــی ب ــهدای عل ــزار ش ــی گل ــر قســمت انتهای  د
ــه  ــه می شــود ک ــان ســایر شــهدا دید ــر می ــزار شــهیدی د م
بــر روی آن نوشــته شــده مجاهــد فرانســوی »شــهید کمــال 

ــل«. کورس
شــاید خیلی هــا دــر ایــران و یــا حتــی دــر شــهر قــم از ایــن 
ماجــرا بــا خبــر نباشــند کــه مــا دــر ســال های دفــاع مقدــس، 

شــهید اروپایــی هــم داشــته ایم.
ژروم ایمانوئــل کورســل، تنهــا شــهید اروپایــی دفــاع مقدــس 
متولــد فرانســه و شــهر پاریــس بــود و حــاال پــس از ۳۰ ســال 
ــاق  ــن اتف ــان پدــر باشــد؛ مشــابه ای ــرار اســت میزب دــوری ق
را قبــاًل ســراغ داشــته ایم و دــر برنامه هــای تلویزیونــی 
دیده ایــم. امــا ایــن بــار ســوژه مــا بســیار نادــر و خــاص اســت 

ــه دیگــری از آن را ســراغ نداشــته باشــیم. و شــاید نمون
خبرنــگاران و مســئولین ابتدــای ورودــی گلــزار شــهدای علــی 
بــن جعفــر)ع( بــه انتظــار ایســتاده اند تــا لحظــه وصــال پدــر و 
پســر را بــه تصویــر بکشــند و دــر قــاب دوربین هایشــان ثبــت 
کننــد، دختــر جوانــی بــا یــک دســته گل نزدیــک می شــود و 
ــوز پدــر شــهید نیامدــه اســت؟ می گفــت  از مــا می پرســد هن
دختــر شــهید هســتم و زمانــی کــه ایــن ماجــرا را شــنیدم بــا 
خودــم گفتــم بــه احتــرام ایــن پدــر شــهید بایــد خودــم را بــه 

اینجــا برســانم.
ســاعت از ۵ عصــر گذشــته بــود کــه یــک خودــروی ون دــر 
ورودــی گلــزار شــهدا ترمــز کــرد و عکاســان و مســئولین خود 
را بــه خودــرو رســاندند. پــس از اینکــه چنــد نفــری از خودــرو 
پیادــه شــدند پدــر شــهید مجاهــد فرانســوی هــم پاییــن آمــد 
و دختــر شــهید نزدیــک شــد و دســته های گل را بــه او هدیــه 
دــاد، همیــن وقــت بــود کــه مــارش نظامــی هــم نواخته شــد.
لحظــه زیبایــی بــود، اشــک دــر چشــمان پدــر شــهید حلقــه 
ــر  ــت ه ــر می داش ــش را ب ــختی قدم های ــه س ــود ب ــه ب زد
چنــد کــه جــای مادــر شــهید دــر ایــن مراســم خالــی بــود اما 
نامادریــش آمدــه بــود تــا بزرگــی و رشــادت فرزنــد شــوهرش 
را ببینــد، او هــم اشــک می ریخــت و دــر حالــی کــه دســتان 
همدیگــر را فشــرده بودنــد از بــرای دلدــاری؛ آهســته آهســته 

ــه ســمت مــزار شــهید. ــر می داشــتند ب قدــم ب
قبــل از آنکــه مــزار شــهید کمــال را بــه پدــرش نشــان دهنــد 
ابتدــا او را ســر مــزار ســرداران ســرافراز ســپاه اســالم، شــهید 
مهدــی و مجیــد زیــن الدیــن آوردنــد و برایــش گفتنــد کــه او 
ــد،  فرماندــه ایــن شــهیدانی اســت کــه دــر اینجــا آرام گرفتن
گالب را گرفــت و روی مزارشــان ریخــت و دســتانش را بلنــد 

کــرد و زیــر لــب برایشــان دعــا خوانــد.
از مــزار آقــا مهدــی زیــن الدیــن قمــی تــا مــزار کمال کورســل 
فرانســوی چنــد قطعــه ای فاصلــه اســت، جمعیــت دــور پدــر 

شــهید را گرفتنــد و مدیــرکل بنیاد شــهید قم ســردار هاشــمی 
کــه او هــم از جانبــازان جنــگ تحمیلــی اســت در حالــی روی 
ویلچــر نشســته بــود دســتان پدــر شــهید را گرفــت و او را تــا 

مــزار شــهید کمــال کورســل همراهــی کــرد.
مــارش نظامــی از ســوی بچه هــای ســپاه علــی بــن 
ابی طالــب)ع( قــم همچنــان دــر حــال نواختــن بــود و حــس 
و حــال خوبــی را ایجــاد می کــرد دیگــر قدم هــای آخــر بــود، 
دــر کنــار مــزار شــهید کمــال تصویــرش را روی بنــر اســتندی 
ــه  ــته ای ب ــم نوش ــر ه ــرف دیگ ــر ط ــد و د ــه بودن ــرار داد ق
زبــان عربــی بــود کــه بــه پدــرش خــوش آمــد گفتــه بودنــد.
ــض  ــت، بغ ــش نشس ــزار فرزند ــار م ــهید آرام کن ــرش ش پد
ســنگینی داشــت هــر چنــد کــه تــالش می کــرد بــر 
احساســاتش غلبــه کنــد امــا دــر مواقعــی تحمــل نمی کــرد و 

اشــک از چشــمانش جــاری می شــد.
آن زمــان کــه خــم شــده بــود تا قبــر فرزندــش را بوســه بــاران 
کنــد جمعیــت اطــراف نیــز چشمانشــان بارانــی شــد و بــرای 

ــتند. دقایقی گریس
نامادریــش هــم خــم شــد تــا بوســه هایی بــه نیابــت از مادــر 
شــهید کمــال کــه قبــل از شــهادتش دــر اثــر تصادــف از دنیا 
ــر  ــهید د ــود و ش ــال مســیحی ب ــر کم ــد. ماد ــود بزن ــه ب رفت
ــود دوســت داشــتم مادــرم مســلمان شــود و  ــه ب ــی گفت جای

بــا هــم بــه قــم بیاییــم.
ــه  ــا او دــر مدرســه علمی ــر از دوســتان کمــال کــه ب ــد نف چن
ــم  ــد ه ــرس می خواندن ــد و د ــره ای بودن ــم حج ــه، ه حجتی
آمدــه بودنــد و بــرای پدــر از فرزنــد شــهیدش و خاطــرات آن 
زمــان گفتنــد و اینکــه کمــال پســری آرام بــا اندامــی نحیــف 
بــود امــا دلــش بــه وســعت دریــا بــود و هیــچ چیــز دــر مســر 

رســیدن بــه حــق و حقیقــت جلودــارش نبــود.
ــا  ــد ت ــه پدــر شــهید رســید بلندگــو را دســتش دادن ــت ب نوب
ــد  ــه می گوین ــت: »اینک ــد، او گف ــرش بگوی ــی از پس دقایق
شــهید زندــه اســت یعنــی همیــن کــه مــا بعــد از ســال ها بــه 
اینجــا آمده ایــم و معتقدــم کــه شــهید مــا را بــه اینجا کشــانده 
اســت و مــن افتخــار می کنــم کــه فرزندــم دــر مســیر اســالم 
ــه انقــالب اســالمی  قدــم برداشــته اســت و ارادــت کمــال ب

ایــران و امــام خمینــی)ره( برایمــان افتخــاری اســت و امیدوارم 
دشــمنان ایــران نابــود شــوند«.

او از چگونگــی مســلمان شــدن فرزندــش هــم گفــت کــه دــر 
۱۵ ســالگی از دیــن مســیحیت بــه اســالم روی آورد و آن هــم 
ــی کــه دــر فرانســه  ــه واســطه دانشــجویان مســلمان ایران ب
ــد و  ــه مراســمی برگــزار می کردن حضــور داشــتند و هــر هفت
کمــال از طریــق همیــن مجالــس دعــا بــه خصــوص دعــای 
کمیــل بــه دیــن اســالم و مذهــب تشــییع عالقمند شــد و بعد 
ــوم اســالم راهــی  ــل عل ــرای تحصی ــت ب ــم گرف از آن تصمی

قــم شــود.
 

ــالب و  ــه های انق ــکار و اندیش ــا اف ــنایی ب lآش
ــی)ره( ــام خمین ام

معــاون امــور بین الملــل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران هــم 
گفــت: خوشــحالیم کــه امــروز ایــن فرصــت فراهــم شــد تــا 
ــر  ــوری از فرزندــش د ــس از ۳۰ ســال د ــر شــهید پ ــن پد ای

ــد. کنــار مــزارش حضــور یاب
ــل  ــال کورس ــهید کم ــزود: ش ــان اف ــهراب تاج گرد ــید س س
تنهــا شــهید اروپایــی دفــاع مقدــس متولــد فرانســه اســت که 
پــس از تشــرف بــه دیــن مبیــن اســالم دــر ســن ۱۵ ســالگی 
ــروزی  ــد از پی ــاد و بع ــام د ــر ن ــل« تغیی ــال کورس ــه »کم ب
انقــالب اســالمی بــا افــکار و اندیشــه های انقــالب و امــام بــه 
واســطه خواندــن ترجمــه ســخنرانی های حضــرت امــام آشــنا 
شــد و جرقه هــای عدالــت خواهــی باعــث شــد تــا ایــن مســیر 

را انتخــاب کنــد.
بــه  وافــری  عالقــه  شــهید  ایــن  دــاد:  ادامــه  وی 
امیرالمؤمنیــن)ع( داشــت و بــه همین دلیل دوســت داشــت او 

را ابوحیدــر صدــا کننــد.
مدیــرکل امــور بین الملــل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران دــر 
خصــوص نحــوه شــهادت ایــن شــهید نیــز گفــت: این شــهید 
دــر ســال ۶۳ از طریــق ســپاه بدــر کــه متعلــق بــه مجاهدــان 
عراقــی بــود بــه مناطــق عملیــات اعــزام می شــود و دــر ســال 
۶۷ دــر منطقــه عملیــات مرصــاد بــر اثــر اصابــت گلولــه آر پی 

جــی بــه شــهادت می رســد.

پایان ۳۰ سال دوری؛ از پاریس تا  قم/ شهادت »کمال« برایم افتخار است
پــس از گذشــت حــدود 30 ســال از 
ــن  ــدر ای ــل«، پ ــال کورس ــهادت »کم ش
ــر  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــه فرانســوی ب طلب
ســر مــزار فرزنــد شــهیدش در گلــزار 
شــهدای علــی ابــن جعفــر)ع( قــم 

ــد.  ــر  ش حاض
مهدی بخشی 

سورکی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــت  ــه تخ ــرای ب ــاهزاده ها ب ــروزه ش ام
ــد  ــا خری ــود را ب ــن خ ــتن، والدی نشس
فــرش  بــه  ســنگین  جهیزیه هــای 
نشــانده و آنهــا را مفلــس کــرده و ارزش خــود را در خانــه 

بخــت مســاوی بــا قیمــت جهیزیــه خــود می داننــد. 

تبریــزی هــا از دیربــاز تاکنــون خــاص پســند بودنشــان زبــان 
زد اســت و ایــن امــر دــر جهیزیــه دادــن دختــران شــان نیــز 
ــه شــرایط اقتصادــی  ــد، امــا اکنــون باتوجــه ب صدــق مــی کن
ــوازم مــورد نظــر  ــد ل ــوان خری کشــور برخــی از خانوادــه هــا ت
بــرای جهیزیــه دختــران خــود را از دســت دادــه اند و متاســفانه 
جوانــان امــروزی هدــف از ازدــواج خــود را به فراموشــی ســپرده 
ــد.  ــی کنن ــرواز م ــا پ ــمی ه ــم چش ــم و ه ــمان چش ــر آس و د
شــرایط امــروز بــه گونــه ای شــده اســت کــه خانوادــه هــا برای 
شــادی فرزندــان خــود ســالها ناراحتــی و عــذاب مــی کشــند.

البتــه ناگفتــه نمانــد کــه کامــل بودــن جهیزیــه بیشــتر از افــراد 
بــه دــرد عــروس و دامــاد و بــرای راحتــی زندگــی آنهــا بــه کار 
ــتفاده برخــی از  ــم اس ــه عد ــوان ب ــا برخــی از بان ــد، ام ــی آی م

لــوازم دــر خانــه بخــت اقــرار مــی کننــد.
ــام  ــه ن ــرآن از عطــای نعمــت  بزرگــی ب ــزرگ دــر ق ــد ب خداون
ازدــواج بــه دختــران و پســران مــی گویــد و می فرمایــد: 
ــس  ــا ان ــا آنه ــا ب ــد ت ــران آفری ــان همس ــما برایت ــود ش از خ
بگیریــد و آرامــش خاطــر پیدــا کنیــد، و دــر میانتــان دوســتی و 
مهربانــی افکنــد و دــر ایــن موضــوع بــرای اندیشــمندان آیــات 

و نشــانه هایی  اســت.
دــر حــال حاضــر چشــم و هــم چشــمی هــا آرامــش خاطــر را 
از جوانــان گرفتــه و تهیــه کامــل جهیزیــه انــس گرفتــن آنهــا را 

بــه مدتهــا تاخیــر مــی اندــازد.
ــوازم  ــاژهای ل ــازار و پاس ــی ب ــزارش راه ــن گ ــه ای ــرای تهی ب
ــنیده و  ــک ش ــم را از نزدی ــل مرد ــرف د ــا ح خانگــی شــدم ت

ــم. ــس کن ــما منعک ــرای ش ــا را ب ــای آنه حرفه
 

ــرم  ــه دخت ــال در جهیزی ــود یخچ ــر نب ــه خاط lب
ــش زد! ــودش را آت خ

حلیمــه زنــی میانســال دــر کنــار همســر و دختــر نامزدــش در 
یکــی از پاســاژهای فــروش لــوازم خانگــی بــا اشــتیاق زیــاد بــه 
اثاثیــه منــزل نــگاه مــی کنــد و بعــد از نیــم نگاهــی از پشــت 
ــه  ــه متوج ــی ک ــم و وقت ــی کن ــی م ــا او احوالپرس ــرش ب چاد
خبرنــگار بودــن مــن مــی شــود اشــک دــر گوشــه چشــمانش 
جمــع شــده و بــا صدــای گرفتــه بــه تعریــف خاطــرات گذشــته 
اش پرداختــه و می گویــد: هــر چنــد کــه از شــنیدن واژه 
جهیزیــه روحــم از بدنــم خــارج مــی شــود، امــا بایــد حقیقتــی 
را بــا شــما دــر میــان بگــذارم، وقتــی کــه شــب بــه اصطــالح 
ما تــرک هــا »جاهــاز باختــی« دختــر بزرگم بــود، اکثر وســایل 
ــرش و  ــط ف ــم و فق ــه بودی ــروری او را خرید ــاز و ض ــورد نی م
یخچــال اش ناقــص بــود کــه بــا تهدیــد و التمــاس به مــا گفته 
بــود کــه اگــر فــرش و یخچــال اش را نخریــم دــر روز »جاهــاز 
باختــی« حاضــر نمــی شــود و مــا تنهــا تــوان خریــد فــرش را 
داشــتیم کــه خریدیــم و از او خواســتیم مدتــی بــه مــا فرصــت 
دهــد تــا یخچــال را بعــد از رفتــن بــه خانــه بخــت بخریــم، امــا 
بخــت برگشــته شــب آن روز بــه بهانــه حمــام کردــن خودــش 
را دــر حمــام ســوزانده بــود و ســر مــا هــم بــه چیدــن جهیزیــه 
گــرم شــده بــود کــه پــس از مدتــی جنــازه اش دــر کــف حمــام 

افتادــه بــود.

وی دــر حالــی کــه رنــگ صورتــش زرد شــده و دســتانش مــی 
ــه  ــود، بلک ــا خ ــه تنه ــم ن ــر بزرگ ــد: دخت ــه می ده ــرزد، ادام ل
اعضــای خانوادــه اش را بــه آتــش کشــید و از روزی کــه رخــت 
بســت و بــا خــاک همبســتر شــد، لبخنــد تــک تــک اعضــای 

خانوادــه مــان را هــم بــا خــود بــه زیــر خــاک بــرد.
حلیمــه دــر حالیکــه بــه زمیــن افتادــه و تمــام فروشــنده هــای 
ــد: اگــر خودکشــی  پاســاژ دــور ســرش جمــع شــدند، می افزای
ــر  ــم را مــی کشــتم و پیــش دخت ــود همــان روز خود ــاه نب گن
بخــت برگشــته ام مــی رفتــم، دختــرم بــه خاطــر یــک یخچال 
ــردگی  ــا افس ــرگ او مدته ــس از م ــش زد و پ ــش را آت خود
گرفتــم و خودــم را باختــم و پــس از آن حدــود ۲۰ ســال اســت 
ــه و  ــای درآورد ــرا از پ ــرم م ــار دخت ــن کن ــرت رفت ــه حس ک
ــرم نامــزد اســت و از  ــر کوچکت اکنــون مدتــی اســت کــه دخت
خانوادــه دامادــم فرصــت گرفتــم تــا تمــام جهیــزه دختــرم را 

ــه کنــم. ــه بخــت روان ــه خان تامیــن کنــم و ســپس او را ب
دختــر حلیمــه خانــم دــر حالــی کــه یــک لیــوان آب از یکــی 
از فروشــنده هــا گرفتــه و بــه مادــرش مــی دهــد بــا صدایــی 

ــر  ــه خاط ــه ب ــم ک ــه بود ــن قســم خورد ــد: م ــرزان، می گوی ل
ــای  ــه ه ــت هزین ــا پرداخ ــه ام را ب ــم خانواد ــبختی خود خوش
کالن بــرای جهیــزه ام بدبخــت نکنــم، امــا مادــرم بــه اصــرار 
ــر  ــه د ــم ک ــد قل ــا چن ــه ت ــت گرفت ــوهرم فرص ــه ش از خانواد
جهیزیــه ام ناقــص اســت را تهیــه کردــه و ســپس مــرا بــه خانه 

شــوهر بفرســتد.
ــره  ــر حالیکــه مشــت اش را گ ــم د ــه خان ــی همســر حلیم عل
ــون  ــم، اکن ــرد بود ــن م ــر م ــد: اگ ــان می کن ــه، خاطرنش کرد
ــی  ــه بخــت م ــه خان ــرش را ب ــر بخــت برگشــته ام دخت دخت

ــد. ــی ش ــتان نم ــروس قبرس ــی ع ــر جوان ــتاد و د فرس
 

ــره  ــی کرک ــوازم خانگ ــای ل ــنده ه ــر فروش lاکث
ــیدند ــن کش ــود را پایی ــای خ ه

پــس از مدتــی از پرســه زدــن دــر پاســاژ لــوازم خانگــی دیگــر 
شــاهد خالــی بودــن پاســاژ از وجــود خریدــاران می شــوم و بــه 
یکــی از مغــازه هــا مــی روم تــا علــت ایــن امــر را از مغازه دارهــا 
ــک  ــا ی ــه ب ــد ک ــی می فهم ــار وقت ــازه د ــوم، مغ ــا ش جوی

جهیزیه سنگینی که عروس را بر تخت و والدین را بر فرش می نشاند
 زهرا  ناصران
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــگار هــم صحبــت اســت، می گویــد: وضعیــت اقتصادــی  خبرن
خانوادــه هــا طــوری اســت کــه فکــر جهیزیــه خریدــن اصــل 
ســنت پیامبــر را از یــاد آنهــا بردــه و فروشــنده هــا نیــز بــا درک 
مشــکالت خانوادــه هــا حتــی لــوازم خانگــی را تــا ۲4 مــاه بــا 
اقســاط بــه فــروش مــی رســانند و حتــی برخــی خانوادــه هــا 
دــر ایــن شــرایط نیــز نمــی تواننــد نســبت بــه خریــد جهیزیــه 
دختــران خــود اقدــام کننــد، مردــم بایــد بداننــد کــه فروشــنده 
ــود را  ــی خ ــارج زندگ ــی مخ ــوازم خانگ ــروش ل ــا ف ــز ب ــا نی ه
تهیــه کردــه و حتــی بــا ایــن پــول فرزندــان خــود را بــه خانــه 
بخــت مــی فرســتند، متاســفانه چنــد ســالی اســت کــه فــروش 
لــوازم خانگــی دــر بــازار خوابیدــه اســت و اکثــر فروشــنده های 

لــوازم خانگــی کرکــره هــای خــود را پاییــن کشــیدند.
بختیــاری از مــن مــی خواهــد کــه بــه ســراغ فروشــنده هــای 
لــوازم خانگــی دیگــری نــروم چــرا کــه او معتقــد اســت شــرایط 
دــر بــازار همیــن اســت و فروشــنده ها صحبــت های یکســانی 

بــرای گفتــن خواهنــد داشــت.
ــه اش  ــد جهیزی ــی خری ــه چگونگ ــاله ب ــری ۲۶ س ــرا دخت زه
ــی از  ــه یک ــاس ب ــا التم ــن ب ــد: م ــی گوی ــه و م ــاره کرد اش
ــه  ــک اش را گرفت ــای چ ــرگ ه ــام ب ــم تم ــای خانم همکاره
ــه ام را  ــا خانواد ــم ت ــام کرد ــه خــود اقد ــد جهیزی ــرای خری و ب
ــم کــه  ــن یــک ســال و نی ــر ای ــرار ندهــم و د تحــت فشــار ق
دــر خانــه خــود زندگــی مــی کنــم تمــام کادوهــای عروســی 
ــه ام و  ــز کرد ــا واری ــه حســاب چــک ه ــم را ب ــه خود و ماهیان
ــه را  ــی جهیزی ــم و اساس ــایل مه ــام وس ــه ام تم ــالش کرد ت

ــم. ــاری کن خرید
راحلــه زنــی جــوان بــا دختــر ۱۷ ســاله اش دــر بــازار تنهــا بــه 
نــگاه کردــن بــه لــوازم خانگــی اکتفــا مــی کنــد و مــی گویــد: 
دختــرم لیــال دیپلــم اش را امســال گرفتــه و قــرار نیســت ادامه 
تحصیــالت بدهــد، بــه همیــن منظــور وســایل خــرد را از اکنون 
مــی خریــم، چــرا کــه تنهــا مادــر بــه ضــرورت وســایل هــای 
خــرد واقــف اســت و دــر هنــگام جهیزیــه پدــر فقــط بــه خریــد 

یخچــال، لباسشــویی، فــرش و گاز و ... اکتفــا مــی کنــد و برخی 
ــرم از  ــم همس ــی خری ــه م ــم ک ــزی را ه ــای ری ــایل ه از وس

خریــد آنهــا بــی خبــر اســت.
 

ــچ  ــه هی ــد جهیزی ــرای خری ــالم ب ــن اس lدر دی
ــت! ــده اس ــدی نش تاکی

کارشــناس تشــکل هــای دینــی ادــاره کل تبلیغــات 
ــواج  ــه ازد ــان اینک ــا بی ــرقی ب ــان ش ــالمی آذربایج اس
ــژه دــر دیــن  ــگاه وی یکــی از مباحــث مهــم و دــارای جای
ــیده  ــی پوش ــر کس ــر ب ــن ام ــت ای ــت و اهمی ــالم اس اس
ــام  ــه ن ــزی ب ــالم چی ــر اس ــارد: د ــار می د ــت، اظه نیس
ــرح  ــه مط ــی جهیزی ــچ روایت ــر هی ــم و د ــه نداری جهیزی
ــی اســت  ــال بحــث عرف ــه کام نشــده بلکــه بحــث جهیزی
ــزی  ــالم چی ــر اس ــه و د ــد جهیزی ــر خری ــه روی د و زیاد
ــه  ــی جهیزی ــچ روایت ــر هی ــم و د ــه نداری ــام جهیزی ــه ن ب
مطــرح نشــده بلکــه بحــث جهیزیــه کامــال بحــث عرفــی 
ــن  ــت، دی ــر اس ــرف مقص ــمی ع ــم چش ــم و ه استچش
ــه و  ــی نکرد ــچ تاکید ــه هی ــد جهیزی ــرای خری ــالم ب اس
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــالح جنگ ــرم )ص( از س ــر اک پیامب
مهریــه حضــرت زهــرا )س( از حضــرت علــی )ع( دریافــت 
کردــه بــود بــه بــالل دســتور دــاد تــا بــا قســمتی از پــول 
ــه  ــر تهی ــی  عط ــالح جنگ ــن س ــروش ای ــده ازف ــد ش عای
ــم  ــد ۱۷ قل ــه و خری ــرای تهی ــی از آن را ب ــد و بخش کن

ــاد. ــی د ــه افراد ــی ب کاالی اساس
ــواج  ــرای ازد ــر ب ــد: اگ ــح می کن ــه تصری ــح اهلل زاد ــد فت محم
ــه مطالبــه  ــه ای تعییــن مــی شــود؛ مهری ــر و پســر مهری دخت
زن اســت بــه شــرطی کــه مهریــه خیلــی ســنگین نباشــد، اگــر 
ــه  ــر پرداخت ــه خانوادــه دخت ــه زن دــر ابتدــای ازدــواج ب مهری
ــرای  ــاز ب ــه  وســایل مــورد نی ــول مهری ــا پ ــوان ب شــود مــی ت
آغــاز زندگــی مشــترک را خریــد تــا فشــاری بــه خانوادــه هــا 

ــود. وارد نش

lتهیــه جهیزیــه ســنگین دوران نامــزدی را 
ــه  ــودن ایــن رابطــه ب ــی ب افزایــش داده و طوالن

ــد! ــی انجام ــالق م ط
وی فکــر جهیزیــه را عامــل مشــکالت روحــی و روانــی 
می دانــد و می افزایــد: خانوادــه دختــر نبایــد دــر خریــد 
جهیزیــه خــود را تحــت فشــار بگذارنــد و دــر عــوض از خانواده 

ــند. ــته باش ــی نداش ــای آنچنان ــد طاله ــع خری ــر توق پس
این کارشـناس دینـی با بیان اینکـه فراهم کردن امکانـات اولیه 
توسـط والدین دختر برای تشـکیل زندگی مشـترک فرزندشـان 
اقدامی تحسـین برانگیز اسـت، ابـراز می دارد: اگـر خرید جهیزیه 
را گسـترش و پـر و بال دهیم و بـا رقابت با یکدیگر ایـن امر را به 
فرهنـگ در جامعـه تبدیل کنیم دـر آن زمان این اقدام تحسـین 

برانگیز باعث اقدامی ناپسـند خواهد شـد.
ــه زادــه بــر ضــرورت یکســان ســازی خریــد جهیزیــه  فتــح ال
توســط اقشــار کــم درآمــد و پردرآمــد تاکیــد کردــه و می گویــد: 
ــر  ــه د ــنگین جهیزی ــد س ــازی خری ــه فرهنگس ــه ب ــا توج ب
خانوادــه هــا ایــن فرهنــگ دــر جامعــه اقشــار کــم درآمــد را 
تحــت فشــار قــرار دادــه و موجــب تشــکیل زندگــی دیرهنگام 
جوانــان دــر جامعــه مــی شــود و تبعــات زیادــی دــر پــی خواهد 
داشــت و ایــن امــر چــه بســا منجــر بــه وجــود آمدــن اختالفات 
و حتــی باعــث طــول کشــیدن دــوران نامزدــی و طــالق را دــر 

پــی داشــته باشــد.
دختــران امــروزی فرقــی نمــی کنــد فقــر یــا ثروتمند، همــه به 
دنبــال مطــرح کردــن خــود دــر فامیــل هســتند و دــر مقابــل 
ــر  ــود را د ــه خ ــنگین جهیزی ــای س ــه ه ــن مهری ــن کرد تعیی
برابــر مهریــه کــم دانســته و پدــر و مادــر خــود را بــرای خریــد 
بهتریــن لــوازم خانگــی تحــت فشــار قــرار مــی دهنــد، والدینی 
کــه بــه قــول معــروف بــه ســختی نــان شــب خــود را پیدــا می 
کننــد، و دــر ایــن میــان دخترانــی نیــز پیدــا مــی شــوند کــه 
خــود تمــام مشــکالت را بــه جــان خریدــه و حاضــر بــه دیدــن 

قطــره اشــک پدــر و مادــران خــود نیســتند.

http://mehrnews.com


صفحه 28 | شماره 20 | شهریور 96 MEHR NEWSAGENCY

فرهنــگ و هنــر ایــران

ــم ،  ــف کنی ــه وص ــرداد را هرگون ۱7 م
ــان  ــد و آرم ــادی از تعه ــت نم در نهای

ــم.  ــرده ای ــر ک ــی را تصوی خواه
شــهادت شــهید صارمــی روزی را در 
تقویــم هاجــاودان کــرد کــه قلــه هــای 
رفیــع حــق خواهــی و حــق جویــی 
برابــر  در  آوردن  تــاب  مســتلزم  را 

ــد. ــی دان ــهادت م ــد ش ــر ح ــا س ــات ت نامالیم

ســخن از رنــج هــا و نامالیمــات حرفــه خبرنــگاری را مــی تــوان بــه 
ــی آگاه، گام هایــی مســتحکم و روحیــه ای  ــد اگــر وجدان جــان خری

آرمــان خــواه و دیگــر دوســتی داشــته باشــی.
روز خبرنـگار انسـان هایـی را دـر ذهـن به تصویـر می کشـد که می 
بایسـت نمونـه ای بی نظیـر در اخالق مداری، تعهد، سـخت کوشـی، 

همـزاد پنداری، ایسـتادگی دـر برابر ظلـم و غیره و غیره باشـند.
خبرنـگاران همـان هایی هسـتند کـه  دـر راه تعهدات حرفـه ای تمام 
نامالیمـات را به جان مـی خرند، زمان و مـکان، دـارا و ندار،بدی آب و 
هـوا، زشـت و زیبا همـه و همه دـر مقابل چشمانشـان رنگ مـی بازد  

چرا کـه مقصدـی دارند و مقصودـی عالی.
ــانه  ــی رس ــرایط  کنون ــه ش ــن ب ــگار ، پرداخت ــا روز خبرن ــان ب همزم
ــه  ــانه گرچ ــاب رس ــای اصح ــن روزه ــت ای ــتانی و وضعی ــای اس ه
نمــی توانــد مشــکالت پیــش رو را رفــع کنــد امــا مرهمــی اســت بــر 
دــل هــا و ذهــن هایــی کــه  همــواره بــرای بهبــود شــرایط ســایرین 
کوشــیده انــد و خــود از بهتریــن هــا بــی بهــره انــد، بــرای آنــان کــه 
ــر  ــنایی را اگ ــد و روش ــی بینن ــود روا نم ــه خ ــر خان ــط ب ــراع را فق چ

ــد. ــرای همــه مــی خواهن هســت ب

lحال ناخوش نشریات کاغذی
ــاد و  یکــی از فعــاالن رســانه اســتان زنجــان ضمــن گرامیداشــت ی
خاطــره شــهید صارمــی و روز خبرنــگار تصریــح مــی کنــد: امــروز اگر 
از دشــواری هــای حرفــه خبرنــگاری مــی گوییــم بایــد از بایــد هایی 

کــه نیســتند هــم ســخن بگوییــم.
 ســولماز شــهبازی  نبــود تــوازن دــر بیــن خبرنــگاران خانــم و آقــا را 
یکــی از مشــکالت موجــود در فضــای رســانه ای اســتان بر شــمرده 
ــره  ــار و موضوعــات مخاب ــت اخب ــر کیفی ــا دقــت نظــر د ــزود: ب و اف
شــده از ســوی رســانه هــا شــاهدآن هســتیم کــه تــوازن و تناســبی 
بیــن اخبــار حــوزه هــای مختلــف وجــود ندــارد و موشــکافی آنچنــان 

کــه بایــد نیســت.
وی ادامــه مــی دهــد: تفــاوت هایــی کــه دــر نــگاه هــا و تخصــص 
ــاب و  ــر انتخ ــک د ــون ش ــارد بد ــود د ــان وج ــوان و آقای ــای بان ه
ــه حــوزه  ــد ب ــوان اغلــب عالقمن ــار تاثیرگــذار اســت، بان انتشــار اخب
هــای علــوم اجتماعــی و روان شناســی  و موضوعــات مشــابه انــد  و 
آقابــان عالقمنــد بــه مباحــث اقتصادی، صنعــت و معدــن  و همچنین 
ــای  ــواری ه ــا دش ــه ب ــر مواجه ــر د ــک باالت ــرت ریس ــارای قد د
عرصــه ، دــر نتیجــه دقــت نظــر ایــن دــو دــر برخــورد ، گزینــش و 

ــاوت اســت. ــه شــان متف ــورد عالق ــراک از مســایل م اد
ــد:  ــی کن ــر نشــان م ــگاری خاط ــه ن ــد روزنام ــناس ارش ــن کارش ای
مادامــی کــه شــرایط شــغلی رســانه هــا بهبــود نیافتــه و پایــه هــای 
اقتصادــی دــر رســانه متزلــزل اســت گرایــش آقایــان بــه عنــوان نان 

آوران خانــه  بــه فعالیــت دــر ایــن حرفــه کمرنــگ خواهــد مانــد.
عضــو اســبق هیئــت مدیــره خانــه مطبوعــات اســتان زنجــان  ادامــه 
ــی  ــق م ــی محق ــانه زمان ــی اصحــاب رس ــان خواه ــد: آرم ــی ده م
شــود کــه چشــمان بینــا و گــوش هــای شــنوای جامعــه، خــود دــر 
جامعــه رســانه ای الیــت  کــه از بســترهای مناســب برخوردــار اســت 
ــم  ــی مرد ــد آگاه ــی خواه ــانه م ــر رس ــه اگ ــرا ک ــد چ ــت کنن فعالی
افزایــش یابنــد پیــش از هرچیــز خــود باید بــه نخبگی رســیده باشــد.

شــهبازی مــی گویــد: متاســفانه امــروز کمــی گرایــی دــر رســانه هــا 
اوج گرفتــه اســت ، تعدــاد رســانه هــا افزایــش یافتــه و تعدــاد اخبــار 
مخابــره شــده، امــا از اینکــه بــه لحــاظ کیفــی و محتوایــی و مباحــث 

علمــی چــه روندــی پیــش روســت غافــل شــده ایــم.
 وی تصریــح مــی کنــد: ارزیابــی میــزان تاثیرگــذاری رســانه هــای 
اســتان در جهــت دهــی افــکار عمومی و رشــد و توســعه همــه جانبه 

ــی  ــا ضرورت ــامانی ه ــز پیشــگیری از مشــکالت و نابس ــتان و نی اس
انــکار ناپذیــر اســت.

ــی از  ــد: یک ــی گوی ــز م ــان نی ــاب زنج ــریه آفت ــوول نش ــر مس مدی
چندیــن مشــکل عمدــه مطبوعــات دــر اســتان عدــم توزیع مناســب 

ــه مطبوعــات اســت. وعدــم دسترســی آســان مردــم ب
امیــن نعمتــی ، افــزود: متاســفانه گســتره و پراکندگــی شــهری دکــه 
هــا ومحــل هــای فــروش وتوزیــع نشــریات دــر زنجــان بســیار کــم 
اســت. کیوســکهای هــای موجــود نیــز دــر توزیــع نشــریات خــوب 

عمــل نمــی کننــد.
ــز  ــی نی ــارات ودســتگاههای اجرای ــاد: نشــریات دــر اد وی ادامــه د
ــا اشــتراک نمــی  مــورد بــی توجهــی قــرار مــی گیــرد اول اینکــه ی
گیرنــد و یــا تعدادــش را کاهــش مــی دهنــد و بیشــتر مواقــع اصــال 

مدیــران وروابــط عمومــی هــا نشــریه را نمــی بیننــد.
نعمتــی بــا بیــان اینکه موضــوع دیگر عدــم توجــه مدیران ومســوالن 
بــه اهمیت،جایــگاه ونقــش رســانه دــر جامعــه اســت، افــزود: نبــود 
حمایــت هــای مالــی مناســب از نشــریات موجــب شــده عــالوه بــر 
عدــم اســتمرار منظم انتشــار، نشــریات از کیفیــت محتوایی و شــکلی 

مناســبی نیــز برخوردــار نباشــند.
ایــن پیشکســوت مطبوعــات اســتان زنجان گفــت: عدم پاســخگویی 
ــوالن  ــط مس ــده توس ــام ش ــات انج ــرد واقدام ــل عملک ــر مقاب د
وانتظــارات نادرســت برخــی مســوالن موجب تزلــزل جایــگاه ونقش 

رســانه شــده اســت.
نعمتــی بــا بیــان اینکــه نبــود آگهــی یــا اسپانســر و یاحمایــت هــای 
دولتــی از مطبوعــات موجــب بــی انگیزگــی روزنامــه نــگاران توانمند 
اســتان شــده اســت، گفــت: بــه نظــر مــی رســد دــر چنیــن فضایــی 
ــازی  ــر رســانه هــای قدرتمنــد دــر فضــای مجــازی  یکــه ت کــه اب
مــی کننــد نشــریات کاغــذی رویکــرد هــای جدیدــی را بایــد تجربــه 
نماینــد کــه متاســفانه دــر شــرایط ســخت امــروزی دســت یافتــن به 

ایــن تجربیــات ســخت و یــا عمــال غیرممکــن اســت.
ــزرگان  ــی از ب ــت: یک ــز گف ــات نی ــد ارتباط ــناس ارش ــک کارش ی
مطبوعاتــی میگویــد دــر دــو هفتــه مــی تــوان اصــول خبرنویســی 
را یــاد گرفــت ولــی تــا آخــر عمــر هــم نمــی تــوان آن را بــه کمــال 
رســاند، ایــن یعنــی همیشــه چیزهــای جدیدــی بــرای یــاد گرفتن در 
عرصــه روزنامــه نــگاری وجــود دــارد، همــه ســبک هــای نوشــتن به 

ــم نمــی شــود. » وی گفــت« و » وی افــزود« خت

lمی توان متفاوت و جذاب نوشت
ــوان  ــی ت ــاوت نوشــت، م ــوان متف ــی ت ــزود: م ــی اف ســمیه میناخان
جــذاب نوشــت، بــه قــول اســتادم حتــی مــی تــوان از شــغلم هفتــاد 
ــا  ــی جامعــه مطبوعاتــی مــا گوی ــوع گــزارش متفــاوت نوشــت. ول ن
فقــط همــان دــو هفتــه آمــوزش بــرای یادگیــری اصــول خبــری را 
ــه کمــال  ــرای ب ــرای خــود کافــی دانســته و عطــش و اشــتیاقی ب ب

ــارد. رســاندن آن ند
وی ادامــه دــاد: امر  آمــوزش و مهمتــر از آن احســاس نیاز همیشــگی 

ــاز آمــوزی حلقــه مفقودــه ای اســت کــه کســی دنبــال آن  بــرای ب
نمــی گردــد، از فعــاالن ایــن حــوزه مــی تــوان پرســید چنــد کتــاب 
دــر مــورد اصــول خبرنویســی، گــزارش نویســی مبتکرانــه، مصاحبــه 
خــالق خواندــه انــد؟ چنــد نفرشــان ایــن خواندــه هــا را تبدیــل بــه 

نوشــته کردــه و از آنهــا اســتفاده مــی کننــد؟.
میناخانــی افــزود: همــه دــر چرخــه معیوبــی گرفتــار شــده ایــم کــه 
فقــط جلســات دولتــی را پوشــش مــی دهیــم بــی آنکــه بــه دنبــال 
ســوژه هــای هوشــمندانه و خــالق برویــم. ســوژه هایــی کــه حضــور 
مردــم را پررنگتــر از مســئوالن نشــان دهد، خواســته هــای مردمی را 
مطــرح کند کــه ابــزاری برای بیــان حرفهــای خــود ندارنــد اال همین 
ــران  ــه مدی ــم و ب ــان بگیری ــن را هــم از آن ــر ای رســانه هــا. حــال اگ
بدهیــم دیگــر جایــی بــرای مردــم نمــی مانــد، مدیــران حــرف مــی 

زننــد و مطبوعــات بــه بــه کنــان از حرفهــای آنــان مــی نویســند.
ــت : شــهادت  ــات اســتان زنجــان گف ــه مطبوع ــن عضوخان همچنی
محمــود صارمــی خبرنــگارِ خبرگــزاری جمهــوری اســالمی توســط 

طالبــان بیــان روشــنی از وظیفــه شناســی ایــن قشــر دــارد .

ــط  ــری رواب ــکل گی ــی و ش ــق معان ــه عم ــه ب lتوج
ــت ــاز اس ــا نی ــی از واژه ه ــه درک عمیق ــه ب درجامع

علــی اکبــر شــیوخی بــا اشــاره بــه رســالت جامعــه خبــری و رســانه 
ای افــزود: توجــه بــه عمــق معانــی و شــکل گیــری روابــط درجامعــه 
بــه دــرک عمیقــی از واژه هــا نیــاز دــارد و یــک خبرنــگار بــا چنیــن 
شــرایطی مــی توانــد عنصــر موثردــر حــوزه مســئولیت خــود باشــد.

ــتون  ــگاران س ــت : خبرن ــت گف ــه عصرملّ ــه نام ــئول هفت مدیرمس
فقــرات آگاهــی بخشــی بــه جامعــه بودــه و دــرک ایــن شــرایط آن 

ــارد . ــای آن بســتگی د ــه پیامده ب
علــی اکبــر شــیوخی افــزود : آگاهــی و اطــالع رســانی بخــش اثرگذار 
توســعه بــه شــمار مــی آیــد و اگــر ایــن بخــش کمرنــگ شــود رونــد 

بــی اعتمادــی و تکیــه بــر مقولــه امنیــت عمومــا پدیدــار مــی گردد.
شــیوخی یکــی از مشــکالت رســانه هــا را کــم حوصلگــی مدیــران 
عنــوان کــرد و گفــت : برخــی مدیــران تحمل انتقــاد و پرســش جدی 
دــر حــوزه مســئولیت خــود را ندارنــد و غالبــا پرســش را تهدیــد تلقی 

مــی نماینــد .
شــیوخی اضافــه کــرد : تصــور برخــی مدیــران از رســانه هــا تصــور 
ــان  ــی از فقد ــه ناش ــن نقیص ــد و ای ــی رس ــر نم ــه نظ ــتی ب درس

ــت . ــی اس ــکار عموم ــه اف ــه ب ــی از توج ــات کاف اطالع
مدیرمســئول عصرملـّـت گفــت : دولــت روحانی دــر حــوزه مطبوعات 
اقدامــات جدــی انجــام دادــه اســت و پروندــه معاونــت مطبوعاتــی 
ــوع  ــر مجم ــت د ــن مد ــر ای ــالمی د ــاد اس ــگ.و ارش وزارت فرهن
قابــل دفــاع اســت و بــه همیــن ترتیــب ادــاره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان زنجــان نیــز  بــرای تحقــق سیاســت هــای رســانه 

ای و مطالبــات صنفــی خبرنــگاران تــالش کردــه انــد .
شـیوخی اضافـه کـرد : دولـت دـر تنظیـم سیاسـت هـا و نگـرش به 
سـاختار قدرت عمومـی نیازمند اصالح در حوزه اطالع رسـانی اسـت.

خبرنگار نماد تعهد و آرمان خواهی
زهرا مقدمی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

همزمــان بــا ورود پیکــر مطهــر دو 
شــهید گمنــام دفــاع مقــدس، بــار 
خراســان  در  بهشــت  بــوی  دیگــر 

پیچیــد.  جنوبــی 

ــاع مقدــس کــه مــی شــود، اشــک  ــت از هشــت ســال دف صحب
ــه مــی شــوند. پاهــا دــر  ــه هــای روان ــر گون هــا بدــون واســطه ب
ــن  ــز از تکــرار ای ــان نی ــی زب حرکــت گام هــا سســت شــده و حت
واژهــای سراســر از ایثــار و فدــاکاری یــاری مــی جویــد. چــرا کــه 
ایــن هشــت ســال گنــج هــای عظیمــی را بــرای ملــت ایــران بــه 
ــاک  ــل خ ــوزه از د ــه هن ــوز ک ــه هن ــی ک ــج های ــان آورد. گن ارمغ
تفحــص و بــرای پراکندــه کردــن عطــر بهشــت بــه سراســر نقــاط 
ایــران فرســتاده مــی شــوند. گنــج هایی کــه نــام »شــهید گمنام« 
ــا غربتشــان خاطــرات هشــت ســال  ــر خــود حــک کردــه و ب را ب

جنــگ تحمیلــی را بازگــو مــی کننــد.
ــان پیکــر مطهــر دــو  ــی میزب ــاری دیگــر خراســان جنوب امــروز ب
ــام دفــاع مقدــس اســت. عجیــب اســت، شــهدا کــه  شــهید گمن
مــی آینــد شــوق تــازه ای دــل هــا را فــرا مــی گیــرد. اگرچــه ایــن 
اســتان بیــش از دــه هــا بــار مــی شــود کــه میزبــان ایــن پــالک 
هــای بــی نشــان شــده اســت امــا هــر بــار نیــز اشــتیاق مردمانش 
بــرای اســتقبال از آن هــا فزونــی مــی یابــد. بــه راســتی کــه ســالم 
دادــن بــه شــهدا نــه تنهــا تکــراری نمــی شــود، بلکــه ســال بــه 
ســال جــذاب تــر شــده و چشــم هــا را بــرای دیدــاری دوبــاره بیش 

ازپیــش بــه انتظــاری شــیرین مــی گــذارد.
 

lحکایت ساعت های انتظار برای استقبال
جمعیـت زیادـی از سـاعت هفـت صبح دـر مقابـل معراج شـهدای 
گمنـام دفاع مقدـس به انتظار ایسـتاده انـد. برخی بی قـراری ها به 

گونـه ای اسـت کـه هر رهگـذر را هـم بـه انتظار می نشـاند.
عقربــه هــای ســاعت دقیقــه بــه دقیقه جلــو مــی رود اما خســتگی 
دــر چشــمان هیــچ کــس  به چشــم نمــی خــورد. یکــی اشــتیاقش 
را دــر قدــم زدــن خالصــه مــی کنــد و دیگــری نیــز تســبیح بــه 
دســت، بــه خیابــان چشــم دوختــه اســت. برخــی هــم اگرچــه دــر 
ســکوتی ســنگین فــرو رفتــه انــد، امــا از حلقــه اشــک چشمانشــان 
هویداســت کــه فدــاکاری هــای چندیــن ســال قبــل را مــرور مــی 
ــچ چشــم داشــت و  ــون هی ــه ای بد ــه عد ــی ک ــد. ســال های کنن
یــا حتــی خداحافظــی روانــه جبهــه هــا شــده و امــروز تنهــا تکــه 

اســتخوانی از آن هــا بــر مــی گردــد.
ــرای شــفاعت  ــه خودشــان تنهــا ب ــه گفت برخــی دیگرهــم کــه ب
آمدــه انــد، حــرف هایــی را بــا خــود تکــرار مــی کننــد گویــی مــی 

خواهنــد دــر پیشــگاه ایــن شــهدای وارســته کــه فدــاکاری و ایثــار 
را بــه جهانیــان آموختــه انــد، بدــون هیــچ کــم و کاســتی ســخن 

بگوینــد.

lعبور از کیلومترها راه برای دیدار با شهدا
چهــره ای مصمــم دــارد. گویــی از چیــزی شــادمان اســت و لبخند 
ــه  ــب ب ــر مشــکی اش را مرت ــش محــو نمــی شــود. چاد از صورت
ــن محفــل آســمانی  ــا او اندکــی پیرامــون ای ــو مــی کشــاند. ب جل

ســخن مــی گویــم.
ــه  ــه ب ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــد: ب ــی گوی ــته م ــه وارس فاطم

ــم. ــی آی ــام م ــهدای گمن ــتقبال ش اس
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت دــر مراســم اســتقبال ایــن پیکرهــای 
مطهــر هــم لیاقــت مــی خواهــد، مــی افزایــد: بــرای شــرکت دــر 

ایــن مراســم کیلومترهــا راه از روســتای شوشــود آمدــه ام.
ــا بیــان اینکــه بایــد یــاد و خاطــره شــهدا را زندــه نگــه  وارســته ب
ــه  ــه نگ ــری »زند ــات رهب ــر فرمایش ــا ب ــد: بن ــی گوی ــم، م داری

ــت«. ــهادت نیس ــر از ش ــهدا کمت ــاد ش ــتن ی داش
ــه معــروف، نهــی از منکــر،  ــا امــر ب ــد ب وی ادامــه مــی دهــد: بای
حفــظ عفــاف و حجــاب و نــه گفتــن بــه دشــمن  ادامــه دهندــه 
راه شــهدا باشــیم و نگذاریــم خــون هــزاران شــهید دفــاع مقدــس 

پایمــال شــود.
وارســته بــا بیــان اینکــه دــر هشــت ســال جنــگ دفــاع مقدــس 
ــی  ــه شــده اســت، م ــرای انقــالب ریخت خــون هــزاران شــهید ب
افزایــد: نبایــد اجــازه دهیــم ایــن انقــالب بــه دســت دشــمن بیفتد.

 
lپــالک هــای بــی نشــان شــهدا بــه اســتان هویــت 

مــی دهنــد
آســیه میرزایــی بیــان مــی کنــد: اگرچــه شــهدای گمنــام بــی نــام 
و نشــان هســتند امــا بــه خراســان جنوبــی و دیگــر مناطــق ایــران 

هویــت مــی بخشــند.
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه دشــمن بــه دنبــال پــاک کردــن یــاد 
ــن  ــا کردــن ای ــد: پید شــهدا از اذهــان عمومــی اســت، مــی افزای
اســتخوان هــا بعــد از ۳۸ ســال جنــگ تحمیلــی بــه دشــمن مــی 

ــد کــه راه و ســیره شــهدا فرامــوش نمــی شــود. فهمان
میرزایـی بـا تاکید بر اینکـه باید فرهنگ ایثار و شـهادت را به نسـل 
جـوان منتقـل کنیم، مـی افزایـد: جوانـان نیز بایـد با رشـادت های 

رزمندگان در هشـت سـال دفاع مقدس آشـنا شـوند.
ــر  ــو د ــان و نســل ن ــد جوان ــن بای ــد: همچنی ــی ده ــه م وی ادام
جنــگ نــرم کنونــی دشــمن مقابلــه کردــه و قربانــی نقشــه هــای 

ــوم آن نشــوند. ش
پارچــه ای آبــی رنــگ بــه دســت دــارد و مدــام ایــن ســو و آن ســو 
را مــی نگــرد. هــر از چنــد گاهــی هــم ســراغ از شــهدا را مــی گیرد. 

