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بی پولی ارگ بم را فتح کرد

اوج محرومیت زیر گوش پایتخت

آب پایتخت انرژی کشور خوردن ندارد

اولین غربی هایی که حافظ را شناختند

خلیج تا ابد فارس...

در این شماره می خوانید: 
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ــای طبــس را  ــه ای ســهمگین شــهر سرســبز و زیب ــن روزی زلزل 39ســال پیــش در چنی
در کفنــی ســیاه پوشــاند کــه ایــن زلزلــه بــا بیــش از 18 هــزار کشــته بزرگتریــن زلزلــه 

تاریــخ ایــران نــام گرفــت.

ــب  ــه عق ــد. ب ــی کن ــارس م ــار پ ــمگین و بیم ــگی خش ــت، س ــی از امنی ــچ حفاظ بی هی
برمی گــردم. شــاید شــهر نباشــد اینجــا. شــاید گوشــه جدامانــده ای از برهوتــی 
ــوان مگــر  ــه ای را می ترســاند . می ت ــه هــر غریب ــی خان ــادور خال بی مســکن اســت. دورت

ــن!؟ ــای روش ــد روزه ــه امی ــرد ب ــزرگ ک ــی ب ــار کودک ــته و ه ــگی خس ــا س ب

ــدم  ــت ع ــه عل ــا ب ــت، ام ــده اس ــدا درآم ــه ص ــران آب ب ــا بح ــی ی ــر کم آب ــگ خط زن
اطالع رســانی صحیــح هنــوز جــدی گرفتــه نشــده و همیــن بی توجهــی در فصــل زراعــت 
ــرده  ــاد ک ــت ایج ــت و پایین دس ــتاهای باالدس ــی روس ــن اهال ــیاری را بی ــای بس تنش ه

ــت. اس

ــد، کار زمــان نمــی  ــد، در کــوره هــای آجرپــزی کار مــی کنن ــاد دارن ــه ی ــی کــه ب از زمان
شناســد بــه خصــوص تابســتان اوج گرمــا و ســاخت و ســازهای ســاختمانی هــم زمــان مــی 
شــود و آن هــا مجبورنــد در برابــر شــالق هــای ســوزان خورشــید، بادهــای داغ و گرمــای 

غیــر قابــل وصــف تابســتان تهــران، کار کننــد.

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

»سیرکان« تنها شهر بدون آب در ایران/ اینجا تشنگی بیداد می کند
ــران  ــهر ای ــرقی ترین ش ــیرکان« ش »س
ــه  ــی آب، ب ــود لوله کش ــا وج ــت و ب اس
دلیــل بی تدبیــری مســئوالن ســال ها 
اســت کــه با مشــکل کمبــود آب دســت 

و پنجــه نــرم مــی کنــد.
موضــوع کــم آبــی و بــی آبــی در جهــان 
و حتــی در ایــران موضــوع جدیــدی 
ــروز  ــب ب ــود آب موج ــه کمب ــت ک ــا اس ــال ه ــت و س نیس
مشــکالتی در نقــاط مختلــف کشــور شــده اســت کــه البتــه 

ــی دارد. ــق کارشناس ــی و تحقی ــه بررس ــاز ب نی

ــام	 ــه	ن ــهری	ب ــتان	ش ــتان	و	بلوچس ــتان	سیس ــا	در	اس ام
»ســیرکان«	وجــود	دارد	کــه	بــا	وجــود	اینکــه	لوله	کشــی	آب	
هــم	دارد	امــا	همیشــه	بــی	آب	اســت	و	ســال	هــا	اســت	کــه	
مــردم	آن	بــا	مشــکل	کمبــود	آب	آشــامیدنی	مواجه	هســتند.
ــن	شــهر	اســتان	 ــوان	شــرقی	تری ــه	عن شــهر	»ســیرکان«	ب
سیســتان	و	بلوچســتان	و	ایــران	و	مرکــز	بخــش	»بم	پشــت«	
در	فاصلــه	۹۵	کیلومتــری	شــهر	ســراوان	قــرار	دارد	این	شــهر	
دارای	جمعیتــی	۳	هــزار	نفــره	اســت	کــه	از	ســال	۸۰	تبدیــل	

بــه	شــهر	شــده	اســت.
ــوان	 ــت	عن ــی	تح ــد	خاک ــک	بن ــته	ی ــای	گذش ــال	ه در	س
»ســد	ســیرکان«	وظیفــه	تامیــن	آب	ایــن	شــهر	را	برعهــده	
داشــته	اســت	امــا	از	مهــر	مــاه	ســال	۹۴	بــا	توجــه	به	خشــک	
ــهر	 ــن	ش ــردم	ای ــکالت	م ــد	مش ــن	س ــت	ای ــدن	آب	پش ش

ــر	شــده	اســت. چنــد	براب
حـاال	مـردم	این	شـهر	بـا	وجود	لولـه	کشـی	آب	در	هـر	۳	یا	۴	
روز	بـه	لطـف	انتقـال	آب	بـا	تانکر	فقط	یـک	سـاعت	آب	دارند	
آن	هـم	اگـر	تانکرها	به	موقع	برسـند	و	آب	در	مخـزن	ها	خالی	

شود.
نکتــه	عجیــب	تــر	بــا	وجــود	ایــن	همــه	مشــکل	بــی	تفاوتــی	
ــن	بحــران	 ــه	ای مســئوالن	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	ب
ــک	 ــه	ی ــع	ب ــوع	در	واق ــن	موض ــا	ای ــن	روزه ــرا	ای ــت	زی اس
موضــوع		بحرانــی	در	ایــن	منطقــه	تبدیــل	شــده	اســت	امــا	
ــدام	عملــی	از	ســوی	مســئوالن	انجــام	نمــی	 ــه	اق هیــچ	گون

ــود. ش
ایــن	روزهــا	مــردم	ایــن	منطقــه	در	هــر	گوشــه	ای	از	شــهر	به	
دنبــال	جرعــه	ای	آب	مــی	گردنــد	و	کوچــک	و	بزرگشــان	بــا	
ظرفــی	در	دســت	در	چالــه	هــا	و	چــاه	هــای	غیربهداشــتی	به	

دنبــال	آب	هســتند.
مــردم	ایــن	منطقــه	آرزویشــان	ایــن	اســت	کــه	شــاید	بــاران	

ــره	 ــود	ذخی ــرای	خ ــداری	را	ب ــد	از	آن	مق ــا	بتوانن ــارد	ت بب
کننــد	امــا	متاســفانه	بــا	توجــه	بــه	اقلیــم	خشــک	منطقــه	و	
همینطــور	نبــودن	ســفره	هــای	آب	زیرزمینــی	راهــی	بــرای	

ــدارد. ــود	ن ــن	آب	وج تامی
البتــه	مــردم	ایــن	شــهر	در	حالــی	بــا	ایــن	شــرایط	دســت	و	
پنجــه	نــرم	مــی	کننــد	کــه	فاصلــه	ســد	»ماشــکید«	تــا	ایــن	
ــر	طبــق	گــزارش	وزارت	 شــهر	فقــط	۶۵	کیلومتــر	اســت	و	ب
نیــرو	ســد	»ماشــکید«	جــز	ســدهایی	اســت	کــه	تقریبــا	در	

ــرار	دارد. ــری	ق ــوب	آبگی ــت	مطل وضعی
از	همیــن	رو	محمــد	درازهــی	یکــی	از	شــهروندان	ســیرکانی	،	
اظهــار	داشــت:	مــا	واقعــا	انتظــار	زیــادی	از	مســئولین	نداریــم	
همیــن	کــه	چنــد	تانکــر	بــرای	حمــل	آب	بــه	ایــن	منطقــه	

ــی	اســت. ــه	شــود	کاف در	نظــر	گرفت
ــا	 ــن	روزه ــن	موضــوع	ای ــه	ای ــه	اینک ــا	توجــه	ب ــزود:	ب وی	اف
ــه	 ــا	اداره	ای	ب ــرد	ی ــچ	ف ــا	هی ــی	شــده	اســت	ام ــا	بحران واقع
ســراغ	مــا	نیامــده	و	حتــی	جلســه	ای	هــم	بــرای	اینکــه	مــا	را	

ــد. ــزار	نکــرده	ان ــد	برگ دلخــوش	کنن
ادامــه	داد:	ظاهــرا	مســئوالن	اســتان	سیســتان	و	 وی	
ــد	و	مــا	فقــط	در	زمــان	 بلوچســتان	مــا	را	فرامــوش	کــرده	ان
ــات	 ــد	از	انتخاب ــم	چــون	بع ــی	آیی ــه	کارشــان	م ــات	ب انتخاب

ــت. ــاده	اس ــا	نیفت ــاد	م ــه	ی ــس	ب ــچ	ک هی
ــواده	ام	واقعــا	در	 ایــن	شــهروند	ســیرکانی	گفــت:	مــن	و	خان
ایــن	شــهر	بــا	مشــکالت	جــدی	روبــه	رو	هســتیم	مــا	حتــی	

آب	بــرای	آشــامیدن	نداریــم	و	اگــر	ایــن	وضعیــت	ادامــه	پیــدا	
کنــد	مجبوریــم	کــه	ایــن	منطقــه	را	تــرک	کنیــم.

ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	تعــدادی	از	شــهروندان	ایــن	
ــانه	خــود	 ــه	و	کاش ــن	شــرایط	خان ــه	ای ــا	توجــه	ب ــه	ب منطق
ــه	شــهرهای	اطــراف	مهاجــرت	کــرده	 ــد	و	ب را	رهــا	کــرده	ان
ــرای	خودشــان	 ــه	ب ــر	مشــکالتی	ک ــا	عــالوه	ب ــه	قطع ــد	ک ان
ایجــاد	مــی	شــود	مشــکالتی	از	قبیــل	حاشــیه	نشــینی	در	آن	

شــهرها	را	نیــز	در	پــی	دارد.