بــا صدــای نحیفــش مــی گویــد: »ایــن شــهدا مــال هشــت ســال 
ــاع مقدس هســتند؟« دف

پاســخش را بــا لبخندــی مــی دهــم. دوبــاره مــی افزاید: »شــهیدی 
کــه چنــد روز پیــش بــه شــهادت رســید، را نمــی آورنــد؟« کهولت 
ســنش مقتضــی نمی کنــد کــه برایــش توضیحــی تفضیلــی بدهم 

و بــا تــکان دادــن ســر، اعــالم بــی اطالعــی مــی کنــم.
عینــک هایــش را جــا بــه جــا مــی کنــد و مــی گویــد: شــهدا دــر 
ــون  ــد و اکن ــی کردن ــای زیاد ــادت ه ــگ، رش ــال جن ــت س هش

ــز مقدــس هســتند. حتــی اســتخوان هایشــان نی
دــر حالــی کــه بغضــی بــر ســینه دــارد، مــی افزایــد: خدایــا همــه 
مادرانــی کــه چشــم بــه راه فرزندــان گــم شــده خــود هســتند، بــه 

فرزندشــان برســند.
 

lشهدا به جامعه نور می بخشند
سرپرســت تبلیغــات اســالمی خراســان جنوبــی هــم بیــان کــرد: 

شــهدا بــه جامعــه نــور و روشــنایی مــی بخشــند.
حجــت االســالم احمــد رضایــی بــا بیــان اینکــه بایــد قدردــان این 
شــهدا باشــیم، افــزود: ایــن پیکرهــای مطهــر حامــل پیــام هــای 

مهمــی بــه جوانــان هشــتند.
وی ادامــه دــاد: جوانــان بایــد ادامــه دهندــه راه شــهدا بودــه و بــه 
توصیــه هــای گرانقدــر آن هــا نیــز توجــه کننــد چرا کــه جامعــه با 
وجــود ایــن وصایــا از بســیاری از ســختی هــا دــر امــان مــی مانــد.

حجــت االســالم رضایــی بیــان کــرد: همــه مــا دــر برابــر شــهدا 
و زندــه نگــه داشــتن راه آن هــا مســئول هســتیم و نبایــد از هیــچ 

تالشــی فروگــذار کنیــم.

lوجــود 123 شــهید گمنــام دفــاع مقــدس در 
خراســان جنوبــی

ــس  ــاع مقد ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــاد حف ــرکل بنی مدی
ــهدا  ــم راه ش ــازه دهی ــد اج ــرد: نبای ــان ک ــی بی ــان جنوب خراس

ــود. ــوش ش فرام
محمــد رضــا فخــر بــا بیــان اینکــه شــهدا و رزمندــگان ماننــد گنج 
هایــی بــرای جامعــه هســتند، گفــت: نبایــد بگذاریــم دشــمن ایــن 

گنــج هــا را از جامعــه و اذهــان مردــم دــور کنــد.
ــاع  ــام دف ــهید گمن ــو ش ــر د ــر مطه ــه ورود پیک ــاره ب ــا اش وی ب
مقدــس به اســتان بیــان کــرد: ایــن شــهدای بزرگــوار دــارای ۳۰ و 
۲۵ ســال ســن بودــه و دــر عملیــات خیبــر دــر جزیــره مجنــون به 

مقــام رفیــع شــهادت نائــل آمدــه انــد.
فخــر بــا بیــان اینکــه ایــن شــهدا دــر خیابــان کارگــر بــه ســمت 
بوســتان پروفســور معتمــد نــژاد بیرجنــد خاکســپاری خواهند شــد، 
ــا دفــن ایــن شــهدای گمنــام، خراســان جنوبــی دــارای  گفــت: ب

۱۲۳ شــهید دــر 4۳ نقطــه مــی شــود.
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فرهنــگ و هنــر ایــران

قصــه ســینما رکــس آبــادان قصــه 
ــود  ــداده ب ــان ن ــه ام ــت ک ــی اس جنگ
داغــدار  کــه  ســرزمینی  مــردم  بــه 
ــدن  ــرای دی ــود ب ــراد خ ــن اف عزیزتری

یــک فیلــم در ســینمایی بــه نــام رکــس بودنــد. 

ســینما رکــس ۹۰۰ صندلــی داشــت و آن شــب از مــاه رمضــان )۲۸ 
مردادمــاه ســال ۱۳۵۷(، ۶۰۰ آبادانــی ترجیــح دادــه بودنــد تــا برای 
دیدــن فیلــم ایرانــی »گوزنهــا« ســاخته مســعود کیمیایــی بــه ایــن 
ســینما برونــد. ســاعتی از پخــش فیلــم گذشــت و مردــم مشــتاقانه 
منتظــر پایــان فیلــم بودنــد کــه بــه یــک بــاره ســینما آتــش گرفت.
شــعله هــای آتــش از دــر و دیــوار ســینما بلنــد و نفــس ها به شــماره 
افتادــه بــود، همــه پشــت درهــای بســته ســینما جمــع شــده بودند 
امــا جایــی بــرای فــرار از ایــن مهلکــه نبــود. از همــه جــای ســالن 
آتــش مــی باریــد، کســی از بیــرون هــم جــرات نزدیــک شــدن بــه 
ســینما را نداشــت، همــه افــراد دــر داخــل ســینما ســوختند و اصــال 

کســی قابــل شناســایی نبــود.
ــراف را  ــای اط ــای خیابانه ــام فض ــوخته تم ــای س ــن ه ــوی ت ب
ــی از  ــی جمع ــکانس زندگ ــن س ــه آخری ــن گون ــود و ای ــانده ب پوش

ــد . ــام ش ــان تم ــم آباد مرد
پرویــن کاشــانی زادــه نویســنده کتــاب »رازهــای ماندگار یــک نیم 
روز ســوخته« کــه مجموعــه ای از خاطــرات شــفاهی خانوادــه هــای 
کشــته شــدگان حادثــه آتــش ســوزی ســینما رکــس آبادــان اســت 
ــاره مــی گویــد کــه  کــه دــر تابســتان ۹۲ منتشــر شــد دــر ایــن ب
مســئله ســینما رکــس بســیار پیچیدــه و سرپوشــیده اســت. علــت 
اینکــه مــن نــام کتــاب را »رازهــای ماندــگار یک نیــم روز ســوخته« 
گذاشــتم وجــود ابهامــات و ســئواالت زیــاد بــی پاســخ بــود، ســاواک 
دــر ایــن ماجــرا بــه شــدت دوگانــه رفتــار کــرد بــه گونــه ای کــه 

مردــم متوجــه نشــدند از کجــا ضربــه خوردنــد. 
پرویــن کاشــانی زادــه مــی افزایــد: دــر خاطــرات جمــع آوری شــده 
بیشــترین ابهامــات مطــرح شــده مربوط بــه زمانی اســت کــه مردم 
بــرای کمــک دــر مقابــل ســینما جمــع شــدند، چــرا کــه ســاواک 

بــه بهانــه اینکــه شــما خرابکاریــد اجــازه بــاز کردــن دــر ســینما را 
بــه آنــان ندادنــد ضمــن اینکــه مدــام مــی گفتنــد کــه ایــن آتــش 

ســوزی کار انقالبیــون اســت. 
وی اظهــار کــرد: آن طــور کــه پرونده هــای موجــود نشــان می دهد 
بیشــتر کســانی که در ایــن ســینما کار مــی کردنــد ســاواکی بودند. 
ایــن طــور کــه مشــخص شــد دــو نفــر از عامــالن آتــش ســوزی از 
دســت فروشــان ایــن ســینما بودنــد. آنــان درزهای دیــوار ســینما را 
بــه بنزیــن هواپیمــا آغشــته کردــه بودنــد و نکته قابــل توجــه اینکه 
دــر هنــگام بــروز آتــش ســوزی نخســت آنکــه مدیــر ســینما دــر 
مســیر تهــران بــه آبادــان بــود و دیگــر اینکــه اپراتــور، بوفــه و مدیــر 

داخلــی ســینما هم حضــور نداشــتند. 
ــرات  ــه خاط ــاره ب ــا اش ــش ب ــت های ــی از صحب ــر بخش وی د
بازماندــگان آن حادثــه مــی گویــد: ســینما رکــس دــر کنــار یــک 
ــی  ــهربانی و آگاه ــار آن ش ــر کن ــری اســت و د ــه هشــت مت کوچ

اســت یعنــی فاصلــه ســینما تــا شــهربانی کمتــر از دــو دقیقه اســت 
و وقتــی ایــن ســینما آتــش مــی گیــرد شــهربانی چــی هــا مدعــی 
بودنــد کــه متوجــه نشــده انــد و پــس از نیــم ســاعت کــه از بــروز 

ــه محــل وارد مــی شــوند.  ــذرد ب ــی گ ــه م حادث
ــه  ــی ب ــازه نزدیک ــم اج ــه مرد ــس ب ــت: پلی ــنده گف ــن نویس ای
ــاز کردــن درهــای ســینما  محــل را نمــی دهــد. کســی اجــازه ب
ــت،  ــل اس ــی حاص ــز ب ــانی نی ــش نش ــا آت ــاس ب ــارد. تم را ند
کســی جوابگــو نیســت، مســئوالن آتــش نشــانی مدعــی بودنــد 
کــه موقــع آتــش ســوزی هیــچ تماســی را دریافــت نکردــه انــد 
و ارتباطشــان بــا مرکــز قطــع بودــه )آن موقــع اپراتورهــا از مرکــز 
پشــتیبانی وصــل مــی شــد(، البتــه مردــم دــر اظهاراتشــان مــی 
گفتنــد کــه ماشــین آتــش نشــانی بــه محــل آمد امــا آب نداشــت 
کــه البتــه ماشــینی کــه آنجــا حاضــر شــده ماشــین صنعتــی فــوم 

ــه آتــش نشــانی. دــار بودــه ن
کاشــانی زادــه افــزود: مطالعــه روزنامه هــای زمــان برگــزاری دادگاه 
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــالب نش ــس از انق ــس پ ــینما رک ــالن س عام
بازماندــگان حادثــه آدــم ســوزی ســینما رکــس اعتراضــات زیادــی 

را بــه رونــد رســیدگی بــه پروندــه داشــتند. 

lرکس به تقویم ملی بازگردد 
اکنــون دــر جایــی ایســتاده ام کــه ۳۹ ســال پیــش بــر ایــن خــاک 
ســوخته ســینما رکــس ایســتاده بــود، دلــم بــه دــرد مــی آیــد از فقر 
مهندســی شــده آبادــان، وقتــی مــی بینــم از ســینمای رکســش که 
نقــش تاثیرگــذاری دــر شــکل گیــری انقــالب داشــت و نمادــی از 
مردمــان همیشــه توانمنــد در ایســتادگی دــر برابر ســختی هــا بود، 
یــک پاســاژ جایگزیــن شــده و یــک یادمــان چنــد در چنــد کوچک 
ــی  ــزی باق ــس چی ــینما رک ــل س ــت مح ــی پش ــر فرع ــم د آن ه
نماندــه، ســینما رکــس حقیقتــی اســت بــی پیرایــه کــه هیچــگاه 

برهنگــی شرمســارش نکردــه اســت. 
مــی گوینــد، فرهنگــی کــه هویــت راســتین آدمــی را بــروز ندهــد 
بــی ثمــر اســت و چــه ســخت اســت وقتــی کــه مــی بینــی ســینما 
رکــس آبادــان کــه نماد شــکوه مردمــی اســت کــه از تمــام امکانات 
رفاهــی و زندگــی تنهــا غــرور و بــی نیــازی ذاتــی برایشــان باقــی 
ماندــه، بــی هیــچ دلیلــی نامــش از تقویــم ملــی حــذف مــی شــود 
ــی  ــاد م ــش فری ــر مردمان ــه اگ ــت ک ــی نیس ــته زیاد ــن خواس وای

زنند:»رکــس بایــد بــه تقویــم ملــی بازگردــد«. 
بــه قــول بهنــام کاوه بازیگــر توانمنــد آبادانی دــر اجرای نمایشــهای 
خیابانــی: »مــو تو ســینما رکــس ســوختوم، آبادــان تو ســینما رکس 

.»... سوخت، 

روایتی از سوزان ترین مرداد تاریخ/ رکس به تقویم ملی بازگردد 
 فرزانه 

یحیی آبادی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــته  ــن در دست نوش ــت: محس ــی گف ــهید حجج ــوی ش عم
آخــر مطلبــی بدیــن مضمــون نگاشــته اســت کــه »شــهادتم 
ــی  ــی ول ــر مــن ســید عل گــواه حــرف مــن باشــد کــه رهب
امــر خداســت« و ایــن یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای 

ــود.  ایشــان ب

هنــوز ندــای هــل مــن ناصــر ینصرنــی ســید وســاالر 
ــار  ــر ب ــود و ه ــرار می ش ــخ تک ــوش تاری ــر گ ــهیدان د ش
ــوالی  ــا و م ــای مقتد ــه ند ــک ب ــر لبی ــینی د ــاران حس ی
خــود مجنــون وار ســر بــر آســتان معشــوق فــرود می آورنــد؛ 
ــر  ــاع از آســتانه  حــرم اســوه صب ــرای دف ــان حســینی ب جوان
و مقاومــت، علــی اکبرگونــه بــه دفــاع از حریــِم حــرم عمــه 
خــود مــی  پردازنــد و آرش گونــه تیــغ تیــز غیــرت خــود را بــر 

ــد. ــرود می آورن ــن ف ــی دی ــران مدع ــر کاف س
شــهید محســن حججــی از جوانانــی اســت کــه روزنــه 
کوچــک دــروازه شــهادت را پــس از ســال های دفــاع مقدــس 
درنوردیدــه اســت  و خداونــد آرزوی وی را از اعمــاق دــل پاک و 
بــی ریایــش برآوردــه کــرد، ســر و تــن بــر آســتان معبــود نهــاد 
ــر زندــه ماندــن  ــا نشــانی ب ــد ت و از پیکــر پاکــش نشــانی نمان
راهِ بانــوی دــو عالــم حضــرت زهــرا )س( و زندــه ماندــه  شــور 

ــخ باشــد. ــا همیشــه تاری ــر دل هــای حســینی ت عاشــقی د
ــرات  ــوار از خاط ــهید بزرگ ــن ش ــوی ای ــی عم ــد حجج محم

شــهید و ویژگی هــای نــاب وی یــاد می کنــد.
ــن و  ــهید محس ــای ش ــی ه ــی از ویژگ ــی کم ــای حجج آق
ــد. ــل کنی ــان نق ــر برایم ــای آخ ــر روزه ــای وی د بی قراری ه

ــا  ــود آق ــر وج ــهادت د ــه ش ــق ب ــمیم عش ــش ش ــا پی مدت ه
محســن پیچیدــه بــود، وی دــو مرحلــه بــه ســوریه اعــزام شــد 
ــای  ــا گروه ه ــی ب ــی درگیری های ــت ط ــه نخس ــر مرحل و د
تکفیــری مجروحیت هایــی را نیــز متحمــل شــد؛ البتــه مــا نیــز 
از هم رزمــان ایشــان شــنیدیم کــه تانکــی کــه دــر آن حضــور 
داشــتند مــورد اصابــت قــرار گرفتــه و مــوج ایشــان را می گیــرد.
پــس از بازگشــت از ســوریه دــر واقع جســم محســن بــه میهن 
ــه  ــود، فرماند ــده ب ــگار ش ــا ماند ــر آنج ــت و روح وی د بازگش
ــن را  ــا محس ــتیم آق ــر نمی توانس ــا دیگ ــت م ــان می گف ایش
کنتــرل کنیــم و مدــام بــه مــا التمــاس می کــرد کــه بــه ســوریه 
بازگردــد و می گفــت مــن انــگار چیــزی را آنجــا جــا گذاشــتم و 

ــارم. ــوریه د ــر س ــام د کاری نیمه تم
شــهید محســن پــس از مدتــی احســاس کــرد کــه پدــر و مادــر 
ــد. ــت ندارن ــوریه رضای ــر س ــور وی د ــرای حض ــوز ب وی هن
بــر ایــن اســاس ســفری تدــارک دیــد و پدــر و مادــرش را بــه 
زیــارت امــام رضــا )ع( بردتــا امــام هشــتم را ضامــن رضایــت 

والدیــن قــرار دهــد.
بــر اســاس خاطراتــی کــه ایشــان نگاشــته وی پدــر و مادــرش 
را بــه امــام رضــا قســم دادــه بــود و دــر نهایــت آنهــا بــه ســفر 
ایشــان راضــی شــدند. ایشــان دــر ســفر آخــر خــود بــه آرزوی 

قلبــی خــود رســید.
ــی شــرکت  ــای جهاد ــر اردوه ــپاه د ــه س ــش از ورود ب  وی پی
ــاد فعالیــت  می کــرد و دــر موسســه شــهید کاظمــی نجــف آب
چشــمگیری داشــت به نوعــی کــه دوســتان وی از عشــق او به 
کارهــای فرهنگــی خاطــرات بســیاری دارنــد. ایــن فعالیت هــا 
منحصــر بــه فعالیت هــای فرهنگــی ماننــد ســخنرانی و برپایــی 
نمایشــگاه نبــود بلکــه دــر اردوهــای جهادــی دــر فعالیت هــای 
مختلفــی ماننــد کشــاورزی، بنایــی و غیــره شــرکت می کــرد.

ــاخت  ــرای س ــه ب ــد ک ــف می کن ــتان وی تعری ــی از دوس یک
مســجد بــه روســتایی رفتنــد، آقــا محســن بــه روســتای کناری 

کــه محروم تــر بــود رفتــه و دــر طــول ایــن مدــت بــرای آنهــا 
ــتا  ــن روس ــاز ای ــورد نی ــور م ــه ام ــزار و ب ــت برگ ــاز جماع نم

رســیدگی می کــرد.
ــی  ــش بین ــود را پی ــهادت خ ــل نحــوه ش ــان از قب ــی ایش گوی
کردــه بودنــد و همان گونــه کــه آرزو داشــتند بــه دیدــار معبــود 

خویــش شــتافتند.
ــت  ــته اس ــود را نوش ــرات خ ــی از خاط ــن بخش ــا محس آق
ــر  ــد؛ د ــز باش ــه وی نی ــت نام ــی وصی ــه نوع ــاید ب ــه ش ک
ــوریه و  ــر س ــهادت د ــن از آرزوی ش ــته ها محس ــن نوش ای
ــام و  ــده و بی ن ــروح ش ــرا مج ــرت زه ــد حض ــه مانن اینک
نشــان باشــد ســخن گفتــه بــود، آرزوی دیگــر نیــز ایــن بــود 
کــه ماننــد مقتدایــش امــام حســین )ع( بــی ســر دــر پیکــر 

ــود. ــهید ش ش
فرماندــه لشــکر وی می گفــت کــه پــس از شــهادت آقــا 
ــه  شــهادت ایشــان را جســت و  محســن بارهــا و بارهــا  منطق
جــو کردیــم امــا پیکــر پــاک وی را نیافتیــم. شــاید کــه شــهید 
ــا  ــود ت ــا ش ــمش پید ــق آرزوی وی جس ــارد مطاب ــت ند دوس
ماننــد حضــرت زهــرا )س( مدفــن وی بــی نــام و نشــان باشــد.

شــهید محســن بــه واقــع بچــه پاکــی بــود و دــر ادــب، اخالق، 
متانــت و رفتــار بــا خویشــاوندان، دوســتان و همســایگان نمونه 
ــل  ــر و مادــرش قائ ــرای پد ــز ب ــه ای نی ــرام فوق العاد ــود، احت ب

ــود. ب
ــا  ــت م ــس از رضای ــه پ ــه روزی ک ــد ک ــل می کن ــر وی نق پد
بــرای خداحافظــی آمدــه بــود  خطــاب بــه آنهــا بیــان داشــته 
ــا  ــای آنه ــود پاه ــر کار وی درســت ش ــه اگ ــارد ک ــذر د ــه ن ک
ــه و ســپس  ــن کار  قسمشــان داد ــرای انجــام ای را ببوســد و ب

ــود. ــه ب حاللییــت طلبید
ــث  ــود باع ــهادت خ ــا ش ــید و ب ــود رس ــه آرزوی خ ــن ب محس

ــد. ــران ش ــت ای ــه و مل ــرفرازی خانواد س

آقــای حججــی مهم تریــن دغدغــه شــهید بــرای 
ــر چــه امــری بیشــتر  ــود و ب جامعــه امــروز چــه ب

تاکیــد داشــت؟
ــیاری  ــد بس ــی تاکی ــاری و خداشناس ــر دین د ــن ب ــا محس آق
ــان  ــر اردوهــای جهادــی بی ــان حضــور د ــر زم داشــت، وی د
داشــته کــه مــن از شــهرم دــور شــدم امــا دــر ایــن جــا بــه خدا 

نزدیک تــر شــدم، اگــر دــر شــهر خــود خدــا را بشناســم شــاید 
ــد. ــا باش ــر راه خد ــاد د ــن جه بزرگ تری

وی تاکیــد بســیاری نیــز بــر بحــث عفــاف و حجــاب، والیــت 
فقیــه و حمایــت از رهبــر معظــم انقــالب داشــت بــه نوعــی که 
دــر دست نوشــته آخــر مطلبــی بدیــن مضمــون نگاشــته اســت 
کــه »شــهادتم گــواه حــرف مــن باشــد کــه رهبــر مــن ســید 
ــن  ــی از مهم تری ــن یک ــر خداســت. «ای ــی ام ــان ول ــی هم عل

ــود. ــان ب ــای ایش دغدغه ه
ــر  ــد د ــرد بای ــفارش می ک ــوام س ــران و اق ــه خواه ــان ب ایش
عفــاف و حجــاب ماننــد حضــرت زینــب و زهــرا باشــند و ایــن 

ــد. ــظ کنن ــه حف ــن گون انقــالب را ای

ــه عنــوان عمــوی  خاطــره ای از شــهید حججــی ب
ــی  ــدگار باق ــما مان ــن ش ــه در ذه ــهید همیش ش

می مانــد؟
مــن خاطــرات بســیاری بــا برادرزادــه ام دــارم، آقــا محســن مــا 
اخــالق خاصــی و بســیار شــوخ طبــع داشــت  بــه نوعــی کــه 
ــود و  ــه ب ــز متوج ــرد نی ــد می ک ــان رفت آم ــا ایش ــس ب ــر ک ه
ــت. ــزاح اس ــای وی از روی م ــه حرف ه ــرد ک ــور می ک ــا تص ی

ــه آن  ــه ب ــی ک ــه اســت زمان ــا ســفر کرد ــش م ــه از پی االن ک
ــه  ــن نکت ــه ای ــم  متوج ــت می کنی ــرکات دق ــا و ح حرف ه
ــگی  ــای همیش ــا و مزاح ه ــوخی ه ــان ش ــه هم ــتیم ک هس
ــی محســن  ــته اســت.مثال گاه ــود داش ــر خ ــی د ــز مفهوم نی
ــه  ــوکل ب ــت ت ــرای برخــی درخواســت های دوســتان می گف ب
ــا تصــور  ــم و م ــود آن را انجــام می دهی ــش ب ــر امکان ــا! اگ خد
می کردیــم موافــق آن موضــوع نیســت امــا بدــون اطــالع مــا 

ــاد. ــام می د ــان انج ــه برایم آن کار را مخفیان
ــش  ــه پی ــم اینک ــان داری ــه از ایش ــری ک ــب دیگ ــره جال خاط
ــه  ــی را تهی ــم ایشــان زمین ــر و پدرخان ــه  ســوریه پد از ســفر ب
ــی  ــن منزل ــن محس ــتاجر بود ــه مس ــه ب ــا توج ــا ب ــد ت کردن

ــازند. ــان بس برایش
ــه  ــرکار ک ــه آق محســن از س ــی ک ــش زمان ــود ۲۵  روز پی حد
ــه  ــن ب ــد م ــه و می گوی ــود زد ــر خ ــه پد ــری ب ــد س برمی گرد
منــزل مــی روم و  بــرای کمــک برمی گردم.مدــت زمانــی 
می گــذرد و خبــری از آقــا محســن نمی شــود کــه دــر تماســی 
ــرای  ــن ب ــر زمی ــه س ــریع ب ــود س ــرار می ش ــا وی برق ــه ب ک

شهادتم گواه اینکه رهبرم ولی امر خداست/شمیم شهادت در وجود آقا محسن
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کمــک برمی گردــد.
متوجــه  وی  همســر  پدــر  و  پدــر  بعدهــا 
ــذر  ــد روز  ن ــن چن ــن ای ــا محس ــوند  آق می ش
کردــه تــا بــرای ســفر بــه ســوریه روزه  بگیــرد، 
پــس از اطــالع از ایــن موضــوع پدــرش شــدید 
ــده وی  ــه نش ــرا متوج ــه چ ــرد ک ــه می ک گری
ــرم روزه  ــوای گ ــن ه ــر ای ــد روزی اســت د چن
و  مــی رود  کار  ســر  صبح هابــر  می گیــرد، 
بعدازظهــر نیــز بــرای کمــک بــه ســاخت خانــه 
ــن  ــی چنی ــن حجج ــهید محس ــد. ش ــا می آی م

ــت. ــی داش ــات ناب اخالقی

ــد دو  ــود فرزن ــا وج ــی ب ــهید حجج ش
ــوریه  ــه س ــر ب ــار دیگ ــود ب ــاله خ س
ویژگی هــای  از  کمــی  بازگشــت، 
اخالقــی ایشــان در خانــواده بیــان 

ــد. کنی
آقــا محســن کودکــی یکــی و نیــم ســاله به اســم 
علــی دــارد کــه وابســتگی عجیبــی بــا پدــر خــود 
دــارد، دــر آخریــن روزهایــی کــه می خواســت بــه 
ســوریه بــرود جــوری دلبســتگی بچــه را از خــود 
بریدــه بــود کــه وی پیــش پدــر همســرش آرام تــر 

بــود.
ــا  ــر ب ــای آخ ــه روزه ــی ک ــر صحبت های وی د
همســر و پدــر و مادــر خــود داشــت گفته بــود که 
ــوع  ــم را از اینجــا و خانوادــه برکندــه ام، ایــن ن دل
ــود کــه گویــی می دانســت  ــه نوعــی ب برخــورد ب
ایــن ســفرآخر برگشــت ندــارد و ســعی کردــه بود 

فرزندــش بعــد از وی کمتــر ناآرامــی کنــد.
ــود  ــران خ ــه خواه ــز ب ــن  نی ــان رفت محســن زم
ســفارش کردــه بــود کــه زمانــی کــه من نیســتم 
مراقــب مادــر باشــید، شــما ماننــد حضــرت زینب 
)س( عمــل کنیــد و ســنگ صبــور مادــرم باشــید. 
ــی  ــاید کســی نم ــت ش ــه محســن رف ــی ک زمان
دانســت چــه منظــوری از ایــن صحبت هــا 
داشــته اســت امــا اکنــون بــا شــهادت وی 
بســیاری از مســایل بــرای ما آشــکار شــده اســت.

ــن  ــهید محس ــوی ش ــر عم ــخن آخ س
ــرادرزاده اش؟ ــی از ب حجج

ــا  ــر اینج ــان د ــه ایش ــز از فرماند ــره ای نی خاط
ــا  ــه آق ــه ب ــار ک ــن ب ــه آخری ــم ک ــل می کن نق
محســن بــرای ماموریــت اجــازه ســفر بــه ســوریه 
ــن  ــتم، محس ــور داش ــهد حض ــر مش ــم  د دادی
ــه  ــگ زد ــه وی زن ــا )ع( ب ــام رض ــرم ام ــر ح د
ــود، فرماندــه  ــت اجــازه خواســته ب ــرای ماموری وب
ــا  ــتیم ب ــر نمی توانس ــا دیگ ــت م ــان می گف ایش
ــوریه را  ــر س ــور وی د ــوی حض ــی جل هیچ راه

ــم. بگیری
ــن  ــم محس ــان گفت ــه ایش ــاب ب ــا خط ــن تنه م
جــان مــن دــر حــرم امــام رضــا )ع( از جانــب تــو 
ــا را  ــز ســالم م ــو نی ــا می دهــم و ت ــه آق ســالم ب
بــه حضــرت زینــب )س( برســان و ایشــان قــول 
ــور  ــوی صب ــه بان ــه ســالم وی را ب ــود ک ــه ب داد

ــال برســاند. کرب
ــا محســن راه شــهادت را پیمــود و حســین وار  آق
ــه مــوال و مقتدــای خــود حضــرت سیدالشــهدا  ب

ــت. پیوس

محقق و شـاعر آذربایجانی با تاکید بر درک 
معـارف دیـن اسـالم برای عاشـق هـا گفت: 
مکتب موسـیقی عاشیقی عشـق به خداست. 

لقمــان محمداوغلــو بــا بیــان اینکه عاشــق هــا دــر تربیت نســل جوان 
نقــش مهمــی دارنــد و وجــود موســیقی عاشــقی بــرای حفــظ هویــت 
و فرهنــگ دــر کشــورهایی ماننــد ایــران و آذربایجــان الزامــی اســت، 
ــط  ــا توس ــتان ه ــت داس ــاهد روای ــی ش ــا از کودک ــت: م ــار داش اظه
عاشــق هــا بودیــم کــه بــا شــور و شــوق بــرای شــنیدن ایــن داســتان 
ــروزه  ــا ام ــد، ام ــه زیادــی از خــود نشــان مــی دادن هــا و اشــعار عالق
برخــی از جوانانــی کــه موســیقی عاشــقی را موســیقی مخصــوص بــه 
روســتایی هــا اختصــاص مــی دهنــد، بایــد بداننــد کــه ایــن طــرز تفکر 
کامــال اشــتباه اســت، چــرا کــه موســیقی عاشــقی موســیقی عاشــق 
هــا، فیلســوف هــا، عاقــل هــا و انســان هــای کامــل و بــزرگ اســت. 
ــه از موســیقی  ــی ک ــان اینکــه جوانان ــا بی ــه ب ــر ادام ــن د وی همچنی
ــوع موســیقی  ــن ن ــه ای ــد ک ــد بدانن ــد بای ــی کنن ــاری م ــرن طرفد مد
هــا دــر دیــن اســالم حــرام اســت، اظهــار داشــت: موســیقی عاشــقی 
خداونــد و اهــل بیــت را تبلیــغ مــی کنــد و مکتــب موســیقی عاشــقی 
ــد اســت و هدــف اصلــی از نواختــن ایــن  ــه خداون دــر واقــع عشــق ب
ــت،  ــال اس ــگار متع ــه پرورد ــات ب ــق و احساس ــراز عش ــیقی اب موس
متاســفانه جوانــان بدــون آگاهــی از ایــن امــر تمایــل و عالقــه ای برای 

ــد.  شــنیدن ایــن موســیقی ندارن
ایــن محقــق آذربایجانــی بــا بیــان اینکــه وقتــی انســان مفهــوم چیزی 
را کــه نمــی توانــد دــرک کنــد از آن فــرار مــی کنــد، افــزود: موســیقی 
ــه موســیقی ســنتی  هــای مدــرن و غــرب دــر صدــد غلبــه کردــن ب
ملــت هــا هســتند، امــا خوشــبختانه خداونــد نــوری دــر دل مســلمانان 
خــود قــرار دادــه کــه بــا غلبــه دشــمنان اســالم چــراغ یگانــه پرســتی 
دــر دلهایمــان هرگــز خامــوش و بــه فراموشــی ســپرده نمــی شــود. 

lضــرورت حفــظ هویــت و فرهنــگ مــردم آذربایجــان 
شــرقی و تبریــز

محمداوغلــو همچنیــن دــر ادامــه بــا تقدیــر و تشــکر ویــژه از دولــت 
ایــران بــه خصــوص متولیــان و مســئوالن فرهنگــی، گفــت: بــا کمک 
و حمایــت دولــت امــروز شــاهد برگــزاری  گردهمایــی بــرای فعــاالن 
موســیقی عاشــیقالر دــر تبریــز هســتیم، برگــزاری ایــن گردهمایی ها 
اقدامــی مهــم و تاثیــر گــذار اســت و بــا ایــن اقدــام هویــت و فرهنــگ 

مردــم آذربایجــان شــرقی و تبریــز حفــظ مــی شــود. 
ــوری  ــم جمه ــر مرد ــن اکث ــیعه بود ــلمان و ش ــه مس ــاره ب ــا اش وی ب
ــتم و  ــی )ع( هس ــام عل ــق ام ــیعه و عاش ــه ش ــزود: بند ــان اف آذربایج
ــتند  ــت هس ــوت و امام ــت نب ــل بی ــقان اه ــز از عاش ــن نی ــه م خانواد
نــه تنهــا مــن و خانوادــه ام بلکــه اکثــر مردــم جمهــوری آذربایجــان 
مســلمان و شــیعه هســتند ما هماننــد ایرانــی هــا ۵۶ روز در مــاه محرم 
و صفــر مراســم هــای عروســی برگــزار نمــی کنیــم و دــر تمــام اعیــاد 

مســلمانان بــه خصــوص عیــد غدیــر را جشــن مــی گیریــم. 

lزمــان حکومــت شــوروی در آذربایجــان نــگاه مثبتــی 
بــه موســیقی عاشــیقی وجــود نداشــت

ــان  ــر زم ــه د ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــناس آذربایجان ــگر ش علعس
ــه  ــی ب ــگاه مثبت ــز ن ــا نی ــان آنه ــر آذربایج ــوروی د ــت ش حکوم
موســیقی عاشــیقی نداشــتند و آنهــا موســیقی مــا را مــورد اجحــاف 
ــا بتهــوون  ــب اســت دــر اروپ ــراز داشــت: جال ــد، اب ــرار مــی دادن ق
ــن  ــه و ای ــی برد ــقی پ ــیقی عاش ــه ارزش موس ــهور ب ــد مش هنرمن
ــا شــوروی هــای کمونیســت قدــرت  ــه، ام موســیقی را دــرک کرد

ــتند.   ــیقی را نداش ــن موس ــرک ای د
وی ادامـه دـاد: برخـی از افـراد بـر ایـن عقیده هسـتند که در دانشـگاه 

هـای جمهـوری آذربایجان بـه صـورت تخصصی تحصیـالت عالی به 
دانشـجویان ارایـه نمـی شـود، امـا بایـد به ایـن افـراد گفت کـه خاک 
جمهوری آذربایجان تنها ۲۰ سـال اسـت از دسـت دشـمنان کمونیست 
آزاد شـده و دـر ایـن فرصت کوتـاه نبایـد انتظـار زیادی داشـت، به نظر 
بندـه در دانشـگاه هـای کشـور ما به نحـو احسـن افراد بـه تحصیالت 

پرداختـه و به صـورت تخصصـی آموزش مـی بینند.  
محمداوغلــو بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن هــر چــه قدــر مــا را تحــت 
ــن اســالم  ــا نشــده و از دی ــلیم آنه ــز تس ــا هرگ ــد، م ــرار ده ــار ق فش
روی برنمــی گردانیــم، گفــت: حدــود ۲۰ ســال اســت کــه جمهــوری 
ــالها  ــن س ــل از ای ــه و قب ــرار کرد ــود را برق ــت خ ــان حکوم آذربایج
ــود، امــا پــس از  ــار کمونیســت هــا ب دانشــگاه هایمــان نیــز دــر اختی
آزادــی خــاک وطنمــان دــر کشــورمان دانشــگاه هایمــان نیــز فعالیــت 
ــی  ــرای اهال ــان پذی ــگاه هایم ــون دانش ــد و اکن ــاز کردن ــود را آغ خ

ــه خصــوص موســیقی عاشــقی اســت.  موســیقی ب

lضرورت ارتباط هنرمندان ایران و آذربایجان
وی همچنیــن دــر ادامــه بــا بیــان اینکــه قدــرت عاشــق هــا دــر علــم 
ــه دــر نواختــن، گفــت: عاشــقی تنهــا نواختــن و  و دانــش آنهاســت ن
خواندــن نیســت بلکــه مهــم تــر از ایــن دــو عامــل عاشــق هــا بایــد به 

علــم و دانــش مســلط باشــند. 
ــران و  ــت جمهــوری اســالمی ای ــی از دول علعســگر شــناس آذربایجان
آذربایجــان خواســتار ارتبــاط عاشــق هــای ایرانــی و آذربایجــان شــد و 
افــزود: عاشــیق هــای ایرانــی و آذربایجانــی تنهــا بــا حمایــت دولــت 
مــی تواننــد تجربیــات خــود را بــه همدیگــر انتقــال دهنــد، چــرا کــه 
ســفر بــه ایــران و آذربایجــان هزینــه زیادــی بــرای عاشــق ها دارنــد از 
ایــن رو دولــت هــا بایــد دــر تحقــق ایــن امــر آســتین بــاال زدــه و پلی 
را میــان ایــران و آذربایجــان بــرای دریافــت اطالعــات موســیقی برقرار 
کننــد، عاشــق هــا بــه تنهایــی نمــی تواننــد فرهنــگ و هویــت خــود را 

حفــظ کننــد و ایــن امــر تنهــا بــه حمایــت هــای دولتــی نیــاز دــارد. 
ــز  ــر تبری ــن د ــه اینکــه م ــا اشــاره ب ــی ب علعســگر شــناس آذربایجان
عاشــق علــی ســلیمی، چنگیــز مهدــی پــور و چنگیــز بــی ریــا، جــواد 
ــا از  ــن عاشــق ه ــزو متخصــص تری ــی را ج ــد عباد ــی و محم محرم
لحــاظ علــم و دانــش و نواختــن و صدــا مــی شناســم، تصریــح کــرد: 
مــن ســفرهای زیادــی بــه ایــران داشــتم و بــه فرهنــگ ایــن ملــت به 
خوبــی آشــنا هســتم زمانیکــه دــر مراســمی دــر تهــران شــرکت کرده 
بودــم احســاس مــی کردــم دــر کشــور خودــم هســتم و خودــی بــه 
نظــر رســیدن مردــم ایــران بــرای مــن تنهــا ریشــه دــر اعتقادــات مــا 
دــارد و بــه صراحــت مــی گویــم کــه ملــت ایــران ملتــی بــا فرهنــگ و 

مهمــان نــواز هســتند. 
وی دــر پایــان افــزود: یــن جمعیــت جمهــوری آذربایجــان در مقایســه 
بــا جمعیــت ایــران کــم اســت، امــا هماننــد جمهــوری اســالمی ایــران 
ــن  ــه دی ــد ک ــی وجــود دارن ــی زیاد ــز علمــای دین ــا نی ــر کشــور م د

اســالم را تبلیــغ مــی کننــد.

مکتب موسیقی »عاشیقی« عشق به خداست/
 ضرورت درک معارف دین اسالم

 زهرا ناصران
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

 اســتان قزویــن از دیربــاز تــا بــه امروز، 
ادیبــان و  همــواره در حیطــه طنــز، 
ــی داشــته کــه زهــرا  شــاعران طــراز اول
افشــار یکــی از آنهاســت کــه بــا نوشــتن بخــش هــای طنــز 
ــد.  ــی کن ــکاری م ــروه هم ــن گ ــا ای ــه« ب ــه »خندوان برنام

»زهــرا افشــار« زادــه ســوم خردــاد ۱۳۷۰ خورشــیدی، نویســنده 
ــیر« و  ــد »اکس ــی مانن ــز تلویزیون ــای طن ــه ه ــه برنام مجموع
»دورهمــی« بودــه و دــر حــال حاضــر دــر نوشــتن بخــش های 
طنــز برنامــه پرمخاطــب »خندوانــه« بــا »رامبــد جــوان« و گروه 

او همــکاری مــی کنــد.
افشــار کــه اصالتــی بوئیــن زهرایــی دــارد، تحصیــالت 
ــش  ــا گرای ــازی، ب ــته شهرس ــر رش ــود د ــد خ ــی ارش کارشناس
طراحــی شــهری را دــر دانشــگاه بیــن المللی امــام خمینــی )ره( 

ــت. ــه اس ــن گذراند قزوی
وی دــر زمــره نویســندگان جــوان اســتان شــمرده مــی شــود 
ــا تکیــه بــر قــوه خالقیــت و طنــازی خــود، بــه ســرعت  کــه ب
ــن  ــن که ــروز از افتخــارت ای ــه و ام ــارج رشــد را طــی کرد مد

ــد. ــه حســاب مــی آی ــار ب دی
دــر ایــن گفتگــو بــا ایــن طنزنویــس هــم اســتانی بیشــتر آشــنا 

مــی شــویم.

ــروه  ــه گ ــش از ورود ب ــا پی ــما ت ــیر کاری ش * مس
ــود؟  ــه ب ــه چگون خندوان

نویســندگی حرفــه ای را از ســال ۸۹ و بــه واســطه نوشــتن دــر 
ــا  ــه ام. ب ــم بود ــه ه ــه گویند ــه ام. البت ــاز کرد ــرز آغ ــو الب رادی
برنامــه هــای رادیویــی کــه دــر شــبکه رادیویــی اســتان البــرز 
تولیــد کردیــم، دــر جشــنواره هــای مختلــف نیــز جایــزه بردیم.

ــو  ــوب »رادی ــه محب ــر برنام ــم و د ــون آمد ــه تلویزی ــپس ب س
ــتم.  ــی نوش ــری( را م ــای مج ــت ه ــو )صحب ــت«، پالت هف
ــه  ــندگان برنام ــروه نویس ــا گ ــی ب ــت کوتاه ــه مد ــپس، ب س
»اکســیر« همــکاری کردــم کــه باعــث شــد بــه عوامل ســازنده 
ــن مجموعــه را از  ــر ای برنامــه دورهمــی معرفــی شــوم و کار د
ــک  ــه ی ــک ب ــس از نزدی ــم. پ ــاز کرد ــفندماه ۹4 آغ ــل اس اوای
ســال همــکاری بــا »مهــران مدیــری« و گــروه خــوب و طنــاز 
دورهمــی، بنــا بــه دالیــل اقتصادــی و شــغلی، از این گــروه جدا 
شــدم و بــه گــروه تولیدکنندــه برنامــه خندوانــه محلــق شــدم.

دــر حــال حاضــر هــم، نوشــتن بخــش هــای نمایشــی و طنــز 
ایــن مجموعــه را برعهدــه دــارم.

 
ــی، آســان اســت  ــرای ســیمای مل *طنزنویســی ب

ــا ســخت؟  ی
ــن  ــه خنداند ــم ک ــد بگوی ــا بای ــر ابتد ــت. د ــی ســخت اس خیل
مردــم، از گریاندــن آنهــا کار دشــوارتری اســت. مخصوصــاً دــر 
ــه ظاهــر  ــه ب ــه هــر قضی ــه راحتــی و ب ــران کــه مردــم آن ب ای
خندــه دــاری، نمــی خندنــد. بندــه اکثــر ســریال هــای کمدــی 
روز دنیــا کــه بــا عنــوان »ســیت کام« )کمدــی موقعیــت( نیــز 
شــناخته مــی شــوند را نــگاه مــی کنــم. بــا توجــه بــه این ســیت 
ــم بگویــم کــه شــوخی هــای ســطح پائیــن  کام هــا، مــی توان
تــری مردــم کشــورهای دیگــر را مــی خندانــد کــه بخشــی از 
آنهــا، بــه عنــوان تماشــاگر زندــه دــر ســالن حضــور دارنــد. ولی 

اینجــا اصــاًل ایــن طــوری نیســت.
بــا توجــه بــه نظــارت هایــی کــه دــر رســانه ملــی وجــود دــارد، 
کار ســخت تــر هــم مــی شــود. بــه عنــوان نمونــه پالتوهــای 

مهــران مدیــری دــر دورهمــی، یــک بــار قبــل از ضبــط و بــار 
دیگــر پــس از آن، خواندــه و اصــالح مــی شــوند. ایــن اصــالح 
هــم توســط ناظرهــای کیفــی کــه از طــرف شــبکه مــی آینــد، 

صــورت مــی گیــرد.

ــه  ــری، چ ــران مدی ــد مه ــدی مانن ــا هنرمن *کار ب
ــی دارد؟  ــا و معایب مزای

پیــش از اینکــه بــا مدیــری کار کنــم، خیلــی حــرف هــا راجــع به 
او شــنیده بودــم. یکــی از ایــن حــرف هــا ایــن بــود کــه مدیری 
ــی از آن دســت افرادــی  ــگام کار، آدــم خشــکی اســت. یعن هن
اســت کــه نــگاه از بــاال بــه پائیــن دــارد و هر کســی نمــی تواند 
ــس از حضــور  ــد. پ ــت کن ــا او صحب ــرود و ب ــاق کارش ب ــه ات ب
دــر گــروه دورهمــی، فهمیدــم کــه ابدــاً چنیــن آدمــی نیســت. 
یعنــی مدیــری کارگردانــی اســت که دــر ســلف ســرویس، کنار 
ــن  ــروه نشســته و غــذا مــی خــورد. اصــاًل ای ــه اعضــای گ بقی
گونــه مســائل، برایــش اهمیتــی ندــارد. معایــب کار دــر برنامــه 
هــای مدیــری، ربطــی بــه خــود او ندارنــد، بلکــه بــه آدــم هایی 
ــه  ــی ک ــه های ــان از برنام ــات باالیش ــه توقع ــد ک ــاط دارن ارتب
مدیــری مــی ســازد، کار مــا نویســندگان را یــک مقدــار ســخت 

مــی کنــد.
ــا هــم هماهنــگ بودیــم و پــس از ســپری  البتــه هنــگام کار ب
ــگاه اشــتراکی رســیدیم.  ــه یــک ن ــا هــم ب شــدن یــک مــاه، ب
ــی  ــه م ــی ک ــد و متن ــی ش ــه م ــر کار دید ــی د ــرام متقابل احت
ــر از ســوی  ــن قد ــی ای ــی شــد. ول ــط م ــم، مســتقیماً ضب دادی
ــه  مســئوالن تلویزیــون و مردــم، توقــع باالســت کــه وقتــی ب
اندــازه یــک اپســیلون، اشــتباهی رخ دهــد، همــه اعتــراض مــی 
کننــد. همیــن مســائل ســبب مــی شــود کــه اســترس و فشــار 

کار دــر چنیــن برنامــه هایــی بیشــتر باشــد.
 

ــا  ــان ه ــه، میهم ــد خندوان ــی مانن ــه های  *در برنام
ــند،  ــی پرس ــا م ــه از آنه ــی ک ــؤال های ــاره س درب

ــد؟  ــی دارن ــالع قبل اط
ــه  قطعــاً خیــر. حتــی خیلــی وقــت هــا، یــک ســاعت ماندــه ب
اجــرای برنامــه، مشــخص مــی شــود کــه میهمــان برنامــه، چــه 
ــگ  ــا او هماهن ــه ب ــی، کســی ک ــی گاه ــتند. یعن ــانی هس کس
شــده کــه بــه برنامــه بیایــد، مشــکلی برایــش اتفــاق مــی افتد و 

یــک شــخص دیگــر، جایگزیــن او مــی شــود.
 