ــم  ــوردن نداری ــرای خ ــی ب ــه آب ــر اینک ــاوه ب ع
دیگــر نانــی هــم بــرای خــوردن پیــدا نمــی شــود
عبدالغــور	چاکــری	یکــی	دیگــر	از	شــهروندان	ســیرکان	
اســت	اظهــار	داشــت:	مــا		دیگــر	هیــچ	امیــدی	بــرای	زندگــی	
ــات	و	 ــه	باغ ــه	هم ــده	ک ــب	ش ــی	موج ــی	آب ــرا	ب ــم	زی نداری

ــا	خشــک	شــود. ــزارع	م م
ــر	اثــر	بــی	آبــی	تلــف	 وی	افــزود:	حتــی	دام	هــای	مــا	نیــز	ب
ــرای	مــردم	 ــه	کار	و	اشــتغالی	ب ــد	و	دیگــر	هیــچ	گون شــده	ان

ــدارد. وجــود	ن
ــدا	کنــد	عــالوه	 ــه	پی ــن	وضعیــت	ادام وی	ادامــه	داد:	اگــر	ای
بــر	اینکــه	آبــی	بــرای	خــوردن	نداریــم	دیگــر	نانــی	هــم	برای	
ــی	 ــرای	زندگ ــرایط	ب ــا	ش ــود	و	واقع ــی	ش ــدا	نم ــوردن	پی خ

ــده	اســت. ــوار	ش دش
ایــن	شــهروند	ســیرکانی	ادامــه	داد:	اینجــا	دمــای	هــوا	اکثــرا	
بــاالی	۴۰	درجــه	اســت	و	مــا	عــالوه	بــر	اینکــه	بایــد	گرمــای	

هــوا	را	تحمــل	کنیــم	از	تشــنگی	هــم	رنــج	مــی	بریم.
ــه	ســراغ	تنــی	چنــد	از	مســئوالن	ایــن	شــهر	 از	همیــن	رو	ب
رفتیــم	تــا	نظــر	آن	هــا	راجــع	بــه	اینــد	موضــوع	جویا	شــویم.
ــرای	انتقــال	آب	 شــهردار	شــهر	ســیرکان	،	اظهــار	داشــت:	ب
ــه	شــهر	ســیرکان	تنهــا	۲	تانکــر	۳۰	هــزار	لیتــری	وجــود	 ب
دارد	کــه	اگــر	بــرای	آنهــا	مشــکلی	بــه	وجــود	نیایــد	وظیفــه	

ــد. ــر	عهــده	دارن انتقــال	آب	را	ب
ــا	ایــن	شــرایط	 ســید	محمــد	امیــن	ســیدی	افــزود:	واقعــا	ب
کار	کــردن	بســیار	دشــوار	اســت	زیــرا	بــدون	آب	هیــچ	کاری	
ــا	 ــی	م ــای	عمران ــروژه	ه ــه	پ ــوان	انجــام	داد	و	هم ــی	ت را	نم

تعطیــل	شــده	اســت.
ــتند	و	 ــع	هس ــیار	قان ــهر	بس ــن	ش ــردم	ای ــه	داد:	م وی	ادام
خواســته	آن	هــا	تنهــا	۲	ســاعت	آب	در	روز	اســت	تــا	بتواننــد	

ــد. ــده	بمانن زن
وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	مــا	حتــی	بــرای	ماشــین	هــای	آتش	
ــر	 ــرده	اگ ــدای	نک ــم	و	خ ــم	آب	نداری ــهرداری	ه ــانی	ش نش

جواد قنبری
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ــا	 ــدون	آب	م ــای	ب ــین	ه ــد	ماش ــی	بیفت اتفاق
ــد. ــی	ندارن ــچ	خاصیت هی

ایــن	مشــکل	 شــهردار	ســیرکان	گفــت:	
ــا	اضافــه	 ــاد	هــم	پیچیــده	نیســت	و	تنهــا	ب زی
کــردن	۲	تانکــر	انتقــال	آب	دیگــر	بخــش	
قابــل	توجهــی	از	مشــکالت	مــردم	ایــن	شــهر	

ــود. ــی	ش ــرف	م برط
	

لولــه کشــی در شــهر وجــود دارد 
ــا  ــه ه ــتفاده در لول ــرای اس ــی ب ــا آب ام

ــت نیس
ــیرکان	،	 ــهر	س ــورای	ش ــس	ش ــن	رئی همچنی
ــی	 ــار	داشــت:	در	شــهر	ســیرکان	در	تمام اظه
محــالت	لولــه	کشــی	آب	وجــود	دارد	امــا	
ــتفاده	 ــرای	اس ــا	ب ــه	ه ــی	در	لول ــفانه	آب متاس

ــدارد. ــود	ن ــهروندان	وج ش
ملــک	محمــد	بلــوچ	زهــی	افــزود:	ایــن	
ــه	یــک	بحــران	 مشــکل	ایــن	روزهــا	تبدیــل	ب
جــدی	شــده	اســت	کــه	قطعــا	نیــاز	بــه	
پیگیــری	جــدی	مســئوالن	اســتان	سیســتان	و	

دارد. بلوچســتان	
وی	ادامــه	داد:	مــا	بارهــا	ایــن	موضــوع	را	از	
ــئوالن	 ــوش	مس ــه	گ ــف	ب ــای	مختل روش	ه
ــون	 ــفانه	تاکن ــا	متاس ــم	ام ــانده	ای ــط	رس ذیرب

ــت. ــده	اس ــام	نش ــی	انج ــه	اقدام هیچگون
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مســئوالن	تنهــا	
ــه	 ــا	توج ــت:	ب ــد،	گف ــری	داده	ان ــول	پیگی ق
ــه	شــهر	 ــر	حمــل	آب	ب ــر	۲	تانک ــه	ه ــه	اینک ب
ــر	۳	 ــتند	ه ــی	هس ــوده	و	قدیم ــیرکان	فرس س
یــا	۴	روز	یکــی	از	آنهــا	خــراب	مــی	شــوند	و	بــر	

ــود. ــی	ش ــزوده	م ــردم	اف ــکالت	م مش
رئیــس	شــورای	شــهر	ســیرکان	افــزود:	مــردم	
شــهر	ســیرکان	بــه	طــور	متوســط	هــر	۳	یــا	۴	
روزی	تنهــا	یــک	ســاعت	آب	دارنــد	آن	هــم	در	
شــرایطی	کــه	آب	بــه	موقــع	بــه	شــهر	برســد.

وی	ادامـه	داد:	البتـه	در	ایـن	یـک	سـاعت	هـم	
آن	دسـته	از	شـهروندانی	کـه	پمـپ	آب	دارنـد	
مـی	تواننـد	از	این	آب	برداشـت	کننـد	و	بقیه	از	

همیـن	حداقـل	نیز	بـی	بهره	هسـتند.
وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	حــاال	کــه	ســال	
تحصیلــی	جدیــد	شــروع	شــده	اســت	اوضــاع	
بســیار	بحرانــی	تــر	شــده	اســت	زیــرا	در	
ــود	 ــبانه	روزی	وج ــه	ش ــه	۴	مدرس ــن	منطق ای
ــر	 ــالوه	ب ــود	آب	ع ــه	نب ــه	ب ــا	توج ــه	ب دارد	ک
ــد	ممکــن	اســت	 ــه	دارن ــی	ک مشــکالت	فراوان

ــوند. ــل	ش ــی	تعطی حت
در	مجمـوع	داسـتان	بی	آبی	در	شـهر	سـیرکان	
داسـتان	عجیبـی	اسـت	زیـرا	در	بسـیاری	از	
مناطق	اسـتان	سیسـتان	و	بلوچسـتان	به	دلیل	
نبود	لوله	کشـی	آب	شـرب	هم	وجود	نـدارد	اما	
در	ایـن	شـهر	بـا	وجـود	اینکـه	این	زیرسـاخت	
وجـود	دارد	و	مردم	دارای	اشـتراک	آب	هسـتند	
امـا	بازهـم	مـردم	این	منطقـه	با	مشـکل	مواجه	

. هستند
امــا	نکتــه	عجیــب	تــر	اینکــه	حــل	ایــن	
ــا	 ــا	ب ــت	و	تنه ــده	نیس ــاد	پیچی ــوع	زی موض
اضافــه	کــردن	۲	تانکــر	دیگــر	قابــل	حل	اســت	
ــن	همــه	کــم	کاری	مســئوالن	 ــل	ای حــاال	دلی
چیســت	موضوعــی	اســت	کــه	بایــد	خودشــان	

ــند. ــخگو	باش پاس

»ِگل« بــازی، تفریــح اجبــاری کــودکان کار  
در کــوره پزخانــه هــا، بــرای امــرار معاش 
و نــان در آوردن شــده اســت، محرومیتــی 
کــه علیرغــم اینکــه در نزدیکــی پایتخــت 
شــود. نمــی  دیــده  امــا  داده  روی 

ــد،	در	کــوره	هــای	آجرپــزی	کار	مــی	 ــاد	دارن ــه	ی از	زمانــی	کــه	ب
کننــد،	کار	زمــان	نمــی	شناســد	بــه	خصــوص	تابســتان	اوج	گرمــا	
و	ســاخت	و	ســازهای	ســاختمانی	هــم	زمــان	مــی	شــود	و	آن	هــا	
مجبورنــد	در	برابــر	شــالق	هــای	ســوزان	خورشــید،	بادهــای	داغ	

و	گرمــای	غیــر	قابــل	وصــف	تابســتان	تهــران،	کار	کننــد.
ــگ	 ــر	رن ــان	پ ــن	می ــان	کار«	در	ای ــودکان	کار«	و	»زن ــده	»ک پدی
تــر	بــه	چشــم	مــی	آینــد،	بــازی	هــای	کودکانــه	بــرای	ایــن	بچــه	
هــا	معنــا	نــدارد،	از	صبــح	تــا	غــروب	بایــد	کار	کننــد،	تــا	بتواننــد	
زنــده	بماننــد،	البتــه	ایــن	داســتان	مختــص	تهــران	نیســت،	بلکــه	
ــا	کارگاه	 ــور	و	ی ــزی	کش ــای	آجرپ ــوره	ه ــادی	از	ک ــداد	زی در	تع
هــای	تولیــدی،	صنعتــی	و	تجــاری،	از	کــودکان،	کار	مــی	کشــند	
امــا	ایــن	پدیــده	در	کــوره	هــای	آجرپــزی	تهــران	حــال	و	هــوای	

دارد. دیگــری	
ایــن	جــا،	دغدغــه	کــودکان،	پــر	کــردن	اوقــات	فراغــت	تابســتان	
و	یــا	یــاد	گرفتــن	حرفــه	و	فنــی	در	ایــن	ایــام	نیســت،	ایــن	جــا	
گرســنه	مانــدن	چالشــی	بــزرگ	اســت،	کــه	کــودکان	بــرای	حــل	
ــخت	 ــبانه	روز	را	س ــاعت	در	ش ــه	۱۰	س ــک	ب ــد	نزدی آن	مجبورن

کار	کننــد.
	

گاهی ۱۱ الی ۱۲ ساعت در شبانه روز کار می کنم
ــران	 ــی	از	کارگ ــا	برخ ــم	و	ب ــی	زنی ــا	م ــوره	ه ــن	ک ــه	ای ــری	ب س
همــکالم	مــی	شــوم،	»	هرســال	بــا	آغــاز	فصــل	تابســتان	و	پایــان	
ــم،	روزی	 ــا	کار	کن ــم،	ت ــن	جــا	مــی	آی ــه	ای مــدارس،	مــن	هــم	ب
ــی	 ــا	۱۱	ال ــع	هــم	ت ۸	ســاعت،	گاهــی	۱۰	ســاعت	و	برخــی	مواق
۱۲	ســاعت	کار	مــی	کنــم،	ســاعت	هایــی	کــه	کار	مــی	کنــم،	بــه	
ســرعت	کار	و	تعــداد	آجرهایــی	کــه	مــی	زنــم	ربــط	دارد.	«	،	ایــن	
ــا	دســتانی	پینــه	بســته	مشــغول	کار	 ــی	کــه	ب را	یکــی	از	کودکان

اســت،	مــی	گویــد.
وی	کــه	حــدود	۱۴	ســال	ســن	دارد	و	کالس	چهــارم	اســت،	

دلیــل	۴	ســال	عقــب	بــودن	کالســش	را	دیــر	رفتــن	بــه	مدرســه	
ــد. ــی	دان م

بــه	گفتــه	موســی	زاده،عضــو	هیــات	مدیــره،	کانــون	عالــی	انجمن	
هــای	صنفــی	کارگــران	کشــور	تحصیــل	بــرای	ایــن	کارگــران	در	
ــت،	کار	و	 ــا	کار	اس ــی	آن	ه ــکل	اساس ــت،	مش ــت	دوم	اس اولوی
گــذران	زندگــی،	چیــزی	کــه	ایــن	روزها	بــا	مخاطــرات	و	ســختی	

بســیاری	هــم	بــوده	و	بــه	راحتــی	ممکــن	نیســت.
ــا	مــا	 زهــرا	یکــی	دیگــر	از	ایــن	کــودکان	اســت،	نمــی	خواهــد	ب
صحبــت	کنــد،	بــا	اکــراه	بــه	ســوال	هــا	پاســخ	کوتــاه	مــی	دهــد	و	
از	مــا	فاصلــه	مــی	گیــرد،	بــه	او	نزدیــک	مــی	شــوم،	مــی	پرســم:	

ــوی؟ ــی	ش ــن	دور	م ــرا	از	م چ
ســرش	را	بــر	مــی	گردانــد،	نیــم	نگاهــی	بــه	آســمان	و	نیــم	نگاهی	
ــی	 ــی	میل ــا	ب ــه	دارد،	ب ــای	محوط ــک	انته ــای	کوچ ــاق	ه ــه	ات ب

پاســخ	مــی	دهــد:	پــدرم	گفتــه	بــا	غریبــه	هــا	صحبــت	نکــن.
ــر	 ــوی	پایــش	پ ــد	و	مشــتی	از	خــاک	هــای	جل ــن	را	مــی	گوی ای
ــی	 ــدرش	را	از	او	م ــانی	پ ــد،	نش ــی	کن ــی	م ــرده	و	مجــددا	خال ک
پرســم	و	بــه	ســوی	محــل	کارگاه	حرکــت	مــی	کنــم،	تــا	بــا	پــدر	

ــوم. ــت	ش ــم	صحب ــرا	ه زه
پــدر	زهــرا،	تــا	متوجــه	مــی	شــود	خبرنــگار	هســتم،	بــا	عصبانیت	
مــی	پرســد:	بــرای	چــه	بــه	اینجــا	آمــدی؟	همین	یــک	مــاه	پیش	
ــادگاری	 ــس	ی ــا	عک ــای	م ــی	ه ــا	بدبخت ــد	و	ب ــما	آم ــی	از	ش یک
گرفــت	و	رفــت،	ایــن	کارهــای	شــما	مشــکالت	مــا	را	حــل	نمــی	

کنــد.

ــی  ــا فرش ــری ب ــدود ۱۴ مت ــاق ح ــک ات ــی ی ــه یعن خان
ــاره ــه و پ کهن

ــه	 ــه	ن ــم	ک ــی	کن ــع	م ــو،	او	را	قان ــی	گفتگ ــس	از	مدت باالخــره،	پ
عکــس	مــی	گیــرم	و	نــه	در	نوشــته	هایــم	اســمی	از	وی	نخواهــم	
آورد	و	قــول	مــی	دهــم	مشــکلی	بــرای	کارش	پیــش	نمــی	آیــد.
ــت	از	 ــر	اس ــت	دارد،	پ ــرش	حکای ــده	و	از	دل	پ ــاز	ش ــش	ب زبان
ــواده	 ــه	نیســتیم،	همــه	خان ــون،	»بیم ــای	گوناگ ــه	ه ــی	گالی کل
قاچاقــی	کار	مــی	کنیــم	و	اگــر	مامــور	بیمــه	بیایــد	مــا	را	پنهــان	
مــی	کننــد،	اگــر	اســممان	را	رد	کننــد،	بایــد	از	ایــن	جــا	برویــم،	
هــم	بیــکار	مــی	شــویم	و	هــم	بــی	ســرپناه،	جایــی	بــرای	رفتــن	
نداریــم،	نــه	خانــه	ای	داریــم	نــه	ســقفی	بــاالی	ســر	و	نــه	آینــده	
و	امیــدی	بــرای	تمــام	ایــن	تــالش	هایــی	کــه	مــی	کنیــم.«	ایــن	
هــا	را	پــدر	زهــرا	در	حالــی	کــه	صدایــش	از	حــد	معمــول	باالتــر	
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رفتــه،	مــی	گویــد.
ــد:	 ــی	گوی ــه	دارد،	م ــان	گالی ــن	و	زم ــه	از	زمی ــی	ک او	در	حال
مــن		۱۲	ســال	اســت،	شــغلم	قالــب	کشــی	اســت،	امــا	فکــر	
ــی	 ــد	م ــم،	بعی ــته	باش ــه	داش ــال	بیم ــک	س ــدود	ی ــم	ح کن
دانــم	روزی	بازنشســتگی	را	ببینــم،	دیگــر	از	مــن	که	گذشــت،	
بیمــه	ســودی	برایــم	نــدارد،	فقــط	بایــد	شــانس	بیاوریــم،	در	
حالــی	کــه	بیمــه	برایمــان	رد	مــی	شــود،	از	کار	افتــاده	شــوم،	
ــرای	 ــه	ب ــن	ک ــه	م ــد،	وگرن ــا	مســتمری	را	بگیرن ــا	بچــه	ه ت

خــودم	امیــدی	بــه	بازنشســتگی	نــدارم.
وی	مــی	افزایــد:	بــاز	هــم	خــدا	را	شــکر،	حاجــی)	منظــورش	
ــت،	 ــی	اس ــا	خدای ــت(	،	آدم	ب ــزی	اس ــوره	آجرپ ــب	ک صاح
حــرام	و	حــالل	مــی	دانــد،	حقــوق	مــا	را	مــی	دهــد،	امــا	بنده	
خــدا	توانایــی	بیمــه	کــردن	را	نــدارد،	قبــال	ســفارش	داشــتیم	
ــا	 ــود،	ام ــه	ب ــروش	رفت ــال	ف ــم،	کــه	قب ــی	مــی	زدی و	آجرهای
ــد	 ــد	و	بع ــی	مانن ــی	م ــازیم،	مدت ــی	س ــا	را	م ــون	آجره اکن
ــا	را	کســی	نمــی	 ــدر	آجره ــد،	گاهــی	آن	ق ــروش	مــی	رون ف
خــرد،	کــه	مجبوریــم	کار	را	تعطیــل	کنیم،	امــا	چه	کار	باشــد	
ــه	در	 و	چــه	نباشــد،	حاجــی	از	مــا	کرایــه	نمــی	گیــرد	و	خان

اختیــار	مــا	اســت.
ــل	 ــه	داخ ــرده	و	ب ــتفاده	ک ــب	کار	اس ــور	صاح ــدم	حض از	ع
خانــه	و	یــک	فنجــان	چــای	دعوتــم	کــرد،	وارد	خانــه	شــدیم،	
ــاره،	۲	 ــه	و	پ ــا	فرشــی	کهن ــری،	ب ــاق	حــدود	۱۴	مت ــک	ات ی
متــر	اضافــه	مســاحت	اتــاق	نســبت	بــه	فــرش	را	با	دســتمال،	
ــرده	ای	نصــب	و	 ــاق	پ ــود،	وســط	ات ــو	پوشــانده	ب چــادر	و	پت
ــر	 ــرف	دیگ ــود،	ط ــرده	ب ــیم	ک ــاق	را	تقس ــق	ات ــن	طری از	ای
ــت،	روی	گاز	 ــرار	داش ــگ	زده	ق ــف	و	زن ــک	گاز	کثی ــاق	ی ات
یــک	قابلمــه	و	یــک	کتــری	و	قــوری	بــود،	آتــش	کمــی	زیــر	
کتــری	روشــن	بــود،	یــک	فنجــان	چــای	برایــم	ریخــت	و	بــا	
ــه	داد:	 ــت	ادام ــن	حال ــت،	در	همی ــم	گذاش ــددان	جلوی قن
اینجــا	عــالوه	بــر	مــا	حــدود	۲۰	خانــواده	دیگــر	زندگــی	مــی	
کننــد،	بعضــی	هــا	همیــن	جــا	کار	مــی	کننــد	و	بعضــی	دیگر	
بیــرون	کار	مــی	کننــد،	امــا	هیــچ	کــدام	کرایــه	نمــی	دهنــد،	
حاجــی	کســی	را	بیــرون	نمــی	کنــد،	مگــر	ایــن	کــه	مامــور	

بیمــه	او	را	ببینــد.