*چــرا برخــی اوقــات میهمــان هــای مشــترکی در 
خندوانــه و دورهمــی حضــور پیــدا مــی کننــد؟ 

ــن،  ــن چنی ــی ای ــه های ــه برنام ــان ب ــن میهم ــی شــک، آورد ب
ــل از  ــارد. قب ــود را د ــاص خ ــای خ ــت ه ــرایط و محدودی ش
اینکــه هــر میهمانــی بــه برنامــه بیایــد، بایــد مجــوزی از ســوی 
ــالن  ــه ف ــر اینک ــی ب ــود، مبن ــر ش ــتی صاد ــئوالن باالدس مس
ــود.  ــر ش ــی حاض ــه تلویزیون ــر برنام ــد د ــی توان ــخص م ش
اینکــه بعضــی وقــت هــا، میهمــان هــای ایــن ۲ برنامــه یکــی 
مــی شــوند، بــه ایــن خاطــر اســت کــه شــمار آدــم هایــی کــه 
مــی تواننــد به برنامــه هــای تلویزیونــی بیاینــد، محدودنــد. البته 
گاهــی هــم ایــن تکــراری شــدن میهمــان هــا، اتفاقــی اســت. 
بــه ایــن معنــی کــه گاهــی زمــان ضبــط ایــن ۲ برنامــه جــا بــه 

ــه هــم، واقــع مــی شــوند. جــا شــده و نزدیــک ب

*سوژه های خود را چطور پیدا می کنید؟ 
ــا  ــی، ب ــه و دورهم ــد خندوان ــی مانن ــه های ــر خصــوص برنام د
موضــوع جلــو مــی رویــم. بــه هــر حــال نوشــتن دربــاره برخــی 
ــه نویســنده هــای  ــه، ب ــه موقعیــت روز جامع ــا ب ســوژه هــا، بن
ــرف  ــال از ط ــور مث ــه ط ــود. ب ــی ش ــه م ــفارش داد ــه س برنام
ــک قســمت از  ــه ی ــد ک ــی دهن ــفارش م ــا س ــه م ــون ب تلویزی
ــاره معضــل کمبــود آب بســازیم. ولــی حدــود ۱۰  برنامــه را درب

ــه ایــن شــکل ســاخته مــی شــوند. درصــد قســمت هــا ب
دــر مواردــی ایــن چنیــن، نویســنده از موضــوع بــه داســتان می 
رســد. بعضــی وقــت هــا هــم یــک قصــه خــوب و بامــزه داریــم 
کــه بعــد از نوشــتن، موضــوع را بــه آن اضافــه مــی کنیــم. بــه 
بیــان دیگــر، یــک قصــه خندــه آور را متناســب بــا ســوژه مدنظر 

مــی نویســیم.
ــد شــود،  ــد تولی ــه بای ــی ک ــاد قســمت های ــه تعد ــی ک از آنجای
زیــاد اســت، دســت خودمــان را نمــی بندیــم و هیــچ شــکلی از 
ســوژه یافتــن و نوشــتن را بــرای خودمــان قانــون نمــی کنیــم. 
دــر کل برخــی از ســوژه هــا را از دــرون جامعــه و بعضــی دیگــر 
را بــه صــورت ذهنــی خلق مــی کنیــم. البتــه همــان موضوعات 
ــی  ــی برم ــای اجتماع ــت ه ــه واقعی ــره ب ــم، باالخ ــی ه ذهن
گردنــد کــه دــر ناخودــآگاه نویســنده ذخیــره شــده انــد. همــه 
ــت  ــی واقعی ــد، بازنمای ــه دارن ــی ک ــر صورت ــر ه ــز، د ــار طن آث

ــد باشــد. هســتند و اصــواًل طنــز غیــر از ایــن نمــی توان

ــه  ــن را چ ــتان قزوی ــی در اس ــگاه طنزنویس *جای
ــد؟  ــی بینی ــور م ط

ــز،  ــر حیطــه طن ــواره د ــروز، هم ــه ام ــا ب ــاز ت ــن از دیرب قزوی
ــاید  ــه ش ــت ک ــته اس ــی داش ــراز اول ــاعران ط ــان و ش ادیب
مشــهورترین آنهــا »عبیــد زاکانــی« اســت. ایــن شــاعر کــه 
سرسلســله طنزپردــازان تاریــخ ایــران محســوب مــی شــود، 
گونــه ای از طنــز فاخــر را ارائــه دادــه کــه بــرای نویســندگان 
ــام بخــش اســت.  ــه و اله ــز، آموزند ــه نی ــروزی چــون بند ام
ــژه ای  ــش و لهجــه وی ــا گوی ــن، ب ــم قزوی ــن، مرد ــا از ای جد
کــه دارنــد، همیشــه و حتــی دــر گفــت و شــنودهای روزانــه 
ــی  ــی م ــن و پرمعن ــای وزی ــوخی ه ــازی و ش ــه طن ــود، ب خ
ــش  ــه گوی ــت ک ــوان گف ــی ت ــه م ــوری ک ــه ط ــد؛ ب پردازن
ــده اســت.  ــه ش ــی آفرید ــرای طنزگوی ــگار ب ــا، ان ــی ه قزوین
دــر زمینــه ادبیــات معاصــر نیــز، تــا جایــی کــه اطــالع دــارم 
ــر  ــی د ــگاه واالی ــی، از جای ــرایان قزوین ــگاران و طنزس طنزن

ــد. ــور برخوردارن کش

نویسنده قزوینی؛ از دورهمی تاخندوانه/مدیری با گروهش صمیمیست
 شیرین برزگر
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ــتکار  ــطه پش ــه واس ــی ب ــخ عکاس تاری
خانــدان  و  عکاسباشــی  میرزاحســن 
ــگار شــیرازی در شــهر ادب و  چهــره ن

ــد. ــی رس ــال م ــه ۱65 س ــر ب هن

تاریــخ شــهر ادــب و هنــر را همچنــان کــه شــاعرانی ماننــد 
حافــظ، ســعدی و خواجــوی کرمانــی و اماکــن تاریخــی نظیر 
ــد  ــاخته ان ــی س ــورش جهان ــگاه ک ــید و آرام ــت جمش تخ
بایــد بــه خاطــر داشــت بــه لطــف حضــور عکاســانی نظیــر 
میرزاحســن عکاسباشــی، بانــو عزیــزه جهــان، بهــرام چهــره 
نــگار، منوچهــر چهــره نــگار و آنانــی کــه میــان دهــه هــای 

ــه ســاختند. ــر عکاســی جاودان ــا هن ــف ب مختل
ــارغ از  ــهر ف ــن ش ــی ای ــخانه های ــان، عکاس ــن می ــر ای د
ــره  ــه تاریخــی چه ــی، خان ــد فردوســی، مان ــه مانن ــان ک آن
ــا  ــا رضــا ب ــد آق ــام هایــی مانن ــد، ن ــگار فرامــوش شــده ان ن
»فتوزایــس«، احمــد نجابــت بــا »فتــو یلدــا«، منصــور صانع 
ــو افشــین«  ــا »فت ــان ب ــه«، جلیــل کــوه فری ــو راحل ــا »فت ب
و... نامــی و اعتبــاری بــه ســنت عکاســی اســتودیویی 
بخشــیدند و امــروز بــا وجــود دسترســی آســان بــه فنــاوری 
دیجیتــال دیگرعکاســی بــه شــیوه ســنتی جــای خــود را بــه 
ــری  ــا الکچ ــروزی ه ــول ام ــه ق ــل و ب ــتودیوهای مجل اس
دادــه و دــر ایــن بیــن نســلی هــم بــا طراحــی آتلیــه هایــی 
ــه  ــر بناهــای تاریخــی و جاذب ــه شــکل و شــیوه ســنتی د ب
هــای گردشــگری تلفیقــی از هنــر گذشــته و عکاســی 

ــد. ــیده ان ــاز و کار بخش ــرن را س مد

lعکاســی متاخــر شــیراز تاریــخ پــر و پیمانــی 
ــن  ــان اولی ــزه جه ــتگاه عزی ــیراز خاس دارد/ش

ــور ــوب کش ــکاس جن ــوی ع بان
ــم  ــن شــهر ه ــر ای ــه عکاســی متاخ ــر حالیســت ک ــن د ای
ــی شــناخته مــی  ــام های ــه ن ــارد و ب ــی د ــر و پیمان ــخ پ تاری
شــود کــه از جملــه مــی تــوان بــه شــکراله آقایــی، ســهراب 

ــایی،  ــل دلگش ــرد، خلی ــوی ف ــد رض ــی محم ــی، عل کرم
حســین کشــتکار، عزیــز عاملــی، جلیــل کوثریــان ، کاظــم 
مفاضــی، منوچهــر ســازگارنژاد، مرتضــی نعمتــی و... اشــاره 

ــرد. ک
ــی  ــام های ــه واســطه ن ــری شــیراز ب از ســویی عکاســی هن
هــم شــناخته شــده اســت و اکنــون کــه روز جهانــی 
ــون  ــان پیرام ــن هنرمند ــرات ای ــه نظ ــت نقط ــی اس عکاس
تفــاوت عکاســی ایــران و جهــان شــاید راهــی را بگشــاید تــا 
هنــر عکاســی شــهر شــعر و ادــب روزگار درخشــان گذشــته 

ــد. ــآوری کن را یاد
یکــی از بانوانــی کــه عکاســی را بــا فیلمســازی و گرافیــک 
عجیــن کردــه و دــر ایــن رشــته هنــری گام هــای ارزنده ای 
برداشــته مهــگان فرهنــگ اســت کــه بارهــا دــر خصــوص 
پایــش و پاسداشــت میــراث عکاســی شــیراز تــالش کردــه 
ــوی  ــون شــخصیت نخســتین بان ــی پیرام ــه های ــر مقال و د
عــکاس شــیرازی یعنــی »عزیــزه جهــان« تاریــخ عکاســی 

ــزه  ــو عزی ــد: بان ــی گوی ــه م ــآوری کرد ــهر را یاد ــن ش ای
ــر  ــرزا حســن عکاسباشــی، عکاســی را د ــر می ــان دخت جه
ــماء  ــر الس ــراه بد ــه هم ــت و ب ــوزش یاف ــر آم ــب پد مکت
)دختــر عمــو( بــه طــور جدــی بــه ایــن مهــم پرداختنــد. بــه 
گونــه ایــی کــه دســت بــه تاســیس عکاســخانه بانــوان زد و 
ــن  ــد عکاســی مــی کــرد ضمــن اینکــه ای ــان عالقمن از زن

کار را دــر اندرونــی نیــز انجــام مــی دــاد.
ایــن مدــرس گرافیــک و عکاســی ادامــه مــی دهــد: عزیــزه 
جهــان بــا توجــه بــه عالقــه  شــخصی خودــش و تشــویق  
هــای  میــرزا  حســن مبنــی بــر عکاســی از زنانــی کــه بــه 
ــد و از همــه  ــزد عکاســان مــرد نمــی رون دالیــل شــرعی ن
ــا ۱۱   ــه، از ســن  ۱۰  ی ــری از خانواد ــر ثبــت تصاوی مهــم ت
ســالگی  بــه  عکاســی  پرداخــت.  آنچــه  مهــم  اســت  ایــن 
ــره  ــر زم ــوان د ــی ت ــان را م ــزه جه ــو عزی ــه؛ بان ــت ک اس

آخریــن عکاســان زن قاجــار نیــز محســوب نمــود.
ــی  ــر جای ــان د ــزه جه ــو عزی ــه بان ــت ک ــر حالیس ــن د ای
ــن عکــس  یازدــه   ــن اولی ــان گرفت ــد کــه دــر زم مــی گوی
ــه  ــید ب ــی رس ــن نم ــه دوربی ــن ب ــد م ــم  و ق ــاله  بود س
ــه  ــه ب ــا چهارپای ــم را ب ــم خود ــور بود ــت مجب ــن جه همی
پشــت دوربیــن برســانم و پــس از عکاســی هــم بــرای اینکه 
ــم کــه  ــوش کن ــا را چــاپ و روت ــد آنه ــا را نبین نامحــرم آنه
ــع  ــر واق ــم. د ــه بود ــم آموخت ــرزا محمــد رحی ــم می از عموی
ایشــان را مــی تــوان اولیــن زن روتــوش کار عکــس معرفــی 

ــرد. ک
فرهنــگ بــا ایــن توضیــح کــه بانــو عزیــزه جهــان 
ــف  ــگام کش ــا هن ــت ت ــت داش ــوان فعالی ــخانه بان درعکاس
حجــاب کــه دیگــر ضــرورت وجــود عکاســخانه زنانــه حس 
ــوش  ــل کار رت ــه دلی ــان ب ــم ایش ــر چش ــد؛ دیگ ــی ش نم
ــه عکاســی نپرداخــت امــا عالقــه مندــان  ضعیــف شــد و ب
ــروع  ــس از آن ش ــرد و پ ــی ک ــت م ــی را هدای ــه عکاس ب
ــراث  ــع آوری می ــر و جم ــار پد ــاری آث ــظ و نگهد ــه حف ب

ــرد. ــن ک ــرزا حس ــی می خانوادگ
ــوب  ــناد مکت ــد: از آنچــه از اس ــی گوی ــال م ــن ح ــر عی او د
ــم  ــلطان و عذراخان ــه س ــس از فاطم ــه پ ــی آمد ــت م بدس
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ــا  ــم ت ــی کنی ــورد نم ــی برخ ــکاس زن ــام ع ــه ن ــر ب دیگ
ــوان  ــی ت ــان را م ــی؛ ایش ــن عکاسباش ــران میرزاحس دخت
ــوب  ــن زن عــکاس جن ــن زن عــکاس قاجــار و اولی چهارمی

ــود. ــی نم ــور معرف کش
ــر ســبوکی کــه عکاســی را دــر راســتای تــالش هــای  امی
خــود بــه واســطه پیشــینه گردشــگری خویــش بــا اقتصــاد 
همســاز کردــه و دــر پرتــو دانــش و علــم ایــن صنعت-هنــر 
نمایشــگاه هــا و جشــنواره هــای متعددــی را تجربــه کردــه 
ــا پتانســیل  پیرامــون تاریــخ عکاســی شــیراز و نســبت آن ب
ــبختانه  ــد: خوش ــی گوی ــهر م ــن ش ــگری ای ــای گردش ه
هنــر عکاســی بــه علــت ســفر پادشــاهان قاجــار بــه فرنــگ 
ــا  ــا اروپ ــان ب ــه همزم ــود ک ــی ب ــن هنرهای یکــی از زودتری
ــرا نقطــه عطفــی دــر هنــر  وارد ایــران شــد و مــی تــوان آن

عکاســی دانســت.
ــت  ــه عل ــران ب ــس از ته ــیراز پ ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ارتباطــی کــه دربــار قاجــار بــا کشــورهای اروپایــی داشــته 
بــه عنــوان نخســتین شــهر ایــران شــاهد رواج فــن عکاســی 
مــی شــود ســپس تبریــز اســت کــه بــه خاطــر نزدیکــی و 
ــن  ــر ای ــا نقــش مهمــی را د ــه اروپ ــن شــهر ب ارتباطــات ای

ــد. ــازی مــی کن ــن ب بی

lنخســتین عکســهای شــیراز در بمبئــی چــاپ 
شد/گردشــگران از روی عکــس مقصــد خــود را 

انتخــاب مــی کننــد
ســبوکی بــا ایــن تاریخچــه کــه ۳ نمونــه از عکــس 
ــان،  ــی خ ــد توســط لطفعل ــی هن ــر بمبئ ــای نخســتین د ه
ــزود:  ــده اف ــه ش ــیرالملک گرفت ــی مش ــان و حاج جعفرخ
ــری  ــری قم ــه ۱۲۸۵ و ۱۲۸۷ هج ــها ب ــن عکس ــخ ای تاری
برمــی گردــد کــه نشــان گــر قدمت عکاســی شــیراز اســت.

ــت:  ــارس گف ــگری ف ــان گردش ــن راهنمای ــس انجم رئی
ــوزه  ــر ح ــه د ــی ک ــن افراد ــی از مهمتری ــک یک ــی ش ب
عکاســی  شــیراز پــس از نامبردــگان گام برداشــته 
از  کــه  اســت  علــی  کربالیــی  فرزنــد  میرزاحســن 
نجیبزادــگان و بزرگزادــگان کازرون بودنــد کــه پــای 
ــهر  ــن ش ــروف ای ــان مع ــته و از عکاس ــیراز گذاش ــه ش ب
مــی شــوند کــه بســیاری از رویدادهــای خــوب عکاســی 

ــت. ــه اس ــی ماند ــان باق ــیراز از آن ش
وی بــه نکتــه ای اشــاره کــرد و افــزود: میرزاحســن بــه خــود 
لقــب عکاسباشــی شــیرازی مــی دهــد و بســیاری از عکــس 
ــه از  ــا ماند ــه ج ــه ب ــی ک ــه فرد ــای تاریخــی و منحصرب ه
اوســت کــه شــامل آثــاری از شــهر شــیراز، ایــران و عتبــات 

عالیــات مــی شــود.
ســبوکی نقطــه عطــف عکاســی شــیراز را فعالیــت ۲۰ ســاله 
ــطه  ــه واس ــت: او ب ــت و گف ــی دانس ــن عکاسباش میرزاحس
ــه شــمار  ــش ب ــت کــه یکــی از هنرهای خوشنویســی و کتاب
ــا ســاخت ُمهــری و نشــانه نوشــته ای  مــی رود برندــی را ب

ــد. ــرای خــود رقــم مــی زن ب
ــس  ــی عک ــن الملل ــنواره بی ــن جش ــی چهارمی ــر علم دبی
ــی از  ــای نفیس ــس ه ــه عک ــه مجموع ــروز« ک ــیراز ام »ش
ــا را ثبــت و  ــه هــای توریســتی شــیراز و نقاطــی از دنی جاذب
منتشــر کردــه دیگــر عــکاس مطــرح ایــن شــهر را فرصــت 
ــون  ــز همچ ــزود: او نی ــرد و اف ــالم ک ــیرازی اع ــه ش الدول
میرزاحســن کــه تالیفاتــی داشــته نویســنده بزرگــی بــود کــه 
تاریخدانــان و باســتان شناســان فرصــت الدولــه را بــه کتــاب 
ــون او  ــم پیرام ــه مه ــا نکت ــند ام ــی شناس ــارس م ــخ ف تاری
اینکــه عکاســی کتابهــای تاریخــی خویــش را خــود انجــام 

ــی  ــذاران عکاس ــی از تاثیرگ ــوان یک ــه عن ــه و ب ــی داد م
ــی رود. ــه شــمار م شــیراز ب

ــگار  ــره ن ــح اهلل چه ــد، فت ــرزا محم ــه از می ــر ادام وی د
ــگار و دیگــر اعضــای  ــرزا حبیــب اهلل چهــره ن شــیرازی، می
ــالش  ــان ت ــزود: این ــرد و اف ــام ب ــگار ن ــره ن ــان چه خاد
ــه  ــران ب ــارس و ای ــخ ف ــت تاری ــر ثب ــیاری د ــتکار بس و پش

ــد. ــرج دادن ــه خ ــی ب ــر عکاس ــطه هن واس
ایــن هنرمنــد شــیرازی درخصــوص نســبت هنــر عکاســی 
ــی  ــی یک ــت: عکاس ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــگری ب و گردش
ــگری  ــه گردش ــر زمین ــه د ــت ک ــی اس ــن ابزارهای از بهتری
ــگران از روی  ــیاری از گردش ــروزه بس ــت؛ ام ــذار اس تاثیرگ
یــک عکــس از جاذبــه گردشــگری مقصــد خــود را انتخــاب 
ــئوالن و  ــزد مس ــفانه ن ــه متاس ــی ک ــد، موضوع ــی کنن م

ــررات  ــه و مق ــرار گرفت ــال ق ــورد اغف ــی م ــان فرهنگ متولی
ــار  ــی از آث ــرای عکاس ــختی را ب ــیار س ــر بس ــت و پاگی دس

ــد. ــه ان ــر نظــر گرفت تاریخــی کشــور د
ــان  ــا بی ــارس ب ــگری ف ــان گردش ــن راهنمای ــس انجم رئی
ــر  ــه ای د ــای حرف ــن ه ــا دوربی ــروزه عکاســی ب ــه ام اینک
ــراث  ــازمان می ــش س ــت پوش ــی تح ــن تاریخ ــام اماک تم
ــود و  ــی ش ــوب م ــوع محس ــگری ممن ــی و گردش فرهنگ
ــای  ــش پ ــخت را پی ــیری س ــی مس ــن مجوزعکاس گرفت

ــت. ــته اس ــان گذاش عکاس
ــوز  ــذ مج ــرای اخ ــد ب ــای متعد ــگاری ه ــه ن ــبوکی نام س
ــا  ــید: آی ــاد و پرس ــرار د ــاره ق ــورد اش ــیر م ــن مس ــر ای را د
زمانــی کــه مــی توانیــم از چنیــن فرصتــی هنــگام حضــور 
گردشــگران داخلــی و خارجــی و معرفــی آنــان دــر 
ــن  ــت چنی ــه عل ــه چ ــیم ب ــته باش ــازی داش ــای مج فضاه
قوانیــن دســت و پــا بســته ای وجــود دــارد کــه نمــی توانیم 
ــگران  ــه گردش ــی ب ــه راحت ــگری را ب ــای گردش ــه ه جاذب

ــم؟ ــی کنی معرف

ــا  ــروف دنی ــر و مع ــای معتب ــوزه ه ــی از م ــه عکاس وی ب
اشــاره کــرد و افــزود: مــوزه هایــی ماننــد متروپولیتــن لندــن، 
ــا  ــت ام ــی آزاد اس ــکو عکاس ــاژ مس ــس، هرمیت ــوور پاری ل
ــت  ــه عل ــوع شــده ک ــا ممن ــای م ــوزه ه ــر بســیاری از م د

ــارد. ــم ند ــخصی ه مش
ســبوکی دیگــر رویکــرد تــازه عکاســی کنونــی را اســتفاده از 
ابزارهایــی دانســت کــه خوشــبختانه بــه آســانی دــر اختیــار 
همــگان قــرار دــارد؛ او دوربیــن هــای تلفــن همــراه را یکــی 
ــر  ــه د ــرد ک ــوان ک ــای عکاســی عن ــن ابزاره ــاده تری از س
جهــت اشــاعه هنــر عکاســی هســتند و همــگان از آن بهــره 

منــد هســتند.
ــارس  ــان گردشــگری ف ــن راهنمای ــس انجم ــن رو رئی از ای
ــاده  ــزار س ــن اب ــطه ای ــه واس ــوان ب ــی ت ــرد: م ــوان ک عن

جاذبــه هــای طبیعــی، تاریخــی و گردشــگری را دــر 
ــان را  ــم و آن ــان دهی ــان نش ــه جهانی ــازی ب ــای مج فضاه

ــم. ــورمان کنی ــه کش ــفر ب ــه س ــویق ب ــب و تش ترغی
ــا وجــود عکاســخانه هــای تاریخــی شــیراز کــه برخــی  ب
هنــوز پــس از دهــه هــا حفــظ شــده انــد، نبــود یــک موزه 
عکاســی بــه طــور مســتقل کــه حــاوی ابــزار، شیشــه هــا، 
ــزات  ــن هــا، عکســها و تجهی نگاتیوهــا، اســالیدها، دوربی
سروســتانی  شــبان  فــرزاد  نظیــر  افرادــی  رتــوش 
ــخ  ــال تاری ــش از ۸۰ س ــت بی ــا قدم ــه ای ب ــه گنجین ک
ــه  ــارد، آنچ ــار د ــر اختی ــارس را د ــینمای ف ــی و س عکاس
ــزد  ــی ن ــان آیــت اهلل طالقان ــی دــر خیاب از عکاســخانه مان
خاندــان اصالحــی برجــای ماندــه، ســاختمان عکاســخانه 
فردوســی کــه اکنــون دــر شــرف تبدیــل بــه ســفره خانــه 
ــهرداری  ــد ش ــی مانن ــد نهادهای ــی طلب ــت م ــنتی اس س
شــیراز، ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــه  ــارس ب دســتی و فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ف

ــد. ــن مهــم همــت گذارن ای

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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صنعـت »لنج سـازی« که از صدها سـال پیش در هرمزگان مرسـوم بـوده این روزها 
فرامـوش شـده اسـت و کویـت و سـایر کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس بـه دنبـال 

مصادره آن هسـتند.

بیـش از یـک سـال از ثبت جهانـی کویر لوت بـه عنوان نخسـتین اثر طبیعـی ایران 
می گـذرد امـا در این مـدت اقدام محسوسـی برای توسـعه گردشـگری و یـا از این 

محوطه وسـیع انجام نشـده است.

پـس از گذشـت مدت هـا از تملـک خانـه تاریخـی »کلکته چـی« توسـط شـهرداری 
تبریـز، شـهردار منطقه ۸ تبریز می گوید: بر اسـاس بررسـی های کارشناسـانه ، این 

خانـه قابلیت مرمت نـدارد.

میــرٍاث ایــــران
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»لنج ســازی« کــه از صدهــا  صنعــت 
ســال پیــش در هرمــزگان مرســوم 
بــوده ایــن روزهــا فرامــوش شــده 
اســت و کویــت و ســایر کشــورهای 
دنبــال  بــه  خلیج فــارس  حاشــیه 

هســتند.  آن  مصــادره 

اینجــا اســتان هرمــزگان اســت دــر شــمال خلیج فــارس و 
دریــای عمــان بــا مردمانــی هنرمنــد کــه صنایع دســتی و 
ــد.  ــت کرده ان ــام خــود ثب ــه ن ــخ ب ــر تاری ــگاری د هنرهــای ماند
ــوان  ــج به عن ــناورهای لن ــاخت ش ــر س ــتان د ــن اس ــم ای مرد
ــد  ــالش می کنن ــد و ت ــاکان خــود تبحــر خاصــی دارن ــگار نی یاد
تــا نــام و یــاد و خاطــره ایــن هنــر اصیــل همچنــان باقــی بمانــد.
ــان  ــتر نمای ــا بیش ــی از آنج ــازان هرمزگان ــج س ــی کار لن زیبای
می شــود کــه بدــون رســم الخط و نقشــه از صفــر تــا صــد 
ــو ســال می ســازند  ــا د ــک ت ــر طــول ی ــم را د ــای عظی ــج ه لن
ــش  ــر بخ ــی د ــف بهره مند ــا هد ــر آن را ب ــودگی خاط ــا آس و ب

ــد. ــه آب می اندازن ــد، ب ــال های بلن ــول س ــر ط ــی د اقتصاد
دــر  پیشــه  یــک  به عنــوان  دــور  ســالیان  از  لنج ســازی 
روســتاهای اســتان هرمــزگان سینه به ســینه از پدــر بــه پســر بــه 
ــگاه  ــتان از جای ــن اس ــر ای ــازی د ــت لنج س ــیده و صنع ارث رس

ــت. ــار اس ــژه ای برخورد وی
ــر  ــتی رانی د ــه کش ــت ک ــان دهنده آن اس ــی نش ــناد تاریخ اس
ایــران و اســتان های جنوبــی به خصــوص هرمــزگان ســابقه 
چنــد هزارســاله دــارد، منطقــه هرمــزگان به خصــوص بندرلنگــه 
یــا همــان )گوگانــا( و بندــر کنــگ یــا همــان )کنگــو( دــر دــوران 
هخامنشــیان از مراکــز عمدــه لنج ســازی دــر خلیج فــارس 

بوده انــد.

lلنج های هرمزگانی در نیروی دریایی هخامنشی
شــاهان هخامنشــی بــرای راه اندــازی نیــروی دریایــی و ســاختن 
ــد،  ــه اســتفاده می کردن ــی خــود از اســتادان منطق ــاوگان دریای ن
دــر کنــار بندــر کنــگ و بندرلنگــه، بندــر تاریخــی الفــت نیــز از 

مراکــز عمدــه لنج ســازی دــر هرمــزگان باســتان بودــه اســت.
ــه  ــاز ک ــج س ــتادان لن ــن اس ــش بهتری ــرن پی ــن نیم ق ــا همی ت
بــرای تعمیــر یــا هوشــار ) ســاختن ( لنــج بــه ســورو می آمدنــد؛ از 

ــد. ــی پشــت« بودن ــتای »پ ــره قشــم به خصــوص روس جزی
تــا چنــد دهــه پیــش ۸۰ درصــد مردــم »پــی پشــت« 
ــر  ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــر از نس ــن هن ــازی و ای ــان لنج س کارش
ــی پشــتی معتقــد هســتند کــه  ــود. همــه اســتادان پ رســیده ب
ــه  ــه ب ــال اســت ک ــزاران س ــا ه ــا ی ــا صده ــاد آن ه ــا و اجد آب

ایــن شــغل مشــغول اند.
همیــن داســتان دربــاره مردــم »کنــگ« نیــز صادــق اســت، دــر 
ــای  ــج ه ــوص لن ــه خص ــازی ب ــخ لنج س ــه تاری ــی ب ــع عرب مناب
ــه اســتادان لنج ســاز  ــه، اشــاره شــده اســت ک ــوم و بغل ــزرگ ب ب
ــه اینجــا  ــج به خصــوص کنــگ و لنجــه )لنگــه( ب از شــمال خلی

آمدــه و لنج ســازی را رواج داده انــد.
ــخ  ــی و تاری ــانی از دریانورد ــوان نش ــوم« به عن ــج ب ــون »لن اکن
ایــن کشــورها شناخته شــده بــه طــوری کــه آن هــا و به خصــوص 
ــش  ــارات خوی ــت را از افتخ ــر- صنع ــن هن ــت ای ــور کوی کش
ــر  ــن هن ــه ای ــی ب ــان توجه ــزگان چند ــر هرم ــا د ــد ام می دانن
ــتن  ــی نوش ــر پ ــی د ــی کس ــود و حت ــم نمی ش ــی و مه قدیم

ــت. ــه اس ــی نبود ــم بوم ــت مه ــن صنع ــخ ای تاری
ــیان،  ــی هخامنش ــروی دریای ــکیل نی ــان، تش ــی ایرانی دریانورد
عبــور از دریاهــا و تجــارت و دریانوردــی دــر دریــای خلیج فــارس 
ــج ســازان کنگــی، لنگــه ای،  ــالش لن ــون ت ــد بد ــوس هن و اقیان

الفتــی و پــی پشــتی، امــکان نداشــت.

مدیــرکل میــراث فرهنگی و گردشــگری هرمــزگان لنج ســازی را 
ــای  ــن مصداق ه ــن و اقتصادی تری ــن، بزرگ تری ــی از مهم تری یک
ــد  ــان داشــت: روش و مت ــرد و بی ــام ب ــا ن ــر دنی صنایع دســتی د
ســاخت لنــج و شــیوه دریانوردــی بادبانــی ایرانیــان دــر یونســکو 

به عنــوان اثــر ناملمــوس ثبــت جهانــی شــده اســت.

lثبت جهانی صنعت لنج سازی در یونسکو
ــر  ــازی د ــت لنج س ــر صنع ــه هن ــاره ب ــا اش ــی ب ــن ضیای محس
ــرد:  ــوان ک ــره قشــم، عن ــیان و جزی ــه، پارس ــگ، بندرلنگ بندرکن
مردــم بومــی اســتان هرمــزگان همچنــان با همــان روش ســنتی 
اقدــام بــه طراحــی، ســاخت و هدایــت لنــج هــای چوبــی بــه دریا 
ــال  ــر ح ــه د ــی ک ــج های ــوان لن ــت می ت ــر حقیق ــد و د می کنن
حاضــر دــر ایــن اســتان ســاخته می شــود را آخریــن بازماندــگان 

ایــن نمونه هــا به حســاب آورد.
ــزگان  ــتان هرم ــازی اس ــت لنج س ــان اینکــه صنع ــا بی ــی ب ضیای
ــن  ــل ای ــازه جع ــزود: اج ــت، اف ــده اس ــی ش ــی و جهان ــت مل ثب
صنعــت ماندــگار و کهــن مردــم اســتان هرمــزگان را بــه 
کشــورهای عربــی ندادیــم دــر حالــی کــه کویــت تــالش زیادــی 

ــش را داشــت. ــام خود ــه ن ــر ب ــن هن ــی ای ــت جعل ــرای ثب ب
مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری هرمــزگان بــه 
ــرد و   ــاره ک ــت اش ــر- صنع ــن هن ــگری ای ــای گردش ظرفیت ه
ــد  ــه اســتان هرمــزگان ســفر می کنن ــزود: گردشــگرانی کــه ب اف
ــای  ــاهد کارگاه ه ــتان ش ــی اس ــتاهای غرب ــهرها و روس ــر ش د

ســنتی لنج ســازی هســتند.
ــگ و  ــهرهای بندرکن ــاحلی ش ــیر س ــر مس ــاد: د ــه د وی ادام
ــه  ــارد ک ــود د ــازی وج ــت س ــزرگ دس ــای ب ــه لنج ه بندرلنگ
بــا دســت های مردمــان ایــن منطقــه ساخته شــده اســت و 

می تواننــد ســال ها دــر دریاهــا تردــد کننــد.
ضیایــی دــر رابطــه بــا حمایــت از ایــن هنــر- صنعــت مردمــان 
هرمــزگان هــم بیــان کــرد: دــر ســال های اخیــر تــالش شــد تــا 
از ایــن صنعــت حمایت هــای معنــوی شــود و نمونه هــای فعلــی 
ــار ســاحل نگهدــاری و دــر معــرض  ــاز دــر کن دــر مــوزه ای روب

دیــد گردشــگران قــرار بگیــرد.

lلزوم راه اندازی موزه لنج در هرمزگان
ــه  ــا مشــکالتی مواج ــن عرصــه ب ــر ای ــال های اخی ــا طــی س ام
شــده و بــه گفتــه ضیایــی، فعــال شــدن صنایــع بــزرگ و کوچک 
ــود  ــزگان، لنج ســازی را دچــار رک ــتان هرم ــر اس شناورســازی د

کردــه اســت.
ــزگان  ــازی هرم ــت لنج س ــای صنع ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش وی ب
ادامــه دــاد: امــروز بایــد از لنج ســازی به عنــوان یکــی از صنایــع 
ــه و  ــون نقش ــه بد ــرد ک ــاد ک ــرد ی ــتی و منحصربه ف ــزرگ دس ب
رســم الخط ســاخته می شــود و می توانــد ماننــد شــناورهایی 
ــا نقشــه های فنــی زیادــی ســاخته  کــه توســط متخصصیــن و ب

ــد. ــت کن ــود رقاب می ش
ــه نقــش  مدیــرکل میــراث فرهنگــی و گردشــگری هرمــزگان ب
ــاره  ــه اش ــن زمین ــر ای ــران قشــم د ــاون گ ــت تع ارزشــمند فعالی
ــا  ــوران ب ــتایی گ ــعه روس ــی توس ــرکت تعاون ــزود: ش ــرد و اف ک
هدــف حفــظ و احیــاء روش هــای لنج ســازی و دریانوردــی 

ــت. ــده اس ــتا تأسیس ش ــن روس ــر ای ــم د ــنتی قش س
بــه گفتــه ضیایــی، ایــن شــرکت تعاونــی با همــکاری و مشــارکت 
ادــاره کل میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و گردشــگری 
ــازمان  ــه س ــر برنام ــال د ــگران فع ــم و پژوهش ــه آزاد قش منطق
ــی و  ــق طراح ــکا( از طری ــن )جای ــی ژاپ ــای بین الملل همکاری ه
ــران  ــی ای ــازی و دریانورد ــاز لنج س ــوزه ب ــن م ــاخت بزرگ تری س
دــر روســتای گــوران ضمــن حفــظ، احیــا و آمــوزش ایــن هنــر- 
ــای  ــن جاذبه ه ــن و جذاب تری ــی از زیباتری ــنتی، یک ــت س صنع
ــتای  ــر روس ــگران د ــش روی گردش ــی را پی ــگری دریای گردش

ــوران گذاشــته  اســت. گ
ــه آب  ــتاد ب ــس و اس ــوان مهند ــه از وی به عن ــری ک عیســی هد
ــره قشــم  ــج ســازان جزی ــت: لن ــاد می شــود گف ــج ی ــن لن انداخت
ــر و صنعــت را از  ــن هن ــزگان ای ــر اســتان هرم و حــال حاضــر د
ــته های  ــازی از گذش ــد و لنج س ــگار دارن ــه یاد ــود ب ــران خ پد

ــن منطقــه بودــه اســت. دــور جــزو مشــاغل مردــم ای
ــر  ــودآور د ــت س ــک صنع ــازی« ی ــه »لنج س ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــا روی کار آمد ــروزه ب ــرد: ام ــان ک ــت، بی ــه اس ــته بود گذش
شــناورهای بــزرگ و پیشــرفت تکنولــوژی صنعــت »لنج ســازی« 
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»لنج سازی« هنر فراموش شده دیار حرا؛ صنعتی که به ِگل نشست
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ــه فراموشــی ســپرده شــده اســت. ب
لنج ســازی دیگــر ســودآور نیســت و  صنعــت 
ــد  ــت بای ــن صنع ــا ای ــت و احی ــرای تقوی ــت ب دول
برنامه ریــزی کندهدــری خاطرنشــان کــرد: صنعــت 
ــرای  ــت ب ــودآور نیســت و دول ــر س ــازی دیگ لنج س
ــزی  ــد برنامه ری ــت بای ــن صنع ــا ای ــت و احی تقوی

ــد. کن
ــا یادــآوری اینکــه  ــال عرصــه لنج ســازی ب ــن فع ای
ــج  ــی از لن ــان ایران ــار و دریانورد ــته  تج ــر گذش د
بــرای ســفرهای طوالنــی اســتفاده می کردنــد، 
تصریــح کــرد: اگــر بــه کتــب تاریخــی رجــوع کنیــم 
ــه یادــگار ماندــه  از لنــج تصاویــر و متــون زیادــی ب
اســت و خاطــرات باقــی ماندــه از تجــار و دریانوردان 
قدیمــی نشــان می دهــد لنــج یــک شــناور مطمئــن 
دــر دریانوردــی بودــه کــه ســفرهای طوالنی بــا آن 

ــت. ــده اس ــام می ش انج
دــر  می تــوان  را  لنــج  شــد:  یادــآور  وی 
دریانوردی هــای کوتاه مدــت و یــا حتــی بــرای 
ــاد. ــرار د ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــگری دریای گردش
هدــری دــر ادامــه ســخنان خــود بی نظیــر بودــن 
روســتای  دــر  »لنج ســازی«  صنعتگــران  کار 
گــوران را از ویژگی هــای منحصربه فــرد ایــن 
منطقــه برشــمرد و گفــت: لنــج ســازان ایــن 
ــن  ــاخت ای ــرای س ــه ب ــه را ک ــر آنچ ــتا ه روس
ــد  ــه کار می گیرن ــان ب ــا پای ــاز ت ــناورها از آغ ش
ــر  ــه د ــت ک ــه ای اس ــاس تجرب ــر اس ــی ب جملگ
ذهــن آنــان نقــش بســته و از هیــچ طــرح نقاشــی 
شــده ای بــر روی کاغــذ دــر ســاخت ایــن صنعــت 

نمی کننــد. اســتفاده 
بنابرایــن گــزارش، لنــج هــا انــواع مختلفــی شــامل 
ــی،  ــری، کچ ــماچ، ترت ــمبوک، س ــوود، س ــوم، جال ب
منجــی، کوتــی، پاکســتانی و..... دارنــد امــا همچنان 
محبوب تریــن لنــج هــا دــر میــان مردمــان 

خلیج فــارس »بــوم« اســت.
ــج  ــاخت لن ــای س ــه ابزاره ــم ک ــر روزگاران قدی د
بســیار ســاده بــود تعدــاد ۳۰ نفــر دــر زمینه ســاخت 
ــن ۱۰  ــروز بی ــا ام ــد ام ــت می کردن ــج فعالی ــک لن ی

ــد. ــا ۱۵ نفــر دــر ایــن فراینــد مشــارکت دارن ت
ــه  ــاخت بدن ــر س ــمی د ــازان قش ــج س ــتر لن بیش
لنج هــا از چــوب ســاج اســتفاده می کننــد کــه 
ــن  ــر ای ــود و د ــوب می ش ــوب محس ــن چ گران تری
ــاد می کننــد  ــام »چــوب شــاه« ی ــه ن جزیــره از آن ب
ــت.  ــال اس ــون ری ــب آن ۲۰ میلی ــر مترمکع ــه ه ک
ــد و  ــه از هن ــو« ک ــای »بال ــم از چوب ه ــه ای ه عد

آفریقــا وارد می شــود بهــره می برنــد.
هندــی،  ُکنــار  قشــم،  ّکــرت محلــی جزیــره 
کاکتــوس، تــوت و چنــد چــوب دیگــر هــم  از 
بــرای  آن هــا  از  کــه  هســتند  چوب هایــی 
می شــود. اســتفاده  هــا  لنــج  اســکلت بندی 
بــه نظــر می رســد ایــن روزهــا »لنج ســازی« 
ــی ندــارد  ــوان کار دشــواری کــه درآمــد چندان به عن
کمتــر مــورد اســتقبال نســل جدیــد قــرار می گیــرد 
ــای  ــم، لنج ه ــه کم ک ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ب
فایبــرگالس، کــه دــوام کمتــری دارنــد امــا 
ــی  ــای چوب ــن لنج ه ــان ترند جایگزی ــر و آس ارزان ت

می شــوند.
ایــن امــر موجــب شــده اســت کــه روزبــه روز 
لنج هــای چوبــی، جــای  کارگاه هــای ســاخت 
خــود را  بــه کارگاه هــای تعمیــر لنــج دهنــد تــا ایــن 
ــر  ــی د ــت جهان ــل و کهــن به رغــم ثب ــراث اصی می

ــرد. ــرار گی ــی ق ــیر فراموش مس

امــروز آخریــن روز از حیــات خانــه تاریخی 
ــم  ــا تصمی ــه ب ــود ک ــادان ب ــاری در آب بچ
مالــک، همــت بولدوزرهــا، کامیون هــا و 
تالش هــای بــی حاصــل و انفعــال مســئوالن 

ــد.   ــق ش ــی محق ــراث فرهنگ می

مثــل هــر وقــت دیگــر کــه شــخصی بــا یــک تمــاس تلفنــی خبــر 
فوتــی را مــی رســاند، ایــن بــار زنــگ تلفنــم خبــر از نابودــی و مــرگ 
خانــه تاریخــی بچــاری داشــت کــه گویندــه ایــن خبــر دــر هنــگام 
ــه  ــت، »خان ــر داش ــه گ ــار و مطالب ــف ب ــاآرام، تاس ــی ن ــش لحن بیان

بچــاری را شــبانه تخریــب کردــن، او دیگــر زندــه نیســت«. 
روز گذشــته، مالــک ایــن بنــای تاریخــی کــه توانســته بــود بــا حکــم 
ــی خــارج  ــار مل ــک را از فهرســت آث ــن مل ــاری ای ــت اد ــوان عدال دی
ــات  ــرد، عملی ــهرداری بگی ــز از ش ــب اش را نی ــم تخری ــد و حک کن
تخریــب را آغــاز و شــب گذشــته دــر ســکوت محــض مســئوالن و 
ــه انجــام مصاحبــه هــای  دوســتداران میــراث فرهنگــی کــه تنهــا ب

ــد، تخریبــش کــرد.  مختلــف بســنده کردن
سرپرســت ادــارات میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
شــهرهای آبادــان و خرمشــهر ضمــن ابــراز تاســف از ایــن موضــوع، 
ــن  ــل عدــم توانمندــی ای ــاد شــده را دلی ــای ی مالکیــت شــخصی بن
ــت: پیشــنهاد  ــد و گف ــا خوان ــن بن ــب ای ــت از تخری ــر ممانع ــاره د اد
ایــن ادــاره دــر تعویــض ملــک مذکــور بــا زمینــی معادــل ارزش آن 
ــغ  ــک، از ســوی وی کــه مبل ــه مال ــه ای دیگــر از شــهر ب ــر منطق د

ــت.  ــرار نگرف ــت ق ــورد موافق ــه داشــت، م بیشــتری را مطالب
سـجاد پـاک گهـر افـزود: نـرخ درخواسـتی مالـک غیرواقعی و بسـیار 
باالتـر از قیمت واقعی آن بود که براسـاس اصـل 44 قانون، دولت نمی 
توانسـت بـرای خریـد این ملـک با نـرخ مورد نظـر مالک عمـل کند. 
بــه گفتــه وی، مبلــغ درخواســتی مالــک خانــه بچــاری از کل اعتبارات 
یک ســاله اســتان خوزســتان بیشــتر اســت. متاســفانه موضوع تخریب 
بناهــای تاریخــی کــه مالــک خصوصــی دارنــد یک مشــکل اساســی 
دــر کل کشــور اســت کــه نیــاز بــه توجــه ویــژه و اتخــاذ تصمیمــات 

کلــی دــر ســطح کالن دــارد. 
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــاره کل می ــاون اد مع
ــاره دــر گفتگویــی اظهــار داشــته  اســتان خوزســتان نیــز دــر ایــن ب
ــاری شــماره  ــت اد ــوان عدال ــا رای دی ــان ب ــه بچــاری آباد ــود: خان ب
ثبــت خــود را از دســت دــاد ولــی بخــش خصوصــی تــالش بســیاری 

ــرای خریدــاری و ثبــت مجدــد آن دــارد.  ب

ــا  ــد ام ــارج ش ــت خ ــاری از ثب ــه بچ ــت: خان ــتری گف ــان شوش مرج
ــای  ــت بناه ــز از لیس ــی، هرگ ــراث فرهنگ ــان می ــر کارشناس از نظ

ــت.  ــده اس ــارج نش ــی خ ــراث فرهنگ ــمند می ارزش
ــوان  ــا و رای دی ــک بن ــکایت مال ــی ش ــر پ ــفانه د ــزود: متاس وی اف
عدالــت ادــاری خانــه  بچــاری شــماره ثبــت خــود را از دســت دــاد امــا 
ســئوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه آیــا بــا خــروج از ثبــت، 
ارزش هــای ایــن بنــا نیــز از بیــن رفتــه اســت؟ آیــا بــا خــروج از ثبــت 

هویــت تاریخــی بنــا از بیــن رفتــه یــا کمرنــگ تــر شــده اســت؟ 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــذف شــماره  ثبــت هرگــز ایــن واقعیــت را 
ــا دــارای ارزش هــای معمــاری اســت، تغییــر نمی دهــد،  کــه ایــن بن
تصریــح کــرد: بــا نــگاه بــه نمــای ایــن بنــا نخســتین چیــزی کــه بــه 
ذهــن متبادــر می شــود ایــن اســت کــه »ایــن خانــه، بنایــی قدیمــی 

و اســالمی اســت«. 
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنای ــاره کل می ــاون اد مع
اســتان خوزســتان گفــت: خانــه بچــاری دــر فهرســت آثــار ارزشــمند 
ــر  ــماره ۹۹۶۸ د ــه ش ــال ۱۳۸۲ ب ــر س ــه د ــت ک ــرار داش ــان ق آباد

ــه ثبــت رســید.  ــار ملــی ب فهرســت آث
شوشــتری افــزود: بــه طــور قطــع بناهــای ثبــت شــده بــا توجــه بــه 
قوانیــن، بناهــای حفاظــت شــده هســتند، اما بناهــای بــا ارزش نیــز از 
بناهایــی هســتند کــه ســازمان میــراث فرهنگــی از آنهــا بــا توجــه بــه 
احســاس مســئولیت خــود نســبت بــه حفظ آنهــا پیگیــری هــای الزم 

را بــرای حفاظــت از آنهــا انجــام مــی دهــد. 
ــای  ــت، تالش ه ــا از ثب ــن بن ــروج ای ــس از خ ــرد: پ ــار ک وی اظه
ــت  ــی و ثب ــش خصوص ــط بخ ــاری آن توس ــرای خرید ــیاری ب بس
مجدــد در حــال پیگیــری اســت امــا متاســفانه عملیــات تخریــب این 
ــی  ــراث فرهنگ ــاره ی می ــه اد ــانی ب ــه اطالع رس ــون هیچ گون ــا بد بن

ــد.  شــروع ش
معـاون میراث فرهنگـی خوزسـتان ادامه داد: خارج شـدن بنـا از ثبت، 
وظیفـه ی شـهرداری را نسـبت بـه مکاتبه بـا میـراث فرهنگـی برای 
اعـالم نظـر و صدـور مجـوز تخریب و سـاخت و سـاز سـلب نمی کند. 
ــهرداری  ــف ش ــی از وظای ــد: بخش ــآور ش ــان یاد ــر پای ــتری د شوش
مراقبــت از هویــت شــهری اســت کــه دــر ایــن زمینــه از آن هــا انتظار 
مــی رود همــکاری بــا میــراث فرهنگــی دــر حفاظــت هویــت شــهر را 

ــد.  ــود بدانن ــم خ ــای مه از اولویت ه
خانــه بچــاری مربــوط بــه دــوره قاجاریــه دــر خوزســتان اســت و دــر 
ــروی ســینما نفــت واقــع شــده اســت،  ــان دبســتان روب آبادــان خیاب
ــه  ــت ۹۹۶۸ ب ــماره ثب ــه ش ــاه ۱۳۸۳ ب ــهریور م ــر ۲۳ ش ــر د ــن اث ای

عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده بــود.

بولدوزرها خانه تاریخی بچاری آبادان
 را با خاک یکسان کردند

فرزانه
 یحیی آبادی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 39 | شماره 20 | شهریور 96

میـراث ایــران

بیــش از یــک ســال از ثبــت جهانــی 
ــر  ــوان نخســتین اث ــه عن ــوت ب ــر ل کوی
ــن  ــا در ای ــذرد ام ــران می گ ــی ای طبیع
مــدت اقــدام محسوســی بــرای توســعه 
محوطــه  ایــن  از  یــا  و  گردشــگری 

ــت.  ــده اس ــام نش ــیع انج وس

کویــر لــوت بیــش از یــک ســال قبــل پــس از فــراز و فرودهــای متعدد 
دــر نهایــت ثبــت جهانــی شــد، ثبــت ایــن اثــر کــه لقــب نخســتین 
اثــر طبیعــی ایــران را دــر فهرســت یونســکو بــه خــود اختصــاص دــاد، 
امیدهــا را در دــل مردــم شــهرها و روســتاهای کویر لوت بــرای فــرار از 

محرومیــت بــا تکیــه بــر قابلیــت هــای کویــر لــوت زنده کــرد.
کویــر لــوت دــر جنــوب شــرق کشــور واقــع شــده اســت و وســعتی 
بیــش از 4۰ هــزار کیلومتــر مربــع دارد کــه البته شــامل حریــم و عرصه 

مــی شــود.
ایــن دشــت پهنــاور کــه مملــو از عجایــب و زیبایــی هــای منحصــر به 
فــرد اســت دــر ســه اســتان سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبی و 
کرمــان قــرار گرفته و بیســت و هفتمین بیابــان بزرگ جهان محســوب 

مــی شــود.
ایــن دشــت ۱۰ درصــد از وســعت کشــور را بــه خــود اختصــاص دادــه 
اســت و رکوردهایــی ماننــد ثبــت دمــای ۷۰ درجــه ســانتیگراد را دــر 

کارنامــه خــود دــارد.
بزرگتریــن تپــه هــای شــنی جهــان و بزرگتریــن کلوتهــای جهــان از 

دیگــر خصوصیــات ایــن عرصــه بیابانــی اســت.
طبــق آمــار ۸۵ درصــد از کویــر لــوت دــر اســتان کرمــان قــرار گرفتــه 
اســت، جوامــع محلــی کــه پیرامــون ایــن کویــر در ســه اســتان جنوب 
شــرقی کشــور زندگــی می کننــد با وجــود تمــام پتانســیل هــا از جمله 

محــروم تریــن جوامــع دــر کشــور محســوب می شــوند.
ثبــت جهانــی کویــر بارقــه امیدــی بــود کــه دــر نهایــت بعــد از مــاه ها 
خامــوش شــده اســت عمــال بــرای رونــق گردشــگری بــه جــز تکیــه 
برتــوان جوامــع محلــی و گاه راه اندــازی واحدهــای بــوم گردــی تا کنون 
هیــچ تســهیالت خاصــی دــر اختیــار گردشــگران بــه خصــوص دــر 
اســتانهای سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبی قرار نگرفته اســت.
دــر اســتان کرمــان نیــز هنــوز پایــگاه ثبــت جهانــی کویر لــوت تجهیز 
نشــده اســت و همــه چیــز دــر حــد برنامــه ریــزی و پیگیــری و البتــه 
اســتفاده بهینــه مدیریت پایــگاه ثبــت جهانــی از امکانات در دســترس 

ــت. ــی مانده اس باق
 

lانتظاری که هنوز محقق نشده است
انتظــار مــی رفــت بعــد از برگــزاری جشــن ثبــت جهانــی هــم مدیریت 
اســتان و هــم ســازمان میــراث فرهنگــی توجه بیشــتری بــرای تجهیز، 
اختصــاص اعتبــار و اجــرای طــرح های گردشــگری دــر راســتای رونق 
جوامــع محلــی و حفاظــت و حراســت از ایــن اثــر انجــام دهند امــا هنوز 

اقدــام عملــی انجام نشــده اســت.
هــر چنــد در اســتان کرمــان شــاهد ســفرهایی توســط مدیران اســتانی 
به منطقــه بودــه ایم امــا گامهای عملــی و حمایتهــای کالن برداشــته 

ــده است. نش
اعتبــاری کــه طــی ســال گذشــته بــه ایــن اثــر اختصــاص یافته اســت 
بســیار اندــک بودــه اســت و مخاطراتــی از جملــه برگــزاری تورهــای 
آفــرود و حضورهــای غیــر مدیریــت شــده و عدــم کنتــرل منطقــه را 
تهدید می کــرد، اجــرای طرحهــای مطالعاتــی در زمینه باستانشناســی 

و زمیــن شناســی کمرنــگ بودــه اســت.

حمایتها در حد ایده و طرح باقی مانده است
دــر ســال جــاری بــه نظــر مــی رســد گامهــا محکمتر برداشــته شــده 
اســت و انتظــار مــی رود رونــد توجــه هــا بــه ایــن اثــر ثبــت جهانــی 
حداقــل از ســوی میــراث فرهنگــی بهبــود یابــد، هــر چنــد که بــه نظر 

مــی رســد دــر خصــوص حمایــت مدیریــت ارشــد کرمــان همچنــان 
حمایتهــای دــر حــد ایدــه و طــرح باقــی ماندــه باشــد.

ایــن دــر حالیســت که بــا یــک حســاب سرانگشــتی می تــوان بــه این 
نتیجــه رســید دــر صــورت جــذب ســرمایه گــذاری هــای هدفمنــد در 
کویــر لــوت مــی تــوان زمینه خلــق ثــروت عملــی را دــر منطقــه مهیا 

کــرد.
ــراث فرهنگــی اســتان  ــاون گردشــگری می محمــد جهانشــاهی، مع
کرمــان اظهارداشــت: حمایتهــای مســئوالن از طرح های گردشــگری 
دــر حــوزه اکوتوریســم مــی توانــد دــر بســیاری از موارد راهگشــا باشــد.
وی افــزود: نــگاه مســئوالن اســتان کرمــان طی ســالهای اخیــر موجب 
توســعه گردشــگری دــر اســتان کرمــان شــده اســت و کویر لــوت هم 
کــه روزگاری یــک تهدیــد دــر گوشــه ای از اســتان کرمــان محســوب 
مــی شــد ایــن روزها بــه قطب جــذب گردشــگری زمســتانه در اســتان 

تبدیل شــده اســت.
وی ثبــت جهانــی ایــن اثــر را فرصتی تکرار نشــدنی دــر اســتان کرمان 

دانســت کــه بایــد بــا برنامه ریــزی مــورد توجــه قــرار گیرد.
جهانشــاهی توانمندــی جوامــع محلــی و ایجــاد واحدهــای بومگردــی 
دــر اســتان کرمــان و دــر حاشــیه کویــر بــه خصــوص دــر شــهداد و 
شــفیع آبــاد را از جملــه کارهایــی دانســت کــه موجــب بهبود و توســعه 

گردشــگری دــر کویــر شــده اســت.
وی از فعالیــت تورهــای گردشــگری دــر اســتان کرمــان دــر بخــش 
کویرنوردــی خبــر دــاد و افــزود: بایــد از فرصت کویــر لوت اســتفاده کرد 
و مــی تــوان بســیاری از طــرح هــای موفقــی کــه دــر مکانهایــی مانند 
مصر، کشــورهای حاشــیه خلیــج فارس و ... اجرا شــده اســت اســتفاده و 

ایدــه پــروری کنیــم تــا گامهــای ابتدایــی را محکــم برداریم.
 

ــوز  ــا هن ــه ام ــش یافت ــاری افزای ــال ج ــار س lاعتب
ــت ــه اس ــاص نیافت اختص

معیــن افضلــی، مدیرپایــگاه ثبت جهانــی کویــر لوت افــزود: مســلما ما 
نیــاز بــه توجــه بیشــتر و تامیــن اعتبــار و تجهیــزات داریم و دــر همین 
راســتا با پیگیــری هــای انجــام شــده و موافقت مســئوالن اعتبــار قابل 
قبولــی در بودجــه ســال ۹۶ دــر نطر گرفته شــده اســت کــه امیدواریم 
بــه زودــی اختصــاص یابــد و شــاهد تحــول دــر برنامــه هــای پایــگاه 

باشیم.
ــا کنــون دــر قالــب 4۲۰ میلیــون تومــان پایــگاه فهــرج  وی افــزود: ت
شــروع بــه کار کــرد و ۱۰۰ میلیــون تومــان نیــز بــرای نصــب تابلوهای 

راهنمــا هزینــه شــده اســت.
وی گفــت: برنامــه هــای مارتــن و آفــرود هم ســاماندهی شــده اســت و 

دســتور العملــی بــرای تور هــای گردشــگری تدوین شــده اســت.

lمســلما بــه ایــن دلیــل کــه مــا در ابتــدای راه هســتیم 
ســهم بیشــتری از اعتبــارات نیــاز داریــم

افضلــی بیان کــرد: بــه حمایــت مســئوالن نیــاز داریــم و باید دــر همه 
دســتگاههای ایــن کار انجــام شــود و تــا کنــون نیــز اقدامــات خوبــی را 

ــاهد بودیم. ش
مدیرپایــگاه ثبــت جهانــی کویــر لــوت بیــان کــرد: قلعه شــفیع آبــاد به 
عنــوان پایلــوت گردشــگری دــر ایــن بخــش از کویــر در حــال مرمت 
اســت و ۹۰ درصــد از کار انجــام شــده اســت و کاروانســرای روســتای 

زیــارت هــم دــر حــال ســاماندهی و مرمــت اســت.
وی از جــذب اعتباراتــی بــرای اجــرای طــرح هــای مطالعاتــی و 
باستانشناســی و ایجــاد زیــر ســاختها خبــر دــاد و گفت: مســلما بــه این 
دلیــل که مــا دــر ابتدــای راه هســتیم ســهم بیشــتری از اعتبــارات نیاز 

ــم. داری
ــی  ــر یک ــلما د ــتیم مس ــای راه هس ــون ابتد ــرد: چ ــان ک ــی بی افضل
دــو ســال ابتدایــی بایــد حمایتهــا بــه گونــه ای باشــد کــه بتوانیــم بــه 

ــم. ــت یابی ــتانداردهای الزم دس اس
وی بــا اشــاره بــه بکر بودــن منطقــه از نظــر باستانشناســی و مطالعاتی 
گفــت: بایــد برنامــه ریــزی ویــژه ای دــر ایــن بخش ها داشــته باشــیم.

وی خواســتار همراهــی و همــکاری بخــش خصوصــی بــرای توســعه 
برنامــه هــای پایدــار دــر منطقــه شــد و گفــت: مردــم، گردشــگران و 
جوامــع محلــی بایــد دــر راســتای برنامــه هــای پایــگاه همــکاری الزم 

را داشــته باشــند.
افضلــی گفــت: قــرار اســت بــا حضــور بخــش خصوصــی یــک کمپ 
مجهــز بــه صــورت هتــل بــا اســتفاده از مصالــح بومــی دــر منطقــه 

احدــاث شــود.
وی از تدویــن آییــن نامــه ورود بــه بیابــان خبر دــاد و افــزود: دــر صورت 
اجــرا شــدن این آییــن نامه دیگــر کســی نمیتوانــد بدــون هماهنگی با 
پایــگاه وارد عرصــه شــود و بــا اســتفاده از طرحهایی کــه داریــم ورودها 

مدیریــت شــده خواهــد بود.
افضلــی دــر ادامــه از برگزاری مســابقات بیــن المللــی ماراتن بــا حضور 
کشــورهای مختلــف از ۲۶ شــهریور مــاه تــا دــوم مهــر مــاه دــر کویــر 

لــوت خبــر دــاد.
کویــر لــوت هنــوز دــر ابتدــای راه قــرار دــارد و بــرای تبدیــل شــدن بــه 
یــک قطــب گردشــگری هدفمنــد و توســعه جوامع محلــی بــه برنامه 
ریــزی و حمایــت جدــی و تجهیــز و جذب اعتبــار و نیــروی انســانی نیاز 

دــارد.

برهوت اعتبار در لوت/ سرابی در مقابل اثر ثبت جهانی کویر
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میـراث ایــران

ــالن در مناطــق کوهســتانی  ــات گی ییالق
ــری از بهشــت روی  ــه ای تصوی و کوهپای
زمیــن هســتند کــه در روزهــای گــرم و 
شــرجی تابســتان، خنــکای لذت بخشــی 

ــد.  ــه می کنن ــگران هدی ــه گردش را ب

دــر روزهایــی کــه گیــالن گرم تریــن و شــرجی ترین دمــای هــوا 
را تجربــه می کنــد، تجربــه ســفر بــه ییالقــات واقــع دــر مناطــق 
ــوای دیگــری  ــال و ه ــن اســتان، ح ــه ای ای کوهســتانی و کوهپای

ــارد. د
ایــن مناطــق به دلیــل طبیعــت بکــر و زیبــا و همچنیــن آب وهوای 
خنــک و مطبوعــی کــه دــر فصــل تابســتان دارنــد، خاطره هــای 
ــفر  ــالن س ــات گی ــه ییالق ــه ب ــگرانی ک ــرای گردش ــی را ب زیاد

ــت. ــه اس ــم زد ــد، رق کرده ان
ــش و...  ــاندرمن و تال ــال، ش ــق ماس ــر مناط ــی د ــات غرب ییالق
ییالقــات شــرقی دــر مناطــق دیلمــان، املــش، اشــکورات رودســر 
و... همچنیــن ییالقــات واقــع دــر مناطــق جنوبــی اســتان همچون 
ــه  ــد ک ــری دارن ــای بی نظی ــام جاذبه ه ــار هرکد ــتان رودب شهرس

ســفر بــه آن هــا خالــی از لطــف نیســت.
 

lمنطقه ییالقی خصیل دشت در املش
روسـتای »خصیـب دشـت« یـا همـان »خصیل دشـت« یکـی از 
مناطـق ییالقی گیـالن در شـرق این اسـتان و از ییالقـات معروف 
شـهر زیبـای املـش اسـت. این روسـتا کـه از توابـع بخـش رانکوه 
شهرسـتان املـش محسـوب می شـود، بـه دلیـل قـرار گرفتـم در 
منطقه کوهسـتانی، تابسـتان ها دارای هوایی خنـک و مطبوع بوده 

و دـر زمسـتان نیـز دـارای برودت باال اسـت.
بــرای رســیدن بــه ایــن روســتا کــه ارتفاعــش از ســطح دریــا هزار 
و ۸۳4 متــر اســت، بایــد جادــه بلوردــکان بــه هلــو دشــت را ادامــه 

دادــه تــا بــه ایــن روســتای زیبــا برســید.
ــع  دشــت های سرســبز ، گیاهــان وحشــی، حضــور دــام دــر مرات
ــی محســوب می شــود. ــه ییالق ــن منطق ــای ای از دیگــر زیبایی ه

 
lمنطقه ییالقی دیلمان در شرق گیالن

منطقــه ییالقــی دیلمــان دــر شهرســتان ســیاهکل و دــر ارتفــاع 
دــو هــزار و ۵۰۰ متــری از ســطح دریــا دــر شــرق گیــالن 

واقع شــده اســت.
اگرچــه اکثــر گردشــگران بــرای ســفر بــه مناطــق ییالقــی گیالن 
فصــل بهــار و تابســتان را انتخــاب می کننــد امــا طبیعــت پاییــزی 

ایــن منطقــه نیــز از جذابیت هــای ویــژه ای برخوردــار اســت.
بــرای رســیدن بــه ایــن منطقــه خــوش آب وهــوا ابتدــا بایــد مســیر 
4۲ کیلومتــری رشــت بــه الهیجــان را طــی کــرد و بعــد از طریــق 
ــذر از  ــس از گ ــد. پ ــیاهکل بروی ــمت س ــه س ــی، ب ــه ای فرع جاد
شــهر ســیاهکل، دــر انتهــای مســیری 4۵ کیلومتــری کــه پیمودن 
ــا ۱.۵ ســاعت  ــوه نزدیــک یــک ســاعت ت ــان جنــگل انب آن از می
طــول می کشــد، منطقــه زیبــا و ییالقــی دیلمــان واقــع شــده کــه 

ــت. ــز اس ــیار خاطره انگی ــم نواز آن بس ــت چش طبیع
 

lمنطقه ییالقی اشکورات در رودسر
ــر شــرق  ــالن د ــی گی اشــکورات رودســر یکــی از مناطــق ییالق
ایــن اســتان اســت کــه بــه دهســتان های اشــکور ســفلی، اشــکور 
علیــا و سیارســتاق ییالقــی و اشــکور شــوئیل تقســیم شــده اســت.
چشمه ســارها، دریاچه هــای طبیعــی، چشــمه های آب معدنــی، 
رودخانه هــای زالل و غارهــای فــراوان و پاکــی هــوا از مهم تریــن 
ویژگی هــای ایــن منطقــه ییالقــی محســوب شــده کــه هرســاله 

پذیــرای تعدــاد زیادــی گردشــگر از سراســر کشــور اســت.
منطقــه اشــکور عــالوه بــر داشــتن آب وهــوای ییالقــی، از منابــع 

زیرزمینــی، باغــات فندــق و گردــو، زمین هــای مزروعــی گندــم و 
ــی  ــاز و گیاهــان داروی ــا، سیب زمینی،ســیر و پی جــو، عدــس ولوبی
ــون،  ــه، گ ــر، گزن ــر، گل پ ــه، کنگ ــان، بنفش ــل گل گاوزب از قبی
ــوال( و ...  ــو ال ک ــم )ک ــا آد ــی، باب ــای خوراک ــه بهار، قارچ ه همیش
نیــز برخوردــار اســت کــه جذابیت هــای ایــن منطقــه را دوچندــان 

کردــه اســت.
از دیگــر جاذبه هــای ایــن منطقــه می تــوان بــه مســجد 
ــوه  ــارک، ک ــتای رودب ــر روس ــر)ع( د ــا ناصرالکبی ــق ی ناصرالح
ــر روســتای  ــار د ــار وارد ــاز،  غ ــر روســتای زی ــاد د عــروس و دام
ــری  ــر روســتای گی ــه آســمانرود د دلیجــان و سرچشــمه رودخان

ــرد. ــاره ک اش
 

lمنطقه ییالقی َسالنَسر در رودبار
ــتم آباد  ــهر رس ــر ش ــار و د ــتان رودب ــزی شهرس ــش مرک ــر بخ د
ــر خــود،  ــت بی نظی ــا طبیع ــه ب ــع شــده ک روســتای سالنســر واق

ــد. ــحور می کن ــه ای را مس ــر بینند ه
ــر  ــا و د ــری از دری ــزار و ۲۵۰ مت ــاع ه ــر ارتف ــه د ــتا ک ــن روس ای
ــان  ــت، درخت ــه اس ــرار گرفت ــالن ق ــتان گی ــی اس ــمت جنوب قس
ــر  ــه کــه د ــر خــود جــای داد ــی را د ــد و علفزارهــای زیبای تنومن
ــوع و  ــی مطب ــالن، هوای ــای گی ــرم و طاقت فرس ــتان های گ تابس
خنــک داشــته و طبیعــت همــواره مه گرفتــه آن، خاطراتــی رؤیایــی 

ــد. ــم می زن ــگان رق ــرای بازدیدکنند ب
ــن  ــر ای ــتان د ــل تابس ــر فص ــط د ــه فق ــه ک ــن منطق ــم ای مرد
ــه و  ــروری مشــغول بود ــه شــغل دام پ ــد، ب ــتا ســکونت دارن روس
محصــوالت لبنــی به ویــژه ماســت ایــن منطقــه از شــهرتی خــاص 

ــار اســت. برخورد
 

lییالق »اولَِسباِلنگاه« در ماسال
ــوب  ــری جن ــر ۲۵ کیلومت ــبالنگاه« د ــی »اولس ــتای ییالق روس
ماســال و دــر ارتفــاع هــزار و ۸۰۰ متــری از ســطح دریــا قــرار دارد.

صحنه هــای  و  ابرهــا  مــرور  و  عبــور  چوبــی،  خانه هــای 
دل انگیــزی کــه ایجــاد می کننــد، مراتــع زیبــا و پوشــیده از 

ــی  ــه ییالق ــن منطق ــر ای گل هــای وحشــی، از جاذبه هــای بی نظی
اســت کــه دــر ســال های گذشــته گردشــگران زیادــی را دــر بهــار 

ــت. ــانده اس ــود کش ــمت خ ــه س ــتان ب و تابس
ــتان  ــد از شهرس ــی بای ــتای ییالق ــن روس ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
ماســال واقــع دــر ۵۰ کیلومتــری غــرب رشــت گــذر کرده و بعــد از 
گــذر از ۲۵ کیلومتــر جادــه آســفالته و روســتاهایی چون ســیاهدول، 
ِخــَره دــول، گیلوانــه و... بــه ایــن روســتای زیبــا و دیدنــی برســید.

ــیده  ــی پوش ــه ییالق ــن منطق ــه ای ــیدن ب ــیر رس ــن مس همچنی
شــده از جنــگل انبــوه بودــه و دــر مســیر رســیدن بــه اولســبالنگاه 
ــز  ــی نی ــرزا کوچــک خــان جنگل ــد از محــل شــهادت می می توانی

ــد. دیدــن کنی
 

lییالق النزه در شاندرمن
ییــالق دشــت النــزه دــر شــاندرمن دــر انتهــای مســیری اســت 
کــه بــرای طــی آن بایــد از روســتاهای بیتــم، اولــم، گســکمیجان، 
شــهید حســرتی معــاف، چپــرود، اســته ســر، بوســتون گاه، بــرزف، 

خشــت خــوار، چــای خالــه، ســبل خــوار و ســنفیه عبــور کــرد.
ایــن منطقــه ییالقــی دشــتی سرســبز و پهنــاور اســت کــه از همــه 
طــرف بــا کوه هــا سرســبز احاطــه شــده و دــر روبــروی آن بقعــه 

امامزادــه ابراهیــم النــزه قــرار دــارد.
ــاد  ــتان ایج ــذران تابس ــرای گ ــه ب ــی ک ــی چوب ــای ییالق خانه ه
ــه  ــرار گرفت ــزه ق ــگان از الن ــه بازدیدکنند ــواره موردتوج ــده هم ش

ــت. اس
بــرای رســیدن بــه ایــن منطقــه ابتدــا بایــد دــر مســیر غرب رشــت 
و دــر جادــه دسترســی بــه شهرســتان ماســال خــود را بــه منطقــه 

شــاندرمن رساند.
اگــر دــر آخریــن روزهــای تابســتان قصــد مســافرت بــه مناطــق 
خــوش آب وهــوا و بهــره بردــن از تصاویــری زیبــا و بکــر داریــد، 
بازدیــد از ییالقــات گیــالن را از دســت ندهیــد. هرچنــد ایــن مجال 
فرصتــی کوتــاه بــرای معرفــی تعدــاد محدودــی از ایــن ییالقــات 
ــه  ــد آخــر هفت ــز می توان ــن مناطــق نی ــر همی ــا حضــور د ــود ام ب

خوبــی را دــر روزهــای پایانــی تابســتان برایتــان رقــم بزنــد.

تصویری از بهشت در ییالقات گیالن/ تجربه خنکای نسیم در تابستان داغ 

مریم قاضی زاده 
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میـراث ایــران

تورگردی در شهر بهارنارنج/ سفرهای گروهی را تجربه کنیم

علیرضا نوری 

در روزهایـی که هـوای مازنـدران گرم و  
دم کـرده اسـت، تورگـردی در خانه های 
تاریخی و باسـتانی، لـذت تعطیالت آخر 
هفتـه تابسـتانی را دل چسـب تر می کند. 

ــان  ــوروز چند ــد ن ــتان همانن ــل تابس ــر فص ــی د ــه تورگرد اگرچ
ــی،  ــای محل ــان بالباس ه ــان، تورگردان ــا همچن ــارد ام ــق ند رون
ــرای  ــاری ب ــار س ــه و کن ــه گوش ــج را ب ــهر بهارنارن ــافران ش مس

بازدیــد می برنــد.
دــر اتوبوس هــای ســاری گردــی تورگردانــان حرفــه ای بــه 
ــارت و  ــد پرداخــت. عم ــران خواهن ــی مازند ــگ بوم ــت فرهن روای
خانــه کلبادــی، حمــام وزیــری، مســجد جامــع تاریخــی و ســاحل 
فرح آبــاد و مجتمــع تفریحــی توریســتی دلفیــن جاذبه هایــی 
اســت کــه بــا مردــان وزنــان ملبــس بــه لبــاس محلــی شــمارا بــه 
ــان و آش  ــا ن ــافران ب ــا، مس ــن توره ــر ای ــد و د ــن آن می برن دید

ــد شــد. ــی خواهی ــی پذیرای محل
ــد  ــی قص ــاری گرد ــگان س ــای رای ــا توره ــاری ب ــهرداری س  ش
دــارد جاذبه هــای ســاری را بــه مقصــد گردشــگران تبدیــل کنــد 
و دربســته ســاری گردــی، هــم بــا تاریــخ همــراه خواهیــد شــد و 
ــا  ــری ب ــام وزی ــی و حم ــر کلباد ــی د ــای طبیع ــا جاذبه ه ــم ب ه
ــوزه  ــر م ــوی و د ــار صف ــا معم ــاد ب ــری، ر فرح آب ــاری قج معم
ــد و  ــد دی ــای ســاری را خواهی ــد هزارســاله دری ــخ چن ســاری تاری
دــر آب بندــان دلفیــن حــس خــوب یــک جزیــره را تجربــه خواهید 
ــه و  ــرای خانواد ــذاب ب ــی ج ــته های فرهنگ ــن بس ــرد. همچنی ک
ــور  ــن ت ــان ســاروی ای ــه راهنمای ــز ســوغاتی اســت ک ــا نی بچه ه

ــد. ــه می کنن ــما هدی ــه ش ب
ازجملــه  ســفر  هزینه هــای  کاهــش  و  ترافیــک  کاهــش 
مزیت هــای ســفرهای گروهــی اســت امــا ســفر بــا تــور 
ــده  ــن نش ــا عجی ــا ایرانی ه ــگ م ــان بافرهن ــته جمعی چند دس
اســت. بااین حــال دــر برخــی شــهرهای مازندــران ازجملــه ســاری، 
آمــل و رامســر تــور گردانــی بــرای بازدیــد از جاذبه هــای شــهری 
ــور  ــت ت ــق صنع ــد رون ــه می توان ــزار شــد ک ــوروز برگ ــام ن ــر ای د

ــود. ــبب ش ــی را س ــفرهای گروه ــی و س گردان

ــی از  ــه یک ــران ب ــه از ته ــران خاص ــه مازند ــک روزه ب ــای ی توره
ــه روز و  ــگری ب ــات گردش ــر خدم ــب دفات ــفر اغل ــای س پکیج ه
معــروف تهــران تبدیل شــده و معمــواًل زود پــر و اســتقبال خوبــی 
ــران.  ــی مازند ــای طبیعت گرد ــژه توره ــود، به وی ــا می ش از آن ه
ــم  ــی مرد ــزان جابجای ــه بیشــترین می ــد ک ــا نشــان می ده آماره
ــأ  ــت مبد ــود و پایتخ ــام می ش ــا انج ــط تهرانی ه ــوروز توس ــر ن د

ــاد سفرهاســت. بیشــترین تعد
ــی  ــای منته ــد جاده ه ــان می ده ــا نش ــه آماره ــاره ب ــگاه دوب ن
ــزد، اصفهــان و  ــالن، کیــش، قشــم، ی ــران، مشــهد، گی ــه مازند ب
شــیراز شــلوغ تر از همیشــه اســت، امــا ســفر بــا تــور کمتــر بــرای 
مازندــران تعریف شــده و گردشــگران گروهــی بیشــتر بــه مشــهد و 
کیــش می رونــد و تورهــای فرهنگــی بــه شــیراز، اصفهــان و یــزد.

مازندــران عــالوه بــر جاذبه هــای منحصربه فــرد دــر اکــو توریســم 
ــای  ــز از ظرفیت ه ــهری نی ــگری ش ــر گردش ــی، د و طبیعت گرد
ــا یکــی دــو ســال پیــش مــورد  ــی برخوردــار اســت کــه ت مطلوب
ــای  ــه یافته ه ــی ک ــر مازندران ــم د ــود آن ه ــه ب ــت قرارگرفت غفل
باستان شناســی دــر گوهــر تپــه بهشــهر نشــان از ســابقه مدنیــت و 
شهرنشــینی اهالــی ایــن خطــه تــا دــه هــزار ســال پیــش می دهد.
معمــاری شــهری دــر ایــن ســال ها مثــل طبیعــت بکــر مازندــران 
ــفال و  ــای س ــه از آن خانه ه ــد ک ــر ش ــتخوش تغیی ــر دس آن قد
ــت وگذار  ــل گش ــر اه ــا اگ ــت، ام ــری هس ــر خب ــر کمت ــه س لت
ــه  ــد ک ــک نکنی ــید ش ــل باش ــار معتد ــن دی ــهرهای ای ــر ش د

بســیاری می یابیــد. دیدنی هــای 
توجــه بــه گردشــگری شــهری یکــی از راههــای ماندن گردشــگر 
ــل و  ــی آم ــهر حت ــاری و قائم ش ــل س ــذری مث ــهرهای گ ــر ش د
بابــل اســت، ضــرورت برگــزاری تورهــای کوتاه مدــت شــهرگردی 
دــر نــوروز ســال گذشــته بازارگرمــی دــر مازندــران و مرکــز ایــن 
اســتان داشــت، دــر آغــاز بهــار امســال ایــن تورهــا دــر ســه شــهر 
ســاری، آمــل و رامســر برگــزار می شــود کــه مشــتاقان محلــی و 

گردشــگر متعددــی دــارد.
ــن  ــم ای ــت قدی ــر باف ــاری د ــی س ــه کلباد ــت خان ــد نخس  مقص
ــرق اســت، از فرصــت  ــان کوچه پس کوچه هــا چهــارراه ب شــهر می
تماشــای خانــه ای بــا معمــاری بومــی منطقــه و اولین خشــت های 

ــار شــده بهــره می بریــم. پختــه ای کــه وارد ایــن دی
ــد  ــان می خواه ــد و دلش ــا آمده ان ــه اینج ــی ب ــگران زیاد گردش

ــه  ــد، اگرچ ــتفاده کنن ــت اس ــم هس ــه رایگآن ه ــا ک ــن توره از ای
ــا  ــت ام ــی نیس ــافران کاف ــرای مس ــا ب ــاد اتوبوس ه ــون تعد اکن
ــا  ــاروی ه ــود س ــام ش ــیع تری انج ــانی وس ــه اطالع رس چنانچ
ــود،  ــد ب شــاهد حضــور مســافران و گردشــگران بیشــتری خواهن
ــران  ــر مازند ــرای مســافرانی کــه یــک روز د ــن طــرح ب ــوع ای تن
ــه  ــرای مســافرانی ک ــوع ب ــن تن ــا از ای ــوب اســت ام ــد خ می مانن
ــرور  ــد به م ــبز دارن ــن خطــه سرس ــر ای ــن د ــد روز ماند قصــد چن

کاســته می شــود.
تورهــای ســاری گردــی از خانــه کلبادــی، حمــام وزیــری، مســجد 
ــارک  ــن، پ ــی دلفی ــع تفریح ــاد، مجتم ــاحل  فرح آب ــی و س تاریخ
جنگلــی شــهید زارع بــه همــراه غذاهــای محلــی و آتلیــه عکــس 
بالبــاس ســنتی بازدیــد می کننــد و دــو راهنمــا بــا پوشــش محلــی 
ــافران  ــگران و مس ــار گردش ــر اختی ــی د ــج فرهنگ ــه پکی ــا ارائ ب

ــوروزی هســتند. ن
ــارک  ــمه، پ ــق و ۱۲ چش ــای معل ــد از پله ــز بازدی ــل نی ــر آم  د
دهکدــه طالیــی، بقعه هــای متبرکــه میــر بــزرگ و ناصــر الحــق و 
میرحیدــر آملــی، مــوزه تاریــخ و فرهنــگ آمــل، خانــه منوچهری ها 
و ســاختمان قدیــم شــهرداری آمــل دــر تــور آمــل گنجانده شــده و 
مســیر خروجــی بــه ســاحل محمودآبــاد و یــا پــارک میــرزا کوچک 
خــان جنگلــی جــزو برنامه هــای تورگردانــان اســت.همچنین دــر 
تــور طبیعت گردــی، گردشــگران را بــه ســایت بــوم گردــی بلیــران 
آمــل می رونــد کــه دــارای نمایشــگاه ســوغات منطقــه اســت. این 
تورهــا دــر رامســر نیــز برگــزار می شــود و گردشــگران از کاخ مــوزه 
رامســر، چشــمه آب گــرم و آب معدنــی، هتل هــای قدیــم و جدیــد 
رامســر و دــر حــوزه اکــو توریســم نیــز از جواهــر دــه دیدــاری تــازه 

می کننــد.
ــم  ــه ه ــک ب ــهرهای نزدی ــه ش ــه هم ــید ک ــته باش ــد نداش تردی
مازندــران حتــی تعدــاد پرشــماری از روســتاهای ایــن کهــن دیــار 
قابلیــت برگــزاری تورهــای یــک، دــو و ســه روزه را دــارد، ایــن هنر 
تــور گردانــان اســت کــه بکوشــند تورهــای جــذاب و دل نشــینی 
تدــارک ببیننــد تــا خاطــره شــیرینش دهان به دهــان بچرخــد و بــه 

مشــتاقان ســفر بــا تــور بیافزایــد.
می تــوان ســفر گروهــی بــه مازندــران را تجربــه کــرد و از ترافیــک 
ــن  ــر ای ــاب د ــد اعص ــد و تمد ــا ش ــا ره ــه جاده ه ــه کنند کالف

ــت. ــه بهار داش ــرزمین همیش ــتی و س ــوای بهش ه
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میـراث ایــران

تیشــه تکنولــوژی بــر ریشــه قنــات 
ــار  ــتای »حص ــاله روس ــای 3500 س ه
ــی  ــی های ــبب نگران ــن، س ــی« ورامی گل

ــت.  ــده اس ــه ش ــن منطق در ای

تاثیــر شــگرف قنــات هــا دــر مقابله بــا بحــران کــم آبــی، خصوصا 
مناطــق کویــری بــر کســی پوشــیده نیســت، قوانیــن بســیار جالب 
و زیبــای حاکــم بــر قنــات هــا دــر سراســر کشــور آن هــا را ســالح 
خوبــی دــر برابــر کــم آبــی بدــل کردــه اســت و انســان هــا، بــه 
ــاری مــی  ــم از آن هــا بهــره برد ــان هــای قدی ــر زم خصــوص د

کردنــد.
ــر  ــه دلیــل آب و هــوای نیمــه خشــک حاکــم ب دــر کشــور مــا ب
آن، اســتفاده از قنــات بســیار رواج داشــته و دــر واقــع ایرانــی هــا 
تبحــر خاصــی دــر اســتفاده از ایــن ســامانه هــای مدیریــت منابــع 

آبــی داشــته انــد.

ــور  ــون در کش ــال 32 تاکن ــات از س ــزار قن 23l ه
ــت  ــده اس ــب ش تخری

ــات دــر  ــراث فرهنگــی از وجــود ۳۷ هــزار قن معــاون ســازمان می
کشــور خبــر دادــه و اضافــه کردــه اســت: پیــش از ســال ۳۲ تعداد 
قنــات هــای کشــور بیــش از ۶۰ هــزار بودــه اســت، امــا ۲۳ هــزار 

قنــات دــر ایــن ســال هــا از بیــن رفتــه انــد.
عبدالکریــم بهنیــا اضافــه مــی کنــد: تنهــا ۱۱ قنــات کشــور ثبــت 

جهانــی شــده انــد و ایــن تعدــاد بســیار کــم اســت.
ــای  ــن دشــت ه ــوان یکــی از مهــم تری ــه عن ــن، ب دشــت ورامی
کشــاورزی کشــور دــارای تمدــن بســیار غنــی و بــه تبــع، قنــات 
هــای فــراوان بودــه و قنــات هــای موجــود دــر ایــن دشــت بیــش 
ــه  ــر جلگ ــت د ــن دش ــد، ای ــت دارن ــال قدم ــزار س ــن ه از چندی
ــتان  ــاورزی اس ــده و قطــب کش ــع ش ــزی واق صــاف حاصــل خی

ــران اســت. ته
کــم آبــی و بحــران آب دــر ایــن دشــت، یکــی از معضــالت بزرگ 
موجــود بــرای مردــم ورامیــن اســت، امــا موضــوع تاســف آور دــر 
خصــوص قنــات هــا، عــالوه بــر تخریــب طبیعــی آن هــا و عدــم 
ــه،  ــن منطق ــر ای ــر د ــئولین ام ــی مس ــاره اندیش ــری و چ جلوگی

تخریــب هایــی اســت، کــه انجــام مــی شــود.

lماجــرای پــر درد قنــات هــای 3500 ســاله 
حصارگلــی روســتای 

ــه ای  ــع، شــرکت شــهرک  هــای گلخان ــق اعــالم برخــی مناب طب
بــا مجــوز جهــاد کشــاورزی آخریــن قنات هــای باقــی  ماندــه دــر 
ــتان  ــاد شهرس ــواد آب ــش ج ــع بخ ــی« از تواب ــتای »حصارگل روس
ــا  ــی« را ب ــرب جنوب ــام ع ــتان »بهن ــمتی از دهس ــن و قس ورامی

ــرد. ــب ک تخری
ــال  ــا ۵۰۰ س ــن ۳۵۰۰ ت ــا را بی ــن قنات ه ــت ای ــان قدم کارشناس

مــی  داننــد.
ــتای  ــم روس ــه مرد ــدند ک ــران ش ــی وی ــر حال ــا د ــن قنات ه ای
»حصارگلــی« دــر بحــران خشــک ســالی به ســر می برنــد و 
ــه   ــر آیند ــا را د ــی آن ه ــا می توانســت زندگ ــن قنات ه ــای ای احی

ــد. ــات ده ــش رو نج پی
ــطیح  ــن را تس ــرکت زمی ــن ش ــت ای ــرار اس ــود ق ــه می ش گفت
کردــه و گلخانــه احدــاث کنــد، ایــن دــر حالــی اســت کــه مــی 
ــه  ــات هــا نســبت ب ــی قن ــت مناســب و الیروب ــا مدیری شــد ب
ترمیــم و اســتفاده آن هــا اقدــام کــرد و از آن هــا بــه عنــوان 
ــه  ــن منطق ــراث فرهنگــی مردــم ای ــی و می یــک ســرمایه مل
بهــره گرفــت، امــا متاســفانه بــه جــای ایــن اقدامــات، قنــات 

ــه اســت. ــب کرد ــا را تخری ه

ــام  ــنجیدن تم ــده است/س ــر نش ــی پ ــچ قنات lهی
ــروژه ــب پ جوان

رییــس جهــاد کشــاورزی شهرســتان ورامیــن امــا بــه طــور کلــی 
تخریــب قنــات دــر روســتای »حصــار گلــی« را رد کردــه و گفــت: 
بندــه ۲ روز پیــش دــر ایــن محــل حضــور داشــتم و هیــچ قناتــی 
ــه و  ــارات انجــام شــده شــایعه اســت و پای ــود و اظه ــر نشــده ب پ

اساســی ندــارد.
ــن روســتا  ــر ای ــای انجــام شــده د ــت ه ــر خصــوص فعالی وی د
توســط ایــن شــرکت کشــاورزی، اظهــار داشــت: طــرح اجــرا شــده 
توســط ایــن شــرکت یــک پــروژه ملــی و بــا اعتبــارات ملــی اســت 
کــه مطالعــات آن ســال ۸۰ انجــام گرفتــه و مجــوز ۱۵ ســاله دــارد 
و مشــاور ایــن طــرح تمــام تبعــات و جنبــه هــای گوناگون طــرح را 

بــه خوبــی دیدــه اســت.
محمــد حســین تاجیــک بــا بیــان ایــن کــه اســتعالمات مــورد نیاز 
بــرای انجــام ایــن پــروژه انجــام شــده اســت، گفــت: قــرار اســت 
ــن  ــر ای ــور د ــاه کش ــه گل و گی ــهرک و دهکد ــن ش ــزرگ تری ب
ــه  ــرفت منطق ــتان و پیش ــرای شهرس ــود و ب ــاث ش ــتا احد روس

ــت. ــب اس مناس
 

ــردن  ــدا ک ــل ارزش پی ــه دلی ــی ب ــی فعل lاعتراضات
ــت ــتا اس ــای روس ــن ه زمی

یــک کارشــناس مســائل کشــاورزی کــه نخواســت نامــش فــاش 
شــود، دــر ایــن خصــوص اظهــار داشــت: هــر روســتای ورامیــن ۳ 
رشــته قنــات داشــته اســت، امــا بســیاری از قنــات هــا پــر شــده 
اســت، بهتریــن قنــات هــای منطقــه دــر روســتای »طغــان« پــر 

شــد و کســی هــم اعتراضــی نکــرد.
وی افــزود: روســتای »حصــار گلــی« بــه دلیــل ایــن کــه دــارای 
ــر ســاخت هــا شــده و یــک شــهرک  ــرق و زی گاز، آب، تلفــن و ب
دــر ایــن منطقــه دــر حــال احدــاث بودــه و زمیــن هــا قیمــت پیدا 
ــه ۱۵  ــر ن ــرد، و اگ ــی پذی ــا صــورت م ــراض ه ــه اســت، اعت کرد
ســال پیــش و دــر زمــان اخــذ مجــوز، اعتراضــی بــه ایــن اقدــام 

ــم. را شــاهد نبودی
ایــن کارشــناس اضافــه کــرد: اخذ مجــوز پروژه بــرای االن نیســت، 
کســی هــم اعتراضــی بــه تخریــب قنــات نکردــه بــود، امــا حــال 
کــه زمیــن ارزش پیدــا کردــه اســت، اعتراضاتــی دــر ایــن زمینــه 

شــاهد هســتیم.

ــات هــا پــر شــده اند/عــدم  ــه تعــدادی از قن lدهان
ــراث فرهنگــی ورامیــن ــه اداره می ــه مجوزهــا ب ارائ

رییــس ادــاره میــراث فرهنگــی و گردشــگری شهرســتان ورامین، 
ــر پــر شــدن تعدادــی از قنــات هــا دــر  نظــر دیگــری داشــته و ب
روســتای »حصــار گلــی« توســط ایــن شــرکت کشــاورزی تاکیــد 

ــارد. د
فاطمــه خانــی قلعــه گفــت: مــا نامــه هــای مربــوط بــه پر شــدن و 
تخریــب ایــن قنــات هــا را نیــز بــه دســتگاه هــای ذی ربط ارســال 

کردیــم و تقاضــای بازســازی قنــات هــا را دادیم.
وی افــزود: واقعیــت ایــن اســت، کــه تعدادــی از قنــات هــا پر شــده 
و بایــد تخلیــه و مرمــت شــود و مــا دــر حــال پیگیــری ایــن امــر 

هســتیم.
به گفتــه رییــس ادــاره میــراث فرهنگی و گردشــگری شهرســتان 
ورامیــن ایــن شــرکت حدــود ۱۶ ســال پیــش مجــوزی بــرای ایــن 
اقدــام دریافــت کردــه، امــا هنــوز مجوزهــا بــه میــراث فرهنگــی 

ارائــه نشــده اســت.
خانــی قلعــه اضافــه کــرد: مــا درخواســت دادیــم کــه مجــوز را بــه 
مــا ارائــه کننــد، امــا اگــر هــم مجــوز داشــته باشــند، بایــد همــه 

کمــک کننــد کــه آســیبی بــه قنــات هــا نرســد.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن قنــات هــا دــر حــال حاضــر کاربــری 
ندارنــد، گفــت: ممکــن اســت دــر آیندــه نیــز قنــات هــای مذکــور 
ــار تحــت حفاظــت  ــال آث ــه هرح ــا ب ــری نداشــته باشــند، ام کارب

ــتند. ــارای ارزش هس ــی و د ــراث فرهنگ می
رییــس ادــاره میــراث فرهنگــی و گردشــگری شهرســتان ورامیــن 
بــا بیــان ایــن کــه هــر اثــری از دــوره پارینــه ســنگی تــا پهلــوی 
اول دــر کشــور وجــود دــارد، بایــد توســط میــراث فرهنگــی حفــظ 

شــوند، گفــت: قنــات هــا نیــز از ایــن قاعدــه مســتثنی نیســتند.
نباید به هر قیمتی میراث فرهنگی مردم تخریب شود

ــرای  ــاه ب ــه گل و گی ــاث دهکد ــی و احد ــروژه مل ــک پ ــرای ی اج
منطقــه مفیــد اســت، امــا نبایــد آثــار باســتانی و میــراث فرهنگــی 
کــه نشــان دهندــه قدمــت مدیریــت و مهندســی منابــع آبــی مردم 
آن دــر ۳۵۰۰ ســال پیــش اســت، را تخریــب کردــه و از بیــن بــرد.

لــذا دــر ایــن میــان پرهیــز از هــر اقدــام عجوالنــه، ترمیــم قنــات 
ــی و  ــت محیط ــه زیس ــی، مطالع ــده احتمال ــب ش ــای تخری ه
باســتانی دقیــق و اجــرای اصولــی پــروژه و بــا تغییــر مــکان اجــرا، 
بیــش از پیــش اهمیــت پیدــا مــی کنــد، کــه مســئوالن اجرایــی 
شهرســتان ورامیــن بــه عنــوان متولیــان ایــن امــر بایــد نقــش پــر 

رنــگ تــری دــر ایــن موضــوع ایفــا کننــد.