یک دستشویی و حمام برای ۲۰ خانواده
پــدر	زهــرا	ادامــه	داد:	همیــن	۸	مــاه	پیــش	بــود،	کــه	یکــی	
از	کارگــران	را	مامــور	بیمــه	دیــد،	فــردا	اثاثیــه	اش	را	دم	
ــی	 ــراج	نم ــر	اخ ــتند،	اگ ــذرش	را	خواس ــتند	و	ع درب	گذاش
ــد،	حاجــی	 ــی	آم ــه	وجــود	م ــرای	حاجــی	مشــکل	ب شــد	ب
هــم	حــق	دارد،	ایــن	بــازار	کســاد	طــوری	اســت	کــه	دســت	

حاجــی	هــم	خالــی	اســت،	همیــن	چنــد	وقــت	قبل	یــک	نفر	
ــود،	 ــود	ورشکســت	ش ــک	ب ــت	و	نزدی ــی	را	برداش کاله	حاج
مطمئنــم	اگــر	برایــش	مقــدور	بــود،	همــه	مــا	را	بیمــه	مــی	
کــرد،	آینــده	ای	نداریــم،	نــه	ســرمایه	ای	داریــم	و	نه	پشــتوانه	
ای	بــرای	دوران	پیــری،	خــدا	ســایه	حاجــی	را	بــاالی	ســر	مــا	
نگــه	دارد،	اگــر	او	نباشــد،	پســرهایش	دو	روزه	درب	ایــن	
کارگاه	را	تختــه	مــی	کننــد	و	همــه	مــا	را	بیــرون	مــی	ریزنــد،	

ــا	آواره	شــویم. ت
ــی	 ــوال	م ــام	از	او	س ــتی	و	حم ــرویس	بهداش ــه	س ــع	ب راج
کنــم،	گوشــه	حیــاط	را	نشــان	مــی	دهــد	و	مــی	گویــد:	ایــن	
دستشــویی	و	حمــام	اســت،	همــه	ایــن	۲۰	خانــواده	در	
همیــن	مــکان	دستشــویی	و	حمــام	مــی	رونــد،	تــازه	روزهــا	
جمعیــت	بیشــتر	هــم	مــی	شــود،	چــون	برخــی	کارگــران	از	
بیــرون	مــی	آینــد	و	دستشــویی	ایــن	هــا	هــم	همیــن	اســت.
ــد:	او	در	 ــی	گوی ــم،	م ــی	کن ــرا	ســوال	م ــادر	زه ــه	م راجــع	ب
ــرای	هــر	۱۰۰۰	 کارگاه	اســت،	همــه	مجبوریــم	کار	کنیــم،	ب
خشــت	حــدود	۳۵	هــزار	تومــان	حقوق	مــی	گیریــم،	حقوقی	
ــز	 ــه	چی ــت،	هم ــته	اس ــش	نداش ــدت	افزای ــن	م ــه	در	ای ک
گــران	شــده	جــز	حقــوق	مــا،	مجبوریــم	بیشــتر	کار	کنیــم	تا	
بتوانیــم	زندگــی	کنیــم،	کار	باشــد،	کــم	نمــی	آوریــم،	مواقعی	
بــوده	اســت	کــه	۱۳	ســاعت	هــم	کار	کردیم	تــا	سفارشــات	را	
برســانیم،	چــون	بــازار	کســاد	اســت،	اگــر	کاری	گرفتــه	شــود	
بــرای	رقابــت	بــا	دیگــر	آجرپــزی	هــا	بایــد	بیشــتر	کار	کنیــم	

تــا	ســفارش	هــا	را	زودتــر	تحویــل	دهیــم.

شــوهرم جــای پــارک پیــدا مــی کنــد، درآمــدش از 
آجرپــزی بهتــر اســت

ــم	هــای	کارگاه	 ــزد	یکــی	از	خان از	او	مــی	خواهــم	کــه	مــرا	ن
ــزد	»ک«	 ــا	هــم	ن ــا	وی	صحبــت	کنــم،	ب ــم	ب ــا	بتوان ببــرد،	ت
مــی	رویــم،	حــدود	۴۰	ســال	ســن	و	۲	کــودک	زیــر	۵	ســال	
ــود	 ــر	خ ــر	کوچــک	ت ــر	از	خواه ــزرگ	ت ــودک	ب ــه	ک دارد،	ک
مراقبــت	مــی	کنــد،	در	مــورد	فرزندانــش	مــی	پرســم،	مــی	

گویــد:	تــوی	کوچــه	هســتند،	بــازی	مــی	کننــد.
ناخــودآگاه	یــاد	بنیتــا،	آتنــا	و	ســتایش	و	دیگــر	کوچولوهــای	
بــی	گناهــی	مــی	افتــم	کــه	توســط	شــکارچی	هــای	ســنگ	
ــم:	 ــی	پرس ــوم	و	م ــی	ش ــران	م ــیدند،	نگ ــل	رس ــه	قت دل	ب
ــن	 ــد،	چندی ــه	بخوانی ــدزدد،	روزنام ــان	را	ن ــی	فرزندانت کس
ــتر	 ــد	بیش ــرم	بای ــه	نظ ــد،	ب ــانده	ان ــل	رس ــه	قت ــودک	را	ب ک

ــب	باشــید. مراق
لبخنــدی	مــی	زنــد	و	گوشــی	موبایلــش	را	نشــانم	داده	و	مــی	
گویــد:	روزنامــه	نمــی	خوانــم،	امــا	تمــام	اخبــار	را	از	ایــن	جــا	

بــه	دســت	مــی	آورم،	از	همــه	اخبــار	بــا	اطــالع	هســتم،	امــا	
ــد	از	 ــی	توانن ــا	م ــن	ه ــا	را	نمــی	دزدد،	ای ــدان	م کســی	فرزن

خــود	دفــاع	کننــد.
ــاع	 ــم،	کــودک	۵	ســاله	چطــور	از	خــود	دف ــی	کن تعجــب	م
مــی	کنــد،	امــا	ترجیــح	مــی	دهــم	بحــث	را	ادامــه	ندهــم،	در	
خصــوص	محــل	زندگی	و	شــغل	همســرش	ســوال	مــی	کنم،	
پاســخ	مــی	دهــد:	شــوهرم	صبــح	هــا	ســر	کار	مــی	رود	و	مــن	
ــا	 ــم،	ت ــی	کنی ــر	دو	کار	م ــم،	ه ــی	کن ــم	در	کارگاه	کار	م ه
زندگــی	مــان	بچرخــد،	ســیگار	فروشــی	و	دیگــر	شــغل	هــا،	
کار	را	عــار	نمــی	دانیــم،	امــا	خــدا	را	شــکر،	اکنــون	یــک	کار	

خــوب	پیــدا	کــرده	کــه	درآمــدش	بهتــر	اســت.
ــان	آزادی،	 ــه	در	خیاب ــک	محل ــد:	در	ی ــی	ده ــه	م وی	ادام
ــول	 ــدگان	خــودرو	پ ــد	و	از	رانن ــی	کن ــدا	م ــارک	پی ــای	پ ج
مــی	گیــرد،	ایــن	کار	را	یکــی	از	همشــهریانمان	پیــدا	کــرده	

ــت. ــزی	اس ــر	از	کار	در	آجرپ ــدش	بهت ــت،	درآم اس
مــی	پرســم،	زیــر	نظــر	شــهرداری	کار	مــی	کنــد،	یــا	پلیــس	

راهــور؟
بــاز	هــم	تبســم	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد:	شــهرداری	و	
ــی	 ــد	کل ــد،	بای ــی	گیرن ــه	کار	نم ــا	را	ب ــه	م ــر	ک ادارات	دیگ
ــای	 ــت،	ج ــر	اداره	ای	نیس ــر	نظ ــی،	زی ــته	باش ــنا	داش آش
پــارک	پیــدا	نمــی	شــود	و	همــه	دوســت	دارنــد	جــای	پــارک	
پیــدا	کننــد،	همســرم	وســیله	در	جاهــای	خالــی	پــارک	مــی	
گــذارد،	تــا	کســی	نتوانــد	در	آن	هــا	متوقــف	شــود	و	مشــتری	
ــرد،	 ــی	گی ــول	م ــرده	و	پ ــی	ک ــا	را	راهنمای ــد	آن	ه ــه	بیای ک
زمانــی	کــه	خودروهایشــان	پــارک	اســت،	مراقبــت	مــی	کنــد	
تــا	آســیبی	بــه	آن	هــا	نرســد،	راضــی	هســتیم،	خیلی	بهتــر	از	

ــم	...	اســت. شــغل	شــوهر	خان
در	مــورد	شــغل	شــوهر	همــکارش	توضیــح	بیشــتری	نمــی	

دهــد.

ــی شــب مــی  همیــن قــدر کــه روزهایمــان در حال
شــود کــه گرســنه نمــی مانیــم کافــی اســت

ــی	 ــم،	کــه	اتاق در	خصــوص	محــل	زندگــی،	ســوال	مــی	کن
ــی	 ــد	و	م ــی	ده ــان	م ــرا،	نش ــاق	زه ــی	ات ــان	حوال در	هم
گویــد:	مــا	همــه	ایــن	جــا	همســایه	ایــم،	هرچنــد	شــوهرم	در	
کــوره	کار	نمــی	کنــد،	امــا	حاجــی	از	مــا	کرایــه	نمــی	گیــرد.
ــزات	 ــر	تجهی ــی	و	دیگ ــات	رفاه ــویی،	امکان ــورد	ظرفش در	م
یــک	خانــه	ســوال	مــی	پرســم،	مــی	گویــد:	رضایــت	داریــم،	
ــدر	 ــن	ق ــت،	همی ــاره	ای	نیس ــت،	چ ــخت	اس ــی	س زندگ
ــی	 ــه	جای ــود	ک ــی	ش ــب	م ــی	ش ــان	در	حال ــه	روزهایم ک
ــی	اســت،	 ــم،	کاف ــم	و	گرســنه	نمــی	مانی ــرای	خــواب	داری ب
ــت	 ــا	دس ــاه	)ب ــب	چ ــت،	ل ــترک	اس ــه	مش ــویی	هم ظرفش
محلــی	در	همــان	حوالــی	را	نشــان	مــی	دهــد(	مــی	نشــینیم	
و	ظــرف	هایمــان	را	مــی	شــوریم،	شــب	هــا	همــه	خانــم	هــا	
ــت	 ــرای	صحب ــی	ب ــویند،	فرصت ــرف	بش ــه	ظ ــد،	ک ــی	آین م
کــردن	هــم	هســت،	شــوهرهایمان	هــم	اگــر	خســته	و	خواب	
ــی	 ــه	یک ــرده	و	در	خان ــتفاده	ک ــت	اس ــن	فرص ــند،	از	ای نباش

جمــع	مــی	شــوند	و	صحبــت	مــی	کننــد.
ــا	 ــل	شــهری	ه ــا	مث ــات	زندگــی	م ــد:	امکان ــی	افزای »ک«	م
نیســت،	مــا	از	روســتا	آمدیــم	و	بــه	زندگــی	روســتایی	عــادت	
داریــم،	امــا	از	مســئولین	تقاضــا	داریــم	کــه	شــرایط	را	طــوری	
ــا	 ــی	ه ــن	زندگ ــاوت	بی ــه	تف ــن	هم ــه	ای ــد،	ک ــاد	کنن ایج
نباشــد،	مــا	همگــی	کار	ســخت	مــی	کنیــم	و	زندگــی	مــان	
ــد	امــا	حقــوق	 ســخت	اســت،	برخــی	افــراد	کار	راحتــی	دارن
ــد،	خــون	آن	 ــد	و	زندگــی	راحــت	دارن ــاد	مــی	گیرن هــای	زی

هــا	از	مــا	رنگــی	تــر	نیســت.
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	ســال	هــای	قبــل	کــه	کار	بیشــتر	بــود،	
بچــه	هــا	هــم	بــه	جــای	مدرســه	کار	مــی	کردنــد،	بــه	همیــن	
دلیــل	اغلــب	بچــه	هــای	کارگــر	کارگاه،	چنــد	ســال	از	درس	
عقــب	هســتند،	امــا	حــاال	دیگــر	کار	کــم	تــر	اســت	و	نیــازی	
ــز	 ــتان	و	پایی ــوال	در	زمس ــا	نیســت،	اص ــه	ه ــور	بچ ــه	حض ب
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کاری	نیســت.