تیشه بر ریشه قنات های ۳۵۰۰ساله ورامین/میراث فرهنگی به یغما می رود

وحید
 محمدی یکتا
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میـراث ایــران

ــک  ــا از تمل ــت مدت ه ــس از گذش پ
خانــه تاریخــی »کلکته چــی« توســط 
ــه  ــهردار منطق ــز، ش ــهرداری تبری ش
اســاس  بــر  می گویــد:  تبریــز   ۸
بررســی های کارشناســانه ، ایــن خانــه 

ــدارد.  ــت ن ــت مرم قابلی

درحالــی »ســمیرا کلکته چــی« عکس هایــی از خانــه اجدادــی اش 
ــال  ــر از ح ــش وخیم ت ــال خود ــه ح ــد ک ــا نشــان می ده ــرای م ب
عکس هایــی اســت کــه دــر گوشــی همراهــش دیدــه می شــوند. 
ــه  ــذاری، ب ــا بگ ــای آن ه ــتت را هرکج ــه انگش ــی ک عکس های

ــری. ــی می ب ــه پ ــق فاجع عم
ــی  ــه راحت ــه می شــود کــه ب ــه ای قدیمــی دــر عکس هــا دید خان
ــا  ــن روی عکس ه ــت! زوم کرد ــه گذاش ــمش را خراب ــوان اس می ت
ــه  ــد. خان ــان نمی کن ــوه، عایدم ــدن اند ــر ش ــز بزرگ ت ــزی ج چی
تاریخــی »کلکته چــی« مثــل پیرمردــی آرام، دــر متــن شــهر، بــه 

حاشــیه رفتــه اســت.
خانــه  تاریخــی کلکته چــی کــه از دــوران قاجــار بــه یادــگار ماندــه، 
از یادهــا رفتــه بــود؛ مثــل صدهــا خانــه دیگــری کــه زمــان، آن هــا 
ــی  ــه کلکته چ ــه خانواد ــی ک ــا وقت ــد. ام ــارج می کن ــور خ را از د
ــاری  ــته تاریخــی و معم ــن داش ــن چنی ــانه ای کرد ــه رس ــام ب اقد
ــل  ــا مث ــد ت ــب ش ــه جل ــن خان ــه ای ــی ب ــات زیاد ــد، توجه کردن
خانه هــای دیگــر تاریخــی تبریــز همچــون خانــه مشــروطه، خانــه 
امیرنظــام گروســی، خانــه شــهریار و...، بــه تملــک یــک دســتگاه 
ــود.  ــته ش ــگان گذاش ــار آیند ــر اختی ــده، و د ــت ش ــه، مرم درآمد
ــان  ــر خیاب ــه د ــی ک ــای کلکته چ ــی از خانه ه ــبختانه یک خوش
»تربیــت« واقــع اســت، حــال بهتــری پیدــا کــرد امــا همتــای ایــن 
خانــه دــر »راســته کوچه« روز بــه روز بــه ســوی خرابــی مــی رود.

 
lمرمتی شامل حال خانه ثبت ملی شده نمی شود

ــه دار  ــل و ریش ــه اصی ــای خانواد ــه از اعض ــی ک ــمیرا کلکته چ س
فرهنگــی  کارهــای  انجــام  عهده دــار  کلکته چــی هســت، 
و رســانه ای خانوادــه شــده اســت. او می گویــد از ســال ۹4 
ــان  ــر خیاب ــع د ــه واق ــی ک ــه کلکلته چ ــت خان ــا و مرم ــرای احی ب

راســته کوچه تبریــز اســت، تــالش می کننــد.
او همچنیــن بیــان می کنــد: ایــن خانــه مدت هــا پیــش بــه 
تملــک شــهرداری منطقــه ۸ درآمــد و قــول دادنــد که مرمــت آن 
را دــر اولویــت کارهایشــان قــرار دهنــد امــا چیــزی کــه مــا پــس 
ــم، ناقــض تمــام وعده هاســت. از گذشــت چندیــن مدــت می بینی

کلکته چــی همچنیــن از ثبــت ملــی شــدن ایــن خانــه دــر دومــاه 
ــت و  ــرای مرم ــر ب ــی محکم ت ــد و آن را دلیل ــر می ده ــر خب اخی

ــد. ــوان می کن ــه تاریخــی عن ــن خان ــازی ای بازس
ایــن عضــو از خانوادــه کلکته چــی می گویــد زمانــی کــه شــهردار 
منطقــه ۸ تبریــز، علــی مدبــر بــود، حداقــل چنــد داربســت اطــراف 
ــه شــمار می آمــد امــا  ــد کــه نمادــی از مرمــت ب ــه زدــه بودن خان

ــم. ــم نمی بینی ــا را ه ــاال همان ه ح
علـی مدبر، شـهردار سـابق منطقـه ۸ تبریـز زمانی که وضـع وخیم 
خانه هـای تاریخـی کلکته چی رسـانه ای شـده بود، دـر گفتگوهای 

مختلـف بـر ارزش و تاریـخ این خانـه تاکید کردـه بود.
 

lروزهای آتی یا سال های آتی؟!
او گفتــه بــود: متاســفانه ایــن خانــه تاریخــی بدلیــل عدم رســیدگی 
دــر آســتانه تخریــب کامــل بــود و بــر همیــن اســاس شــهرداری 
ــظ و  ــر حف ــه رســالت خــود د ــه ب ــا توج ــز ب ــه هشــت تبری منطق
ــری  ــس از پیگی ــز، پ ــهر تبری ــی کالن ش ــت تاریخ ــت از باف صیان
هــای مکــّرر موفــق بــه تملــک و دــر واقــع نجــات ایــن مجموعــه 

ــا ارزش از مــرگ تدریجــی شــد. ب
دــر ادامــه ســخنان شــهردار ســابق منطقــه تاریخــی و فرهنگــی 
تبریــز آمدــه اســت: ایــن پــروژه دــر چند فــاز مرمــت اســتحکامی، 
ــام  ــری انج ــد کارب ــازی و تجدی ــت معاصرس ــر نهای ــی و د تکمیل
ــی  ــای آت ــر روزه ــی شــود د ــی م ــه پیش بین ــت ک ــد پذیرف خواه

عملیاتــی شــود.
ــه ســال ۹4 بازمی گردــد و اکنــون پــس از گذشــت  ایــن ادعاهــا ب
نزدیــک بــه دوســال، خانــه  کلکته چــی کــه دــر منطقــه »تربیت« 
تبریــز بــود تاحدودــی مرمــت و احیــا شــده امــا عمــر خانــه ای کــه 

ــد. ــت می رس ــه بن بس ــاد، ب ــرار د ــته کوچه« ق ــر »راس د
 

lتازه فهمیده ایم این خانه قابلیت مرمت ندارد
ســمیرا کلته چــی دــر بخــش دیگــری از ســخنانش نگرانی شــدید 
خــود را از وضــع خانــه بــروز دادــه و عنــوان می کنــد: نه تنهــا مــن 
یــا خانوادــه مــن، بلکــه بایــد تمــام مســئوالن و شــهروندان تبریــز 

نســبت بــه ایــن مســائل حســاس و پیگیر باشــند.
ــه  ــی ب ــه کلکته چ ــه خان ــیمانی از اینک ــراز پش ــا اب ــن ب او همچنی
تملــک شــهرداری درآمدــه اســت، اعــالم می کنــد: آن زمــان کــه 
بحــث تملــک مطــرح بــود، ســازمان میــراث فرهنگــی نیــز جــزو 
ــک  ــی مال ــراث فرهنگ ــر می ــد اگ ــر می آی ــه بنظ ــود ک ــان ب مدعی

ــم. ــری بودی ــاهد وضــع بهت ــد ش ــه می ش خان
امــا محبــوب تیزپــاز، شــهردار کنونــی منطقــه ۸ تبریــز، 
ــر  ــی زی ــای قبل ــه ادعاه ــی آورد ک ــان م ــه می ــی را ب صحبت های
ســوال می رونــد. تیزپــاز می گویــد: بــر اســاس بررســی های 
ــم کــه  ــی برده ای ــه تازگــی انجــام شــده، پ ــه ب کارشناســانه ای ک

ــارد. ــت را ند ــت مرم ــه قابلی ــن خان ای
شهردار منطقه ۸ تبریز همچنین بیان می کند: بررسی ها 

ــورد  ــد م ــه نمی توان ــی خان ــاظ فن ــم از لح ــد ه ــان می دهن نش
ــه  ــت، توجی ــرای مرم ــم ب ــرد و ه ــرار بگی ــازی ق ــت و بازس مرم

ــارد. ــگری الزم را ند ــی و گردش ــی، اجتماع اقتصاد
 

lشاید در زمانی دیگر...
ــارد کــه  ــه تاریخــی د ــر حــال حاضــر بیــش از ۶۰۰ خان ــز د تبری
طبــق نظــر کارشناســان قدمــت بیش تــر ایــن خانه هــا بــه دــوران 
قاجــار برمی گیــرد کــه از برجســته ترین آن هــا می تــوان بــه 
خانــه امیرنظــام گروســی یــا همــان مــوزه قاجــار اشــاره کــرد کــه 
ــه تاریخــی کلکته چــی دــارد و از  ــه خان معمــاری زیبایــی شــبیه ب

ــه تملــک میــراث فرهنگــی درآمدــه اســت. ســال ۱۳۷۰ ب
شــهردار منطقــه ۸ تبریــز درحالــی ایــن خانــه را فاقــد ارزش هــای 
ــر  ــش و د ــت پی ــد مد ــه چن ــد ک ــازی می دان ــرای بازس الزم ب
ــان  واقعــی  ــا قیمــت چشــمگیری صاحب ــل ب دــوران شــهردار قب
ــد.  ــه بودن ــی کرد ــهرداری راض ــه ش ــروش آن ب ــه ف ــه را ب خان
ــی را  ــای تاریخ ــوال خانه ه ــا معم ــد: م ــن می گوی ــاز همچنی تیزپ
اولویت بندــی کردــه و بــر اســاس آن اولویت هــا اقدــام بــه مرمــت 

و بازســازی می کنیــم.
او دــر ادامــه ابــراز می کنــد: طبــق بررســی هایی کــه کارشناســان 
میــراث فرهنگــی انجــام داده انــد، دــر حــال حاضــر مــا ایــن خانــه 
ــان  ــر زم ــاید د ــم. ش ــارج کردی ــازی خ ــا و بازس ــت احی را از اولوی

دیگــری تصمیــم بــه مرمــت آن گرفتیــم.
ایــن نتایــج زمانــی مطــرح می شــوند کــه چیــزی نماندــه دســت 
ایــن خانــه از تبریــز و دســت تبریــز و تاریخــش از آن کوتــاه شــود. 
موضــوع، مثــل ایــن می مانــد کــه دــر یــک درمانــگاه بــه دلیــل 
تشــخیص پزشــکانی کــه نــام و نشــانی از آن هــا نیســت، دســتگاه 

تنفــس بیمــاری کــه هنــوز جــان دــارد، از کار انداختــه شــود.
شـهر دـر انتظار یـک رویدـار تاریخـی به نـام تبریـز ۲۰۱۸ اسـت. 
به گفته مسـئوالن اسـتانی و کشـوری، عنوان پایتختی گردشگری 
کشـورهای اسـالمی پـس از تبریـز، ۵۷ سـال دیگـر بـه ایـران 

بازخواهـد گشـت و این هـا بیانگـر اهمیـت موضـوع هسـتند.
مســئوالن شــهرداری بارهــا دــر جلســات مختلــف تاکیــد کرده اند 
کــه توریســتی کــه از آن ســوی دنیــا بــه تبریــز می آیــد، بخاطــر 
مراکــز تفریحــی یــا ســاختمان های مدــرن و تجــاری آن نیســت، 
بلکــه بخاطــر هویــت تاریخــی و فرهنگــی، ایــن شــهر مــورد توجه 
ــه  ــی همچــون ۶۰۰خان ــس بناهای ــرد. پ ــرار می گی گردشــگران ق
تاریخــی دــر تبریــز، اصلی تریــن نمادهــای هویــت ایــن شــهر بــه 

ــد. ــمار می آین ش
چنــد روز، چندمــاه، شــاید هــم چندســال بیش تــر تــا یک حســرت 
ملــی و تاریخــی باقــی نماندــه اســت. گاه پنهــان کردــن واقعیــت، 
دردناک تــر از دــروغ اســت و گاه رضایــت بــه مــرگ، دردناک تــر 

از قتــل!

رضایت به مرگ 
تدریجی خانه تاریخی 

»کلکته چی«/ مرمت 
در اولویت نیست

بهنام عبداللهی
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میـراث ایــران

شـناخته   باسـتانی  اثـر  قدیمی تریـن 
پیرازمیـان  منطقـه  اردبیـل  در  شـده 
اسـت کـه نـه تنهـا از طـرح حفاظتـی 
جامعی برخـوردار نیسـت بلکه کمبود 
اعتبـار بهانـه فرسـایش این اثـر کهن 
اسـت.  شـده  سـاله  هـزار  هفـت  و 

ــوب  ــت نامطل ــانه ها از وضعی ــه رس ــت ک ــه اس ــم ده ــش از نی بی
منطقــه ای باســتانی دــر اســتان اردبیــل می گوینــد. منطقــه ای که 
بــه تعبیــر پژوهشــگران دــر دنیــا بی نظیــر اســت و قبــل از آنکــه 
ارادــه ای بــرای کشــف رمــوز آن باشــد، بی تدبیــری موجــب شــده 

بــه فرســایش و نابودــی تدریجــی گرفتــار شــود.
منطقــه باســتانی و تاریخــی معــروف بــه »شــهریری« بــا بیــش از 
4۰۰ هکتــار وســعت دــر شــمال غربــی روســتای پیرازمیــان دــر 
۳۱ کیلومتری شــرق شهرســتان مشــگین شــهر دــر کنــار رود قره 
ســو قــرار داشــته و از ســه قســمت دــژ نظامــی، معبــد و »قوشــا 

ــود. ــکیل می ش ــه« تش تپ
ــن  ــام ای ــی ن ــای باستان شناس ــر کاوش ه ــال های اخی ــی س ط
منطقــه را ورد زبان هــا کــرد و بــا وجــود اینکــه کاوش هــای معاصر 
ــه انجــام می شــود،  ــن منطق بیــش از ۱۰ ســال اســت کــه دــر ای
مطالعــات جامــع و کافــی از قدمــت باســتانی آن صــورت نگرفتــه 

اســت.
ــی  ــاله و برخ ــزار و ۵۰۰ س ــه ه ــخ س ــان تاری ــی باستان شناس برخ
ــه ایــن منطقــه نســبت می دهنــد. برخــی  هفــت هــزار ســاله را ب
ــه  ــن منطق ــر ای ــن د ــن که ــک تمد ــای ی ــد پیچیدگی ه معتقدن
وجــود دــارد و گروهــی پیرازمیــان را یــک رصدخانــه دــر دــوران 
ــکونت  ــه س ــن منطق ــاکنان ای ــن س ــه اولی ــی ک ــتان و زمان باس

ــد. ــاد می کنن ــتند، قلمد داش
بــه نظــر می رســد ایــن منطقــه هرچنــد بــه تعبیــر پژوهشــگران 
شــگفتی آفرین اســت، بــرای مســئوالن اهمیــت خاصــی نداشــته 
اســت. بطوریکــه اشــتباهات دــر نگه دــاری از اســتل های ســنگی 
ــی  ــه موجــب شــده، کارشناســان از فرســایش و نابود ــن منطق ای
ــراز  ــن اب ــار باســتانی کــره زمی ــن آث تدریجــی یکــی از قدیمی تری

نگرانــی کننــد.

ــه  lبیــرون کشــیدن ســنگ افراشــته ها بی توجــه ب
عواقــب آن

ایــن منطقــه دــر چهــار هــزار هکتــار بــرای اولیــن بــار دــر ســال 
ــرار  ــورد کاوش ق ــناس م ــی باستان ش ــز برن ــط چارل ۱۹4۷ توس
ــد. ــی ش ــوی وی معرف ــق« از س ــه ارج ــوان »قلع ــت و به عن گرف

ــار  ــا ۸4 چه ــال های ۸۲ ت ــر س ــی کاوش د ــای بعد ــر فصل ه د
ــان  ــه گم ــوزی ک ــد و رم ــایی ش ــری شناس ــهر ی ــر ش ــه د منطق
ــا  ــت ب ــه اس ــل کرد ــق عم ــناخت آن موف ــر ش ــی د ــد برن می ش
مطالعــات بیشــتر بــه یافته هــای جدیدــی رســید تــا اعالم نظــر در 

ــاط بیشــتر همــراه ســازد. ــه را بااحتی ــن منطق خصــوص ای
ــت  ــده اس ــری کاوش ش ــهر ی ــه ش ــر منطق ــه د ــی ک چهاربخش
شــامل محدودــه قلعــه، گورســتان عصــر آهــن، معبــد و محوطــه 

ــه اســت قوشــا تپ
ــوز  ــوز آن هن ــه رم ــتانی ک ــه  باس ــن منطق ــش ای ــن بخ مهم تری
کشــف نشــده ســنگ افراشــته هایی اســت کــه دــر معــرض بــاد و 
بــاران قــرار گرفتــه اســت. باستان شــناس علیرضــا هژبــری نوبری 
دــر ایــن خصــوص گفتــه اســت زمانــی می تــوان دــر خصــوص 
اعجــاز ایــن منطقــه گفــت کــه درمجمــوع ۵۳۷ اســتل دــر معبــد 
ــارد و  ــابه ند ــا مش ــای دنی ــچ کج ــر هی ــه د ــد ک ــت آم ــه دس ب
ــک  ــر آذربایجــان ی ــد، د ــط ۳۰ عد ــه فق ــر ترکی ــال د به عنوان مث
عدــد و دــر مغولســتان هرچنــد زیــاد امــا به صــورت انفرادی اســت.

لبخند سنگی به مرگ تدریجی پیرازمیان/میراث ۷ هزار ساله نابود می شود

 ونوس بهنود
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ــا  ــته ب ــال های گذش ــر س ــا د ــتل ه ــت اس ــه اهمی ــه ب بی توج
ــاک  ــل خ ــته ها از د ــنگ افراش ــت س ــران وق ــلیقگی مدی کج س

ــد. ــیده ش ــرون کش بی
 تبلیغــات پشــت تریبــون از قدمــت و ســابقه باســتانی ایــن منطقه 
ــد  ــا را از گزن ــتل ه ــی اس ــی مدت ــات امنیت ــارک الزام ــون تد و بد

ــان نگذاشــت. ــر ام ــی ســرقت د ــب و حت سوءاســتفاده، تخری
تــا جایــی کــه حتــی موزه هــا نیــز یــک نمونــه از ســنگ 
افراشــته ها را بــه مجموعــه خــود می افزودنــد تــا آثارشــان زیباتــر 

ــود. ش
غافــل از اینکــه طــرز قرارگیــری ســنگ افراشــته ها، تعدــاد آن هــا 
حتــی جنســیت زن و مــرد ســنگ افراشــته های خندــان بــا یــک 
خنجــر کوچــک دــر غــالف بیانگــر رمــوزی بــود کــه قــرار بــود 

انســان امــروزی کاشــف آن باشــد.

ــاه  ــه چ ــه ب ــه ای ک ــردن چال ــر ک ــرای پ ــالش ب lت
ــد ــل ش تبدی

ســنگ افراشــته ها کــه بــه تعبیر مدیــرکل میــراث فرهنگی اســتان 
اردبیــل هــزاران ســال دــر دــل خــاک بودنــد و بــا شــرایط طبیعت 
هــم هوا شــده بودنــد، بــا ســوتدبیر ها بیــرون کشــیده شــدند و در 

معــرض جریــان هــوا قــرار گرفتند.
کریــم حاجی زادــه تصریــح کــرد: ســنگواره ها هــزاران ســال دــر 
دــل خــاک بودــه و بــا امــالح و مــواد خــاک و دــر مجموع شــرایط 
طبیعــت تنظیم شــده بودنــد که بــا بیــرون کشــیدن و دــر معرض 
جریــان هــوا قــرار دادــن شــاهد تغییراتــی دــر ســنگواره ها شــدیم.

ــرای  ــاً ب ــال های ۸۳ و ۸4 مجدد ــر س ــه د ــد: بند ــر ش وی متذک
ــام  ــا اقد ــد آن ه ــن مجد ــه دف ــبت ب ــنگواره ها نس ــت از س حفاظ
ــه  ــه برنام ــون اینک ــنگواره ها بد ــاره س ــا دوب ــا بعده ــم، ام کرد
ــیده  ــرون کش ــاک بی ــود از خ ــیم ش ــا ترس ــرای آن ه ــی ب حفاظت

ــدند. ش
حاجی زادــه تأکیــد کــرد: اینکــه دوبــاره بــرای حفاظــت 
ســنگواره ها را دفــن کــرد دــر ایــن مقطــع زمانــی صحیــح نیســت 

ــن  ــت ای ــرایط طبیع ــا ش ــنگ ها ب ــدن س ــم ش ــل تنظی ــه دلی و ب
ــود. ــر می ش ــنگ ها منج ــب س ــه تخری ــام ب اقد

وی معتقــد اســت دــر ایــن مقطــع زمانــی تنهــا راهــکار حفاظــت 
شــیمیایی و ممانعــت از بیماری هــای ســنگ اســت و روش هــای 
حفاظتــی نیــز نیازمنــد مشــاوران قدری اســت کــه بتواننــد بهترین 

راهــکار را ارائــه دهنــد.

lحفاظتی که مطلوب نیست
ــی،  ــی جد ــری از نگهبان ــان خب ــه باســتانی پیرازمی ــر کل منطق د
ــث  ــت. مواری ــی نیس ــات امنیت ــته و تمهید ــای مداربس دوربین ه
تاریخــی و باســتانی حتی بــه اندــازه پارکینــگ خودروها بهــا ندارد.

ــی  ــا و حت ــده تخریب ه ــب ش ــاری موج ــف نگه د ــه ضع بطوریک
گاهــی ســرقت ســنگ افراشــته ها بــرای پژوهشــگران بــه 

ــود. ــل ش ــوس تبدی افس
هــر چنــد مردــم محلــی معتقدنــد از تعداد اســتل ها کاســته شــده 
ــگان  ــگران و بازدیدکنند ــی گردش ــل بی توجه ــه دلی ــی ب و برخ
ــر  ــز نظ ــان نی ــران و متولی ــی مدی ــا حت ــده اســت، ام ــب ش تخری

ــد. همســویی دــر ایــن خصــوص ندارن
فرماندــار مشــگین شــهر معتقد اســت مدیریــت و حفاظــت منطقه 
باســتانی پیرازمیــان دــر مشــگین شــهر مطلــوب نبوده و ضــروری 

اســت دــر ایــن خصــوص بازنگــری شــود. 
میرعلــی رحیمــی زاد گفــت: متأســفانه ســنگواره ها دــر وضعیتی از 
دــل خــاک بیــرون کشــیده شــده اند کــه عمــاًل حفاظــت از آن هــا 
ــن  ــر ای ــان را د ــورد مناســب متولی ــم برخ ــوب نیســت و عد مطل

خصــوص شــاهد هســتیم.
وی تأکیــد کــرد: زمانــی کــه قدــرت اجرایــی و حفاظتــی الزم دــر 
اختیــار نبــود نبایــد ســنگواره ها از خــاک بیرون کشــیده شــده و در 

فضــای آزاد رهــا می شــدند.
ــوص  ــر خص ــتان د ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل می ــویی مدی از س
ــن منطقــه گفــت: دــر ســه ســال گذشــته  وضعیــت حفاظــت ای
هیــچ ســرقتی گــزارش نشــده و تعدــاد و اندازه ســنگواره ها مســتند 

ــه ســرقت نیســت. ــگاری شــده و کســی قادــر ب ن
ــر  ــز د ــی نی ــی تخریب ــته حت ــال گذش ــه س ــر س ــزود: د وی اف
ســنگواره ها مشــاهده نشــده اســت و متأســفانه بــه دلیــل کمبــود 
ــرا نشــده  ــنگواره ها اج ــرای حفاظــت س ــی ب ــرح جدید ــار ط اعتب

ــت. اس

lناتوانی متولیان در طرح اهمیت پیرازمیان 
بــه عقیدــه متولیــان میــراث فرهنگــی اســتان هرگونــه مداخله در 
ســاماندهی پیرازمیــان نیازمنــد تأمیــن اعتبــار اســت. ســؤال ایــن 
جاســت کــه چــرا اهمیــت پیرازمیــان دــر ســطح ملــی طرح نشــده 
ــه درخواســت  ــن منطق ــرای ای ــاری ب ــگان اعتب و از ســوی نمایند

نمی شــود.
کم تحرکــی و بی توجهــی مســئوالن اســتانی نیــز دــر خصــوص 
پیرازمیــان مشــهود اســت. بطوریکــه مســئوالن تنهــا دــر انتظــار 
بهبــود شــرایط مالــی، تخصیــص اعتبــار و ســپس هزینــه کــرد آن 

هســتند.
ــر بخــش  ــی د ــوب مال ــت نامطل ــا وضعی ــر خودشــان ب ــه تعبی ب
ــه  ــر آیند ــوان د ــور نمی ت ــی کش ــتانی و تاریخ ــار باس ــت آث مرم

ــرد. ــه کســب ک ــن منطق ــرای ای ــی ب ــار مطلوب ــک اعتب نزدی
پیرازمیــان هویــت تاریخــی و باســتانی اردبیــل و قدیمی تریــن اثــر 
شــناخته شــده آن اســت. قبــل از آنکــه شــرایط فرصــت مطالعــه 
جدــی، بازدیدهــای علمــی و تخصصــی، اطالع رســانی و معرفــی 
دــر ســطح ملــی و جهانــی و مهم تــر از همــه تبدیــل آن بــه یــک 
ــه  ــر ادام ــری و د ــود، بی تدبی ــم ش ــی فراه ــه باستان شناس جاذب

ــه اســت. ــه جــان ســنگ افراشــته ها افتاد ســکون و ســکوت ب
تاکنــون حتــی مســئولی بــه ضــرورت توجــه به ایــن منطقــه تأکید 
ــی  ــکار عموم ــل اف ــر مقاب ــف د ــع تکلی ــرای رف ــا ب ــه و تنه نکرد
کمبــود بهانــه را پیــش کشــیده اند. ایــن دــر حالــی اســت کــه باید 
از همیــن مســئوالن پرســید اگــر پیرازمیــان متعلــق بــه مردمــان 
ــرای  ــود ب ــا حتــی اســتان های همســایه ب کشــورهای همســایه ی

ــد؟ ــه می کردن ــت از آن چ حفاظ

میـراث ایــران
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ــران ــاد ایــ اقتص

در شــرایطی کــه مســئوالن میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــدت  ــگران و م ــمگیر گردش ــش چش ــا افزای ــال جاری ب ــد در س ــتان معتقدن گلس
اقامــت آن هــا در اســتان مواجــه بودنــد امــا هتلــداران از خالــی بــودن 5۴ درصــدی 

ــد. ــه دارن ــا گالی ــل ه ــب اشــغال هت ضری

ــد کــه افزایــش صــادرات خرمــا در دســتور  اواســط مــرداد مســئوالن اعــالم کردن
ــود  ــق می ش ــه محق ــم چگون ــن مه ــا ای ــرار دارد، ام ــی ق ــاد مقاومت ــتاد اقتص کار س

ــول اســت. ــه اف ــان رو ب ــران در جه ــای ای ــگاه خرم ــی جای وقت

ــت  ــا قیم ــکن ب ــی اس ــی ت ــی س ــتگاه واردات ــدن دس ــارج ش ــوب و از رده خ معی
میلیــاردی در کرمانشــاه کــه ســال ۴9 خریــد آن از یــک شــرکت آلمانــی 
ــال داشــته  ــه دنب ــادی را ب ــزرگ توصیــف شــده بودحاشــیه هــای زی دســتاوردی ب

اســت.
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ضریــب  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
اشــغال هتل هــای گلســتان ۱5 درصــد 
ــافر در  ــکان مس ــا اس ــه ام ــش یافت کاه
مــدارس بــا افزایــش ۱6 درصــدی 

مواجــه بــوده اســت. 

ــب  ــه تصوی ــه ســال گذشــته ب ــش ســرزمینی ک ــق ســند آمای طب
رســید محــور تــک قطبــی توســعه اســتان کــه بــر پایــه کشــاورزی 
بــود بــه چهــار محــور، کشــاورزی، گردشــگری، صنعت و تجــارت و 

صادــرات خارجــی قــرار گرفــت.
ــه  ــتان ب ــگری اس ــعه گردش ــند توس ــم س ــش از آن ه ــد پی هرچن
تصویــب رســیده بــود و کارشناســان نقدهــای زیادــی به آن داشــتند 
امــا بــه نظــر مــی رســید بــا قــرار گرفتــن گردشــگری بــه عنــوان 
یکــی از محورهــای توســعه گلســتان، وضعیــت هتلدــاری دــر ایــن 
ــد  ــه مقص ــگری ب ــر گردش ــتان از معب ــد و گلس ــود یاب ــتان بهب اس

گردشــگری تبدیــل شــود.
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای ــه مســئوالن می ــر شــرایطی ک د
ــش  ــا افزای ــال جاری ب ــر س ــد د ــتان معتقدن ــگری گلس و گردش
چشــمگیر گردشــگران و مدــت اقامــت آن هــا دــر اســتان مواجــه 
بودنــد امــا هتلدــاران از خالــی بودــن 4۵ درصدــی ضریــب اشــغال 

ــد. ــه دارن هتــل هــا گالی
امــا دــر همیــن شــرایط نامناســب هتلدــاری دــر گلســتان، اســکان 
مســافران و گردشــگران دــر مدــارس رونــد رو بــه رشــد داشــته و 
رئیــس جامعــه هتلدــاران اســتان معتقــد اســت؛ ضریــب خالی شــده 

هتــل هــا توســط اســکان دولتــی ُپــر مــی شــود.
بـاب اهلل تجـری اظهار کرد: سـال هاسـت جامعـه هتلدـاران نه تنها 
در گلسـتان بلکه در سراسـر کشـور با مشـکل اسکان مسـافران در 

مراکـز دولتـی و بـه ویژه مدـارس دسـت و پنجه نرم مـی کنند.
 

lخسارت های سنگینی به هتل های استان وارد شد
ــل  ــه هت ــی ک ــر حال ــزود: د ــاران گلســتان اف ــه هتلد ــس جامع رئی
ــا  ــتند و م ــه هس ــافر مواج ــود چشــمگیر مس ــا رک ــتان ب ــای اس ه
ــافرها  ــه مس ــاره خان ــق دوب ــا و رون ــم از آن ه ــی کنی ــالش م ت
ــکان  ــده از اس ــام ش ــای انج ــت ه ــا حمای ــا ب ــم ام ــت کنی حمای
مســافران دــر مدــارس و مراکــز اقامتــی دولتــی هر ســاله خســارت 

ــود. ــی ش ــتان وارد م ــای اس ــل ه ــه هت ــنگینی ب ــای س ه
وی بــه بیــان اینکــه تابلوهــای اســکان مســافران دــر مدــارس دــر 
ــت و  ــل هاس ــوی هت ــر از تابل ــتان بزرگ ت ــف اس ــهرهای مختل ش
جانمایــی مناســب تــری دــر شــهرهای گلســتان دارنــد، ادامــه داد: 
هــم اکنــون ۲4 هتــل دــر اســتان پروانــه فعالیــت دریافــت کردــه 
انــد کــه دــو تــا از آن هــا هنــوز دــر زمینــه اقامتــی فعالیــت ندارنــد.

تجــری اضافــه کــرد: هــم اکنــون ۲۲ هتــل اســتان بــا ۶۷۹ اتــاق و 
یــک هــزار و ۹4۲ تخــت آمادــه پذیرایــی از مســافران هســتند کــه 

تعدــاد تخــت هــا تــا ۲۰ درصــد هــم قابــل افزایــش اســت.
ــا بیــان اینکــه هتــل هــای گلســتان از وضعیــت مطلوبــی از  وی ب
نظــر فضــای کســب و کار برخوردــار نیســتند، تصریــح کــرد: دــر 
نــوروز امســال )از یــک تــا ۶ فروردیــن مــاه( ضریــب اشــغال هتــل 

ــود. هــای اســتان ۵۵ درصــد ب
وی بــا یادــآوری اینکــه ضریــب اشــغال ۵۵ درصدــی بــه واســطه 
ــم  ــتان رق ــل اس ــه هت ــا س ــو ی ــر د اســکان مناســب مســافران د
ــال  ــا اعم ــاران گلســتان ب ــرد: هتلد ــه اســت، خاطرنشــان ک خورد
تخفیــف ۵۰ تــا ۷۰ درصدــی دــر نــرخ مصــوب تــالش دــارن دــر 

ایــن صنعــت باقــی بماننــد.

lضریب اشغال هتل ها 15 درصد کاهش یافت
رئیــس جامعــه هتلدــاران اســتان گلســتان بیــان کــرد: در شــرایطی 

کــه امســال ضریــب اشــغال هتــل هــای اســتان نســبت بــه ســال 
ــه واســطه حمایــت هــا،  ــه امــا ب گذشــته ۱۵ درصــد کاهــش یافت
وضعیــت اســکان دــر مدــارس اســتان بهبــود یافتــه و گردشــگران 

حتــی رغبتــی بــه اســکان دــر خانــه مســافرها ندارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت اقامــت یک شــبه دــر خانه مســافرهای 
ــت:  ــارس اســت، گف ــر مد ــر از اســکان د ــب کمت ــه مرات اســتان ب
شــاید عدــم اطــالع از قیمــت هتــل هــا و خانــه مســافرها باعــث 
شــده، گردشــگران فکــر کننــد قیمــت هتــل بیشــتر از اســکان دــر 
مدــارس اســت دــر حالــی کــه امکانــات و تجهیــزات هتــل هــا و 
ــاس  ــل قی ــارس قاب ــر مد ــا اســکان د ــه مســافرهای اســتان ب خان

نیســت.
هرچنــد تجــری حمایــت هــای مســئوالن را عامــل اصلــی بهبــود 
شــرایط اســکان دولتــی و دــر عیــن حــال رکــود صنعــت هتلدــاری 
ــه  ــود ب ــای خ ــت ه ــه الی صحب ــا الب ــد ام ــی دانن ــتان م ــر اس د
ــد،  ــی کن ــاره م ــم اش ــا ه ــت ه ــتن مســافران از قیم اطــالع نداش
موضوعــی کــه بیــش از پیــش ضعــف و غفلــت دــر اطــالع رســانی 
و تبلیغــات از یــک ســو و نداشــتن برنامــه مشــخص و مدــون دــر 

ــه تصویــر مــی کشــد. جــذب گردشــگر از ســوی دیگــر را ب
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــا مدی ام
گلســتان نــه تنهــا اعتقادــی بــه بــی برنامــه بودن گلســتان دــر این 
حــوزه ندــارد بلکــه معتقــد اســت؛ بــا رایزنــی هــا و توافقــات انجــام 
شــده گلســتان تــالش مــی کنــد بــه ســمت توســعه اقامــت بــوم 

گردــی پیــش رود.
ــد  ــران ارش ــن مدی ــی بی ــد توافقات ــت: هرچن ــی گف ــم کریم ابراهی
آمــوزش و پــرورش و میــراث فرهنگــی کشــور بــرای پایــان دادــن 
بــه اســکان مســافران دــر مدــارس انجــام شــده امــا ســتاد خدمات 
ــرای آن  ــه و ب ــت نکرد ــوع غفل ــن موض ــم از ای ــتان ه ــفر گلس س

برنامــه دــارد.
 

lتوســعه اقامــت بــوم گــردی بــا اســتفاده از ظرفیت 
ــدارس تعطیل م

وی افــزود: طبــق توافقــات انجــام شــده تــا پایــان ســال ۹۷ مدارس 
گلســتان فقــط بــرای اســکان فرهنگیــان مــورد اســتفاده قــرار مــی 

گیــرد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری گلســتان 
ادامــه دــاد: تــالش داریم بــا همــکاری آموزش و پــرورش اســتان و 
انعقــاد تفاهــم نامــه بــه ســمت توســعه بــوم گردــی حرکــت کنیــم.

ــران اقتصاد ایـ

پای اسکان دولتی در کفش هتلداری گلستان/
رشد ۱۶ درصدی اقامت در مدارس

زهرا بهرامی

http://mehrnews.com


صفحه 48 | شماره 20 | شهریور 96 MEHR NEWSAGENCY

ــران اقتصاد ایـ

ــم  ــالش داری ــرد: ت ــه ک ــاره و اضاف ــم اش ــات آن ه ــه جزیی وی ب
ــتاهای  ــل روس ــارس تعطی ــرورش مد ــوزش و پ ــکاری آم ــا هم ب
ییالقــی و روســتاهای هدــف گردشــگری گلســتان را برای اســکان 
ــی  ــوم گرد ــای ب ــگاه ه ــعه اقامت ــگران و توس ــافران و گردش مس

ــم. ــز کنی تجهی
کریمــی بــا بیــان اینکــه بســیاری از مباحــث از جملــه اســتان گردی 
و ... دــر تفاهــم نامــه منعقدــه بــا آمــوزش و پــرورش گلســتان دیده 
شــده، تصریــح کــرد: تــالش داریــم از ظرفیــت ۱۰۰ هــزار نفــری 
ــگاری  ــرای ماند ــارس ب ــر مد ــگران د ــافران و گردش ــکان مس اس
ــروش محصــوالت و  ــتان و ف ــش اس ــش از پی ــی بی ــافر، معرف مس
ســوغات گلســتان و دــر نهایــت توســعه صنعــت گردشــگری بهره 

ببریــم.
دــر شــرایطی کــه جامعــه هتلدــاران اســتان اســکان دولتــی را بــه 
ــا و  ــالش ه ــی از ت ــم کریم ــا ابراهی ــد ام ــی دانن ــب م ــوان رقی عن
ــرورش  ــراث فرهنگــی و آمــوزش و پ انعقــاد تفاهــم نامــه بیــن می
گلســتان بــرای توســعه اقامتــگاه هــای بــوم گردــی خبر مــی دهد، 
ماجرایــی کــه نشــان مــی دهــد، نــوع نــگاه برنامــه ریــزان حــوزه 

ــا فعــاالن ایــن عرصــه باهــم متفــاوت اســت. گردشــگری ب

lرشد 16 درصدی اسکان مسافر در مدارس
ــن  ــای ای ــه ه ــا از برنام ــم ت ــرورش رفتی ــوزش و پ ــراغ آم ــه س ب
دســتگاه دــر راســتای اهدــاف گردشــگری مطلــع شــویم. رئیــس 
ادــاره تعــاون و رفــاه ادــاره کل آمــوزش و پــرورش گلســتان گفــت: 
نــوروز امســال پذیــرای ۱۲4 هــزار و ۱۷۹ نفــر روز مســافر دــر یــک 

ــم. ــرس بودی ــزار و ۵4۱ کالس د ه
ــار  ــون )چه ــتان تاکن ــای تابس ــزود: از ابتد ــوروزی اف ــی ن محمدعل
ــارس گلســتان اســکان  ــر مد ــوار د ــزار و ۵۵4 خان شــهریور( ۲۲ ه
ــن مدــت ۱۶  ــر همی ــه ســال گذشــته د ــه نســبت ب ــد ک ــه ان یافت

ــد. ــی ده ــد را نشــان م درصــد رش
وی بــا بیــان اینکــه دــر ایــن مدــت دــر مجمــوع ۱۷۰ هــزار و ۵۱۲ 
نفــر روز دــر مدــارس اســتان اســکان دادــه شــده انــد، افــزود: دــر 
ــرای  ــگاه ب ــه و ۱۸ پای ــال ۹4۶ کالس، ۱۱۹ مدرس ــتان امس تابس

اســکان مافــران و گردشــگران دــر گلســتان فعــال هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه نــگاه آمــوزش و پــرورش دــر اســکان، تکریــم 
ــه  ــد ب ــی تــالش مــی کن همــکاران اســت، ادامــه دــاد: هــر ارگان
کارکنــان خــود خدمــات ارائــه کنــد و دــر عیــن حــال ایــن خدمــات 

امنیــت ایجــاد کردــه و ارزان هــم باشــد.
رئیــس ادــاره تعــاون و رفــاه ادــاره کل آمــوزش و پــرورش گلســتان 
بــا یادــآوری اینکــه آمــوزش و پــرورش گلســتان ســاالنه پذیــرای 
۳۰۰ هــزار گردشــگر اســت، اضافــه کــرد: اگــر آمــوزش و پــرورش 

ــن  ــد، چنی ــان ده ــی پای ــکاران فرهنگ ــه هم ــات ب ــه خدم ــه ارائ ب
ظرفیــت رفاهــی و هتلینــگ دــر اســتان گلســتان وجــود ندــارد پس 
تــا فراهــم شــدن ایــن شــرایط اســکان فرهنگیــان ضــروری اســت.

رقیب میراث نیستیم
وی بــا بیــان ایــن کــه بــه نظــر مــی رســد میــراث فرهنگــی بایــد 
نگاهــش را نســبت بــه اســکان مســافر دــر مدــارس تغییــر دهنــد 
معتقــد اســت آمــوزش و پــرورش رقیــب میــراث نیســت بلکــه بــا 
ــام  ــتر انج ــافرت بیش ــد مس ــی کن ــالش م ــات ارزان ت ــه خدم ارائ

ــود. ش
ــتان  ــفر اس ــات س ــتاد خدم ــه س ــرد: ب ــان ک ــوروزی خاطرنش ن
ــای  ــه ه ــکان غرف ــتادهای اس ــار س ــر کن ــم د ــنهاد دادی پیش
فــروش محصــوالت صنایــع دســتی و ســوغات گلســتان و 
ــار باســتانی اســتان  ــکان گردشــگری و آث ــی ام ــن معرف همچنی
ــوزه  ــن ح ــر ای ــکاری د ــه هم ــر ب ــی حاض ــم و حت ــال کنی را فع

ــتیم. هس
ــتان  ــرورش گلس ــوزش و پ ــر آم ــا د ــف م ــرد: هد ــد ک وی تاکی
ــم و توجــه و  ــی نیســت بلکــه تکری ــت اقتصاد ــی و فعالی درآمدزای

ــت. ــی اس ــکاران فرهنگ ــه هم ــات ب ــه خدم ارائ
ــا یادــآوری اینکــه گلســتان اســتان گردشــگر پذیــر اســت و  وی ب
بایــد زیرســاخت هــای ایــن حــوزه تقویــت شــود، بیــان کــرد: درآمد 

ــوزه  ــن ح ــر ای ــر ســال گذشــته د ــرورش گلســتان د ــوزش و پ آم
ــی  ــش بین ــه و پی ــان بود ــون توم ــان( ۸۵۰ میلی ــکان فرهنگی )اس
مــی کنیــم امســال بــا ۱۰ درصــد افزایــش بــه یــک میلیــارد تومان 

برســد.
نــوروزی متذکــر شــد: بــه اعتقــاد مــا هنــوز کمبودهایی در اســکان 
همــکاران فرهنگــی دــر اســتان وجــود دــارد و مــا امکانــات کافــی 

ــرای پذیــرش بیشــتر نداریم. ب
ــگاری  ــه ماند ــد ب ــی توان ــرورش م ــوزش و پ ــرد: آم ــار ک وی اظه
مســافر و جــذب بیــش از پیــش گردشــگران و همچنیــن معرفــی 
جاذبــه هــای اســتان کمــک کنــد و حتــی ظرفیــت راه اندــازی موزه 
آمــوزش و پــرورش و مدرســه مــوزه دــر مدرســه ایرانشــهر گــرگان 
ــوره  ــه د ــق ب ــن )متعل ــرورش بندرترکم ــوزش و پ ــاختمان آم و س

پهلــوی( وجــود دــارد.
رئیــس ادــاره تعــاون و رفــاه ادــاره کل آمــوزش و پــرورش گلســتان 
ــارس  ــر مد ــزار گردشــگر د ــی از اســکان ســاالنه ۳۰۰ ه ــر حال د
اســتان بر مــی دهــد کــه کارشناســان معتقدنــد اســتفاده از ظرفیت 
دولتــی بــه نــام مدــارس بــه گردشــگری و رونــق آن دــر گلســتان 
کمکــی نمــی کنــد و ایــن حــوزه بیــش از پیــش نیازمنــد انســجام 
بخشــی فعــاالن گردشــگری و اقتصادــی و برنامــه ریــزی مناســب 

دــر جــذب و ماندــگاری مســافر اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

»پوشــش«  صنایــع  جــات  کارخانــه   
ایــران کــه طــی 5۱ ســال اخیــر بــه 
انتظــار  در  شــده،  کشــیده  تعطیلــی 
تصمیــم شــورای برنامــه ریــزی اســتان 
گیــالن بــرای احیــای مجــدد اســت. 

کارخانــه جــات صنایــع پوشــش کــه زمانــی فخــر گیالنیــان دــر 
منطقــه خاورمیانــه بــود و دــر مســاحت ۸۵ هکتــاری آن معیشــت 
بیــش از ســه هــزار و ۵۰۰ کارگــر دــر آن رقــم مــی خــورد اگرچــه 
ــر از ســر نگذراندــه امــا  روزهــای خوشــی را طــی یــک دهــه اخی

هــم اکنــون دــر انتظــار احیایــی دوبــاره اســت.
 

lسرگذشت تلخ صنایع پوشش ایران
کارخانـه پوشـش کـه دـر سـال ۱۳۵۲ توسـط حـاج محمدتقـی 
برخوردـار تاسـیس و بعـد از انقـالب، همچـون سـایر کارخانه های 
کشـور، ملـی اعـالم شـد، شـامل چرخـه زنجیـره کامـل تولیـد از 
کشـت و تولید نـخ تا بافندگی انـواع پارچـه و حوله و مخمـل بود. با 
وجـود دـوران طالیی کارخانه پوشـش دـر دهه های متمادـی، این 
کارخانـه در دهه ۸۰ روزهای ناخوشـایندی را از سـر گذراند. روزهای 

ناخوشـایندی کـه تاثیـر آن همچنان پابرجاسـت.
واگـذاری کارخانـه پوشـش بـا حدـود یـک هـزار و ۸۰۰ کارگـر به 
بخـش خصوصـی ناکارآمد، طی سـه سـال نه تنهـا تولیـد کارخانه 
را بـه تعطیلی کشـاند بلکه حتـی پس از برف سـنگین سـال ۱۳۸۳ 
و خسـارت به سـالن های کارخانـه، از دیوارها و سـقف های سـالن 
های تولید این کارخانه نیز دسـت نکشـید و آن را به حراج گذاشـت 
و اشـتغال صدهـا نفـر گیالنی را بـه بیـکاری تبدیل کرد تا داسـتان 
پرغصـه کارخانـه ای کـه بخشـی از اعتبـار صنعـت گیـالن و حتی 

ایـران محسـوب می شـد را رقـم بزند.
کارخانــه پوشــش دــر راســتای خصوصــی ســازی دــر ســال ۱۳۸۲ 
بــه قیمــت ۸4۰ میلیــون تومــان بــه شــرکتی خصوصــی ســپرده 
ــه،  ــه ۷۰ و ۸۰ کارخان ــران کارکشــته ده ــه مدی ــه گفت ــه ب ــد ک ش
نــه تنهــا دــر اندــازه یــک شــرکت تولیدــی نبــود بلکــه بــه زحمــت 

هزینــه شــرکت دــر مزایدــه را بــه دســت آورد.
ــاد  ــا فس ــوق ب ــی ف ــرکت خصوص ــه ش ــس از اینک ــه پ ــا اینهم  ب
ــت،  ــر دســت گرف ــه را د ــت کارخان ــار، مالکی ــل انتظ ــی قاب پنهان
چــرخ تولیــد کارخانــه کندتــر چرخیــد و دــر نهایــت بــا  ناتوانایــی 
دــر پرداخــت حقــوق کارکنــان و پــس از آن بــارش بــرف ســنگین 

ــی کشــاند. ــه تعطیل ــه را ب ــه طــور کل کارخان ســال ۸۳، ب
امــا ناکامــی کارخانــه پوشــش که زمانــی بهتریــن تکنولــوژی های 
صنعــت نســاجی خاورمیانــه را دــر خــود مــی دیــد، بــه اینجــا ختم 
نشــد بلکــه بــا بــارش بــرف، شــرکت خصوصــی فــوق اقدــام بــه 
ــر  ــود د ــای موج ــتگاه ه ــا و دس ــقف ه ــن آالت س ــروش آه ف
کارخانــه نیــز کــرد و بــه گفتــه کارگــران آن ســال هــای کارخانــه، 
دــر طــی ســه ســال، ۷۸۰ کانتینــر از تجهیــزات و آلومینیــوم هــای 
ســقف ســالن هــای تولیــد را بــه فــروش و خــروج از کارخانــه بــرد.
 بــا چنیــن رویکردــی، دــر ایــن زمــان، مقاومــت کارگــران کارخانه 
ــی  ــی م ــال نابود ــر ح ــان را د ــای تالشش ــال ه ــل س ــه حاص ک
ــت  ــه و وخام ــر افتاد ــه فک ــه مســئوالن ب ــد ک ــبب ش ــد، س دیدن
ــن  ــد بی ــای متعد ــد زد و خورده ــد. هرچن ــرک کنن ــت را د وضعی
ــر  ــم ب ــت، تصمی ــر نهای ــا د ــد ت ــه وجــود آم ــک ب ــران و مال کارگ
ایــن شــد کــه کارخانــه از بخــش خصوصــی ناکارآمــد فــوق بازپس 
ــر  ــج ســال د ــش از پن ــری بی ــس گی ــن بازپ ــا ای ــه شــود ام گرفت
مراجــع قضایــی کــش و قــوس هــای متعددــی را از ســر گذارنــد تا 
اینکــه اخیــرا بــا صدــور حکــم قضائــی، تملــک کارخانــه پوشــش 
بــا وســعت ۸۵ هکتــار بــه شــرکت ســرمایه گــذاری آتیــه دماونــد 

کــه یــک شــرکت هلدینــگ بورســی اســت تعلــق گرفــت.

 lشــش پیشــنهاد ســرمایه گــذاری در انتظــار 
ــزی ــه ری ــورای برنام ــم ش تصمی

حـال بـر روی آوارهایی کـه از کارخانه پوشـش طی یـک دهه اخیر 
بـر جای مانده، شـرکت سـرمایه گـذاری آتیه دماوند کـه ۶۵ درصد 
سـهام آن متعلـق بـه بانک صنعـت و معدـن و مابقی سـهام متعلق 
به شـرکت های حقوقی و سـهامداران خرد اسـت، تصمیـم دارد در 
قالب شـش طـرح اقدـام به سـرمایه گـذاری دـر محوطـه کارخانه 
پوشـش کنـد. کارخانه ای کـه در نزدیکـی فرودگاه رشـت، منطقه 
آزاد انزلـی و دـر مسـیر راه آهـن واقـع شـده و مـی توانـد بهتریـن 

موقعیـت را برای تولید داشـته باشـد.
بنابـر گفتـه های مدیرعامل شـرکت سـرمایه گـذاری آتیـه دماوند، 
طـرح مطالعاتی که برای کارخانه پوشـش بـه شـورای برنامه ریزی 

اسـتان گیالن ارائه شـده شـامل شش پیشـنهاد است.
ــنهاد  ــش پیش ــت: ش ــاره گف ــن ب ــر ای ــتمی د ــا رس محمدرض
ــر خشــک، ایجــاد فضــای  ــامل ایجــاد بند ــذاری ش ســرمایه گ
ــع  ــی، ایجــاد انســتیتو نســاجی، ایجــاد صنای نمایشــگاهی دائم
تبدیلــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان و طــرح هــای 
گردشــگری بــرای اراضــی پوشــش بــه شــورای برنامــه ریــزی 

ــت. ــده اس ــالم ش ــتان اع اس
وی بــا بیــان اینکــه مطالعــات فــوق بــر اســاس اســناد باالدســتی 
اســتان و حتــی اســناد ملــی تدویــن شــده، افــزود: دــر صورتــی که 
ــا  ــرای هــر یــک ی ــه الزم ب شــورای برنامــه ریــزی اســتان مصوب

چنــد پیشــنهاد از پیشــنهادات فــوق را بــه گــروه ســرمایه گــذاری 
آتیــه دماونــد اعــالم کنــد، طــی ظــرف زمانــی یــک ســال و نیــم، 
مــی تــوان نســبت بــه ایجــاد زیرســاخت هــا و بازگشــت تولیــد بــه 

اراضــی پوشــش اقدــام کــرد.
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گــذاری آتیــه دماونــد بــا اشــاره بــه 
ســود آوری شــرکت فــوق طــی چهــار ســال اخیــر تصریــح کــرد: 
ــد ایــن آمادگــی را دــارد کــه  گــروه ســرمایه گــذاری آتیــه دماون
دــر هــر کدــام از پیشــنهاداتی کــه بــه اســتان گیــالن ارائــه کرده، 
اقدــام بــه جــذب ســرمایه گــذار کند تــا مجددــا شــاهد اشــتغالزایی 

دــر محوطــه فــوق باشــیم.
ــر  ــوق د ــنهادات ف ــدن پیش ــی ش ــا عملیات ــتمی، ب ــه رس ــه گفت ب
اراضــی پوشــش، بــه طــور مســتقیم بــرای ســه هــزار و ۵۰۰ نفــر 
شــغل پایدــار ایجــاد مــی شــود کــه دــر نهایــت ایــن رقــم مــی 

ــد.   ــز گســترش یاب ــا هشــت هــزار شــغل نی ــد ت توان
حــال بــا گذشــت از همــه فــراز و نشــیب هایــی کــه طی ۱۶ ســال 
ــه  ــه پوشــش گذشــته، همــه چشــم هــا ب ــر روزگار کارخان اخیــر ب
ســوی شــورای برنامــه ریــزی اســتان گیــالن اســت تــا بهتریــن 
تصمیــم را بــرای ایــن اراضــی اتخــاذ کند.اراضــی ای کــه از ســال 
۵۲ تاکنــون روزهــای خــوش و تلــخ بســیاری را بــه خــود دیدــه و 
هنــوز بــا چرخیدــن ۱۶ دســتگاه بافندگــی، روزانــه چهــار هــزار و 
۵۰۰ متــر پارچــه مــی بافــد و ایــن نشــان مــی دهــد هنــوز دــر زیر 

آوار بــه جــای ماندــه از یــک دهــه اخیــر، نفــس مــی کشــد.

تار بی مهری بر پود »پوشش«/چشم ها به شورای برنامه ریزی دوخته است

مائده اسفندمز
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ــران اقتصاد ایـ

خراســان  در  انگــور  ملــی  همایــش 
شــمالی در حالــی برگــزار شــد کــه 
هنــوز تاکســتان های اســتان از زیــر 
ســفیدک  آفــت  خســارت های  بــار 

کمــر راســت نکــرده اســت. 

ــی  ــش مل ــان همای ــو روز گذشــته خراســان شــمالی میزب طــی د
ــام  ــه ن ــه ب ــی ک ــود، همایش ــی آن ب ــای جانب ــور و فرآورده ه انگ
انگــور برگــزار شــد امــا تاک دــاران اســتان خوشــه ای از آن 

ــد. نچیدن
تاکدارانــی کــه از زیــر بــار خســارت آفــت ســفیدک کــه دــر ســال 
گذشــته بــه بیــش از ۷۰ درصــد باغ هــای انگــور خراســان شــمالی 
ــم  ــر پیچ وخ ــه و د ــت نکرد ــر راس ــوز کم ــرد، هن ــیب وارد ک آس
ــه  ــه اینکــه ب ــد چــه رســد ب تأمیــن معــاش زندگــی خــود مانده ان
ــن  ــیوه های نوی ــا ش ــود ب ــول خ ــره وری محص ــش به ــر افزای فک

باشــند.
ایــن تاکدــاران را یــارای پرداخــت هزینه هــای گــزاف بــرای بــکار 
بردــن تجهیــزات نویــن دــر باغ هــای خــود ازجملــه اجــرای طــرح 
فــراز نیســت، چراکــه هیــچ حمایتــی نیــز دــر ایــن زمینــه از آنــان 
ــان از  ــتفاده آن ــون، اس ــه تاکن ــه ک ــود، همان گون ــام نمی ش انج

صندــوق بیمــه کشــاورزی تقریبــاً هیــچ بودــه اســت.
ــِف  ــای ضع ــه از الیه ه ــور ک ــفیدک انگ ــت س ــته، آف ــال گذش س
مدیریــت دــر حــوزه کشــاورزی اســتان عبــور کــرد، بــا هجــوم بــه 
باغ هــای خراســان شــمالی، خــزان زودــرس را بــرای تاکســتان ها 
ــیرین  ــم ش ــیدن طع ــر چش ــاورزان را د ــان آورد و کش ــه ارمغ ب

ــاکام گذاشــت. انگورهایشــان ن
ــه تاکســتان های  ــته ب ــال گذش ــت س ــن آف ــه ای خســارت هایی ک
خراســان شــمالی وارد کــرد بیــش از ۸۰ میلیــارد تومــان بــود کــه 
هنــوز هــم جبــران نشــده و ســر آمدــن موعــد وام هــا و مشــکالت 
مالــی در کنــار نبــود صنایــع تبدیلــی و فــرآوری دــر اســتان به گل 

ــت. ــده اس ــاران تبدیل ش ــکالت تاک د ــبد مش سرس
ــا تحمیــل هزینه هایــی  دــر ایــن شــرایط همایــش ملــی انگــور ب
نه چندــان بهینــه دــر خراســان شــمالی برگــزار و ایــن بــرگ ســبز 

ــا وظیفه شناســی  ــت شــد ت ــر ثب ــه کاری مســئوالن ام ــر کارنام د
آنــان دــر ایــن حــوزه بــر همــگان ثابــت شــود.

ــا  ــد ام ــزار ش ــمالی برگ ــان ش ــر خراس ــور د ــی انگ ــش مل همای
ــی  ــارد و حت ــه د ــان ادام ــتان همچن ــاران اس ــکالت تاکد مش
دــر ایــن همایشــی کــه بــه نــام آنــان بــود نیــز ایــن مشــکالت 
ــرو  ــاران پیش ــک از تاک د ــرای هیچ ی ــه ب ــد، چراک ــول مان مغف
زمانــی بــرای ســخنرانی و بیــان دغدغه هایشــان دــر نظــر 

ــود. ــه نشــده ب گرفت
گرچــه ایــن همایــش کــه به زعــم مســئوالن ســبب رونــق تولیــد 
ــه  ــود شــهریورماه ســال گذشــته برگــزار شــود و ب می شــد قــرار ب
دلیــل هجــوم آفــت ســفیدک انگــور بــه تاکســتان های خراســان 
شــمالی بــه امســال موکــول شــد، امــا دــر همــان زمــان نیــز کــه 
ــزی می شــد،  ــام انگــور برنامه ری ــه ن ــزاری همایشــی ب ــرای برگ ب
ــر  ــی د ــرایط اقلیم ــاره ش ــر درب ــوی مســئوالن ام ــی از س صحبت
زمســتان ســال گذشــته و وقــوع باران هــای بهــاری و پیش بینــی 
بــروز آفــت دــر تاکســتان های اســتان نبــود، بلکــه فقــط صحبــت 

از برگــزاری همایــش انگــور و رقــم و بودجــه مربــوط بــه آن بــود.

تأثیــر مدیریــت حــوزه کشــاورزی خراســان شــمالی 
در شــیوع آفــت ســفیدک انگــور

رئیــس کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
ــام  ــاً تم ــور تقریب ــفیدک انگ ــت س ــته آف ــال گذش ــد: س ــی کن م
ــرد و  ــن ب ــمالی را از بی ــان ش ــه خراس ــاران منطق ــول تاکد محص
تنهــا کشــاورزانی کــه تجربــه و نیــز بــه ســموم مؤثــر دسترســی 
داشــتند توانســتند بــا بنیــه مالــی خــود، جــان ســالم از ایــن آفــت 

ــد. ــه درببرن ب
علی اکبــری مــی گویــد: ایــن آفــت براثــر ترســالی، زمینــه شــیوع 
آن فراهــم شــد امــا نقــش مدیریــت منطقــه را دــر بــروز آســیب و 
افزایــش خســارت های واردشــده بــه کشــاورزان بی تأثیــر ندیدــم.
وی بــروز آفــت ســفیدک انگــور و شــیوع آن در ســطح بســیاری از 
تاکســتان های خراســان شــمالی را هشــداری جدــی خوانــد و مــی 
ــارد و انجــام  ــن بیمــاری وجــود د ــه شــیوع ای ــوز زمین ــد: هن افزای

تاکستان های خراسان شمالی بی بار ازخوشه های »همایش ملی انگور«
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ــران اقتصاد ایـ

اقدامــات پیشــگیرانه ضــروری اســت.
نمایندــه مردــم بجنــورد، راز و جــرگالن، گرمــه و جاجــرم و مانــه 
ــد:  ــی کن ــوان م ــالمی عن ــورای اس ــس ش ــر مجل ــملقان د و س
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــت س ــه مدیری ــارد مجموع ــرورت د ض

ــد. ــر کنن ــئله را پیگی ــن مس ــر ای ــمالی جدی ت ــان ش خراس

ــارت  ــاورزان/ خس ــی از کش ــت عمل ــود حمای lنب
ــد ــت نش ــمالی پرداخ ــان ش ــاک داران خراس ت

اکبــری تصریــح مــی کنــد: البتــه پــس از شــیوع آفــت، 
ــن خســارت  ــاران و تأمی ــت از باغد ــه منظــور حمای ــی ب تالش های
ــن  ــرای ای ــوض ب ــهیالت و بالع ــورت تس ــی به ص ــام و مبالغ انج
امــر اختصــاص یافــت امــا ســتاد مدیریــت بحــران کشــور در ســال 
ــارات را پرداخــت  ــن اعتب ــود نقدینگــی ای ــل کمب ــه دلی گذشــته ب

ــرد. نک
ــت بحــران کشــور نتوانســت  ــد: ســتاد مدیری ــی کن ــد م وی تأکی
ــگان بخــش کشــاورزی داشــته  ــی از خســارت دید ــت عمل حمای

ــد. باش
ــر خراســان  ــی انگــور د ــش مل ــزاری همای ــه برگ ــا اشــاره ب وی ب
ــد  ــی بای ــن همایش های ــزاری چنی ــد: برگ ــار مــی کن شــمالی اظه
ــته و  ــرای کشــاورزان داش ــی ب ــی کاف ــی و فن دســتاوردهای علم

ــاران باشــد. ــم و باغد ــرای مرد کمکــی ب
ــی  ــالمی م ــورای اس ــس ش ــاورزی مجل ــیون کش ــس کمیس رئی
گویــد: افــکار عمومــی و اصحــاب رســانه بــا توجهــی کــه بــه ایــن 
همایــش دارنــد دــر خصــوص کیفیــت برگــزاری آن نظــر خواهنــد 

دــاد.
ــان اینکــه کســب آگاهــی دــر یــک موضــوع ســبب  اکبــری بابی
پیشــگیری از خســارت های احتمالــی می شــود، عنــوان مــی کنــد: 

ــی  ــان محل ــه و کارشناس ــای منطق ــری از ظرفیت ه ــا بهره گی ب
باتجربــه دــر حــوزه کشــاورزی می تــوان زمینه ســاز کمــک 

ــاران شــد. ــه باغد واقعــی ب

lدر خراســان شــمالی تالشــی بــرای ارتقــاء باغــات 
از شــیوه ســنتی انجام نشــده اســت

ــر  ــالمی، د ــورای اس ــس ش ــر مجل ــفراین د ــم اس ــه مرد نمایند
همایــش ملــی انگــور و فرآورده هــای آن دــر بجنــورد بیــان کردــه 
اســت: دــر خراســان شــمالی تــالش چندانــی بــرای ارتقــاء باغــات 

ــت. ــده اس ــنتی انجام نش ــیوه س از ش
هادــی قوامــی اظهــار مــی کنــد: بایــد تــالش شــود تاکســتان های 
ــد  ــر نیازمن ــن ام ــراز کشــت شــوند و ای ــتان به صــورت ف ــن اس ای

بودجــه اســت.
 قوامــی مــی گویــد: بــا توجــه بــه اینکــه هنــوز ادامــه روش ســنتی 
ــان  ــاورزی خراس ــوزه کش ــر ح ــت د ــا برداش ــت ت ــد کاش فرآین
شــمالی را شــاهد هســتیم بــر تغییــر دــرروش تولیــد، برداشــت و 

ــرد. ــد ک ــی محصــوالت تأکی بازاریاب
قوامــی تصریــح مــی کنــد: برداشــت ۱۰ تــن محصــول انگــور دــر 
هــر هکتــار از تاکســتان های خراســان شــمالی گویــای غیــر بازدــه 
بودــن باغدــاری ســنتی و بهــره وری پاییــن محصــول از ســطوح 

ــت. ــتان اس ــتان های اس تاکس
وی بابیــان اینکــه ایــن دــر حالــی اســت کــه کشــورهای پیشــرفته 
ــت  ــول برداش ــن محص ــود ۸۰ ت ــتان های خ ــار تاکس ــر هکت از ه
ــر  ــاورزی د ــن روش کش ــه ای ــد: ادام ــی کن ــوان م ــد، عن می کنن

خراســان شــمالی غیراقتصادــی و آســیب زا اســت.
نمایندــه مردــم اســفراین دــر مجلــس شــورای اســالمی بــا تأکیــد 
ــزوم  ــر ل ــد، ب ــر کن ــد تغیی ــتان بای ــر اینکــه روش کشــاورزی اس ب

فــرازی شــدن باغــات انگــور اســتان بــرای افزایــش بهــره وری دــر 
تولیــد و مبــارزه بــا آفــات تأکیــد کــرد.

ــی انگــور به منظــور  ــد تضمین ــر اجــرای خری ــن ب ــی همچنی قوام
ــرد. ــاره ک ــتان اش ــاران اس ــیب پذیری تاک د ــش آس کاه

lآفــت ســفیدک انگور معیشــت تاکــداران خراســان 
شــمالی را تحــت تأثیر قــرار داده اســت

نمایندــه مردــم شــیروان دــر مجلــس شــورای اســالمی نیــز طــی 
ســخنرانی دــر همایــش ملــی انگــور و فرآورده هــای جانبــی دــر 
بجنــورد اظهــار کردــه اســت: تولیــد انگــور دــر خراســان شــمالی 
اقتصادــی نیســت ایــن دــر حالــی اســت کــه امــروز کشــاورزان را 

ــد. ــب می کنن ــور تشــویق و ترغی ــای انگ ــعه باغ ه ــه توس ب
عبدالرضــا عزیــزی می گویــد: اکنــون کشــمش های تولیدــی 
خراســان شــمالی دــر انبارهــا گندیدــه اســت و از مصــرف 
ــویق ها  ــم تش ــا بازه ــه ام ــاکی کرد ــاران را ش ــده و تاک د خارج ش

و ترغیب هــا بــرای توســعه تاک دــاری ادامــه دــارد.
وی بابیــان اینکــه تاک دــاران خراســان شــمالی ســال گذشــته بــه 
خاطــر شــیوع بیمــاری ســفیدک انگــور، متحمل خســارت شــدند و 
فشــار زیادــی بــر آنــان وارد شــد، تصریــح می کنــد: 4۷ درصــد از 
ــروز  ــه ب ــن نشــان می دهــد ک باغ هــای اســتان انگــور اســت و ای
ــر معیشــت کشــاورزان تأثیــر گذاشــته  ــا چــه میــزان ب خســارت ت

اســت.
تاک دــاری  بــا  زیادــی  خانواده هــای  می کنــد:  تأکیــد  وی 
ــه  ــروز بیمــاری و وارد شــدن خســارت ب ــد و ب ــاش می کنن امرارمع
ــر  ــا د ــی از خانواره ــمار زیاد ــا ش ــود ت ــبب می ش ــتان ها س تاکس

ــوند. ــکل ش ــار مش ــتاها دچ روس
نمایندــه مردــم شــیروان دــر مجلــس شــورای اســالمی از ســنتی 
بودــن کشــاورزی دــر خراســان شــمالی انتقــاد و آن را از مشــکالت 
ــر  ــه اخی ــد ده ــر چن ــد: د ــد و می گوی ــوان می کن ــن بخــش عن ای
هیــچ تغییــر خوبــی دــر کشــاورزی رخ ندادــه اســت و تولیــد دــر 

ــود. ــام می ش ــنتی انج ــورت س ــش به ص ــن بخ ای
ــوق  ــب صند ــات نامناس ــاورزان از خدم ــه کش ــه گالی ــزی ب عزی
بیمــه کشــاورزی نیــز اشــاره کــرد و می افزایــد: یکــی از مشــکالت 
بخــش کشــاورزی، نارضایتــی کشــاورزان از بیمــه صندــوق 

ــت. ــاورزی اس کش
ــر اینکــه هیــچ کشــاورزی دــر خراســان شــمالی  ــا تأکیــد ب وی ب
ــد:  از خدمــات صندــوق بیمــه کشــاورزی رضایــت ندــارد، می گوی
ضــرورت دــارد علت هــای نارضایتــی کشــاورزان از خدمــات 

ــرد. ــرار گی ــن بخــش موردبررســی ق ــه ای ای بیم
رئیــس گــروه اجتماعــی دــر مجلــس شــورای اســالمی بــا انتقــاد 
جدــی از ادامــه اجــرای روش هــای ســنتی دــر حــوزه کشــاورزی 
ــن روش کشــاورزی  ــه ای ــد: ادام ــار می کن خراســان شــمالی، اظه
غلــط و غیــر بازدــه و بــه لحــاظ اقتصادــی غیرقابل توجیــه اســت.
عزیــزی همچنیــن دــر ایــن همایــش از عدــم اختصــاص 
زمــان بــرای ســخنرانی تاک دــاران پیشــرو به منظــور طــرح 

دغدغه هایشــان انتقــاد کــرد.
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ــاس  ــدر اجن ــته آن ق ــال های گذش ــی س ط
خارجــی به صــورت قاچــاق وارد بــازار 
شــده  اســت کــه دیگــر پیــدا کــردن جنس 
غیرقاچــاق آن هــم در صنوفــی ماننــد 

ــت.  ــده اس ــخت ش ــیار س ــاک بس پوش

ــود  ــور می ش ــه کش ــاق کاال ب ــت از قاچ ــی صحب ــا وقت ــن روزه ای
ــه نگــران می شــود  ــد و ن ــه احســاس خطــر می کن دیگــر کســی ن
ــی به صــورت  ــاس خارج ــر اجن ــته آن قد ــال های گذش ــر س ــرا د زی
ــر  ــس غی ــن جن ــا کرد ــر پید ــه دیگ ــده اند ک ــازار ش ــاق وارد ب قاچ
قاچــاق آن هــم دــر صنوفــی ماننــد پوشــاک بســیار ســخت شــده 

ــت. اس
ایــن جملــه کــه »قاچــاق کاال بــه کشــور موجــب ایســتادن چــرخ 
صنعــت و بیــکار شــدن کارگــران ایرانــی می شــود« را قطعــاً هــزاران 
بــار مســئوالن دــر رده هــای مختلــف گفته انــد و هرکدــام نیــز بــه 
جــد از مبــارزه بــا ایــن پدیدــه شــوم دــر دولــت خود ســخن بــه میان 
ــازار شــاهد آن هســتیم نشــان از  ــد، امــا آنچــه امــروز دــر ب آورده ان
ــرای  ــی مســئوالن ب ــر  برخ ــخ د ــی راس ــود عزم ــی و نب بی برنامگ

مبــارزه بــا ورود کاالی قاچــاق بــه کشــور اســت.
نیــره پیروزبخــت رئیس ســازمان اســتاندارد معتقد اســت کــه قاچاق 
کاالهــای بی کیفیــت، داللــی و واســطه گری از آفــات تولید هســتند 
کــه تاکنــون ضربه هــای جبران ناپذیــری بــه اقتصــاد وارد کرده انــد.
وی می گویــد: دــر شــرایط کنونــی قاچــاق، داللــی و واســطه گری 
بــه شــغل تبدیــل شــده اســت. ایــن دــر حالــی اســت کــه مردــم در 

ــا اکــراه  گذشــته بــه کســی کــه نقــش واســطه و دــالل داشــت ب
ــت. ــالل اس ــی د ــد فالن ــد و می گفتن ــگاه می کردن ن

وی البتــه توصیــه می کنــد کــه تولیدکنندــگان بایــد دــو موضــوع 
را موردتوجــه قــرار دهنــد و ادامــه می دهــد: یکــی بحــث کیفیــت 
ــازار رقابتــی داخلــی و  ــه ب و دیگــری بحــث رقابــت ســالم و ورود ب
خارجــی اســت. تولیدکنندــگان بایــد خودشــان را همیشــه دــر ایــن 
حالــت ببیننــد کــه اگــر مــن کیفیــت را رعایــت نکنــم رقیب مــن در 

ــرد. ــازار را از دســت مــن می گی ــی و خارجــی، ب ــازار داخل ب
ــب  ــه جی ــن مســیر ب ــه از ای ــی ک ــارد تومان ــزار میلی ــد ه ــه چن البت
ــر  ــه د ــه ای ک ــت پرد ــت های پش ــی رود و دس ــاص م ــه ای خ عد
دســتگاه های مختلــف نفــوذ دارنــد، اجرای هــر برنامــه مقابلــه ای با 
ورود کاالی قاچــاق بــه کشــور را دچــار مخاطــرات جدــی می کنــد.

مطابــق آمــار اعالمــی از ســوی کمیســیون ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
ــارد  ــف ۵/۱۲ میلی ــال ۹۵ کش ــر س ــوی د ــان رض کاال و ارز خراس
تومــان کاالی قاچــاق دــر خراســان رضــوی داشــتیم؛ موضوعی که 
بــه نظــر می رســد از یــک بیمــاری معمولــی بــه ســرطانی پیشــرفته 
تبدیــل شــده و رهایــی از آن نیازمند جراحــی عمیق در ســازوکارهای 

مبــارزه بــا قاچــاق کاال بــه کشــور اســت.

lقاچاق کاال هزینه های تولید را افزایش داده است
 دــر همیــن رابطــه دبیــر کمیســیون ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز خراســان رضــوی بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل مشــکالت 
واحدهــای تولیدــی بحــث قاچــاق اســت اظهــار می کنــد: واحدهــای 
تولیدــی مشــکالتی از قبیــل مالیــات و هزینه هــای تولیــد دارنــد امــا 

قاچــاق کاال مزیــد بــر علــت  شــده اســت.
ــد: دــر صنعــت پوشــاک ، طــال  ــم افشــاری می افزای محمــد ابراهی

و نقــره بــه دلیــل اینکــه قاچاقچیــان هزینــه کمتــری را بــرای وارد 
ــکالت  ــد مش ــت می کنن ــور پرداخ ــه کش ــان ب ــن کاالیش کرد

به صــورت بیشــتری خودنمایــی می کننــد.
ــث  ــور، باع ــه کش ــاق ب ــای قاچ ــد: ورود کااله ــد می کن وی تأکی
عدــم رقابــت بیــن تولیدکنندــگان می شــود کــه بایــد بــا ایــن پدیده 
شــوم آشــکارا مقابلــه کــرد تــا بیــش از ایــن شــاهد اثــرات مخــرب 
آن نباشــیم و واحدهــای تولیدــی بتواننــد بــه رقابــت بپردازنــد و بــه 

ــد. ــا بمانن ــر ســر پ ــای عام ت معن
افشــاری بــا بیــان اینکــه دــر ســال ۹۶، حدــود نیــم تــن نقــره قاچاق 
دــر خراســان رضــوی کشــف و ضبط شــده اســت می گویــد: بــرای 
مثــال 4۰۵ کیلــو نقــره قاچــاق بیشــتر از یــک میلیــارد تومــان بــرای 
فرد ســودجو منفعــت دــارد امــا بیــش از ۱۰ برابــر بــرای تولیدکننده 

داخلــی ضــرر ایجــاد می کنــد.
 

lمشکالت واردات قانونی به قاچاق دامن می زند
افشــاری مــی گویــد: یکــی از دالیــل ورود  کاالی قاچاق به کشــور، 
مشــکالت متعدــد صادــرات و واردــات قانونــی اســت و در ســالهای 
ــا از قاچــاق جلوگیــری  ــع برطــرف ت ــر تــالش شــده ایــن موان اخی

شــود.
دبیـر کمیسـیون سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز خراسـان رضوی 
تصریـح می کنـد: دـر سـال ۹۲ بیـش از ۶۰ میلیـارد دـالر واردـات 
داشـتیم و درآمـد گمرکی کـه از عـوارض ورود این اجنـاس دریافت 

شـده حدـود هفـت و نیم هـزار میلیـارد تومـان بوده اسـت.
ــارد دــالر  ــه 4۵ میلی ــات  ب ــر ســال ۹۵ ارزش وارد ــد: د وی می افزای
ــش  ــرک افزای ــد گم ــه درآم ــه اســت درحالی ک ــا کرد کاهــش پید

داشــته و بــه ۱۷ هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت .

تیشه قاچاق بر ریشه اقتصاد؛ چرخ تولید در شرق کشور نمی چرخد

ملیحه
 رفیع طلب
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ــش  ــد کاه ــه 30 درص ــاک ب ــد پوش ــت تولی lظرفی
ــت ــه اس یافت

ــال  ــد: ابط ــراز می کن ــوخت اب ــاق س ــوص قاچ ــر خص ــاری د افش
بیــش از شــش هــزار کارت ســوخت کــه دــر دســت مردــم بــود و 
کارت هــای ماشــین هایی کــه اســقاط شــده بــود را انجــام داده ایــم 
و بــا ایــن پدیدــه مقابلــه کرده ایــم. همچنیــن دــر طــرح ســوخت، 

بحــث پیمایــش اجــرا شــد.
وی ادامــه می دهــد: ســال ۹۲، هفــت میلیــارد دــالر قاچاق ســوخت 
اتفــاق افتــاد کــه دــر ســال ۹۵ ایــن میــزان بــه نیــم میلیــارد دــالر 

کاهــش پیدــا کردــه اســت.
دبیــر کمیســیون ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز خراســان رضوی 
بــا بیــان اینکــه صنعت پوشــاک دــر خصــوص کاالی قاچاق آســیب 
ــا  زیادــی دیدــه اســت بیــان می کنــد: برخــی از صنایــع پوشــاک ب
ظرفیــت ۳۰ درصدــی دــر حــال فعالیــت هســتند درحالی کــه دــر 

گذشــته ظرفیــت ۱۰۰ درصدــی را دــر اختیــار داشــتند.
وی ادامــه می دهــد: همچنیــن کارگاه هــای طــال و نقــره نیز آســیب 
ــون ۱۱۰  ــه اکن ــال بود ــد و از ۱۲۰ کارگاهــی کــه فع زیادــی دیده ان

کارگاه بــا کارگــران و تعدــاد محدــود دــر حــال فعالیت هســتند.
ــت  ــرز خراســان رضــوی ترانزی ــه کاال از م ــان اینک ــا بی افشــاری ب
ــوی  ــان رض ــه خراس ــه ب ــی ک ــد: کاالهای ــار می کن ــود اظه می ش
می آینــد از بنادــر جنوبــی و اســتان های غربــی وارد کشــور شــده اند 
کــه یــا بــه مقصــد اســتان مــا وارد و یــا از اســتان مــا بــه افغانســتان 
و آســیای میانــه ترانزیــت می شــود و گمــرک خراســان رضــوی بــه 
ــی را  ــل نداشــتن دســتگاه های پیشــرفته، نظــارت ۱۰۰ درصد دلی

ــد. ــته باش ــد داش نمی توان

lدیوار بلند تعرفه های گمرکی
ــان  ــگان خراس ــه صادرکنند ــس اتحادی ــراغ رئی ــه س ــه ب ــر ادام  د
ــر  رضــوی  رفتیــم و دــر خصــوص تأثیــر ورود کاالهــای قاچــاق ب

ــارج از کشــور ســؤال پرســیدیم. ــه خ ــرات ب ــد صاد رون
محمدحســین روشــنک می گویــد: ایــران جــزو کشــورهایی اســت 
کــه بیشــترین تعرفــه  ورود کاالی خارجــی  را دــر دنیا دــارد و همین 
دیــوار بلنــد  باعــث شــده قاچــاق کاال از خــارج بــه داخــل کشــور بــا 

همــه ریســک هایی کــه دــارد توجیــه اقتصادــی داشــته باشــد.
 رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان خراســان رضــوی تصریــح می کند: 
ــه ورود  ــوارض و تعرف ــک کاال ع ــات ی ــرای وارد ــور ب ــی کش وقت
می گیــرد، خودبه خــود ایــن مســئله توجیــه پیدــا می کنــد کــه ایــن 
کاال از طریــق غیرقانونــی و بــه شــکل قاچــاق با ریســک وارد شــود.
ــر  ــی د ــود کاالی واردات ــث می ش ــه باع ــد: تعرف ــه می ده وی ادام
داخــل کشــور گــران توزیــع شــود و محصــول مشــابه نیــز همیــن 
وضعیــت را داشــته باشــد و بــرای قاچاقچــی صــرف بــر ایــن اســت 

کــه کاال را غیرقانونــی وارد کنــد تــا تعرفــه پرداخــت نکنــد.
ــراز  ــت اب ــه اس ــول تعرف ــاق معل ــه قاچ ــان  اینک ــا بی ــنک ب روش
ــرات  ــرای صاد ــن ب ــن  بی ــت و درای ــا اس ــل، تعرفه ه ــد: عام می کن
ــازار کشــوری آن قدــر گــران  ــی ب ــرا وقت ــد زی ــی باقــی نمی مان جای
ــرای  ــاق ب ــود، قاچ ــی وارد ش ــه صددرصد ــا تعرف ــه کاال ب ــد ک باش
ــرات  ــرای صاد ــی ب ــر کاالی ــود و دیگ ــه می ش ــان به صرف قاچاقچی

باقــی نمی مانــد.
ــا  ــی و ی ــق قانون ــه از طری ــی کشــوری چ ــد: وقت ــد می کن وی تأکی
قاچــاق، مقصــد کاالهــای دنیــا باشــد، ایــن کشــور نمی توانــد مبدــأ 
ــاری را  ــای انحص ــم کااله ــط می توانی ــد و فق ــرات کاال باش صاد

صادــر کنیــم.
ــأ  ــد مبد ــران نمی توان ــرایط ای ــن ش ــد: باوجودای ــنک می افزای روش
ــرات  ــر به صــورت انحصــاری صاد ــی باشــد مگ ــای صادرات کااله
کاالهایــی ماننــد زعفــران، پســته، مــواد و مشــتقات نفتــی 
صــورت  گیــرد. امــا دــر زمینــه کاالهــای عمومــی ماننــد پوشــاک، 
لوازم خانگــی، خودــرو و تولیدــات صنعتــی صادــرات صــورت 
نمی گیــرد زیــرا بــازار داخــل آن قدــر گــران اســت کــه صادراتــش 

غیرممکــن می شــود.
وی اظهــار می کنــد: بایــد نــرخ تمام شــده کاال را دــر داخــل کشــور 
کاهــش دهیــم تــا صادــرات صــورت گیــرد، همچنین تــا زمانــی که 
نــرخ ارز دــر کشــور ثابــت باشــد درواقــع بــه تولیدکنندــگان دیگــر 

ــه می دهیــم. کشــورها یاران
 رئیــس اتحادیــه صادرکنندــگان خراســان رضــوی ادامــه می دهــد: 
ــق  ــم از طری ــر کشــور ارزان نگــه می داری ــرخ ارز را د ــه ن ــی ک زمان
تعرفــه ســعی دــر متعادــل نگاه داشــتن قیمت هــا داریــم تــا از تولید 
ــه باعــث می شــود  ــن قضی ــم، درحالی کــه ای ــت کنی ــی حمای داخل
ــد و دــر  ــا ارز ارزان وارد می کنن ــرا کاال را ب ــرد زی قاچــاق صــورت گی

ــند. ــران می فروش ــازار گ ب
ــی را  ــد کاالی ــی می توان ــه زمان ــد: صادرکنند ــح می کن وی تصری
صادــر کنــد کــه قیمــت و کیفیتــش قابل رقابــت بــا تولیدات مشــابه 

دیگــر کشــورها باشــد.
روشــنک دــر خصــوص دالیــل بــاال رفتــن قیمــت تمام شــده تولید 
کاال دــر کشــور بــه عواملــی مانند ثابــت نگه داشــتن دوپینگــی نرخ 
ــرخ ارز آزاد  ــه ن ــی ک ــع از زمان ــر واق ــد: د ــان می کن ــاره و بی ارز اش
ــذرد و  ــج ســال می گ ــه اســت پن ــان بود ــزار و ۷۰۰ توم ــا ســه ه م
دــر ایــن پنــج ســال حداقــل ۵۰ درصــد تــورم دــر داخــل کشــور 
ــری روی  ــچ اث ــورم هی ــن ت ــته اند ای ــه نگذاش ــته ایم، درحالی ک داش

ارز داشــته باشــد و ایــن عدــم تعادــل بــه وجــود آمدــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه خودــرو ســمبل صنعــت هــر کشــوری ازجملــه 
ایــران اســت اظهــار می کنــد: زمانــی کــه بــرای حمایــت از 
خودروســازی دــر داخــل ۱۰۰ درصــد تعرفــه عــوارض ورود بــرای 
ــرو  ــرات خود ــم صاد ــه اش عد ــود، نتیج ــع می ش ــین ها وض ماش
ــی را  ــچ صنعت ــم هی ــر نکنی ــرو را صاد ــه خود ــی ک ــت و زمان اس

ــرد. ــر ک ــوان صاد نمی ت
رئیــس اتحادیــه صادرکنندــگان خراســان رضــوی تأکیــد می کنــد: 
وقتــی کشــوری بــرای واردــات کاالهــای کشــورهای دیگــر 
تعرفــه بــاال دــر نظــر می گیــرد، کشــورهای هدــف صادراتــی نیــز 

می کننــد. مقابله به مثــل 

lعدم پرداخت جوایز صادراتی اشتباه بزرگی بود
 وی تصریــح می کنــد: نعمت زادــه دــر دولــت قبــل اشــتباه بزرگــی 
را مرتکــب شــد و جایــزه صادراتــی کــه صادرکنندــگان از ســنوات 
ــه  ــگان ب ــه صادرکنند ــت، درنتیج ــد را نپرداخ ــکار بودن ــل طلب قب

ــد  ــه دارن ــته و عقید ــاور نداش ــاد و ب ــئوالن اعتم ــای مس صحبت ه
ــه تعهداتــش عمــل نمی کنــد و ایــن یکــی از مشــکالتی  دولــت ب
ــد.  ــرم کن ــا آن دســت وپنجه ن ــد ب ــز بای ــی نی ــر فعل اســت کــه وزی
روشــنک ادامــه می دهــد: اینکــه از صادــرات مالیــات بــر 
ــه  ــه ک ــن بهان ــه ای ــد ب ــت می کنن ــوارض دریاف ــه و ع ارزش افزود
شــما صادــر کنیــد بعــد بــه شــما هزینــه آن را پــس می دهیــم نیــز 
یکــی دیگــر از دالیــل اســت، زیــرا صادرکنندــه اعتمادی ندــارد که 
امــور مالیاتــی حقــوق و عوارضــی کــه پرداخــت کرده را پــس بدهند 
و درنتیجــه ایــن را نیــز دــر قیمــت تمــام شــده محســوب می کنــد 
و قیمــت تمام شــده آن قدــر بــاال مــی رود کــه دــر خــارج از کشــور 

ــود. ــروش می ش ــل ف غیرقاب
 

lسهم صنعت از هدفمندی پرداخت نشد
ــل  ــرح تعدی ــه ط ــی ک ــژاد زمان ــت احمدی ن ــد: دول ــراز می کن وی اب
ــای  ــرد حامل ه ــا ک ــرد، ادع ــش ب ــرد و پی ــرح ک ــی را مط اقتصاد
انــرژی را بــه نــرخ واقعــی برمی گردانــد و دــر عــوض بــرای مثــال 
۶۰ درصــد از آن پول هــا را به عنــوان یارانــه نقدــی بــه مردــم  
ــه بنگاه هــای تولیدــی اقتصادــی  ــود ۳۰ درصــد را ب می دهــد و حد

ــد. ــت می کن پرداخ
رئیــس اتحادیــه صادرکنندــگان خراســان رضــوی ادامــه می دهــد: 
درســت اســت آن  حامل هــا گــران شــد و قیمــت تمام شــده را بــاال 
بــرد و بــه مردــم نیــز  یارانــه پرداخــت شــد، امــا ســهم  بنگاه هــای 
ــرای  ــه ب ــی ک ــر درصد ــای دیگ ــه معن ــد، ب ــی را نپرداختن اقتصاد
واحدهــای تولیدــی دــر نظــر گرفته شــده بــود، هیــچ موقــع پرداخت 
نشــد و روی قیمت هــا اثــر گذاشــت و ناهماهنگــی را بــه وجــود آورد 

کــه امــروز شــاهد آن هســتیم.
تازیکــی مدیــر طــرح ملــی تکاپــو وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعی 
ــع  ــن صنای ــی از بزرگ تری ــهد یک ــه مش ــه اینک ــد ب ــا تأکی ــم ب ه
ــت کار  ــن صنع ــر ای ــر د ــزار نف ــه ۵۷ ه ــت ک ــور اس ــاک کش پوش
ــر، پوشــاک، زعفــران، کفــش،  می کننــد می گویــد: گردشــگری زائ
فــرش دســتباف و قطعــات خودــرو رســته هایی هســتند کــه 
بیشــترین میــزان اشــتغال دــر خراســان رضــوی را ایجــاد کرده انــد.
وی از فعالیــت۵۳۰ هــزار نفــر دــر رســته پوشــاک دــر کشــور خبــر 
ــر  ــالر د ــی ۱۸۵ د ــر ایران ــار ه ــق آم ــد: طب ــه می ده ــه و ادام داد
ســال صــرف خریــد پوشــاک می کنــد کــه از ایــن میــزان تنهــا ۳۵ 

درصــد پوشــاک ایرانــی اســت و مابقــی قاچــاق اســت.
ــام  ــن قطــب پوشــاک کشــور ن ــوان دومی تازیکــی از مشــهد به عن
بــرد و گفــت: 4۱ درصــد ســوغات مشــهد پوشــاک اســت و زعفــران 

دــر رتبــه بعدــی کاالی گردشــگری قــرار دــارد.
نکتــه حائــز اهمیــت دــر حــوزه قاچــاق کاال بــه کشــور ایــن اســت 
ــتغال و  ــد و اش ــن زیرســاخت های تولی ــن رفت ــر از بی ــالوه ب ــه ع ک
ایجــاد جامعــه ای مصرف گــرا، عمــاًل فرصت هــای صادراتــی نیــز از 
بیــن خواهــد رفــت زیــرا وقتــی کاالیــی بدــون پرداخــت عــوارض و 
تعرفــه از مبادــی رســمی و غیررســمی وارد کشــور می شــود، امــکان 
ــود و  ــلب می ش ــی س ــابه واردات ــا مش ــی ب ــول داخل ــت محص رقاب
عمــاًل دیگــر کاالیــی تولیــد نخواهــد شــد کــه بخواهیــم بــه فکــر 

صادراتــش باشــیم.
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ــران اقتصاد ایـ

ــد  ــرداد مســئوالن اعــالم کردن اواســط م
کــه افزایــش صــادرات خرمــا در دســتور 
کار ســتاد اقتصاد مقاومتــی قــرار دارد، اما 
ایــن مهــم چگونــه محقــق می شــود وقتی 
جایــگاه خرمــای ایــران در جهــان رو بــه 

افــول اســت. 

ــه  ــت ک ــران اس ــاورزی ای ــتراتژیک کش ــوالت اس ــا از محص خرم
ــی  ــژه و قابل توجه ــگاه وی ــد جای ــرات و ارزآوری می توان ــر صاد د

داشــته باشــد.
ــارس و  ــان، ف ــزگان، کرم ــهر، هرم ــتان، بوش ــتان های خوزس اس
سیســتان و بلوچســتان مناطــق خرماخیــز ایــران هســتند. البته طی 
ســال های اخیــر کمبــود منابــع آبــی و افزایــش درجــه شــوری آب 
ــده  ــتان ها تبدیل ش ــرای نخلس ــار ب ــزرگ و زیان ب ــکلی ب ــه مش ب
و دــر برخــی مناطــق بــه میــزان و کیفیــت محصــول تولیدشــده 

لطمــه وارد کردــه اســت.
ــران  ــاورزی ای ــوالت کش ــه محص ــا، ازجمل ــود، خرم ــا بااین وج ام
اســت کــه دــر ســطح وســیعی تولیــد و دــر حجــم بــاال برداشــت 
ــزی دقیــق و کارشناســی  ــاره آن برنامه ری می شــود و چنانچــه درب
ــن  ــرات مناســبی از ای ــوان صاد ــود داشــته باشــد، می ت شــده وج

محصــول داشــته و بــه ارزآوری کمــک شــایانی کــرد.
ــا  ــد خرم ــرای تولی ــای اول ب ــران از رتبه ه ــور، ای ــر ســال های د د
ــر  ــر و مص ــس، الجزای ــه تون ــت ک ــا سال هاس ــود، ام ــار ب برخورد
ــارج  ــت خ ــه رقاب ــر گردون ــران را د ــه و ای ــبقت را ربود ــوی س گ

کرده انــد.
ــه ای  ــورت فل ــران به ص ــای ای ــرات خرم ــد صاد ــود ۹۰ درص حد
ــه  ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال ــود و نکت ــام می ش ــی انج و غیراصول

ــورهایی  ــد کش ــته بندی و برن ــا بس ــا، ب ــن خرم ــی از همی بخش
ــود. ــور وارد می ش ــه کش ــاره ب ــارات، دوب ــه ام ازجمل

ــر  ــد د ــا می توان ــرات خرم ــت و صاد ــد، برداش ــه تولی درحالی ک
ــش مهمــی داشــته  ــز نق اشــتغال زایی و توســعه مناطــق خرماخی
ــه و  ــئوالن نبود ــه مس ــان موردتوج ــم چند ــن مه ــا ای ــد، ام باش
ــور  ــی، همین ط ــروت مل ــن ث ــار ای ــر کن ــود د ــای موج فرصت ه

ــد. ــن می رون ــروت، از بی ــود ث خ

lتولید 7 میلیون تن خرما در جهان 
ســاالنه حدــود ۷ میلیــون تــن خرمــا دــر جهــان تولیــد می شــود 
ــزار  ــل ه ــون و چه ــش از یک میلی ــد بی ــا تولی ــا ب ــور م ــه کش ک
ــران ۱۵ درصــد  ــارد. ای ــن د ــژه ای دراین بی ــگاه وی ــا جای ــن خرم ت
تولیــد و ۲۱ درصــد ســطح زیــر کشــت خرمــای دنیــا را بــه خــود 

ــه اســت. اختصــاص داد
طبــق آخریــن اطالعــات مرکــز آمــار ایــران و آمارنامــه محصوالت 
ــه ســال ۱۳۹۳  کشــاورزی وزارت جهــاد کشــاورزی کــه مربــوط ب
ــر کشــور  ــا د ــد خرم ــزان تولی ــته می اســت، طــی ۲۵ ســال گذش
ــر  ــن د ــه اســت و از ۱۷۳ هــزار ت ــر افزایش یافت ــج براب بیــش از پن
ــیده  ــر ســال ۱۳۹۳ رس ــن د ــون و 4۲ ت ــه یک میلی ســال ۱۳۶۷ ب

اســت.
ــای  ــد خرم ــای تولی ــی از قطب ه ــوان یک ــهر به عن ــتان بوش اس
کشــور، حدــود ۱۵ درصــد از کل خرمــای کشــور را تأمیــن می کند.
ــل  ــه نخ ــر عرص ــه د ــی ک ــاد افراد ــی از تعد ــار دقیق ــد آم هرچن
ــی  ــه فعالیــت هســتند، دــر دســت نیســت ول ــا مشــغول ب و خرم
اســتان بوشــهر دــارای شــش میلیــون اصلــه نخــل دــر مســاحت 
۳4 هــزار هکتــار اســت کــه ســاالنه حدــود ۱۵۰ هــزار تــن خرمــا از 

ــود. ــت می ش ــالت برداش ــن نخی ای
نگاهــی بــه جمعیــت ایــران و تولید یــک میلیــارد کیلوگرمــی خرما 

دــر کشــور مبیــن ایــن نکتــه اســت کــه خرمــای تولیدــی نســبت 
بــه جمعیــت و قابلیــت مصــرف دــر کشــور خیلــی بیشــتر اســت و 
بایــد دــر راســتای تبدیــل خرمــا بــه دیگــر محصــوالت و همچنین 

صادــرات آن تــالش ویــژه ای شــود.
ــی  ــع تبدیل ــه صنای ــم دسترســی ب ــود بســته بندی مناســب، عد نب
مناســب، نداشــتن جایگاه دــر بازارهــای دیگــر کشــورها و ... باعث 
شــده اســت تــا قیمــت خرمــا درجــا بزنــد و اقتصــاد نخل دــاران بــا 

چالشــی جدــی روبــرو شــود.
بخــش عمدــه خرمــا دــر اســتان به صــورت خــام و بدــون 
بســته بندی مناســب و یــا تبدیــل بــه دیگــر محصــوالت از اســتان 
خــارج می شــود و عمــاًل ارزش افزودــه چندانــی بــرای ایــن 

محصــول ایجــاد نمی شــود.
»جلوگیــری از خام فروشــی« یکــی از مهم تریــن کلیدواژه هــا 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــاد مقاومت ــت های اقتص ــر سیاس د
ــتور  ــر دس ــهر د ــتان بوش ــای اس ــرات خرم ــن صاد ــرار گرفت ق
ــود  ــاهد بهب ــی رود ش ــی، انتظــار م ــی اقتصــاد مقاومت کار فرمانده

ــیم. ــا باش ــه خرم ــت ارزش افزود وضعی
 

lسود ناچیز نخلداران
»معیشــت نخلدــاران خــوب نیســت«؛ ایــن جملــه را از هــر 
ــی  ــد: وقت ــی می گوی ــد محمد ــنید. حمی ــوان ش ــاری می ت نخل د
بــرای تولیــد هــر کیلوگــرم خرمــا هــزار تومــان هزینــه می کنیــم 
و خــون دــل می خوریــم و هــر کیلــو را دــو هــزار تومــان 

می فروشــیم یعنــی چیــزی عایدمــان نمی شــود.
دیگــر نخلدــاران هــم از مســئوالن گالیــه دارنــد؛ حســین مهدوی 
ــک  ــا نزدی ــه فصــل برداشــت خرم ــه ب ــا ک ــن روزه ــد: ای می گوی
می شــویم و جایــی بــرای نگهدــاری خرمــای خــود نداریــم، 

ــا هــر قیمتــی، بفروشــیم. ــا را ب ــم خرم مجبوری

ثروتی که خام فروشی می شود/کام نخل داران ازشیرینی خرما بی بهره است

  سعید رضایی
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یکــی از بنگاه دــاران خرمــا دــر مــورد علــت تفــاوت چنــد برابــری 
ــاری  ــس از خرید ــز پ ــا نی ــار داشــت: م ــا اظه ــروش خرم خریدوف
ــی می شــویم  ــای زیاد ــاران متحمــل هزینه ه محصــول از نخل د

تــا بتوانیــم محصــول را بــه بازارهــای کشــور ارائــه کنیــم.
عباســی بــا اشــاره بــه اینکــه انجــام مراحــل برداشــت، حمل ونقل، 
نگهدــاری، بســته بندی و فــروش و . . . دــارای هزینه هــای زیادــی 
هســتند، تصریــح کــرد: علــت افزایــش قیمــت خرمــا دــر بازارهای 
دیگــر اســتان ها ایــن اســت کــه خرمــا بیــن چنــد واســطه و بنــگاه 

ــود. ــروش می ش خریدوف
ــرای خــود  ــح کــرد: هــر یــک از واســطه ها ســودی را ب وی تصری
ــه اســت کــه واســطه های خــارج از اســتان  ــل بودــه و این گون قائ

ــد. ــود را می برن ــترین س ــن بیش دراین بی

lصنایع تبدیلی و بسته بندی ایجاد شود
ــروش محصــول  ــر عرصــه ف ــاران د ــام از مشــکالت نخلد هرکد
ــی و بســته بندی  ــع تبدیل ــود صنای ــه نب ــم ب را کــه بررســی می کنی
خرمــا می رســیم تــا جایــی کــه بخــش عمدــه خرمــای 
ــتان ها  ــام آن اس ــه ن ــر و ب ــتان های دیگ ــر اس ــهر د ــتان بوش اس

بســته بندی و وارد بــازار داخلــی و خارجــی می شــود.
خرمــا قابلیــت باالیــی بــرای تبدیــل بــه دیگــر محصــوالت دــارد 
و ایجــاد صنایــع تبدیلــی دــر اســتان بوشــهر و به ویــژه شهرســتان 
ــد  ــت، می توان ــتان اس ــای اس ــد خرم ــب تولی ــه قط ــتان ک دشتس
ــازار خرمــا  ــود وضعیــت ب نقشــی بســیار مهــم و اساســی دــر بهب

داشــته باشــد.
 

lتوجه ستاد اقتصاد مقاومتی به خرما
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار بوشــهر 
بــا بیــان اینکه توســعه کمــی و کیفــی خرمــا از اهدــاف مهم ســتاد 
ــا و نخــل  ــار داشــت: خرم ــتان اســت، اظه ــی اس اقتصــاد مقاومت
نقــش بســیار مهمــی دــر اقتصــاد و معیشــت مردم اســتان بوشــهر 

دــارد و تعدــاد زیادــی دــر ایــن عرصــه فعالیــت دارنــد.
ــرایط الزم  ــن ش ــم کرد ــاظ فراه ــه لح ــزود: ب ــر اف ــعید زرین ف س
ــازار  ــه ب ــه عرضــه ب ــا مرحل ــی ت ــای تولید ــاری خرم ــرای نگهد ب
ــردخانه های  ــاث س ــول، احد ــی محص ــت کیف ــری از اف و جلوگی
کوچــک بــا پراکنــش جغرافیایــی دــر مناطق روســتایی ضــروری و 

ــت اســت. ــارای اهمی د
ــتگاه های  ــت دس ــوص الزم اس ــن خص ــر ای ــاد: د ــه د وی ادام
ــرش  ــکان پذی ــت، ام ــن تســهیالت ارزان قیم ــرای تأمی ــط ب مرتب
وثایــق موجــود دــر ایــن مناطــق، تأمیــن بــرق بــا تعرفــه 
ــرع  ــر اس ــی و د ــی آن را بررس ــائل اجرای ــایر مس ــاورزی و س کش
ــد. ــا را فراهــم کنن ــن طرح ه ــی شــدن ای ــت زمینه هــای اجرای وق

ــتانداری  ــع اس ــعه مناب ــی و توس ــور اقتصاد ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــات ســتاد فرماندهــی اقتصــاد  ــه ابــالغ مصوب ــا اشــاره ب بوشــهر ب
مقاومتــی افــزود: مطابــق تصمیمــات ســتاد فرماندهــی اقتصادــی 
ــه  ــی برنام ــش ط ــر بخ ــای ه ــتانی برنامه ه ــرش اس ــتان، ب اس
ــوب  ــر چارچ ــی و فرهنگــی، د ــی، اجتماع ــعه اقتصاد ششــم توس
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی ابالغــی مقــام معظــم رهبــری و 
ســایر اســناد باالدســتی، بــا تعییــن نقــش و مســئولیت ها و نحــوه 
ــهیالت  ــی، تس ــرمایه گذاری خصوص ــل س ــی از مح ــن مال تأمی
ــی  ــن، مصــوب و اجرای ــتانی، تدوی ــی و اس ــع مل ــا مناب بانکــی و ی

می شــود.
ــذف و  ــوع ح ــدن موض ــاظ ش ــه لح ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
جایگزینــی نخیــالت کــم بازده بــا واریته هــا و ارقــام اقتصادــی، بر 
اســتفاده از ظرفیت هــای کارشناســی، تحقیقــی و پژوهشــی جهــاد 

دانشــگاهی اســتان بوشــهر تأکیــد کــرد.