ــر  ــر و کار بهت ــم ت ــای ک ــه ه ــا هزین ــا ب ــان ه افغ
ــتند ــختی هس ــای سرس رقب

ــل	 ــرای	تحصی ــرش	ب ــود	و	همس ــدی	خ ــزم	ج »ک«	از	ع
فرزندانــش	مــی	گویــد	و	مــی	افزایــد:	بــه	هــر	طریقــی	شــده	
ــان	 ــه	هایم ــد	بچ ــم،	بای ــنه	بمانی ــر	گرس ــی	اگ ــد	و	حت باش
ــن	 ــروز	ای ــم،	ام ــده	بودی ــا	درس	خوان ــر	م ــد،	اگ درس	بخوانن
ــی	 ــی	خوب ــوند	و	زندگ ــر	ش ــد	دکت ــتیم،	بای ــی	را	نداش زندگ

ــند. ــته	باش داش
وی	بــه	حضــور	رو	بــه	افزایــش	کارگــران	افغــان	اشــاره	کــرده	
و	مــی	گویــد:	بافــت	کارگــری	نیز	نســبت	بــه	گذشــته	تفاوت	
ــر	از	 ــم	ت ــای	ک ــه	ه ــا	هزین ــا	ب ــان	ه ــروز	افغ ــی	دارد،	ام های
ــوره	 ــن	ک ــای	سرســختی	هســتند،	همی ــر	رقب ــا	و	کار	بهت م
آجرپــزی	نزدیــک	مــا	را	افغــان	هــا	اداره	مــی	کننــد،	حتــی	
ســر	کارگــر	هــم	افغانــی	اســت	و	صاحــب	کــوره	تنها	ســر	ماه	
مــی	آیــد	و	حســاب	و	کتــاب	مــی	کنــد	و	پــول	هــا	را	گرفتــه	
و	مــی	رود،	مــا	هــم	افغانــی	داریــم،	کــه	حتــی	ســکونت	هــم	
دارنــد،	امــا	حاجــی	هرجــا	کــه	کارگــر	ایرانــی	نباشــد،	افغانــی	
مــی	آورد،	مــی	گویــد	اول	ایرانــی	هــا	بایــد	ســر	کار	باشــند.

ــد	 ــزان	درآم ــوص	می ــوالی	در	خص ــه	س ــخ	ب »ک«	در	پاس
خانــواده	اش،	مــی	گویــد:	مــن	ماهیانــه	بیــن	یــک	میلیــون	
ــاه	 ــرداد	م ــان	،	از	خ ــزار	توم ــون	و	۳۰۰	ه ــک	میلی ــی	ی ال
ــهریور	 ــت	و	ش ــا	اردیبهش ــد	دارم،	ام ــاه	درآم ــرداد	م ــا	م ت
درآمدمــان	کــم	تــر	اســت	و	مابقــی	ســال	اصــوال	درآمــدی	از	
ــت	 ــی	روم	و	نظاف ــران	م ــی	در	ته ــه	منازل ــدارم	و	ب ــن	راه	ن ای
ــیم،	 ــنا	باش ــد	آش ــون	بای ــا	چ ــم،	ام ــی	ده ــام	م ــازل	انج من

ــواده	 ــا	خان ــدود	۳۰	ت ــم	ح ــتری	های ــداد	مش تع
ــتند. هس

ــت،	 ــر	اس ــرم	بهت ــد	همس ــد:	درآم ــی	گوی وی	م
ــکان	مــی	 ــوان	ســهم	م ــه	عن اگــر	مبلغــی	کــه	ب
دهــد	را	کســر	کنیــم	حــدودا	۲	میلیــون	تومــان	
ــرج	 ــون	آن	را	خ ــک	میلی ــه	ی ــد	دارد،	البت درآم

ــد. ــی	کن ســیگار	م

وضعیــت کارگــران کــوره پزخانــه هــا روز 
بــه روز دردآور تــر مــی شــود

ــکاری،	 ــی	رســد،	بی ــه	نظــر	م ــن	شــرایط	ب ــا	ای ب
حقــوق	کــم،	نداشــتن	بیمــه،	برخــورداری	از	
ســطح	بســیار	کمــی	از	رفــاه	اجتماعــی	و	شــیوع	
آســیب	هــای	اجتماعــی	ماننــد	اعتیــاد	و	...	

معضــالت	بــزرگ	کارگــران	زحمــت	کشــی	اســت،	کــه	صبــح	
تــا	شــب	و	شــب	تــا	صبــح	کار	مــی	کننــد	تــا	»زنــده«	بمانند،	
بســیاری	از	رخدادهــای	تلــخ	و	ناگــواری	کــه	امروزه	شــاهد	آن	

ــن	معضــالت	اســت. ــه	از	همی ــا	هســتیم	برگرفت ه
	اشــتباه	نکنیــد،	ایــن	معضــالت	بــرای	مناطقــی	دور	افتــاده	و	
برخــی	اســتان	هــای	محــروم	نیســت،	ایــن	جــا	تهران	اســت،	
پایتختــی	کــه	پــر	اســت،	از	خودروهــای	چنــد	صــد	میلیونــی	
کــه	هــر	از	چندگاهــی	بــا	عبــور	از	کنــار	شــهروندان،	چشــم	

هــا	را	مــی	نوازنــد.
ــای	 ــه	ه ــوره	پزخان ــران	ک ــی	کارگ ــن	صنف ــس	انجم ریی
شهرســتان	قرچــک	در	خصــوص	بیمــه	ایــن	کارگــران	
ــبانه	 ــی	بیشــتر	ش ــا	۵	عضــو	و	حت ــی	ب ــواده	های ــت:	خان گف
ــه	 ــق	بیم ــتند،	ح ــا	هس ــوره	ه ــن	ک ــال	کار	در	ای روز	در	ح
هــم	از	اغلــب	آن	هــا	کســر	مــی	شــود،	امــا	از	بیمــه	و	تامیــن	

ــت. ــری	نیس ــی	خب اجتماع
ســید	علــی	حســینیان	اضافــه	کــرد:	وضعیــت	کارگــران	کوره	
پزخانــه	هــا	روز	بــه	روز	دردآور	تــر	مــی	شــود،	نبــود	امنیــت	
شــغلی،	حقــوق	عادالنــه،	بهداشــت	در	خــور	و	درصــد	کمــی	
از	رفــاه	اجتماعــی	اصلــی	تریــن	معضــالت	ایــن	زحمتکشــان	

اســت.

تعــداد کارگــران کــوره پزخانــه هــا از ۳۰ هــزار نفــر 
بــه ۵۰۰۰ نفــر کاهــش یافتــه اســت

ــن	 ــی	انجم ــون	عال ــره،	کان ــات	مدی ــو	هی ــراغ	عض ــه	س ب
ــری	 ــم،	وی	دل	پ ــی	روی ــور	م ــران	کش ــی	کارگ ــای	صنف ه
از	مشــکالت	کارگرهــا	دارد	و	مــی	گویــد:	تــا	۲	ســال	
ــا	کار	 ــه	ه ــوره	پزخان ــر	در	ک ــزار	کارگ ــش	از	۳۰	ه ــش	بی پی

مــی	کردنــد	و	اوضــاع	آن	هــا	بســیار	بهتــر	از	امــروز	بــود،	امــا	
هــم	اکنــون	بــا	توجــه	بــه	رکــود	ســاخت	و	ســاز	و	فــروش	کم	
ــتان	 ــای	اس ــه	ه ــوره	پزخان ــای	ک ــداد	کل	کارگره ــر،	تع آج

ــد. ــی	رس ــز	نم ــر	نی ــه	۵۰۰۰	نف ــران	ب ته
ــا	بیــان	ایــن	کــه	قیمــت	آجــر	 معصــوم	علــی	موســی	زاده	ب
در	۲	ســال	اخیــر	حتــی	یــک	ریــال	افزایــش	نیافتــه	اســت،	
ــران	 ــوق	کارگ ــت	روی	حق ــش	قیم ــدم	افزای ــن	ع ــت:	ای گف
کــوره	پزخانــه	هــا	نیــز	اثــر	گذاشــته	و	حقــوق	آن	هــا	افزایش	
ــد،	 ــده	ن ــه	در	ش ــا	در	ب ــای	م ــت	و	کارگره ــرده	اس ــدا	نک پی
ــا	کار	در	 ــغل	آن	ه ــه	ش ــری	ک ــر	کارگ ــزار	نف ــش	از	۲۵	ه بی
ــی	 ــتند،	ب ــد	نیس ــر	بل ــوده	و	کار	دیگ ــا	ب ــه	ه ــوره	پزخان ک
ــی	 ــود	را	م ــی	خ ــور	زندگ ــم،	چط ــی	دان ــد	و	نم ــده	ان کار	ش

ــد. گذرانن
وی	افزایــش	قیمــت	آب،	بــرق	و	گاز	را	در	ورشکســتگی	و	
جمــع	شــدن	بســیاری	از	کــوره	پزخانــه	هــا	موثــر	دانســت	و	
گفــت:	بــه	عنــوان	مثــال	در	شهرســتان	پاکدشــت،	کــه	خــود	
ــن	 ــه	ای مــن	رییــس	انجمــن	صنفــی	کارگــران	کــوره	پزخان
شهرســتان	هســتم،	۲	ســال	پیــش	۵۷	کارخانــه	فعــال	بــود،	
امــا	در	حــال	حاضــر	حداکثــر	۱۰	کارخانــه	فعــال	اســت،	کــه	
ــد،	 ــع	کنی ــا	را	جم ــه	ه ــن	کارخان ــران	ای ــه	کارگ ــداد	هم تع
ــت،	 ــش	نیس ــال	پی ــال	۲	س ــه	فع ــک	کارخان ــدازه	ی ــه	ان ب
ــزرگ	 ایــن	یعنــی	بیچارگــی	مفــرط	کارگــران	و	معضــالت	ب
اجتماعــی	ناشــی	از	بیــکاری	آن	هــا	در	سراســر	اســتان	
ــادی	 ــی	زی ــرد،	فشــار	مال ــرای	آن	فکــری	ک ــد	ب تهــران	و	بای
روی	کارفرمــا	اســت،	زور	کارفرمــا	هــم	بــه	جایــی	جــز	کارگــر	
نمــی	رســد،	مجبــور	مــی	شــود	از	حقــوق	کارگــر	و	بیمــه	او	
ــا	کارگــر	کــه	 ــد	اوضــاع	را	مدیریــت	کنــد،	ام ــا	بتوان ــد،	ت بزن

ــدارد. گناهــی	ن
ــا	را	 ــوره	ه ــران	ک ــوق	کارگ ــش	حق ــدم	افزای ــی	زاده	ع موس
ــا	 ــد	و	مــی	گویــد:	از	اول	انقــالب	ت مشــکل	دیگــری	مــی	دان
ــی	 ــن	صنف ــا	انجم ــا	ب ــه	ه ــوره	پزخان ــه	ک ــال	اتحادی ــه	ح ب
ــه	 ــد	و	ب ــی	کردن ــق	م ــم	تواف ــا	ه ــه	ب ــوره	پزخان ــران	ک کارگ
ــا	۲	 ــی	رســیدند،	ام ــش	دســتمزد	م ــرای	افزای ــغ	ب ــک	مبل ی
ســال	اســت،	کــه	نــرخ	افزایــش	حقــوق	کــه	توســط	شــورای	
عالــی	کار	تعییــن	مــی	شــود،	بــه	مرحلــه	اجــرا	نمــی	رســد،	
ــرای	امضــاء	قــرارداد	 ــه	هــا	ب چــرا	کــه	اتحادیــه	کــوره	پزخان
بــا	انجمــن	صنفــی	حاضــر	نشــده	انــد	و	اداره	کار	نیــز	همــراه	
انجمــن	صنفــی	نبــوده	اســت	و	تنهــا	حــق	کارگــر	اســت،	که	

پایمــال	مــی	شــود.
عضــو	هیــات	مدیــره	انجمــن	صنفــی	کارگــران	کــوره	پزخانه	
ــت	۱۴.۵	 ــان	پرداخ ــا	خواه ــزود:	م ــران	اف ــتان	ته ــای	اس ه
ــار	 درصــد	افزایــش	حقــوق	هســتیم،	امــا	کارفرمایــان	زیــر	ب
نمــی	رونــد	و	عــدم	ابــالغ	افزایــش	حقــوق	توســط	اتحادیــه	

ــه	مــی	کننــد. ــا	صــدور	رای	وزارت	کار	را	بهان هــا	و	ی

ــوره  ــه از کار ک ــم ک ــم نداری ــر ه ــک کارگ ــی ی حت
ــد ــده باش ــت ش ــا بازنشس ــه ه پزخان

ــه	 ــه	گفتــه	موســی	زاده،	بیمــه	ایــن	کارگــران	ب ب
ــد	 ــدازه	واقعــی	پرداخــت	نمــی	شــود،	وی	تاکی ان
مــی	کنــد:	تــا	بــه	حــال	حتــی	یــک	کارگــر	هــم	
ــا	بازنشســت	 ــه	ه ــم	کــه	از	کار	کــوره	پزخان نداری
شــده	باشــد،	چــرا	کــه	ایــن	هــا	در	ســال	۵	
ــان	در	 ــا	کارفرمای ــد،	ام ــی	کنن ــاه	کار	م ــی	۸	م ال
بهتریــن	حالــت	بــا	۲	مــاه	تاخیــر	بیمــه	هــا	را	رد	
مــی	کننــد،	یعنــی	در	بهتریــن	حالــت	یــک	الــی	
ــه	 ــوره	پزخان ــر	ک ــک	کارگ ــرای	ی ــه	ب ــاه	بیم ۳	م
ــک	 ــابقه	کار	ی ــا	س ــود	و	ت ــی	ش ــال	رد	م در	س
ــه	۲۰	ســال	برســد،	آن	کارگــر	 کارگــر	بخواهــد	ب
ــاره	 ــران	بیچ ــه	کارگ ــت،	البت ــده	نیس ــر	زن دیگ
مجبــور	بــه	کار	بــا	همیــن	شــرایط	هــم	هســتند،	
امــا	عمــال	کاری	نیســت،	شــغلی	نیســت،	چــرا	که	
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ــدارد. ــدی	وجــود	ن درآم
ــا	بیــان	ایــن	کــه	از	ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	بســیار	 وی	ب
ــراغ	دارم	 ــری	س ــد:	کارگ ــی	کن ــه	م ــم،	اضاف ــه	مندی گالی
کــه	۴۵	ســال	ســن	دارد،	همیــن	االن	هــم	در	حــال	کار	
ــا	 ــه	ت ــی	نیســت،	چــرا	ک ــا	ســابقه	بیمــه	وی	واقع اســت،	ام
ــه	 ــا	مراجع ــه	ه ــوره	پزخان ــه	ک ــی	ب ــن	اجتماع ــازرس	تامی ب
ــا	اســامی	را	 ــن	کارگــران	را	ننویســد،	کارفرم ــام	ای نکــرده	و	ن
ــه	مــی	کننــد،	مــا	آقــای	 ــازرس	را	بهان رد	نکــرده	ونیامــدن	ب
ســید	تقــی	نوربخــش،	رئیــس	ســازمان	تأمیــن	اجتماعــی	و	
ــی	را	 ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــر	تع ــی،	وزی ــی	ربیع ــای	عل آق
بــه	کــوره	پزخانــه	هــا	آوردیــم	و	از	نزدیــک	اوضــاع	کارگــران	
را	دیــده	انــد	و	مقــرر	شــد،	هــر	مــاه	بــازرس	تامیــن	اجتماعی	
ــر	 ــال	حاض ــا	در	ح ــد،	ام ــی	کن ــا	بازرس ــه	ه ــوره	پزخان از	ک
ــد،	مــی	 ــا	دارن ــب	زن	هــای	م ــاه	اســت	و	قال کــه	شــهریور	م
ــه	هــا	آمــده	 ــه	کــوره	پزخان ــار	ب ــازرس	تنهــا	یــک	ب ــد،	ب رون
و	بــه	ایــن	طریــق	بیمــه	هــا	بســیار	کــم	تــر	از	میــزان	واقعــی	

ــرای	کارگــران	ثبــت	مــی	شــود. ب
موســی	زاده	گفــت:	در	ایــن	حالــت	شــاید	یــک	الــی	
ــود،	در	 ــت	ش ــه	پرداخ ــب	دار،	بیم ــر	قال ــرای	کارگ ــاه	ب ۲	م
حالــی	کــه	ایــن	کارگــران	از	فروردیــن	و	اردیبهشــت	مشــغول	
ــرای	 ــا	ب ــز	تنه ــاه	نی ــی	۲	م ــک	ال ــن	ی ــد،	همی ــوده	ان کار	ب
ــی	کــه	هــم	 ــوار	بیمــه	رد	مــی	شــود،	در	حال سرپرســت	خان
مــرد	خانــواده،	هــم	زن	و	بچــه	خانــواده	کار	کــرده	انــد	و	بایــد	
ــا	 ــا	متاســفانه	کارفرم ــرای	همــه	آن	هــا	بیمــه	رد	شــود،	ام ب
ــی	 ــن	اجتماع ــد	و	ســازمان	تامی ــی	نمــی	کن همــکاری	خوب

ــدارد. ــز	دلســوزی	ن نی
وی	در	خصــوص	اخــراج	کارگرانــی	کــه	اســم	آن	هــا	در	
لیســت	بیمــه	رد	مــی	شــود،	گفــت:	کارفرمایان	معمــوال	نمی	
تواننــد	کارگــران	را	اخــراج	کننــد،	ممکــن	اســت	به	او	ســخت	
بگیرنــد	و	یــا	اذیــت	کننــد،	امــا	چــون	کارگــران	بــا	زن	و	بچــه	
ــا	 ــا	ت ــراج	آن	ه ــد،	اخ ــکونت	دارن ــه	س ــن	کارخان در	همی

پایــان	کار	ســخت	اســت	و	بســیار	کــم	پیــش	مــی	آیــد.
عضــو	هیــات	مدیــره	انجمــن	صنفــی	کارگــران	کــوره	پزخانه	
هــای	اســتان	تهــران	اوضــاع	بهداشــتی	کارگــران	نســبت	بــه	
ســال	هــای	گذشــته	را	بهتــر	خوانــد	و	گفــت:	در	هــر	منطقــه	
یــک	نفــر	بــه	عنــوان	مامــور	بهداشــت	تعییــن	شــده	اســت	
و	بدیــن	ترتیــب	وضعیــت	بهداشــت	کمــی	بهتــر	شــده،	امــا	
ــد	اســت،	 ــورد	تایی ــت،	م ــوان	گف ــه	بت ــی	ک ــا	اوضاع ــوز	ب هن
ــران	و	 ــن	کارگ ــامیدنی	ای ــوب	آب	آش ــا	خ ــه	دارد،	ام فاصل
ســرویس	هــای	بهداشــتی	نســبت	بــه	گذشــته	بهداشــتی	تر	

شــده	اســت.
وی	در	خصــوص	اوضــاع	کارگــران	پــس	از	پایــان	فصــل	کار،	
گفــت:	کارگــران	فصلــی	پــس	از	پایــان	فصــل	کار	بــه	اســتان	
ــی،	در	 ــران	دائم ــا	کارگ ــد،	ام ــی	گردن ــاز	م ــداء	ب ــای	مب ه
ــی	 ــر	کار	م ــا	ظه ــح	ت ــد	و	از	صب ــی	دارن ــق	منازل ــن	مناط ای
ــاره	 ــام	دوب ــوردن	ش ــد	از	خ ــد	و	بع ــی	رون ــر	م ــد	و	ظه کنن

ــد. ــرای	کار	مــی	آین ب

ابتــاء کارگــران کــوره آجرپــزی بــه بیمــاری هــای 
تنفســی، بــه طــور معنــی داری بیشــتر از کارگــران 

عــادی اســت
یــک	پزشــک	متخصــص،	امــا	از	بعــد	دیگــری	بــه	مشــکالت	
ــان	 ــا	بی ــد،	وی	ب ــگاه	مــی	کن ــا	ن ــه	ه ــوره	پزخان ــران	ک کارگ
ــه	هــا	در	مجــاورت	 ــن	کــه	حضــور	کارگــران	کــوره	پزخان ای
گــرد	و	غبــار،	ســبب	ایجــاد	مشــکالت	تنفســی	بــرای	آن	هــا	
ــران،	در	 ــن	کارگ ــیاری	از	ای ــت:	بس ــار	داش ــود،	اظه ــی	ش م
طــول	ســال	هزینــه	هــای	هنگفتــی	بــرای	درمــان	بیمــاری	
هــای	ناشــی	از	گــرد	و	غبــار	پرداخــت	مــی	کننــد،	حــال	آن	
کــه	اغلــب	هزینــه	هــای	درمــان	آن	هــا	آزاد	بــوده	و	حمایــت	