ــا  ــد خرم ــم تولی ــخگوی حج ــتان پاس ــع اس lصنای
ــت نیس

ــود  ــهر وج ــتان بوش ــر اس ــا د ــته بندی خرم ــی و بس ــع تبدیل صنای
دــارد ولــی جوابگــوی حجــم بــاالی خرمــای اســتان نیســت و نیاز 
اســت کــه توجــه بیشــتری بــرای فعالیــت ایــن صنایــع در اســتان 

صــورت گیــرد.
مدیــر صنایــع ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر بــا اشــاره 
ــار  ــتان، اظه ــر اس ــا د ــته بندی خرم ــل و بس ــت تبدی ــه وضعی ب
داشــت: دــر حــال حاضــر ۶۰ واحــد تولیدــی صنایــع تبدیلــی خرما 
ــه از  ــتند ک ــاری هس ــه بهره برد ــارای پروان ــهر د ــتان بوش ــر اس د
ایــن تعدــاد ۱۸ واحــد تولیدــی دــر بــازار داخلــی و صادــرات دــارای 

فعالیــت هســتند.
مصطفــی قلــی پــور بــا اشــاره بــه اینکــه مقصــد صادراتــی ایــن 
ــد  ــه، هن ــراق، ترکی ــن، ع ــیه، اوکرای ــورهای روس ــول کش محص
ــر  ــی د ــرد: برخــی واحدهــای صنعت ــه ک و پاکســتان اســت، اضاف
ــن  ــل ای ــه عام ــه ک ــل بود ــل و تعطی ــه تعطی ــا نیم ــوزه خرم ح
ــه  ــر گردــش ب ــود نقدینگــی و نداشــتن ســرمایه د ــی کمب تعطیل
دلیــل داشــتن بدهــی معــوق تســهیالت بانکــی ســنوات گذشــته، 
ــن محصــول و  ــی ای ــای صادرات ــن برخــی از بازاره از دســت داد
ــام  ــد بن ــاری واح ــد تج ــتن برن ــی آن و نداش ــای جانب فرآورده ه

ــت. ــهر اس ــتان بوش ــای اس خرم
 

lتوسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی 
وی بــه توســعه واحدهــای صنایــع تبدیلــی خرمــا ازجملــه 
ــر  ــار باغــات، د ــر کن ــا و رطــب د ــاری خرم ســردخانه های نگهد
واحدهــای تولیدــی صنعتــی و همچنین تولیــد فرآورده هــای متنوع 

ــه  ــاد: ازجمل ــه د ــرد و ادام ــاره ک ــتان اش ــر اس ــا د ــر از خرم دیگ
ــوان  ــتان می ت ــر اس ــا د ــت خرم ــا محوری ــی ب ــوالت تولید محص
بــه شــکالت خرمایــی، قنــد خرمــا، چیپــس خرمــا، ســرکه خرمــا، 
ــه  ــی، کلوچ ــوع خرمای ــای متن ــک و حلواه ــا، رنگین ــیره خرم ش

ــرد. ــاره ک ــا اش ــک خرم ــی و لواش خرمای
ــهر  ــتان بوش ــای اس ــه خرم ــرای اینک ــرد: ب ــح ک ــور تصری قلی پ
ــد  ــته باش ــت داش ــوان رقاب ــده و ت ــتر ش ــندی بیش ــارای بازارپس د
بایــد کیفیــت خرمــای تولیدــی دــر باغــات بــا آمــوزش باغدــاران 
ــد  ــاء یاب ــر مراحــل کاشــت، داشــت و برداشــت محصــول ارتق د
ــر  ــتی د ــط بهداش ــول و ضواب ــتی و اص ــتانداردهای بهداش و اس

ــد. ــود یاب ــوالت بهب ــن محص ــته بندی ای بس
عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و منابــع طبیعــی مجلــس 
ــد  ــب تولی ــوان قط ــتان به عن ــتان دشتس ــت: شهرس ــار داش اظه
خرمــای کشــور محســوب می شــود و تعدــاد زیادــی از اهالــی ایــن 

ــد. ــت دارن ــا فعالی ــر عرصــه نخــل و خرم ــتان د شهرس
اختصاصــی  برندهــای  بــا  مناســب  بســته بندی های  بایــد 
ایجــاد  خرمــا  بــرای  اســتانداردها  و  الزامــات  رعایــت  و 
ــازار  ــر ب ــول د ــتر محص ــه بیش ــق هرچ ــاهد رون ــا ش ــود ت ش
ــت  ــد وضعی ــر اینکــه بای ــد ب ــا تأکی باشــیممحمدباقر ســعادت ب
ــه  ــروش ب ــه ســود ف ــی ســاماندهی شــود ک ــا به خوب ــازار خرم ب
ــطه ها  ــاد واس ــور پرتعد ــاد: حض ــه د ــد، ادام ــاورزان برس کش
باعــث می شــود تــا شــاهد افزایــش چنــد برابــری قیمــت خرمــا 

ــیم. ــازار باش ــا ب ــه ت از مزرع
ــر  ــس د ــی مجل ــع طبیع عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و مناب
زمینــه صنایــع تبدیلــی هــم اظهــار داشــت: اقدامــات اولیــه بــرای 
ــد تــالش  ــا آغــاز شــده اســت و بای ــی خرم ــع تبدیل توســعه صنای
ــه  ــراوری و ب ــا بهتریــن کیفیــت بســته بندی، ف ــا ب شــود کــه خرم

ــود. ــازار وارد ش ب
ــا برندهــای  ســعادت ادامــه دــاد: بایــد بســته بندی های مناســب ب
ــرای خرمــا ایجــاد  اختصاصــی و رعایــت الزامــات و اســتانداردها ب
شــود تــا شــاهد رونــق هرچــه بیشــتر محصــول دــر بــازار باشــیم.

ــزود:  ــد کــرد و اف ــی تأکی ــع تبدیل ــر توســعه صنای ــن ب وی همچنی
ــد  ــه فراورده هــای متنوعــی را دــارد و بای ــا قابلیــت تبدیــل ب خرم

ــود. ــه ورود ش ــن عرص ــر ای ــی د به خوب
میــزان صادــرات خرمای اســتان بوشــهر کمتــر از ۲۰ درصد اســت 
کــه ایــن حجــم پائیــن صادــرات بیانگــر نبــود بســته بندی مناســب 
و نبــود بازارهــای هدــف دــر دیگــر کشــورها بــرای ایــن محصــول 

اســت.
توســعه صنایــع تبدیلــی و واحدهــای بســته بندی خرمــا بــا 
اســتانداردهای روز می توانــد تحولــی عظیــم دــر اقتصــاد 

نخل دــاران اســتان بوشــهر ایجــاد کنــد.

http://mehrnews.com


صفحه 56 | شماره 19 | مرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

 پروژه پاالیشـگاه پلدختر بـا قدمت بیش 
از ۸ سـال دو دولـت را تجربـه کـرده و 
امـروز خبـر از تغییـر ایـن پاالیشـگاه بـه 

»مینـی پاالیشـگاه« داده می شـود. 

قـرار گرفتن لرسـتان در مسـیر خطـوط لولـه انتقال نفـت جنوب 
به شـمال به طول هـزار کیلومتر بـا ظرفیت ۵۰۰ هزار بشـکه این 
اسـتان را به عنـوان گـذرگاه اصلی نفت کشـور مطرح کرده اسـت 
کـه متاسـفانه مردم محـروم اسـتان از ایـن موقعیت اسـتراتژیک 
به جـز آلودگی هـای زیسـت محیطی و بیماری هـای ناشـی از آن 

سـهم دیگری ندارند.

lامید مردمی که به یاس تبدیل شد
ســال ۸۷ طــرح احدــاث پاالیشــگاه نفــت دــر شهرســتان 
ــوی وزارت  ــاه ۸۸ از س ــه ۱۲ بهمن م ــد ک ــب ش ــر تصوی پلدخت
ــا تخصیــص خــوراک ۳۰ هــزار بشــکه نفــت خــام دــر  نفــت ب
ــی صــورت گرفــت و  ــن پاالیشــگاه موافقــت اصول ــرای ای روز ب
ــا حضــور مســئوالن اســتانی  دــر ۲۱ بهمن مــاه همیــن ســال ب
و شهرســتان و هــزاران نفــر از مردــم منطقــه به ویــژه روســتاییان 

ــه زمیــن زدــه شــد. ــروژه ب ــن پ کلنــگ ای
ــرفت  ــق و پیش ــم تحق ــت از عد ــال ها اس ــر س ــم پلدخت مرد
الک پشــتی پروژه هــای نیمه تمــام  رنــج می برنــد امــا از 
احدــاث پاالیشــگاهی کــه روزی با اشــتیاق و هــزاران امیــد و آرزو 

ــد شــدند. ــد دیگــر ناامی ــه بودن ــه اســتقبال آن رفت ب
ــه  ــار داشــت: روزی ک ــر اظه ــم شهرســتان پلدخت یکــی از مرد
کلنــگ پاالیشــگاه نفــت پلدختــر دــر روســتای »جلگــه خلــج« 
ــا نشــناخته و  ــن روســتا ســراز پ ــن زدــه شــد مردــم ای ــه زمی ب
بــا شــور و شــوق وصف ناپذیــری بــه اســتقبال مســئوالن رفتنــد 
ــاز  ــد جوابگــوی نی ــاث پاالیشــگاه بتوان ــه احد ــد ک ــن امی ــا ای ب

ــان و مردــم منطقــه باشــد. بیــکاری جوان
ــای  ــان از وعده ه ــا اطمین ــم ب ــزود: مرد ــد اف ــرم ون ــیاوش ک س
مســئوالن وقــت و اجرایی کردــن پاالیشــگاه نفت از خوشــحالی 
ــی  ــادی و پای کوب ــه ش ــفند ب ــن گاو و گوس ــی کرد ــا قربان ب
پرداختنــد امــا باگذشــت هشــت ســال ایــن پــروژه راکــد و دــر 

نطفــه خامــوش شــده اســت.

lپاالیشگاهی که در حد کلنگ زنی باقی ماند
ــه  ــی منطق ــت: اهال ــری گف ــهروندان پلدخت ــر از ش ــی دیگ یک
بــرای احدــاث پاالیشــگاه زمیــن رایــگان دــر اختیــار مســئوالن 

قراردادنــد بــه ایــن امیــد کــه تحقــق ایــن پــروژه موجــب رونــق 
ــان  ــفانه همچن ــا متأس ــود ام ــتان ش ــتان و اس ــه، شهرس منطق

ــه اســت. ــف ماند بالتکلی
محمدعلــی قنبــری افــزود: شهرســتان پلدختــر باوجــود 
ظرفیت هــای فــراوان و منابــع غنــی از داشــتن کارخانــه و 
ــن  ــه باوجودای ــن منطق ــان ای ــت و جوان ــره اس ــت بی به صنع

پتانســیل ها از ســایه شــوم بیــکاری رنــج می برنــد.
ــار داشــت: پاالیشــگاه  ــن رابطــه اظه ــر ای ــر د ــار پلدخت فرماند
نفــت ایــن شهرســتان بــه هــر دلیلــی طــی مراســمی بــا حضــور 
ــر  ــم د ــت مرد ــه وق ــتانی و نمایند ــتانی، شهرس ــئوالن اس مس
مجلــس شــورای اســالمی کلنــگ زنــی شــد کــه متأســفانه این 
طــرح نیــز سرنوشــتی مشــابه کارخانــه ســیمان پارســیان پلدختر 

ــارد. د
نعمــت اهلل دســتیاری افــزود: شهرســتان پلدختــر بــا دــارا بودــن 
ــا  ــرژی ام ــر حــوزه ان ــی د پتانســیل و ظرفیت هــای بســیار خوب
پاالیشــگاه نفــت آن متأســفانه دــر حــد کلنــگ زنــی باقی ماندــه 

اســت.

lپاالیشگاه مطالبه مردم شده است
وی گفـت: احداث پاالیشـگاه باوجود مـواد اولیـه و موردنیاز 
آن دـر خـود شهرسـتان دـر راسـتای اشـتغال زایی مطالبـه 
آن  روی  خاصـی  کار  متأسـفانه  کـه  اسـت  مردـم  به حـق 

اسـت. انجام نشـده 
ــاد  ــل زال - خرم آب ــراه پ ــاث آزاد ــه احد ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
۲ هــزار و ۵۰۰ فرصــت شــغلی از مردــم پلدختــر گرفــت، افــزود: 
ــق  ــی از مناط ــت و گاز یک ــرژی، نف ــای ان ــر حوزه ه ــر د پلدخت
خــوب کشــور اســت کــه انتظــار مــی رود مســئوالن بــه 
ــه  ــتان توج ــن شهرس ــر ای ــوزه د ــن ح ــر ای ــرمایه گذاری د س

ــند. ــته باش ــتری داش بیش
فرماندــار پلدختــر گفت:ســرمایه گذاری دــر حــوزه انــرِژی، نفــت، 
گاز و معادــن از مطالبــات مردــم ایــن شهرســتان اســت کــه الزم 
ــرا  ــرد و اج ــرار گی ــت ق ــه و اهمی ــش موردتوج ــت بیش ازپی اس

شــود.
نمایندــه مردــم پلدختــر دــر مجلــس شــورای اســالمی ایــن در 
ــتان  ــتان اس ــن شهرس ــر جنوبی تری ــت: پلدخت ــه گف ــن رابط ای
ــا  ــتان و تنه ــالم و خوزس ــتان های ای ــا اس ــرز ب ــتان، هم م لرس
ــه   ــع و مطالب ــه توق ــز اســتان لرســتان اســت ک ــه نفت خی منطق

ــه آن هــا دــر ایــن حــوزه اســت. مردــم  رســیدگی ب
ــتان  ــم شهرس ــت: مرد ــار داش ــی اظه ــا کاظم ــید حمیدرض س
پلدختــر انتظــار دارنــد باوجــود اســتخراج نفــت دــر ایــن 
شهرســتان و کمــک بــه اقتصــاد کشــور بــرای اشــتغال و توســعه 
ــری برداشــته شــود. ــت گام مؤث ــوزه نف ــر ح ــز د شهرســتان نی

lآغاز طرحی که سرمایه گذار نداشت
ــه  ــه خدمتگــزاری دــر خان وی بابیــان این کــه از  ابتدــای ورود ب
ملــت موضــوع مهــم پاالیشــگاه نفــت پلدختــر دــر دســتور کار 
ــه ای تحــت عنــوان  قــرار گرفــت افــزود: دولــت گذشــته مصوب
ــت  ــه  وزارت نف ــرد ک ــوب ک ــج« مص ــه خل ــگاه »جلگ پاالیش
ــب  ــن طــرح را تصوی ــت ای ــه دول ــر بدن ــوان کارشــناس د به عن

ــود. ــز مصــوب نشــده ب نکردــه و خــوراک آن نی
رئیــس مجمــع نمایندــگان  اســتان لرســتان گفــت: بدــون کار 
کارشناســی و تعییــن ســرمایه گذار کلنــگ ایــن پــروژه بــا 
ایجــاد توقــع دــر مردــم بــه زمیــن زدــه شــد امــا هنــوز یکــی 
ــر اســت. ــات جدــی و واقعــی مردــم شهرســتان پلدخت از مطالب

 وی افـزود: بـا پیگیری هـای انجام شـده مشـخص شـد هیـچ 
سـرمایه گذاری حاضـر به پذیـرش این پـروژه با خـوراک ۳۰ هزار 

بشـکه در روز نیسـت زیـرا صرفـه و صـالح اقتصادـی ندارد.
ــه  ــی ک ــاوره ها و بحث های ــا مش ــرد: ب ــان ک ــی خاطرنش کاظم
دــر رابطــه بــا پاالیشــگاه نفــت پلدختــر به طــور مکــرر صــورت 
گرفــت احدــاث مینــی پاالیشــگاه دــر دســتور کار قــرار گرفــت.

 
l»مینــی پاالیشــگاه« جایگزیــن طــرح قبلــی 

د می شــو
وی تصریــح کــرد: گرفتــن مجــوز ایــن پاالیشــگاه نیــاز بــه طی 
کردــن »هفت خــان رســتم« دــارد کــه تاکنــون  »۶ خــان« آن 
پشــت ســر گذاشــته شــد و وزارت نفــت پذیرفت کــه روزانــه پنج  
هــزار بشــکه نفــت خــام  و ۲۰۰ تــن نفــت کــوره از کرمانشــاه به 

ایــن پاالیشــگاه تحویــل دهــد.  
ــس از   ــوت و پ ــه دع ــه منطق ــرمایه گذار ب ــزود: س ــی اف کاظم
ــی پاالیشــگاه  ــرای احدــاث  مین ــی را ب ــد  شــهر ک صنعت بازدی
ــوراک آن را   ــن خ ــت تأمی ــرد و وزارت نف ــاب ک ــر انتخ پلدخت

ــت. پذیرف
ــی  ــاث مین ــیر احد ــده مس ــع ایجادش ــن مان ــت: آخری وی گف
ــت  ــرات وزارت نف ــه و مخاب ــوط لول ــرکت  خط ــگاه، ش پاالیش
اســت کــه  بایســتی به طــور حتــم بــا چگونگــی محــل تأمیــن 

ــد. ــت کن ــوراک  آن موافق ــل  خ و  تحوی
وی افـزود: دـر دیدـار و رایزنی هایـی کـه همـراه با سـرمایه گذار 
ایـن پـروژه با خطـوط لولـه و مخابرات نفـت انجام شـد درنهایت 
پذیرفتنـد کـه از تلمبه خانه »تنگ فنـی« پنج هزار بشـکه در روز  

خـوراک به مینـی پاالیشـگاه پلدختر تحویـل دهند.
ــورای  ــس ش ــر مجل ــوالن د ــر و معم ــم پلدخت ــه مرد نمایند
ــد   ــرمایه گذار بای ــتا س ــن راس ــر ای ــرد: د ــار ک ــالمی اظه اس
ــی   ــری ومال ــی، فک ــی، اقتصاد ــر فن ــا را ازنظ ــری فرم ه یکس
بررســی کنــد کــه ایــن فرم هــا تکمیــل و تحویــل وزارت نفــت 

داده شــده و پیگیــر موضــوع هســتیم.

داغ پروژه های نفتی بردل لرستان/پاالیشگاه پلدختر»مینی پاالیشگاه«شد

ــران اقتصاد ایـ

محسن مهرابی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYMEHR NEWSAGENCYصفحه 57 | شماره 20 | شهریور 96

ــران اقتصاد ایـ

صنعـت دامپـروری و به خصـوص حرفـه 
گاوداری در اسـتان همدان با مشـکالتی 
دسـت وپنجه نـرم می کنـد تـا جایـی کـه 
۱5 واحد پرورش گاو شـیری در اسـتان 

همدان تعطیل شـده اسـت. 

ــع وســیع  ــوا، وجــود مرات ــوع آب وه ــت تن ــه عل ــان ب اســتان همد
ــروری شــرایط  ــاری و دامپ ــرای دامد ــه، ب ــی بودــن منطق و ییالق

ــارد. مناســبی د
بــر اســاس بررســی ها شــیوه دامدــاری دــر اســتان همدــان بیشــتر 
ــی  ــی و نیمه صنعت ــاری صنعت ــای دامد ــت و مجتمع ه ــنتی اس س
ــاری  ــامل نگهد ــاری ش ــای دامد ــترش یافته و فعالیت ه ــز گس نی
ــرورش  ــه، پ ــز و بزغال ــواع گاو و گوســاله، گوســفند، ب ــرورش ان و پ

ــذار و بومــی اســت. ــرغ تخم گ ــرغ گوشــتی، م ــواع م ان

lوجود 5 میلیون واحد دامی در استان همدان
ــون  ــج میلی ــان پن ــتان همد ــر اس ــده د ــار ارائه ش ــاس آم ــر اس ب
واحــد دامــی وجــود دــارد کــه از ایــن تعدــاد ۳۷۰ هــزار رأس گاو 
ــره، ۱۳4  ــفند و ب ــزار رأس گوس ــون و 4۰۰ ه ــاله، یک میلی و گوس
ــه و ۲۰۳ هــزار و ۵۳ کلونــی عســل اســت. ــز و بزغال هــزار رأس ب

همچنیــن یــک هــزار و ۳۵۵ واحــد صنعتــی پــرورش دــام و طیــور 
و ســایر ماکیــان دــر اســتان همدــان وجــود دــارد و اســتان همدان 
ــرورش گاو شــیری دــارای  ــا دــارا بودــن تعدــاد زیادــی واحــد پ ب
ــیر و گوشــت  ــد ش ــر تولی ــهم بســزایی د ــاری س ــه بهره برد پروان

کشــور دــارد.
ــیاری از  ــر بس ــان د ــتان همد ــی اس ــر حال ــیر د ــن تفس ــا ای ب
ــت  ــه صنع ــت ک ــرآمد اس ــور س ــر کش ــاورزی د ــای کش زمینه ه
ــکالتی  ــا مش ــاری آن ب ــه گاود ــوص حرف ــروری و به خص دامپ

می کنــد. نــرم  دســت وپنجه 
یکــی از گاو دــاران اســتان همدــان دــر خصــوص مشــکالت ایــن 
بخــش بابیــان اینکــه دــر شــرایط فعلــی هــر کیلــو شــیر از دامدــار 
ــغ  ــد مبال بســیار ارزان خریدــاری می شــود درحالی کــه گاو دــار بای
ــد،  ــه کن ــد هزین ــد نهاده هــا به صــورت نق ــرای خری ــی را ب هنگفت
ــا وابســته  ــه واحده ــاری ب ــان گاود ــالیانه صاحب ــد س ــت: درآم گف
اســت امــا دــر شــرایط فعلــی بســیاری از آن هــا تعطیــل و حتــی 

ــح گاوهــای شــیری خــود شــده اند. ــه ذب ــور ب بعضــی مجب

ــر از  ــیار باالت ــیر بس ــو ش ــک کیل ــد ی ــه تولی lهزین
ــت  ــیر اس ــد ش ــت خری قیم

ــا  ــاالی گاوداری ه ــای ب ــه هزینه ه ــاره ب ــا اش ــری ب ــد صف احم
عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه قیمت هــای موجــود هزینــه تولیــد یک 
کیلــو شــیر بســیار باالتــر از قیمــت خریــد شــیر اســت و هزینــه و 

ــد. ــرر می ده ــار ض ــارد و گاو د ــی ند ــا هم خوان ــد واحده درآم
ــک  ــه ی ــان اینک ــان بابی ــتان همد ــاران اس ــر از گاو د ــی دیگ یک
گاودــاری دــر زمینــی بــه مســاحت ۵ هــزار مترمربــع و بــا ظرفیت 
اســمی ۸۰ رأس ایجــاد کردــه اســت، گفــت: متأســفانه روزبــه روز 

ــود. ــر می ش ــران و گران ت ــاری گ ــاری گاو و گاود ــه نگهد هزین
محســن عمــری بــا اشــاره بــه افزایــش روزافــزون قیمــت یونجــه، 
ویزیــت دامپزشــک، ذرت علوفــه ای و دیگــر مــواد موردنیــاز بــرای 
فعــال نگاه داشــتن یــک گاودــاری، عنــوان کــرد: انــگار همه چیــز 

بــرای ورشکســتگی و شکســت گاو دــاران طراحی شــده اســت.
ــرف زد  ــی ح ــا ناامید ــود ب ــاری خ ــتغال گاود ــت اش وی از وضعی
ــن  ــر ای ــر د ــت، ۱۵ نف ــروع فعالی ــگام ش ــا و هن ــر ابتد ــت: د و گف
گاودــاری مشــغول فعالیــت بودنــد ولــی اکنــون بــه چهــار یــا پنــج 

ــم. ــوق برنمی آی ــت حق ــه پرداخ ــه از عهد ــیده چراک ــر رس نف
ــج  ــی رن ــود نقدینگ ــتان ها از کمب ــر شهرس ــی د ــای تولید واحده

می برنــد 

ــی  ــهیالت بانک ــاط تس ــت اقس ــود و بازپرداخ ــاد: س ــه د وی ادام
ــیار  ــگان بس ــژه تولیدکنند ــور به وی ــم کش ــیاری از مرد ــرای بس ب
ســخت اســت و بــا توجــه بــه کاهــش قدــرت اقتصادــی بســیاری 
از واحدهــای تولیدــی دــر شهرســتان ها از کمبــود نقدینگــی رنــج 
ــی،  ــهیالت بانک ــاالی تس ــود ب ــه س ــه ب ــا توج ــا ب ــد ام می برن

ــد. ــد کاری کنن ــگان نمی توانن تولیدکنند
وی افــزود: دــر چنــد ســال گذشــته شــاهد ورشکســتگی بســیاری 
ــای  ــل بدهی ه ــه دلی ــک ب ــی کوچ ــی و صنعت ــای تولید از واحده
ــل  ــا حداق ــز ب ــال نی ــای فع ــاد از واحده ــم و آن تعد بانکــی بوده ای

ظرفیــت خــود دــر حــال فعالیــت هســتند.
ــت  ــه صنع ــان اینک ــان بابی ــتان همد ــاورزی اس ــناس کش کارش
ــن بخــش اقتصادــی کشــور اســت، گفــت:  کشــاورزی از مهم تری
ایــن بخــش وظیفــه تهیــه و تولیــد مــواد اولیــه غذایــی را بــر عهده 

ــارد. د
نســرین دانشــمند بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن بخــش دربرگیرندــه 
شــمار زیادــی از کســانی اســت کــه به طــور مســتقیم یــا 
غیرمســتقیم دــر مراحــل مختلــف تولیــد تــا عرضــه محصــوالت 
کشــاورزی دخالــت دارنــد و کار می کننــد، گفــت: پیشــرفت 

ــش  ــث افزای ــد باع ــه آن، می توان ــته ب ــع وابس ــاورزی و صنای کش
تولیــد ناخالــص داخلــی، اشــتغال زایی، ارزآوری و خودکفایــی 

ــود. ــاورزی ش ــوالت کش ــات محص ــر وارد ــور د کش
وی بــا اشــاره بــه وجــود ظرفیت هــای پــرورش دام هــای 
ســنگین دــر اســتان همدــان، گفــت: ایــن اســتان از نظــر تولیــد 
ــت.  ــور اس ــر کش ــی د ــتان های غن ــی از اس ــت یک ــیر و گوش ش
بابیــان اینکــه دــر اینکــه دامدــاری و به طــور  دانشــمند 
ــث  ــه حواد ــت ک ــری اس ــغل های پرخط ــاری از ش ــاص گاود خ
ــن  ــر کمی ــه د ــام همیش ــر د ــل مرگ ومی ــی مث غیرقابل پیش بین
ــار را  ــک دامد ــد تمــام داشــته های ی نشســته و هرلحظــه می توان
از بیــن ببــرد شــکی نیســت، گفــت: متأســفانه امــروز دغدغه هــای 
ــرد  ــه دیرک ــود جریم ــی، س ــه بانک ــی معوق ــد بده ــری مانن دیگ
تســهیالت بانکــی، گــران بودــن علوفــه و خــوراک دــام بــا توجــه 
ــد  ــه را تهدی ــن حرف ــز ای ــارو نی ــن د ــالی ها و تأمی ــه خشک س ب

می کنــد.
ــاران،  ــی از گاو د ــر تعداد ــال های اخی ــر س ــه د ــان اینک وی بابی
گاوهــای پرشــیر خــود را خشــک و از مدــار تولیــد خــارج کرده انــد 
و شــمار دیگــری از گاوداری هایــی کــه دــر اســتان همدــان )هــم 
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ــد(  ــه لحــاظ حجــم تولی ــار صاحبانشــان و هــم ب ــه لحــاظ اعتب ب
ــر  ــا کمت ــا ب ــل و ی ــماً تعطی ــد، رس ــا بوده ان ــزو مطرح ترین ه ج
ــوان  از ظرفیــت خــود دــر حــال فعالیــت هســتند، گفــت: عدــم ت
ــکالت  ــی از مش ــا یک ــده از بانک ه ــهیالت اخذش ــت تس برگش

ــود. ــوب می ش ــاری محس ــای گاود ــی واحده اساس
ــان اینکــه  ــز بابی ــی همدــان نی ــاران صنعت ــه گاو د رئیــس اتحادی
دــر حــال حاضــر ۵۱ درصــد واحدهــای گاودــاری شــیری همدــان 
ــیب  ــبب ورود آس ــد س ــن رون ــه ای ــت: ادام ــتند، گف ــل هس تعطی

ــود. ــان می ش ــتان همد ــاری اس ــای گاود ــه واحده ــی ب جد

گاوداری  واحدهــای  بــرای  کــه  lتســهیالتی 
دارد بازپرداخــت مشــکل  درزمینــه  گرفته شــده 

ــرای  ــه ب ــهیالتی ک ــه تس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتمی ب ــد رس محم
ــکل  ــت مش ــه بازپرداخ ــده درزمین ــاری گرفته ش ــای گاود واحده
دــارد، عنــوان کــرد: کار به جایــی رســیده کــه گاو دــاران، به جــای 
ــای  ــان و واحده ــای همد ــه کارخانه ه ــی را ب ــیر تولید ــه ش اینک
لبنــی ارائــه دهنــد شــیر روانــه بــازار می شــود و به صــورت ســنتی 
دــر واحدهــای غیرمجــاز و فلــه ای عرضــه می شــود کــه معضــالت 

بســیاری بــه دنبــال دــارد.
رســتمی بابیــان اینکــه واحدهــای دامدــاری بــا مشــکالت مالیاتی، 
بیمــه و ثبــت دســت وپنجه نــرم می کننــد، بیــان کــرد: بــر اســاس 
قانــون، دامدــاران از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند ولــی گاهــی 
ــاران  ــرای دامد ــی ب ــای باالی ــابداری رقم ه ــتباهات حس ــا اش ب

ــود. ــل می ش تحمی
معــاون بهبــود تولیدــات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
همدــان نیــز  بابیــان اینکــه تعطیلــی برخــی واحدهــای دامدــاری 
ــد  ــود ۳4۹ واح ــت از وج ــوره ای اس ــن د ــتراحت بی ــت اس ــه عل ب

ــر  ــزار رأس د ــت ۲۹ ه ــا ظرفی ــی ب ــیری صنعت ــرورش گاو ش پ
ــاد. ــر د همدــان خب

ــرورش گاو  ــد پ ــه ۵۱ واح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر پ ــد نظ محم
ــد از کل  ــه ۱4 درص ــده ک ــان تعطیل ش ــتان همد ــر اس ــیری د ش
واحدهــای پــرورش گاو شــیری اســتان را شــامل می شــود، گفــت: 
۲۰ درصــد واحدهــای دامدــاری اســتان همدــان غیرفعــال اســت.
وی اضافــه کــرد: علــت عمدــه تعطیلــی واحدهــای دامی بــه علت 
ــوق و  ــی مع ــی و بده ــکالت بانک ــوره ای، مش ــن د ــتراحت بی اس
گاهــی رهــا شــدن واحــد توســط مالــکان و اختالفــات شــرکا بوده 

اســت.
ــا  ــرواری ب ــاله پ ــد گوس ــر ۲۶۱ واح ــال حاض ــر ح ــزود: د وی اف
ــت ۳4  ــا ظرفی ــرواری ب ــره پ ــد ب ــزار رأس، ۸۷ واح ــت ۲۸ ه ظرفی
ــر  ــزار رأس د ــت ۱۶ ه ــا ظرفی ــزار رأس و ۳۲ واحــد گوســفند ب ه
همدــان وجــود دــارد کــه دــر واحدهــای پرواربندــی بــره و گوســاله 
ــوره  ــک د ــا ی ــازار واحده ــر ب ــا د ــروش دام ه ــروار و ف ــس از پ پ

ــد. ــتراحت دارن اس
ــاب«  ــامانه »بهین ی ــازی س ــا راه اند ــه ب ــان اینک ــور بابی ــر پ نظ
تســهیالت رونــق تولیــد بــه واحدهــای دامدــاری پرداخــت 
می شــود، گفــت: بــه تمــام بهره بردــاران بــرای ثبت نــام دــر ایــن 

ــت. ــده اس ــانی ش ــامانه اطالع رس س
وی تأکیــد کــرد: تاکنــون ۶۰ بهره بردــار بــرای دریافــت۳۲ میلیارد 

تومــان تســهیالت بــه بانــک کشــاورزی اســتان معرفی شــده اند.

ــدان  ــتان هم ــای اس ــی دامداری ه ــت تعطیل lعل
ــود ــخص ش مش

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان همدــان نیــز دــر همیــن 
ــد  ــش تولی ــار از بخ ــد فش ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوص ب خص

ــتان  ــای اس ــی دامداری ه ــت تعطیل ــت: عل ــود، گف ــته ش برداش
ــه  ــا را ب ــن واحده ــوان ای ــا بت ــود ت ــخص ش ــد مش ــان بای همد

ــد. ــد بازگردان تولی
ــا و  ــد احی ــت بای ــه اولوی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــر زبردســت ب علی اصغ
راه اندــازی واحدهــای تعطیــل دامدــاری دــر اســتان همدــان باشــد 
ــد  ــت و نبای ــده اس ــا انجام ش ــن واحده ــاد ای ــه ایج ــه هزین چراک
ــوان  ــد صــرف شــود، عن ــرای ایجــاد واحــد جدی ــه ب ــاره هزین دوب
ــی دــر ســطح شــهر همدــان  ــه فروشــی لبن کــرد: 4۰۰ واحــد فل
فعــال هســتند کــه از ســازمان صنعــت، معدــن و تجــارت همدــان 

ــد. ــاماندهی کن ــا را س ــده آن ه خواسته ش
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان همدــان نیــز بــا 
تأکیــد بــر اینکــه اتــاق بازرگانــی بایــد بــازار فــروش محصــوالت 
کشــاورزی را کشــف کنــد افــزود: ظرفیــت فعالیــت صنایــع تبدیلی 

ــص اســت. ــی ناق لبن
منصــور رضوانــی جــالل بــا اشــاره بــه اینکــه درگذشــته بــه تولیــد 
ــد فکــر نشــده اســت،  ــروش تولی ــازار و ف ــه ب ــی ب فکــر شــده ول
افــزود: عمدــه مشــکالت دــر بخــش کشــاورزی بــه بعــد از تولیــد 

ــود. ــوط می ش مرب
وی بابیــان اینکــه ۳۵۱ هــزار تــن شــیر خــام دــر اســتان همدــان 
ــه بعــد  ــد ب توســط دامداری هــا تولیــد می شــود، عنــوان کــرد: بای
از تولیــد کمــک کــرد کــه منشــأ بســیاری از مشــکالت دــر ایــن 

بخــش اســت.

lکمبــود نقدینگــی یکــی از مشــکالت بخــش 
کشــاورزی اســت 

ــی از مشــکالت بخــش  ــی یک ــود نقدینگ ــرد: کمب ــوان ک وی عن
کشــاورزی اســت ولــی همــه مشــکالت نبایــد بــه آن عطــف داده 

شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنایــع گوشــتی و تخم گــذار دــر 
همدــان وضعیــت خوبــی دارنــد ولــی درزمینــه پــرواری و شــیری 
مشــکالت عدیدــه ای وجــود دــارد، عنــوان کــرد: اتــاق بازرگانــی 
اســتان همدــان بایــد کمــک کنــد بازارهایــی ایجــاد شــود تــا بتوان 

ــه نقدینگــی تبدیــل کــرد. تولیدــات کشــاورزی را ب
آنچــه مســلم اســت اینکــه وجــود مشــکالت متعدــد دــر صنعــت 
گاودــاری بســیاری از ســرمایه گذاران ایــن بخــش را ناامیــد 
ــد و درصــد  ــار ســختی های آن کمــر خــم کرده ان ــر ب ــه و زی کرد
قابل توجهــی از گاوداری هــا بــه ســمت رکــود و تعطیلــی کشــیده 

شــده اند.

ــد فرآورده هــای لبنــی در اســتان  ــه تولی 54l کارخان
همــدان وجــود دارد

ــتان  ــر اس ــه د ــان اینک ــان  بابی ــتان همد ــاون اس ــاق تع ــر ات دبی
ــارد،  ــود د ــی وج ــای لبن ــد فرآورده ه ــه تولی ــان ۵4 کارخان همد
ــت. ــی اس ــورد تعاون ــی ۱۳ م ــه لبن ــرکت فرآورد ــزود: از ۵4 ش اف

ــی ۳۶  ــه لبن ــه فرآورد ــرد: از ۵4 کارخان ــوان ک ــی عن ــان ناد رحم
واحــد دــر دــو یــا ســه ســال گذشــته بــه دلیــل از دســت دادــن 
ــازار فــروش تعطیل شــده اند و اکنــون فقــط ۱۸ واحــد دــر حــال  ب

فعالیــت اســت.
ــی  ــای لبن ــرکت های فرآورده ه ــی ش ــی تعطیل ــت اصل ــی عل ناد
ــد از  ــا بای ــاد: کارخانه ه ــه د ــن کاال دانســت و ادام ــی نبود را رقابت

ــد. ــت کنن ــای مســتمر تبعی ــررات و نظارت ه ــن و مق قوانی
ــای  ــان فرآورده ه ــه فروش ــازار فل ــدن ب ــه زیادش ــاره ب ــا اش وی ب
لبنــی، ادامــه دــاد: 4۰۰ واحــد شناسایی شــده کــه خــود فرآوردــه 

ــد. ــه و عرضــه می کنن ــد کرد ــی تولی لبن
ــی  ــی از مصــارف غذای ــه ســهم زیاد ــیر ازآنجایی ک ــن تفاس ــا ای ب
ــاص  ــور اختص ــی و طی ــای دام ــه فرآورده ه ــور ب ــر کش ــم د مرد
دــارد انتظــار مــی رود مســئوالن متولــی بــر رونــد تولیــد و عرضــه 
ــن اقــالم پرمصــرف دقــت و نظــارت بیشــتری داشــته باشــند  ای
ــد و  ــه نگیرن ــا را نادید ــن بخش ه ــای ای ــکالت و دغدغه ه و مش
نســبت بــه حــل مشــکالت و دغدغه هــای آنــان اهتمــام و جدیــت 

بیشــتری داشــته باشــند.

ــران اقتصاد ایـ
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دستگاه  خارج شدن  رده  از  و  معیوب   
وارداتی سی تی اسکن با قیمت میلیاردی 
از  در کرمانشاه که سال 9۴ خرید آن 
بزرگ  دستاوردی  آلمانی  شرکت  یک 
توصیف شده بودحاشیه های زیادی را به 

دنبال داشته است. 

طــی ســالهای اخیــر همــواره خریــد و واردــات تجهیــزات پزشــکی 
ــی از  ــالمت یک ــوزه س ــئوالن ح ــوی مس ــور از س ــارج از کش از خ
دســتاوردهای توافــق هــای بیــن الملــل دولــت بــا غــرب یاد شــده 
اســت. اتفاقــی کــه دــر صــورت انتقــال تکنولــوژی و ارتقــاء ســطح 

درمــان بــرای مردــم قابــل تحســین اســت.
اما هـر از چندگاهـی دربـاره واردات دسـتگاه های خارجی شـنیده 
می شـود که ایـن تاسیسـات از رده خارج، دسـت دوم و مسـتهلک 
هسـتند که فقط به خـروج ارز و خالی شـدن انبارهـای کمپانی های 

خارجـی از تولیدـات از ردـه خارج منجر می شـود.
دــر ایــن میــان واســطه هــای خریــد و واردــات چنیــن محصوالتی 
نیــز احتمــاال ســود خوبــی را بــه جیــب مــی زننــد و البتــه پــس از 
عدــم کارایــی دســتگاه وارد شــده، دوبــاره از همــان کمپانــی اقدــام 
بــه خریــد جدیــد مــی کننــد. موضوعــی کــه قطعــا مــی توانــد از 
ــرار  ــی ق ــرد و بررس ــورد پیگ ــی م ــای نظارت ــتگاه ه ــوی دس س

بگیــرد.
ــر و  ــاس ظواه ــر اس ــات ب ــوع وارد ــن ن ــای ای ــه ه ــی از نمون یک
ــه دانشــگاه علــوم  اخبــار منتشــر شــده از رســانه هــای وابســته ب
پزشــکی کرمانشــاه خریــد یــک دســتگاه ســی تــی اســکن معیوب 
از کمپانــی زیمنــس آلمــان بــرای یکــی از بیمارســتانهای اســتان 

کرمانشــاه اســت.
بــه گــزارش مهــر، چندــی قبــل  دــر ۲۲ بهمــن مــاه ســال ۹4 یک 
دســتگاه ســی تی اســکن بــرای بیمارســتان حضــرت رســول)ص( 
شهرســتان جوانــرود از طریــق هیــات امنــای صرفــه جویــی ارزی 
دــر معالجــه بیمــاران کــه مســئول خریــد تجهیــزات ســرمایه ای 
دــر وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی خریدــاری شــد.

 
ــال 94  ــرود در س ــکن جوان ــی اس ــی ت ــاح س lافتت

ــکی ــوم پزش ــگاه عل ــاون دانش ــط مع توس
دــر آن روز ســاره محمدــی معــاون درمــان وقــت دانشــگاه علــوم 
ــش  ــاح بخ ــم افتت ــر مراس ــخنانی د ــی س ــاه ط ــکی کرمانش پزش
ســی تــی اســکن مذکــور ضمــن تاکیــد بــر  مزایــای این دســتگاه 
ــره  ــان به ــوژی جه ــن تکنول ــه ازبرتری ــتگاه ک ــن دس ــت:« ای گف
میگیــرد حدود4مــاه پیش دــر کشــورآلمان تولیــد شــده و امیدواریم 

کــه نیــاز منطقــه اورامانــات بــه ســی تــی اســکن را رفــع کنــد. »

l خراب شدن دستگاه میلیاردی آلمانی
ایــن دســتگاه کــه متعلــق بــه کمپانــی زیمنــس بــود چندــی بعــد 
و قبــل از اتمــام دــوره گارانتــی دچــار مشــکل شــد. طبــق اخبــار 
ــه دســت آمادــه از بیمارســتان مذکــور نمایندــه مردــم روانســر  ب
ــه دلیــل آنچکــه دســت دــوم بودــن دســتگاه  ــاوه ب ــرود و پ جوان
عنــوان مــی کننــد، نامــه اعتراضــی بــه وزیــر بهداشــت نوشــته و 
ــوم پزشــکی  کارشناســان ادــاره تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه عل

کرمانشــاه نیــز ایــن مســاله را تاییــد کردــه انــد.
دــر نهایــت دســتگاه مذکــور کــه بــه ارزشــی بالــغ بــر ۲ میلیــارد 
تومــان خریدــاری شــده بــود از آن بیمارســتان جمــع آوری و 
ــب و راه  ــل نص ــر مح ــی د ــان کمپان ــن از هم ــتگاه جایگزی دس

ــد. ــازی ش اند
 

lخرید دوباره!
ــم  ــخ هفت ــر تاری ــاه د ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل ــایت دانش س
شــهریور مــاه خبــری را دــرج کــرد کــه از خریــد دوباره دســتگاهی 
مشــابه همــت دســتگاه معیــوب قبلــی از همــان کمپانــی حکایــت 

داشــت.
شــیرزادیان مدیــر نظــارت و ارزشــیابی تجهیــزات پزشــکی اعــالم 
ــگاه،  ــد دانش ــران ارش ــتمر مدی ــای مس ــری ه ــا پیگی ــرد: »ب ک
ریاســت، معاونــت غذاودــارو، مدیریــت تجهیــزات پزشــکی، ادــاره 
ــت  ــز حمای بازرســی دانشــگاه و مســئولین شــبکه بهداشــت و نی
ــی  ــن شهرســتان، دســتگاه ســی ت ــه ای ــغ نمایند ــی دری ــای ب ه
ــک  ــا ی ــول )ص(   ب ــرت رس ــتان حض ــوب بیمارس ــکن معی اس
ــر زیمنــس  ــی معتب ــرن ۱۶ اســالیس ســاخت کمپان دســتگاه مد

ــد. » ــن گردی ــان جایگزی آلم

lسواالتی که باید به آن پاسخ داد
ــن  ــا چنی ــت: ب ــالمت گف ــت و س ــوزه بهداش ــناس ح ــک کارش ی
ــت وارد  ــه مردــم و دول ــی کــه ب اتفاقــی کــه افتادــه اســت و زیان
ــه  ــد ب ــاه بای ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــده مدیری ش
ــن  ــی را روش ــکار عموم ــد و اف ــخ ده ــان پاس ــواالت کارشناس س

ــد. نمای
شــاهو ســرداری گفــت: اگــر دســتگاه مذکــور کارکردــه بودــه آیــا 
ــه  ــت ک ــی ارزی وزارت بهداش ــه جوی ــای صرف ــات امن ــد هی نبای
ســاالنه دــه هــا دســتگاه ســی تــی اســکن وســایر تجهیــزات بــه 

ارزش میلیــون هــا یــورو خریدــاری مــی نمایــد پاســخ گــوی خرید 
دســتگاه دســت دــوم بجــای دســتگاه نــو باشــد؟

ــزود؟ اگــر مشــکل و دســت دــوم بودــن دســتگاه مذکــور  وی اف
کــه متعلــق بــه کمپانــی زیمنــس اســت توســط ادــاره تجهیــزات 
ــرا  ــده چ ــد ش ــاه تایی ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش پزش
ــرای  ــن موضــوع ب ــد از ای ــوم پزشــکی کرمانشــاه بع دانشــگاه عل
خریــد دســتگاه ام آر آی ۳ تســال و آنژیوگرافــی بایپلین بیمارســتان 
ــرک  ــا ت ــورو ب ــون ی ــر ۳ میلی ــغ ب ــا ارزش بال ــا)ع( ب ــام رض ام
تشــریفات و بدــون انجــام مناقصــه از همــان کمپانــی )زیمنــس( 
نســبت بــه خریــد اقدــام مــی نمایــد. ایــن موضــوع عقــال قابــل 

ــرش نیســت. پذی
ــه  ــه ب ــه دســتگاه کار کرد ــن موضــوع ک ــا ای ــاد:  آی ــه د وی ادام
ــون  ــی بد ــان کمپان ــاره از هم ــده و دوب ــه ش ــل داد ــران تحوی ای
ــی کــه  ــا تــرک تشــریفات خریدــاری کنیــم دــر حال مناقصــه و ب
ــن  ــم چندید ــی کن ــالم م ــناس اع ــک کارش ــوان ی ــه عن ــه ب بند
کمپانــی اروپایــی و آمریکایــی و ژاپنــی دیگــر نیــز میتواننــد چنیــن 
دســتگاهی بــا کیفیــت مشــابه و شــاید باالتــر ارائــه دهنــد پاییــن 
آوردــن شــان بیمارســتان هــای اســتان نیســت؟ دســتگاه هــای 
ــد  ــتان بای ــر اس ــد د ــی از خری ــن حجم ــال چنی ــر قب ــی د نظارت

ــند. ــیار باش هوش
ایــن کارشــناس حــوزه درمــان و ســالمت تصریــح کــرد: درصورت 
ــوم  ــرا دانشــگاه هــای عل ــن دســتگاه چ ــوم بود ــد دســت د تایی
ــکن  ــی اس ــی ت ــتگاه س ــد دس ــه خری ــبت ب ــور نس ــکی کش پزش
زیمنــس از طریــق شــرکت مپنــا کــه شــرکت غیــر تخصصــی دــر 
حــوزه بهداشــت درمــان اســت بــه بهانــه انتقــال تکنولــوژی اقدــام 
ــه انتقــال تکنولــوژی  مــی نماینــد؟ بعیــد اســت کــه ایــن روش ب

منجــر شــود.
ســرداری گفــت: اگــر دســتگاه مذکــور هیــچ مشــکلی نداشــته و 
ــو و ســالم تحویــل دادــه شــده اســت ادــاره  دســتگاه بصــورت ن
تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی کرمانشــاه مشــخص 
نمایــد منظــور از دســتآورد بــزرگ کــه دــر اطالعیــه خــود بــر روی 
ــک  ــی ی ــا جایگزین ــت؟ آی ــت چیس ــه اس ــگاه آورد ــایت دانش س
دســتگاه بــا همــان مدــل قبلــی بــه بزرگتریــن دســتاورد دانشــگاه 

علــوم پزشــکی کرمانشــاه تبدیــل شــده اســت؟
بــه گــزارش مهــر، بدــون تردیــد ایــن مســئله و مــوارد مشــابه آن 
ــد  ــر توافقــات سیاســی ب ــه واردــات از خــارج مبتنــی ب مردــم را ب
بیــن کردــه اســت کــه ضروریســت نســبت بــه ارائــه پاســخ دــر 

جهــت تنویــر افــکار عمومــی اقدــام کــرد.