هــای	بیمــه	ای	نیــز	ندارنــد.
احمدرضــا	تاجیــک	افــزود:	البتــه	بخــش	عمــده	ای	از	
ــرد	و	 ــی	از	گ ــی	ناش ــکالت	تنفس ــه	دارای	مش ــران	ک کارگ
غبــار	و	گازهــای	حاصــل	از	ســوخت	هــای	فســیلی	هســتند،	
ــی	 ــه	نم ــان	مراجع ــرای	درم ــی	ب ــکالت	مال ــل	مش ــه	دلی ب

ــد. کنن
ــر	روی	۵۱	کارگــر	شــاغل	در	چنــد	 یــک	مطالعــه	مــوردی	ب
کــوره	آجرپــزی	بــه	عنــوان	مــورد	و	۵۶	کارگــر	صنایــع	غذایی	
به	عنــوان	گــروه	شــاهد،	کــه	توســط	عبــداهلل	غالمــی،	حمید	
رضــا	صابــری	،	اصغــر	قهــری	و	داود	اســکندری،	مربــی	
ــگاه	 ــت	دانش ــکده	بهداش ــه	ای	دانش ــت	حرف ــروه	بهداش گ
ــه	 ــت	حرف ــروه	بهداش ــتادیار	گ ــاد،	اس ــکی	گناب ــوم	پزش عل
ــان،	 ــکی	کاش ــوم	پزش ــگاه	عل ــت	دانش ــکده	بهداش ای	دانش
ــه	ای	دانشــکده	بهداشــت	 کارشــناس	ارشــد	بهداشــت	حرف
ــکی	 ــوم	پزش ــگاه	عل ــتی	دانش ــات	بهداش ــتیتو	تحقیق و	انس
تهــران	و	مربی	گــروه	بهداشــت	حرفه	ای	دانشــکده	بهداشــت	
دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	کاشــان	صــورت	گرفــت،	مشــخص	
کــرد	کــه	شــکایت	هــای	تنفســی	در	گــروه	مــورد،	بــه	طــور	

ــود. ــاهد	ب ــروه	ش ــتر	از	گ ــی	دار	بیش معن
ــه	بیمــاری	هــای	 ــزی	ب ــوره	آجرپ ــران	ک ــالء	کارگ ــی	ابت یعن
ــادی	 ــران	ع ــی	داری	بیشــتر	از	کارگ ــه	طــور	معن تنفســی،	ب

اســت.
	

۴ نفــر عضــو یــک خانــواده بــرای روزانــه ۱۰۰ هــزار 
تومــان دســتمزد کار مــی کننــد

ــوره	 ــت:	کار	در	ک ــی،	گف ــائل	اجتماع ــناس	مس ــک	کارش ی
پزخانــه	هــا	در	زمــره	مشــاغل	ســخت	و	زیــان	آور	و	بــا	
ــر	 ــرای	ه ــران،	ب ــن	کارگ ــت،	ای ــم	اس ــیار	ک ــی	بس دریافت
ــت	 ــان	دریاف ــی	۳۸	توم ــزی	حــدود	۳۰	ال ــا	چی خشــت	تنه
مــی	کننــد	و	اگــر	بیمــه	باشــند،	بایــد	۶۰	الــی	۱۲۰	ســال	کار	
کننــد،	تــا	بازنشســته	شــوند	و	ایــن	رقــم،	یعنــی	عمــال	ایــن	

ــدارد. ــتگی	ن کار	بازنشس
ــم	 ــی	رغ ــن	کار،	عل ــودکان	در	ای ــور	ک ــر	حض ــره	آهنگ طاه

ــد،	و	 ــه	خوان ــان	ناشــی	از	آن	را	فاجع ــا	و	زی ــام	ســختی	ه تم
ــوع	 ــال	ممن ــر	۱۵	س ــران	زی ــون	کار	کارگ ــه	داد:	در	قان ادام
ــک	 ــه	ی ــت،	ک ــم	نیس ــی	مه ــرای	کس ــا	ب ــا	گوی ــت،	ام اس
ــدون	ایــن	کــه	 کــودک	۸	ســاله،	برخــالف	میــل	باطنــی	و	ب
قــدرت	انتخــاب	داشــته	باشــد،	بــه	کارهــای	ســخت	و	زیــان	
ــه	 ــد،	ک ــه	ان ــودکان	آموخت ــن	ک ــود،	ای ــی	ش ــور	م آور	مجب
بــرای	نمــردن	بایــد	کار	کننــد،	دســتان	کوچــک	آن	هــا	پــر	
از	فریادهــای	کودکانــه	اســت،	گویــا	کــوره	پزخانــه	هــا	جــزو	
ــن	شــرایط	 ــان	در	بدتری ــران	نیســتند،	زن ــن	ای ــران	و	قوانی ای
جســمی	بایــد	کار	کننــد،	چیــزی	بــه	نــام	مرخصــی	زایمــان	

ــه	هــا	تعریــف	نشــده	اســت. ــان	کــوره	پزخان ــرای	زن ب
ــواده	۴	 ــک	خان ــد	ی ــی،	درآم ــال	اجتماع ــن	فع ــه	ای ــه	گفت ب
ــه	 ــر	۱۱	ســاله	ب ــک	دخت ــک	پســر	۷	ســاله	و	ی ــه	ی ــره	ک نف
همــراه	پــدر	و	مــادر	خــود	بــه	ســختی	کار	مــی	کننــد،	روزانه	
۱۰۰	الــی	۱۱۰	هــزار	تومــان	اســت،	یعنــی	تقریبــا	بــه	انــدازه	
ــمت	 ــن	قس ــران	و	ای ــط	در	ته ــد	متوس ــک	کارمن ــوق	ی حق

ماجــرا	بــه	شــدت	غــم	انگیــز	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ســاخت	خانــه	هــای	همــه	مــردم،	توســط	
خشــت	هــای	زحمــت	کشــیده	ایــن	کارگــران،	گفــت:	ایــن	
افــراد،	بــرای	همــه	ســرپناه	مــی	ســازند،	در	حالــی	کــه	خــود	
ــل	تصــوری،	واژه	 ــده	قاب ــه	آین ــد	و	ن ــی	دارن ــه	ســرپناه	خوب ن
ــل	 ــای	داغ	فص ــوره	ه ــرد،	ک ــران	دلس ــرای	کارگ ــاه«	ب »رف
ــک	 ــرای	ی ــر«	ب ــه	واژه	»فق ــب	اســت،	ک ــدر	قری ــا،	آن	ق گرم

ــین. شهرنش
ــر	 ــد	صف ــر	را	در	ح ــن	قش ــت	از	ای ــتیبانی	دول ــر	پش آهنگ
دانســت	و	گفــت:	همــه	داریــم	مــی	بینیــم،	کــه	ایــن	
ــازار،	 ــر	کســادی	ب ــد،	از	ســویی	دیگ ــی	کنن ــران	کار		م کارگ
ــز	 ــا	را	نی ــه	ه ــوره	پزخان ــان	ک ــکالت	کارفرمای ــود	و	مش رک
ــی	از	 ــای	دولت ــت	ه ــری	از	حمای ــا	خب ــد،	ام ــی	دانن ــه	م هم
ــرای	اطمینــان	 ایــن	کارگــران	نیســت،	راه	هــای	متعــددی	ب
ــود	دارد	و	 ــران	وج ــن	کارگ ــردن	ای ــاه	کار	ک ــل	۶	م از	حداق
دولــت	مــی	بایســت	در	حمایــت	از	ایــن	افــرادی	کــه	چــرخ	
صنعــت	ســاختمانی	کشــور	روی	دوش	آن	هــا	مــی	چرخــد،	
ــا	ایــن	 ۶	مــاه	حــق	بیمــه	دیگــر	آن	هــا	را	پرداخــت	کنــد،	ت
ــد	 ــا	امی ــود	را	ب ــدک	خ ــای	ان ــوق	ه ــم	حق ــج	و	غ ــراد،	رن اف

ــد. ــتگی	بزداین بازنشس
ــا	شــرایطی	کــه	تهــران	و	حجــم	آســیب	هــای	اجتماعــی	 ب
ــت	 ــک	حرک ــد،	ی ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــهر	دارد،	ب ــن	کالنش ای
فراگیــر	و	عزمــی	جمعــی	از	ســوی	متولیان	امــر	و	نیــز	فعاالن	
ــاظ	 ــه	لح ــوان	ب ــا	بت ــت،	ت ــاز	اس ــی	نی ــی	و	اجتماع فرهنگ
مالــی،	رفــاه	اجتماعــی	و	بهداشــتی	بــه	ایــن	حداقــل	۵۰۰۰	
کارگــر	کــوره	پزخانــه	بــرای	رســیدن	بــه	زندگی	بهتــر	کمک	
ــا	بتــوان	بســیاری	از	معضــالت	اجتماعــی	حاصــل	از	 کــرد،	ت
ــه	 ــی	ب ــه	طبقات ــق	فاصل ــا	را	زدود	و	از	تعمی ــت	ه محرومی
ــاک	جلوگیــری	 ــوان	یکــی	از	معضــالت	اجتماعــی	خطرن عن

ــرد. ک
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ــدن  ــیاه مع ــنبه س 146 روز از چهارش
زمســتان یــورت می گــذرد درحالــی  
کــه هنــوز گــزارش رســمی علــت 
حادثــه مشــخص نشــده و مســئوالن از 
ــی  ــالم آمادگ ــرداری و اع ــان آوارب پای
بــرای حضــور تیــم حقیقــت یــاب 

ــد. ــی دهن ــر م خب

ــار	گاز	و	 ــا	انتش ــه	ب ــود	ک ــال	ب ــاه	امس ــت		م ۱۳	اردیبهش
انفجــاری	کــه	هنــوز	دالیــل	آن	کامــال	مشــخص	نیســت	
ــم	خــورد. ــورت	رق ــدن	زمســتان	ی چهارشــنبه	ســیاه	مع
چهارشــنبه	ســیاهی	کــه	۴۳	قربانــی	بــر	جــای	گذاشــت	و	
بیــش	از	۷۰	نیــروی	امــدادی	و	معدنچــی	را	راهــی	مراکــز	

بهداشــتی	و	درمانــی	کــرد.
از	اواســط	خردادمــاه	کار	آواربــرداری	در	معــدن	آغــاز	شــد	
ــه	ایمــن	ســازی	 ــرای	کمــک	ب و	حــدود	۱۰۰	معدنچــی	ب

کارگاه	و	آواربــرداری	تونــل	مشــغول	بــه	کار	شــده	انــد.
گرچــه	در	۱۴۶	روز	گذشــته	حقــوق	و	مطالبــات	کارگــران	
ــت	 ــوز	عل ــا	هن ــه	پرداخــت	شــده	ام ــگان	حادث و	جانباخت

حادثــه	مشــخص	نشــده	اســت.
مدیــرکل	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	گلســتان	در	
خصــوص	آخریــن	وضعیــت	معــدن	زمســتان	یــورت	گفت:	
اواخــر	هفتــه	گذشــته	نماینــدگان	نظــام	مهندســی	معدن،	
نماینــده	اداره	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	و	نماینــدگان	
ــدن	 ــتان	از	مع ــارت	گلس ــدن	و	تج ــت،	مع اداره	کل	صنع

ــد. ــد	داشــته	ان بازدی
ــد	اشــاره	کــرد	و	 ــن	بازدی ــج	ای ــه	نتای ــو	ب حســینقلی	قوانل
افــزود:	بــه	غیــر	از	محــل	حادثــه	امــکان	شــروع	بــه	کار	در	
چنــد	جبهــه	دیگــر	معــدن	زمســتان	یــورت	وجــود	دارد	و	

مــی	تواننــد	کارگــران	مشــغول	کار	شــوند.
ــم	 ــو	دوم	را	ه ــه	لوکوموتی ــل	حادث ــه	داد:	در	مح وی	ادام
ــا	دادســتانی	و	...	صورتجلســه	انجــام	 ــد	و	ب ــرده	ان ــدا	ک پی
ــیر	 ــرداری	در	مس ــی	از	خاکب ــدار	کم ــط	مق ــده	و	فق ش

انتهــای	تونــل	باقــی	مانــده	اســت.