دستگاه های معیوب آلمانی در وزارت بهداشت/کاله دالل ها از نمد برجام

مسلم معین

ــران اقتصاد ایـ
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بیمـاری  بـه  کشـور  مـرزی  اسـتان های 
مزمـن »جمعیت بـاالی بیکار« دچار شـده 
و راه گریـزی از آن پیدا نمی کنند، جوالن 
متولیـان  بی برنامگـی  بـا  بیـکاری  غـول 
دغدغـه خانواده هـا را بیش ازپیـش جدی 

کـرده اسـت. 

سالهاســت مردــم حــل مشــکل بیــکاری را بــه عنــوان مهمتریــن 
دغدغــه خــود نــه دــر مراکــز آمــار بلکــه دــر عمــل از متولیــان مــی 
خواهنــد، امــا نمــی شــود یــا نمــی شــنوند تــا بــاور کنیــم »آنچــه 

هرگــز بجایــی نرســد فریــاد اســت.
بــا شــروع کار کابینــه دوازدهــم و تأکیدــات رهبــر معظــم انقــالب 
ــن  ــروز مهم تری ــه نظــر می رســد ام ــد و اشــتغال ب ــر حــوزه تولی ب
اولویــت رئیس جمهــور، ســاماندهی بــازار کار اســت. بنــا بــر 
آمارهــای اعالمــی، دولــت دوازدهــم بــا جمعیــت ۶۶ میلیونــی دــر 
ســن کار مواجــه اســت کــه از ایــن میــزان، حدــود ۲۶ میلیــون نفــر 

دــر گــروه شــاغالن یــا بیــکاران قــرار دارنــد.
ــز  ــط مرک ــه توس ــازار کار ک ــات ب ــن اطالع ــاس جدیدتری ــر اس ب
آمــار و اطالعــات راهبردــی وزارت کار منتشــر شــده اســت از کل 
جمعیــت ۶۶ میلیــون و 4۲۱ هــزار نفــری دــر ســن کار، ۲۵ میلیون 
و ۹۲۹ هــزار و ۲۰۳ نفــر دــر زمــره جمعیــت فعــال )گروه شــاغالن 
ــون و ۶۷۰  ــاد، ۲۲ میلی ــن تعد ــه از ای ــد ک ــرار دارن ــکاران( ق ــا بی ی
ــر  ــزار و ۲۱۵ نف ــون و ۲۵۸ ه ــاغل و ۳ میلی ــر ش ــزار و ۹۸۸ نف ه

بیــکار هســتند.
از مجمـوع ۳۱ اسـتان موردبررسـی، تعدـاد ۱۵ اسـتان دـارای نـرخ 
بیـکاری باالتر از متوسـط کشـور یعنـی نـرخ بیـکاری ۱۲.۶ درصد 
و ۱۶ اسـتان نیز دارای نرخ بیکاری کمتر از متوسـط کشـور هستند.
دـر حالـی طـی چند سـال اخیـر سـاالنه حدـود ۹۰۰ هـزار نفـر  به 
جمعیـت متقاضی کار اضافه شـده اسـت کـه این جمعیـت در دهه 
هشـتاد حدود ۶۰۰هـزار نفر بود و ایـن نقطه بحرانی بازار کار کشـور 

بـه لحاظ افزایش سـاالنه متقاضیان شـغل اسـت.
ســید نعمــت ااهلل میرفــالح نصیــری رئیــس مرکــز آمــار و 
ــت:با  ــه اس ــه گفت ــن رابط ــر ای ــی وزارت کار د ــات راهبرد اطالع
ــرخ بیــکاری جمعیــت جــوان کشــور بیــش از  ــه اینکــه ن توجــه ب
۲ برابــر نــرخ بیــکاری کل اســت، بنابرایــن، وضعیــت بیــکاری دــر 

ــارد. ــرار د ــی ق ــه بحران نقط

lروند افزایشی بیکاری در غرب کشور
ــای  ــا ظرفیت ه ــه ب ــران ک ــی ای ــرزی و غرب ــتان های م ــا اس و ام
ــن  ــرخ پایی ــا ن ــتان های ب ــزو اس ــروز ج ــد ام ــرزی بای ــر م کم نظی
بیــکاری باشــند بــه اســتان های بیــکار کشــور تبدیل شــده اند کــه 
ایــن مســئله موجــب شــده هــزاران نفــر از جوانــان ایــن مناطــق به 

ســایر اســتان های کشــور مهاجــرت کننــد.
ــی از  ــر برخ ــی د ــالت اجتماع ــد معض ــان می ده ــی ها نش بررس
ــه  ــر از میانگین هــای کشــوری اســت ک ــز باالت ــن اســتان ها نی ای
طبــق گفتــه کارشناســان بیشــترین علــت آســیب های اجتماعــی 
ــرد. ــود درآمــد نشــات می گی ــکاری و کمب ــن مناطــق از بی دــر ای

دولت هــای گذشــته تعهدــات و برنامه هــای مختلفــی بــرای 
ــی  ــد ول ایجــاد اشــتغال دــر ایــن اســتان ها طراحــی و اجــرا کردن
متأســفانه ایــن اقدامــات جوابگــو نبودــه اســت، دــر دولــت یازدهم 
ــرای  ــتان ب ــه اس ــن س ــف ای ــای مختل ــون از ظرفیت ه ــز تاکن نی

ــت. ــده اس ــی استفاده نش ــتغال به خوب اش
ــر  ــا ۲۰.۲ د ــاه ب ــران، کرمانش ــار ای ــز آم ــار مرک ــن آم ــر آخری د
ــت،  ــه اس ــران قرارگرفت ــتان های ای ــن اس ــول بیکارتری ــر جد صد
بیــکاری کرمانشــاه ۸.۶ درصــد از میانگیــن کشــور باالتــر بودــه و 
ایــن معضــل اقتصادــی دــر شــرایط بحرانــی قــرار دــارد. عبدالرضا 
مصــری رئیــس مجمــع نمایندــگان اســتان کرمانشــاه دراین بــاره 
ــرای  ــژه ب ــه وی ــک برنام ــت ی ــم دول ــار داری ــت: انتظ ــد اس معتق
ــاع  ــکاری را دــارد و دــر زمــان دف ــار بی ــن آم اســتانی کــه باالتری
مقدــس بیشــترین ســختی را بــه لحــاظ هم مــرز بودــن با دشــمن 

کشــیده اســت داشــته باشــد.
اســت؛  مشــابه  هــم  کردســتان  و  ایــالم  دــر  اوضــاع 
ــتانداری  ــی اس ــور اقتصاد ــاون ام ــگری مع ــمت اهلل عس حش
ایــالم دــر ایــن رابطــه اظهــار داشــت: امــروز شــرایط 
بیــکاری به گونــه ای شــده کــه بخــش زیادــی از ایــن 
افــراد را جوانــان تحصیل کردــه و به ویــژه بــا درجــات 

می دهــد. تشــکیل  عالــی  تحصیــالت 
عبدالمحمـد زاهدـی اسـتاندار کردسـتان نیـز معتقد اسـت: بیکاری  
یکـی از دغدغه های اصلی مردم اسـتان اسـت و همه دسـتگاه های 
اجرایـی بایـد بـرای توسـعه اسـتان تـالش کردـه تـا بـا افزایـش 

فرصت هـای شـغلی از میـزان بیکاری اسـتان کاسـته شـود.

lماجرای بیکاری در سومین استان بیکار کشور
ــتان  ــه اس ــد ک ــا کن ــد ادع ــس نمی توان ــر هیچ ک ــال حاض ــر ح د
اردبیــل بــا بحــران بیــکاری روبــرو نیســت، اگــر کســی این چنیــن 
ــه  ــر جامع ــود د ــات موج ــد بی شــک از واقعی ــته باش ــی داش ادعای

بســیار دــور اســت.
ــای  ــروز به ج ــان، ام ــه متولی ــم ب ــاد مرد ــیدن فری ــه نرس چراک
ــر  ــر فک ــا، د ــن خانواده ه ــر بی ــی د ــت، جای ــیده اس ــری رس دیگ
ــان  ــرای فرزند ــی ب ــه حت ــی ک ــران و مادران ــه پد ــر و آه و نال و ذک
ــی  ــرایط فعل ــر ش ــا د ــد، آن ه ــد و آرزو دارن ــزار امی ــان ه بیکارش
بیــکاری را بزرگ تریــن نگرانــی خــود می گوینــد و اســتان اردبیــل 
ــد. ــی می کنن ــتان ها ارزیاب ــایر اس ــر از س ــث محروم ت ــن حی را از ای
ــه  ــن همیش ــاخته وپرداخته ذه ــه و س ــراه نبود ــی بی ــن نگران ای
نگــران پدــر و مادــران دــر قبــال فرزندانشــان نیســت، ایــن نگرانی 
ــای  ــر دوره ه ــتان د ــران اس ــه مدی ــی ک ــا جای ــت ت ــی اس واقع
ــاز  ــون نم ــر تریب ــا د ــل باره ــه اردبی ــژه امام جمع ــف و به وی مختل
ــتان،  ــن اس ــر ای ــکاری د ــران بی ــه بح ــاره ب ــن اش ــه ضم جمع
تأکیــد داشــته کــه بــرای کنتــرل ایــن بحــران بایــد اشــتغال زایی 
به عنــوان اولویــت برنامه هــای دولــت دــر اســتان مطــرح شــود و 

دــر عمــل دیدــه شــود.

lآمارهای متناقض از تعداد بیکاران استان 
از خیلـی سـال  پیـش و بـر اسـاس عملکـرد برخـی این باور شـکل 

گرفتـه کـه اردبیل شـهر ضد آمار اسـت، حـال تصور کنید ایـن آمار 
با بیکاری و اشـتغال زایی مرتبط باشـد، ناگفته پیداسـت کسـب آمار 
دقیـق بایـد انتظـار بیهوده ای باشـد، یـا الاقـل نمی توان آمـاری به 

دسـت آورد کـه دچار تناقض نباشـد.
بنابرایــن ذکــر آمــار دــر ایــن مبحــث دامــن زدــن بــه 
تناقض گویــی اســت. امــا آنچــه واقعــی و فــارغ از تناقــض اســت 
ــه  ــی ک ــت، نگرانی های ــان اس ــا و جوان ــی خانواده ه ــان نگران هم
هرســاله بــا رشــد واقعــی مواجــه بودــه و بــا کمــی تأمــل می توانــد 

ــد. ــک کن ــار درســت کم ــه کشــف آم ب
ضمــن اینکــه نبایــد فرامــوش کرد بــا وجــود تأکیــد مکــرر مدیران 
ــتغال زایی،  ــش اش ــکاری و افزای ــش بی ــزوم کاه ــر ل ــا( ب )دولت ه
ــورت  ــته و به ص ــال گذش ــن س ــر چندی ــتان د ــکاران اس ــار بی آم
متوالــی یــا از ســوی متولیــان اعالم نشــده یــا همــان اعدــاد و ارقام 
متناقــض همیشــگی اعالم شــده کــه تغییــر نیافتــن این آمــار طی 
ــی  ــز و دلیل ــود بحث برانگی ــی خ ــه منف ــت و چ ــه مثب ــال ها چ س

اســت بــر اینکــه نبایــد آن را واقعــی دانســت.
ــه  ــن نکت ــه از ای ــود البت ــای خ ــر تناقض گویی ه ــه د ــن عد ای
ــه ای  ــر زمین ــر ه ــق د ــای دقی ــه آماره ــه ارائ ــد ک ــل بوده ان غاف
الزمــه برنامه ریــزی بــرای رفــع مشــکالت احتمالــی و یــا موجــود 
ــی  ــف بزرگ ــق ضع ــض و غیردقی ــای متناق ــه آماره ــه و ارائ بود
بــرای دســتگاه های اجرایــی محســوب می شــود و بی شــک 
ســبب ایجــاد اختــالل دــر برنامه ریــزی و انجــام درســت وظایــف 

ــت. ــازمانی اس س
ــول  ــا غ ــی ب ــرس از رویاروی ــرش و ت ــم پذی ــان از عد ــا نش این ه
ــم  ــر تاریکــی فروبرده ای ــان د ــه خودم ــی ک ــکاری اســت، غول بی
ــود  ــر نب ــه د ــی ک ــم. غول ــا نهاده ای ــر دل ه ــرس از آن را ب و ت
پهلوانــان غــول کــش داســتان ها )تدبیــر و برنامه هــای تخصصــی 
ــد. ــوالن می ده ــد و ج ــرش می کن ــر روز غ ــران( ه ــی مدی و عمل

دــر ایــن خصــوص برخــی نمایندــگان مردــم اســتان اردبیــل دــر 
ــی از  ــف آمارهای مجلــس شــورای اســالمی طــی اظهــارات مختل
۶۰ هــزار نفــر تــا ۹۰ هــزار نفــر بیــکار را بــرای ایــن اســتان اعــالم 
ــران  ــار ای ــز آم ــار ســاالنه مرک ــر آم ــن د ــر ای ــد. عــالوه ب کرده ان
طــی ســال ۹۵ اســتان اردبیــل بــا دــارا بودــن ۱۶ درصــد بیــکاری 
ــه  ــر رتب ــاری د ــد از اســتان های کرمانشــاه و چهارمحــال بختی بع

رکوداشتغال زایی دراستان های مرزی؛
جوالن غول بیکاری درعصربی برنامگی محمد
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ســوم کشــور قــرار گرفتــه اســت.
ــژه  ــت و به وی ــا جمعی ــه ب ــر مقایس ــه د ــاری ک آم
ــی و به خصــوص کشــاورزی  ــای اقتصاد ظرفیت ه
اســتان دــور از ذهــن بودــه اســت، البتــه دراین بیــن 
برخــی کارشناســان بــه بیــکاری مزمــن دــر بیــن 
ــد  ــاره می کنن ــه اش ــر تحصیل کرد ــان و قش جوان
و ایــن اســتان را دــر ایــن زمینــه نیــز دــارای آمــار 
ــه  ــه دلیــل عدــم ارائ ــد. بااین وجــود ب ــاال می دانن ب
آمــار از مراجــع رســمی هنــوز هیــچ آمــاری را 

ــت. ــی دانس ــوان قطع نمی ت
ــکار و  ــان بی ــارات جوان ــرایطی اظه ــن ش ــر چنی د
نگــران از آیندــه منطقی تــر و مقبول تــر اســت، 
ــزوم  ــکاری؛ از ل ــول بی ــرش غ ــن پذی ــا ضم آن ه
ــرای اشــتغال زایی از ســوی  ــه برنامــه شــفاف ب ارائ

ــد. ــخن می گوین ــتان س ــط اس ــران مرتب مدی
آن هــا توســعه صنعتــی و اقتصادــی، اجــرای 
ــه  ــرمایه گذاری، توج ــی، س ــر تبلیغ ــای غی طرح ه
بــه تولیــد و... را الزمــه رفــع بیــکاری می داننــد امــا 

تأکیددارنــد کــه دــر ایــن خصــوص تاکنــون توفیقاتــی ندیده انــد.

lارتباط بیکاری با ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی
»غالــب درخواســت مردم اردبیل از مســئوالن کشــوری و اســتانی 
بحــث اشــتغال اســت، چنانچه صحــت آن را در ســفرهای روســای 
جمهــور بــه اردبیــل دیده ایــم، همیــن موضــوع حقیقــت و چهــره 

تلــخ بیــکاری را دــر اردبیــل بــه مســئوالن نشــان می دهــد.«
ایــن اظهــارات یــک جــوان تحصیل کردــه بیــکار اردبیلــی اســت، 
ــکالت  ــد، او از مش ــخن می گوی ــا س ــن فرصت ه ــر رفت او از هد
ــر  ــتان د ــر اس ــات بی نظی ــود امکان ــه باوج ــد و اینک ــود می گوی خ
ــد. ــی ســخن بگوی ــن نگران ــد از ای ــرا بای ــف چ ــای مختل زمینه ه

ــن  ــه ای ــد و ب ــاد می دان ــکاران اســتان را زی ــار بی ــن شــهروند آم ای
ــر  ــن اکث ــی بود ــه فصل ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــاره می کن ــه اش نکت
ــز  ــر فصــول پایی ــکاری د ــار بی ــر اســتان بی شــک آم مشــاغل د

ــد. ــش می یاب ــتان افزای و زمس
ــی و  ــای روح ــاد تنش ه ــل ایج ــن عام ــکاری را مهم تری وی بی
ــد  ــه پافشــاری می کن ــن نکت ــر ای ــه دانســته و ب ــر جامع ــی د روان
ــا  ــتقیمی ب ــاط مس ــی ارتب ــی و فرهنگ ــیب های اجتماع ــه آس ک
ــر  ــتغال زایی د ــکاری و اش ــع بی ــرای رف ــد ب ــارد و بای ــکاری د بی

ــود. ــه ش ــی ارائ ــرد نوین ــتان رویک اس
ــای  ــاط رفتاره ــه ارتب ــد ک ــاره می کن ــای کار اش ــوان جوی ــن ج ای
اجتماعــی و فرهنگــی بــا بیــکاری، دــر کنــار جایــگاه اردبیــل بــه 
لحــاظ اقتصادــی به خوبــی دلیــل بــروز برخــی از ناهنجاری هــای 

ــل شــد. ــد از آن غاف ــد و نبای خبرســاز اجتماعــی را بازگــو می کن
ــد جــزو اســتان های محــروم  ــر بحــث اقتصادــی بای ــل را د اردبی
ــتان  ــن اس ــر ای ــد د ــزان درآم ــه می ــیده نیســت ک برشــمرد، پوش
ــا  ــی و ی ــاغل فصل ــارای مش ــهروندان د ــر ش ــه و اکث ــن بود پایی
ناپایدــار هســتند، دــر ایــن شــرایط بیــکاری مزمــن دــر اســتان بــه 

ــد. ــن می زن ــاغل کاذب دام ــترش مش گس
ــر ســفرهای اســتانی  ــه شــده د ــی نامه هــای ارائ ــل محتوای تحلی
به ویــژه دــر دولت هــای قبلــی بــه همیــن نکتــه اشــاره می کنــد، 
ــه  ــوان عمد ــتغال به عن ــی و اش ــاعدت مال ــا مس ــن نامه ه ــر ای د
ــای  ــود کــه خــود گوی درخواســت مردــم اردبیــل مطــرح شــده ب

همــان عوامــل اقتصادــی و شــغلی اســت.
 

lاراده کافــی بــرای حــل معضــل بیــکاری در اردبیــل 
ــود ــده نمی ش دی

کارشناســان اقتصادــی معتقدنــد کــه بــرای افزایــش درآمد ســرانه 
مردــم ایــن اســتان، بایــد اشــتغال زایی و رفــع بیــکاری به عنــوان 
اولویــت مدنظــر قــرار گیــرد و ایــن تنهــا بــا توســعه زیرســاخت ها 
و جــذب ســرمایه گذاری ممکــن خواهــد بــود و دراین بیــن 

ــت. ــخگو نیس ــطحی پاس ــای س برنامه ه
ــه ای  ــه اعتقــاد ایــن افــراد شــرایط فعلــی اســتان اردبیــل به گون ب

ــر  ــی د ــی و واقع ــعه عمل ــه توس ــتیابی ب ــا دس ــد ب ــه بای اســت ک
ــد  ــن تولی ــت معد ــر صنع ــی نظی ــف اقتصاد ــای مختل بخش ه

ــود. ــاد ش ــتان ایج ــر اس ــار د ــتغال پاید ــاورزی و... اش کش
ــس  ــر مجل ــرعین د ــن و س ــر، نمی ــل، نی ــم اردبی ــه مرد نمایند
شــورای اســالمی دــر بحــث بیــکاری به عنــوان معضــل الینحــل 
بــه نکتــه اصلــی اشــاره کــرد: »ارادــه کافــی بــرای حــل معضــل 

ــود«. ــه نمی ش ــل دید ــتان اردبی ــر اس ــکاری د بی
محمــد فیضــی برگــزاری جلســات نمایشــی و تکلیفــی که امــروزه 
دــر دســتگاه های دولتــی مرســوم اســت، را راه حــل رفــع معضــل 
بیــکاری نمی دانــد و درعین حــال بــر اصــالح زیرســاخت ها 
ــد  ــی تأکی ــای کاربرد ــا برنامه ه ــغلی ب ــای ش ــاد فرصت ه و ایج

ــارد. د
وی بــه اجــرای ایــن برنامه هــا به صــورت بومــی و محلــی تأکیــد 
ــی  ــس فرصت های ــت و مجل ــه دول ــود ک ــآور می ش ــد و یاد می کن
بــرای اشــتغال زایی فراهــم ســاخته اند کــه ضــروری اســت 
کارگــروه اشــتغال و مســئوالن اســتانی بــرای اســتفاده از آن 

ــند. ــته باش ــه ای داش برنام
نمایندـه مردـم اردبیل در مجلس حل مشـکل بیکاری با اسـتخدام 
دولتـی را به هیچ عنـوان راهـکار حل موضوع ندانسـت و متذکر شـد 
کـه اسـتخدام دولتی دـر کل دنیا مفهوم نداشـته و حتی اسـتراتژی 

روز تعدیـل نیروی انسـانی در بخش دولتی اسـت.

lصادرات نیروی کار؛ راهکاری برای کاهش بیکاری
وی دــر ایــن تفکــر توجــه و حمایــت از بخــش خصوصــی را مــورد 
تأکیــد قــرار دــاد و بــا اشــاره بــه ضــرورت اصــالح نگــرش حمایت 
ــردرگم  ــود و س ــاری موج ــی اد ــی، از بروکراس ــش خصوص از بخ

ــرد. ــاد ک ــتگاه ها انتق ــر دس ــرمایه گذاران د ــن س کرد
فیضــی درعین حــال از صادــرات نیــروی کار ســخن گفــت، 
موضوعــی کــه به تازگــی دــر اســتان اردبیــل بــاب شــده و اکنــون 
ــه  ــه قرارگرفت ــان موردتوج ــن کارجوی ــر بی به صــورت گســترده د
اســت. چراکــه وقتــی ایــن اســتان ظرفیــت اشــتغال بــرای نیــروی 
ــه  ــل اولی ــک راه ح ــروی کار بی ش ــرات نی ــارد صاد ــود را ند کار خ

بایــد باشــد.
ــع  ــه موضــوع صادــرات مناب ــا اشــاره ب ــل ب نمایندــه مردــم اردبی
ــکاری  ــش بی ــتغال زایی و کاه ــف اش ــا هد ــتان ب ــر اس ــانی د انس
ــل  ــتان اردبی ــن اس ــرزی بود ــه م ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری

می تــوان ایــن طــرح را پیادــه کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بایــد بــا اعــزام نیروهــای 
ــی  ــه کشــورهای همســایه عمل ــی ب ــی و عملیات ــه فن آموزش دید
شــود، تأکیــد کــرد کــه بایــد بــرای کاهــش بیــکاری دــر منطقــه 
کــه اکنــون بــه بیمــاری مزمــن دچــار شــده از تمامــی ظرفیت هــا 

ــرد. ــتفاده ک اس
ــه کشــورهای  ــروی کار ب ــزام نی ــرح اع ــه ط ــرد ک ــد ک ــد تأکی بای
ــارای  ــتان های د ــی اس ــوی برخ ــه از س ــت ک ــال ها اس ــر س دیگ

ــه  ــود، و البت ــری می ش ــکاری پیگی ــاالی بی ــار ب آم
ــز  ــی نی ــتاوردهای خوب ــه دس ــود ک ــه می ش گفت

ــته اســت. داش
»کاریابــی بین المللــی بــرای صادــرات نیــروی کار 

نداریــم«
ولــی طــرح اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور 
بــه دلیــل نبــود کاریابــی بین المللــی هنــوز 
ــه  ــرا درنیامد ــه اج ــه مرحل ــل ب ــتان اردبی ــر اس د
ــال اســتان  ــه یکــی از کاریابی هــای فع اســت، البت
ــرای اعــزام نیــروی کار منتشــر  به تازگــی آگهــی ب
کردــه کــه بــا اســتقبال گســترده بیــکاران مواجــه 

ــت. ــده اس ش
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
ــه  ــد ک ــاره می کن ــوص اش ــن خص ــر ای ــل د اردبی
دــر خــود اســتان اردبیــل کاریابــی بین المللــی کــه 
نســبت بــه اعــزام نیــروی کار بــه خــارج از کشــور 

ــم. ــد، نداری اقدــام کنن
قاســم رحیمــی دــر مــورد انتشــار آگهــی از ســوی 
ــی از  ــا یک ــی ب ــن کاریاب ــه ای ــرد ک ــد ک ــا تأکی ــی از کاریابی ه یک
ــزام از  ــته و اع ــه داش ــران تفاهم نام ــی ته ــای بین الملل کاریابی ه

ــرد. ــورت می گی ــا ص ــق آن ه طری
ــارج  ــه خ ــروی کار ب ــزام نی ــورد اع ــر م ــفافی د ــر ش وی اظهارنظ
از کشــور ارائــه ندــاد و درعین حــال از اجــرای طرح هــای 

اشــتغال زایی دیگــر مثــل »طــرح کارورزی« خبــر دــاد.
بــه گفتــه مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان ایــن طرح 
بــا هدــف اشــتغال فارغ التحصیــالن دانشــگاهی فاقــد شــغل دــر 
حــال اجــرا بودــه و دــر اردبیــل بــا اســتقبال جویندــگان کار مواجه 

شــده اســت.
ــکار  ــزار بی ــش از ۱۰ ه ــام بی ــتقبال و ثبت ن ــی از اس ــر حال وی د
ــهمیه  ــه س ــاد ک ــر د ــری خب ــامانه سراس ــر س ــه د تحصیل کرد
اســتان اردبیــل بــرای طــرح کارورزی ســه هــزار و ۵۰۰ نفــر اســت 
ــر  ــژه د ــتان به وی ــر اس ــکاری د ــم بی ــوج عظی ــان از م ــن نش و ای

ــت. ــه اس ــان تحصیل کرد ــش جوان بخ
ــط  ــر محی ــوزی د ــرح کارورزی مهارت آم ــی ط ــه رحیم ــه گفت ب
کار بودــه و دانش آموختگانــی کــه کمتــر از پنــج ســال از 
ــور  ــد به منظ ــت می توانن ــده اس ــا سپری ش ــی آن ه فارغ التحصیل
ــد. ــی کنن ــرح نام نویس ــن ط ــر ای ــغلی د ــای ش ــن فرصت ه یافت

وی دــر حالــی اجــرای ایــن طــرح را دــر راســتای تحقــق 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و بــا هدــف رفــع مشــکل 
ــرد،  ــوش ک ــه را فرام ــن جمل ــد ای ــه نبای ــد ک ــکاری می دان بی
ــی  ــال از فارغ التحصیل ــج س ــر از پن ــه کمت ــی ک »دانش آموختگان
یافتــن  به منظــور  می تواننــد  اســت  شــده  ســپری  آن هــا 

فرصت هــای شــغلی دــر ایــن طــرح نام نویســی کننــد.

lبرای کشتن غول بیکاری پهلوان نداریم
و البتــه بایــد تأکیــد کــرد کــه بیشــتر مدیــران اجرایــی دــر بدنــه 
دولــت بــر ایــن باورنــد کــه دولــت متولــی ایجــاد اشــتغال نیســت 
ــده اســت،  ــع پیشــرفته منسوخ ش ــر جوام ــروزه د ــر ام ــن تفک و ای
ــرایط الزم  ــاد ش ــازی و ایج ــزوم بسترس ــر ل ــا ب ــراد ام ــن اف همی
بــرای حضــور ســرمایه گذار، تضمیــن ســود ســرمایه گذاری، جلــب 
ــوی  ــا و... از س ــارکت بانک ه ــی، مش ــش خصوص ــارکت بخ مش

ــاور دارنــد. دولــت دــر بحــث اشــتغال ب
امــا نکتــه اینجاســت کــه حتــی اگــر بــاور همیــن عدــه را بپذیریــم 
ایــن ســؤال دــر ذهــن مــا شــکل می گیــرد کــه مدیــران اســتان تا 
چه حــد دــر زمینــه بسترســازی کــه مــورد تأکید خودشــان اســت، 

ــد. ــق بوده ان موف
پاسـخ سـخت نیسـت و برای سـنجش موفقیـت مدیـران در بحث 
بسترسـازی نبایـد راه دـوری رفـت، چراکـه اگـر همـان آمارهـای 
متناقـض مربـوط بـه بیـکاری را نیـز مـالک قـرار دهیم بـه نتیجه 
سـاده می رسـیم و آن وقـت بایـد زیـر لـب زمزمـه کنیـم کـه برای 

کشـتن غـول بیـکاری پهلـوان داسـتانمان را هنـوز نداریم.

ــران اقتصاد ایـ
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 بارشــهای رگبــاری روزهــای اخیــر در 
ــه  ــدید ب ــارت ش ــب خس ــوج موج یاس
زنبــور داران شــده و درخواســت کمک 
آنهــا از نهادهــای متولــی پاســخی در پــی نداشــته اســت. 

بــارش هــای ســیل آســا دــر کهگیلویــه و بویراحمــد خســارت 
هــای مختلفــی دــر چنــد روز گذشــته بــه بــار آوردــه اســت.

بــه گفتــه کشــاورزان گرفتــار دــر ایــن ســیالب هــا، 
درخواســت هــای کمــک برخــی ســیل زدــگان دــر منطقــه 
ــد  ــتان بویراحم ــر شهرس ــاب و... د ــیب مد ــردره، س ــد س بی
ــری  ــی پیگی ــد و حت ــه رو نش ــبی روب ــخ مناس ــا پاس ــز  ب نی
ــه جایــی  ــرای بازگشــایی مســیر ارتباطــی راه ب هــای آنهــا ب
نبــرد، تــا اینکــه روز گذشــته دســتگاه هــای راهدــاری بــرای 
بازگشــایی مســیرهای مســدود، راهــی مناطــق دچــار حادثــه 

ــدند. ش
تخریب صدهـا درخت، نابودی صدها کندوی عسـل و خسـارتی 
به لـوازم، چادرهـا و خودروهـای این افـراد از جمله آسـیب های 

ایـن بارش هـا تنها در منطقه بیدسـردره اسـت.
خسـارت دیدـگان چنـد منطقـه بـا تجمـع مقابـل سـاختمان 
اسـتانداری خواسـتار پیگیری مشـکالت توسـط متولیان شـدند.
دــر تمــام نقــاط اســتان خســارت هایــی بــه تاسیســات، منابــع و 

بخــش هــای مختلــف کشــاورزی وارد شــده اســت.
 

lبازگشایی جاده های خسارت دیده از سیل
کرامـت فـرج زادـه معـاون عمرانـی فرماندـار دـر ایـن زمینه به 
خبرنگاران گفت: دسـتگاه هـای راهداری، حمـل و نقل جاده ای 

و امـور عشـایر از مناطق خسـارت دیدـه بازدید کردـه اند.
ــن  ــش زمی ــه ران ــک نقط ــر ی ــت: د ــان داش ــه بی ــرج زاد ف
داشــته ایــم کــه بخشــی از جادــه بودــه اســت و ماشــین آالت 
ــرای بازگشــایی مســیر  ســنگین راهدــاری دــر حــال تــالش ب
بودنــد و اقدامــات الزم انجــام شــده اســت. وی افــزود:  عملیات 

ــه طــور کامــل انجــام مــی شــود. بازگشــایی محورهــا ب
فــرج زادــه اظهــار داشــت: باغــات، مــزارع و زنبوردــاران 
خســارت دیدــه توســط دســتگاه متولــی بــرآورد خســارت مــی 
شــود. طبــق ســوابق خســارت بــه صــورت مســتقیم پرداخــت 
ــارد  ــه د ــا بیم ــوالت آنه ــه محص ــانی ک ــود و کس ــی ش نم

ــوند. ــی ش ــارت م ــت خس ــمول پرداخ مش
 

lخســارت 10میلیــارد تومانــی ســیل و طوفــان به 
ــه و بویراحمد کهگیلوی

مدیــرکل بحــران اســتانداری نیــز خبــر از پیــش بینــی خســارت 
۱۰ میلیــارد تومانــی ســیل و تندبادهــای اخیــر دــر اســتان  و در 

حــوزه هــای زیرســاختی و کشــاورزی مــی دهــد.
ــر  ــه د ــارت وارد ــزان خس ــت: می ــم گف ــی مقد ــی وفای عل
دســت بررســی اســت و دــر اولیــن فرصــت و تکمیــل 
ــری  ــرای پیگی ــات الزم ب ــارات،  اقدام ــی خس ــزارش نهای گ

ــد. ــد ش ــام خواه انج
ــه  ــه کرد ــود را بیم ــول خ ــه محص ــاورزانی ک ــزود: کش وی اف

ــود. ــی ش ــت م ــه پرداخ ــط بیم ــا توس ــارت آنه ــد، خس بودن
ــه بخــش  ــی را ب ــد روز گذشــته خســارت های ــارش هــای چن ب
ــرآورد خســارات و  ــه ب ــرد ک ــر اســتان وارد ک ــف د هــای مختل
رفــع مشــکالت دــر حــال انجــام اســت، امــا ســوالی کــه دــر 
ایــن میــان پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه کشــاورزان مــا چــه 
ــج  ــا تروی ــد و آی ــه ان ــه ســمت بیمــه محصــوالت رفت ــازه ب اند
ــب  ــد مناس ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــر اس ــه د ــگ بیم فرهن

ــه اســت. بود

پژمان امیدی

کام زنبورداران یاسوجی تلخ شد/ درخواست ها بی پاسخ ماند
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گرچـه صـادرات می توانـد یـک معاملـه 
دو سـر سـود برای جامعه مبـدأ و مقصد 
باشـد، قزویـن بـا تمـام ظرفیت هایی که 
در ایـن زمینـه دارد، بـه دلیل مشـکالت 
موجود در مسـیر این فرآینـد، در زمینه 

صـادرات عقب اسـت. 

ــه، چــرخ  ــه ای اســت؛ چ ــر جامع ــن مســائل ه اقتصــاد از مهم تری
زندگــی مردــم بــا آن می چرخــد و الزمــه تأمیــن نیازهــای اولیــه 
ــا اشــتغال و تولیــد اســت  مردــم اســت. خــود ایــن اقتصــاد امــا ب
کــه تقویــت می شــود و فرآیندهایــی ماننــد صادــرات، آن را پویایــی 

می بخشــد.
ــوت و  ــاط ق ــر نق ــه د ــت ک ــر اس ــی موفق ت ــه زمان ــک جامع ی
ــع  ــود، جوام ــای خ ــای اعض ــن نیازه ــن تأمی ــش ضم ظرفیت های
ــز از  ــود نی ــا خ ــد ت ــد کن ــا بهره من ــن ظرفیت ه ــم از ای ــر را ه دیگ

ــد. ــی دســت یاب ــه منافع رهگــذر آن ب
دــر واقــع، صادــرات می توانــد یــک معاملــه دــو ســر ســود باشــد. 
اســتان مــا، قزویــن بــا ایــن احــوال و بــا وجــود تمــام ظرفیت هایی 
کــه بــرای صادــرات محصــوالت خــود بــه اســتان ها و کشــورهای 
ــه  ــب افتاد ــرات عق ــه صاد ــر زمین ــت د ــارد، سال هاس ــر د دیگ

اســت و بایــد بــرای آن فکــری شــود.
اینــک مدیــران اســتان، آن را از راه هــای جدــی توســعه و سیاســت 
مهــم خــود بــرای بهبــود اوضــاع اقتصادــی قزویــن می داننــد؛ امــا 
ــرای آن  ــن سیاســت و بســترهای الزم ب ــق ای ــد و چــون تحق چن

یــک ســئوال جدــی اســت کــه بایــد پاســخ دادــه شــود.

ــادرات از  ــارد دالر ص ــک میلی ــرای ی ــذاری ب lهدفگ
ــن قزوی

منوچهــر حبیبــی، معــاون امــور اقتصادــی اســتاندار قزوین دــر این 
ــرات از  ــالر صاد ــارد د ــک میلی ــرای ی ــال ب ــد: امس ــاره می گوی ب
اســتان برنامه ریــزی شــده و صادــرات قزویــن دــر ســه مــاه اخیــر 

رشــد داشــته اســت.
ــی و  ــات فن ــاز و خدم ــاخت و س ــاورزی، س ــت، کش ــی صنع حبیب
ــرات  ــق صاد ــرای رون ــده ب ــن ش ــای تعیی ــی را از محوره مهندس
برمی شــمارد و بیــان می کنــد: بیشــتر صادــرات اســتان مربــوط بــه 
بخــش صنعــت اســت و بایــد کشــاورزی و گردشــگری نیــز تقویت 
شــود؛ چــرا کــه ظرفیــت آن بــه طــور قابــل توجهــی دــر قزویــن 

وجــود دــارد
ــن  ــی قزوی ــوالت صادرات ــد محص ــای جدی ــر را از بازاره وی قط
ــاری  ــال ج ــر س ــع د ــور قط ــه ط ــد: ب ــح می کن ــوان و تصری عن

ــد  ــاورزی رش ــوزه کش ــه ح ــتان از جمل ــای اس ــام بخش ه ــر تم د
ــد. ــاق می افت ــرات اتف صاد

lمشکالت صادرات
بــا ایــن حــال صادرکنندــگان اســتان قزویــن بروکراســی ادــاری را 
از موانــع صادــرات می داننــد و معتقدنــد؛ بــا وجــود ارادــه متولیــان 
ــش  ــع افزای ــی مان ــن بروکراس ــود ای ــطح کالن، وج ــر س ــور د ام

ــود. ــرات می ش صاد
ــخگو  ــب، پاس ــورهای رقی ــر کش ــزد د ــن کارم ــن بود ــان پایی آن
ــی و  ــهیالت مکف ــدن تس ــت نش ــی و پرداخ ــن روال بانک نبود
ــت  ــرای دریاف ــه ب ــو ماه ــا د ــک ت ــی ی ــان طوالن ــن زم همچنی
مجــوز را از مشــکالت خــود بــرای صادــرات کاالی تولیدــی ذکــر 

می کننــد.
ماشــاءاللهی از صادرکنندــگان اســتان می گویــد: صادــرات موضوع 
پیچیدــه ای اســت کــه امــروز تمــام دنیــا نــگاه جدی بــه آن دــارد و 
دــر کشــور مــا هــم بــا توجــه بــه محوریــت صادــرات دــر اقتصــاد 

ــی دانســت. ــای مل ــوان آن را از دغدغه ه ــی، می ت مقاومت
ــا  ــد؛ ام ــن موضــوع، توجــه و تســهیل را می طلب ــد: ای وی می افزای
ــف  ــر بخش هــای مختل ــن حــال، صادرکنندــگان اســتان د ــا ای ب
ــا  ــه ی ــا تشــکیل کمیت ــه رو هســتند و ب ــا مشــکالت زیادــی روب ب
مجموعــه ای کــه بتوانــد بــه شــکل تخصصــی بــه حــل مســائل 
ــان حــل  صادرکنندــگان بپردــازد، بخــش زیادــی از مشــکالت آن

می شــود.
ــن صادرکنندــه ادامــه می دهــد: بســیاری از دســتورالعمل هایی  ای
کــه بــه صادرکنندــگان دادــه می شــود، کشــوری اســت و بســتر 

ــر اســتان فراهــم نمی شــود. اجــرای آن د
ــد کاالی  ــر بای ــوی دیگ ــد: از س ــان می کن ــاءاللهی خاطرنش ماش
ــه  ــه ب ــا توج ــر باشــد و ب ــا کشــورهای دیگ ــت ب ــر رقاب ــی د ایران
شــرایط مناســبی کــه دــر کشــورهای دیگــر بــرای صادرکنندگان 
فراهــم می شــود، تســهیل صادــرات دــر ایــران هــم می توانــد دــر 
شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور تــا حــد زیادــی 

ــد. ــه باش کمک کنند
ــتان  ــگان اس ــه صادرکنند ــان اینک ــا بی وی ب
مســائل لجســتیک و حمــل کاال مشــکلی 
صادرکنندــگان  می کنــد:  اضافــه  ندــارد، 
بــه  ناچــار  تســهیالت  دریافــت  بــرای 
مراجعــه بــه یــک بانــک خــاص هســتند؛ امــا 
چارچوب هــای بانکــی موجــود نیــز بــرای 
رقابــت دــر ســطح جهانــی کفایــت نمی کنــد.

lانجمــن صادرکننــدگان؛ گامــی 
ــادرات ــکل ص ــل مش ــرای ح ب

علی اکبــر کبیــری، معــاون بازرگانــی و توســعه 

تجــارت ســازمان صنعــت، معدــن و تجــارت قزویــن نبــود تشــکل 
ویــژه بــرای ســاماندهی صادرکنندــگان را از مشــکالت ایــن 
ــاه  ــکل، م ــن مش ــل ای ــرای ح ــد: ب ــان می کن ــوان و بی ــوزه عن ح
رمضــان امســال تشــکیل اتحادیــه بــه تصویــب رســید و انتخابات 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــه زود ــره آن ب هیئت مدی
کبیــری بــا بیــان اینکــه 4۰ درصــد صادــرات کشــور از 
گمــرکات صــورت می گیــرد، اضافــه می کنــد: دســتگاه های 
خدمات رســان مربوطــه نظیــر گمــرک و ســازمان صنعــت، معدــن 
و تجــارت بایــد دــر کوتاه تریــن زمــان ممکــن کار انجــام دهنــد و 

ــد. ــهیل کنن ــرات را تس صاد
ــه، مشــکالت  ــد: برخــی واحدهــای تولیدکنند ــح می کن وی تصری
خــاص ناشــی از ســوء مدیریــت دارنــد؛ امــا از ســوی دیگــر برخــی 
واحدهــا هــم بــا وجــود تازه تأســیس بودــن، دــر صادــرات بســیار 

ــد. ــق بوده ان موف
ــن و  ــت، معد ــازمان صنع ــارت س ــعه تج ــی و توس ــاون بازرگان مع
تجــارت خاطرنشــان می کنــد: رویکــرد مــا صادرات محــور کردــن 
تولیــد اســت؛ چــرا کــه ســبب پویایــی و ارتقــای گردــش اقتصادی 

ــود. ــاال می ش ب
ــون ۳۷۵  ــاری تاکن ــال ج ــای س ــد: از ابتد ــه می ده ــری ادام کبی
واحــد متقاضــی تســهیالت دــر ســامانه بهین یــاب ثبت نــام 
کرده انــد، ۲۵۷ مــورد از ســوی بانک هــا تاییــد شــده اند و ۹۸ 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــد از واحده ــورد بازدی م
ــکالت  ــل مش ــی و ح ــتای بررس ــر راس ــد: د ــح می کن وی تصری
واحدهــای تولیدــی و صنعتــی اســتان، ســتاد رفــع موانــع تولیــد و 
ــار دــر هفتــه تشــکیل جلســه می دهــد و  توســعه صادــرات دــو ب
هم اکنــون اســتان قزویــن رتبــه نخســت را دــر ســامانه بهین یــاب 

بــه خــود اختصــاص دادــه اســت.
ــن و  ــت، معد ــازمان صنع ــارت س ــعه تج ــی و توس ــاون بازرگان مع
ــی از  ــه تعداد ــک ب ــته بان ــال گذش ــد: س ــه می کن ــارت اضاف تج
واحدهــا تســهیالت ارزان قیمــت بــا ۱۱ درصــد بهــره پرداخــت کرد 
و شــهریورماه دــو نمایشــگاه خارجــی بــرای صادرکنندگان اســتان 
برگــزار می شــود کــه دــر یکــی از آن هــا هشــت واحــد کشــاورزی 

قزویــن دــر بخــش کشــمش غرفــه خواهنــد داشــت.
ــه  ــه و صادرکنند ــه تولیدکنند ــی ک ــزارش؛ زمان ــن گ ــه ای ــر پای ب
ــر از آن،  ــک گام پیش ت ــی ی ــد و حت ــرار نگیرن ــت ق ــورد حمای م
ــن  ــق ای ــاز تحق ــوان پیش نی ــه عن ــرات ب از تســهیل شــرایط صاد
ــرای  ــرات ب ــع صاد ــوان از مناف ــوند، نمی ت ــد نش ــد بهره من فرآین

ــت. ــود جس ــق آن س ــتان و رون ــکالت اس ــل مش ح
ــات  ــرات آن اســت کــه تولید ــر صاد ــق د ــن شــرط توفی ــر ای بناب
ــتی و  ــع دس ــت، صنای ــاورزی، صنع ــای کش ــر بخش ه ــتان د اس
ــا از  ــتان م ــگان اس ــد و صادرکنند ــور باش ــر آن صادرات مح نظای
تســهیالتی ماننــد صادرکنندــگان اســتان ها و کشــورهای رقیــب 

ــار شــوند. برخورد

 میترا بهرامی

ــران اقتصاد ایـ

معامله دو سر سود قزوین 
در پیچ و خم مشکالت
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پنجمین جشنواره انگور ارومیه

لباس زنان ایل بختیاری 

گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول یــک  مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرنــگاران خبرگــزاری 
منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده بــوده کــه دســت بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار اســت امــا نــگاه مــا در ایــن 
ــه بــوده و اینکــه در  ــه نگاهــی هنرمندان آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل ب

همیــن فرصــت کوتــاه چنــد صفحــه نــگاه شــما بــه اقلیــم ایــران بچرخــد.

تصویـر ایران
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بازسازی واقعه غدیر خم در 
شهرستان درمیان 

مراسم عمامه گذاری طالب حوزه 
علمیه امام خمینی )ره( گرگان
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آئین منبرگردانی در میناب
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راهپیمایی مردم همدان در محکومیت 
جنایات علیه مسلمانان میانمار

نخستین نماز جمعه بیرجند با حضور 
حجت االسالم سّید علیرضا عبادی
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مراسم عمامه گذاری طالب 
حوزه علمیه امام رضا )ع(
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کنسرت شهرام ناظری و 
حافظ ناظری در اصفهان

یازدهمین جشنواره فرهنگ اقوام

بازدید وزیر راه و شهرسازی از آغاز 
عملیات اجرایی فاز اول آزاد راه  مشهد
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برگزاری جشنواره بین المللی 
بازی های بومی محلی در مریوان

آتش سوزی مرکز غیرمجاز 
ضایعات و کاغذ در قم 
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خسارت های سیل در لنگرود 
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مراسم تشییع پیکر مطهر 
فهمیده آذربایجان در تبریز 

فاجعه زیست محیطی در تاالب شادگان

آیین غبارروبی و عطرافشانی 
امامزاده سید ابراهیم)ع( زنجان
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بهره برداری از فاز نخست 
ارتقای کیفیت آب جنوب 

امحا ده ها تن کاالی قاچاق در اصفهان

آئین اختتامیه دوازدهمین 
جشنواره ملی آش ایرانی
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