تیــم حقیقــت یــاب مــی توانــد هفتــه آینــده بــه 
گلســتان بیاید

مدیــرکل	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	گلســتان	بــا	
ــود	 ــده	ب ــر	آوار	مان بیــان	اینکــه	لوکوموتیــو	دوم	کــه	در	زی
ــه	 ــه	ب ــان	هفت ــا	پای ــم	ت ــرداری	ه خــارج	شــده	و	کار	آوارب
اتمــام	مــی	رســد،	اضافــه	کــرد:	ایــن	موضــوع	صورتجلســه	
شــده	و	بــه	وزارتخانــه	هــم	اعــالم	کــرده	ایــم	هفتــه	آینــده	
)بعــد	ازعاشــورا	و	تاســوعا(	تیــم	حقیقــت	یــاب	مــی	توانــد	

ــه	را	اعــالم	کننــد. ــه	گلســتان	بیایــد	و	دالیــل	حادث ب
ــرای	 ــر	ب ــون	۱۰۰	نف ــم	اکن ــه	ه ــادآوری	اینک ــا	ی وی	ب
ــه	کار	 ــغول	ب ــورت	مش ــتان	ی ــدن	زمس ــرات	در	مع تعمی
هســتند،	تصریــح	کــرد:	در	تونــل	هــای	پاییــن	تر	مشــکلی	
بــرای	کار	وجــود	نــدارد،	تهویــه	بررســی	شــده	و	میــزان	گاز	
ســنجیده	شــده	اســت؛	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	بیمه	بیــکاری	
ــاه	 ــران	از	م ــت	و	کارگ ــام	اس ــال	اتم ــم	در	ح ــران	ه کارگ
آینــده	دریافتــی	نخواهنــد	داشــت	معــدن	زمســتان	یــورت	

ــم. ــرده	ای ــاده	ک شــرقی	را	هــم	آم
قوانلــو	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	۳۰۰	کارگر	معــدن	بایــد	دوباره	
ــای	 ــام	بحــث	ه ــرد:	تم ــد،	خاطرنشــان	ک ــه	کار	بازگردن ب
ــده	 ــی	ش ــدت	)۱۴۶	روز(	بررس ــن	م ــدن	در	ای ــی	مع ایمن
و	بــه	تاییــد	کارشناســان	نظــام	مهندســی	معــدن	رســیده	

اســت.
ــت	و	 ــوق	اردیبهش ــا	حق ــه	کارفرم ــادآوری	اینک ــا	ی وی	ب
خــرداد	تمــام	کارگــران	معــدن	را	در	حالــی	کــه	مشــغول	
ــرد:	 ــان	ک ــت،	بی ــرده	اس ــت	ک ــد،	پرداخ ــوده	ان ــه	کار	نب ب
کارفرمــا	بــرای	اصــالح	و	بهبــود	تهویــه	و	...	تقاضــای	
پرداخــت	تســهیالت	داده	کــه	در	ایــن	مــدت	هنــوز	

ــت. ــده	اس ــق	نش محق
قوانلــو	تاکیــد	دارد	چــاره	ای	جــز	بازگشــت	بــه	کار	مجــدد	
کارگــران	بیــکار	شــده	معدن	زمســتان	یــورت	وجود	نــدارد	
چــرا	کــه	بیمــه	بیــکاری	آن	هــا	بــه	پایــان	مــی	رســد،	امــا	
رســول	علیخانــی	کــه	بعــد	از	حادثــه	معــدن	بــه	نمایندگی	
ــه	در	 ــن	حادث ــگان	ای ــواده	جــان	باخت ــان	و	خان از	معدنچی
مقابــل	رئیــس	جمهــور	صحبــت	کــرده	بــود؛	معتقد	اســت	
ــی	تغییــر	نکــرده	 ــه	خیل وضعیــت	کارگــران	بعــد	از	حادث

اســت.

باتکلیفــی در پرداخــت کمــک هزینــه مســکن 
ــگان جانباخت

ــران	و	 ــر	کارگ ــال	حاض ــد	در	ح ــرد:	هرچن ــار	ک وی	اظه
خانــواده	جانباختــگان	مشــکالت	بیمــه	ای	ندارنــد	امــا	در	

پرداخــت	حقــوق	تغییراتــی	ایجــاد	نشــده	اســت.

پایان آواربرداری زمستان یورت/ تیم حقیقت یاب به گلستان سفر می کند
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جامعــه ایـــران

علیخانی	با	بیـان	اینکه	ایمنی	معـدن	رو	به	افزایش	اسـت	و	
نسـبت	به	گذشـته	بهتر	شـده،	گفت:	امـا	ایمنـی	واقعی	که	
یـک	معدن	بـه	آن	نیاز	دارد	و	دسـتگاه	های	مجهـز	در	تونل	
وجود	نـدارد	و	ظاهرا	کارفرمـا	برای	تهیه	آن	درخواسـت	وام	

داده	کـه	هنوز	محقق	نشـده	اسـت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	دیــه	۲۱۰	میلیــون	تومانــی	و	حقــوق	
معــوق	جــان	باختــگان	پرداخت	شــده	اســت،	افــزود:	طبق	
قانــون	دیــه	و	ســایر	حــق	و	حقــوق	جانباختــگان	حادثــه	
بــه	همــه	ورثــه	تعلق	مــی	گیــرد	و	هــم	اکنــون	تعــدادی	از	
خانــواده	هــای	جانباختــگان	معــدن	بــا	مشــکالت	حقوقی	

مواجــه	شــده	انــد.
علیخانــی	ادامــه	داد:	هنــوز	تکلیــف	کمــک	هزینــه	
مســکن	جانباختــگان	هــم	مشــخص	نیســت	و	بــا	
ــواده	 ــدادی	از	خان ــرای	تع ــود	ب ــی	موج ــکالتی	حقوق مش
ــه	حســاب	 هــای	جانباختــگان	بهتــر	اســت	ایــن	مبلــغ	ب

سرپرســتان	خانــوار	پرداخــت	شــود.
ــران	 ــر	از	کارگ ــدت	۱۰	نف ــن	م ــه	در	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
معــدن	زمســتان	یــورت	هــم	بازنشســته	شــده	انــد،	اضافــه	
کــرد:	بــا	پرداخت	نشــدن	تســهیالت	بــه	کارفرمــا	وضعیت	
بازنشســتگی	و	اســتفاده	از	قانــون	مشــاغل	ســخت	و	زیــان	

آور	هــم	بالتکلیــف	مانــده	اســت.
ــم	 ــور	تی ــرای	حض ــی	ب ــالم	آمادگ ــو	از	اع ــد	قوانل هرچن
حقیقــت	یــاب	در	هفتــه	آینــده	خبــر	مــی	دهــد	و	معتقــد	
اســت	تمــام	مباحــث	فنــی	و	ایمنــی	تونــل	مــورد	بررســی	
قــرار	گرفتــه	امــا	علیخانــی	کــه	خــودش	ســال	هــا	کارگــر	
ــوان	 ــه	عن ــاه	گذشــته(	ب ــه	تازگــی	)در	م ــوده	و	ب معــدن	ب
ــده	 ــته	ش ــورت	بازنشس ــتان	ی ــدن	زمس ــی	در	مع معدنچ
اســت،	معتقــد	اســت	هنوز	تــا	ایمنــی	واقعــی	تونــل	فاصله	

زیــادی	وجــود	دارد.

خروج لوکوموتیو دوم تا پایان مهرماه
ــرکل	 ــورت	را	از	مدی ــن	وضعیــت	معــدن	زمســتان	ی آخری
ــدیم	و	 ــا	ش ــتان	جوی ــی	گلس ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف تع
ســعید	مازندرانــی	گفــت:	لوکوموتیــو	اول	از	معــدن	خــارج	
شــده	و	لوکوموتیــو	دوم	هنــوز	خــارج	نشــده	و	احتمــاال	تــا	
پایــان	مهرمــاه	انجــام	مــی	شــود	و	آن	زمــان	تیــم	حقیقــت	
ــالم	 ــه	را	اع ــل	حادث ــه	و	عل ــد	حضــور	یافت ــی	توان ــاب	م ی

کنــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایمــن	ســازی	و	آواربــرداری	کار	وقــت	
ــا	ســرعت	آن	را	انجــام	داد،	 ــوان	ب ــی	ت ــری	اســت	و	نم گی
تصریــح	کــرد:	از	زمــان	حادثــه	تاکنــون	معــدن	زمســتان	
ــرات،	 ــه	هــای	تعمی ــدارد	و	همــه	هزین ــورت	درآمــدی	ن ی
آواربــرداری	و	هزینــه	هــای	حیــن	عملیــات	امــداد	و	نجــات	
و	همچنیــن	حقــوق	کارگــران،	معوقــات	و	کســورات	دیــه	

ــرده	اســت. ــگان	را	پرداخــت	ک جانباخت
مازندرانــی	خاطرنشــان	کــرد:	کارفرمــا	حقوق	تیرمــاه	۱۰۰	
کارگــر	مشــغول	بــه	کار	را	در	شــهریورماه	پرداخــت	کــرده	
ــت	 ــر	در	پرداخ ــکالت	تاخی ــم	مش ــن	حج ــا	ای ــت	و	ب اس
ــا	فاصلــه	یکــی	و	دو	مــاه	کمــی	طبیعــی	اســت.	 حقــوق	ب
ــورت	 ــه	مشــکالت	بازنشســتگان	معــدن	زمســتان	ی وی	ب
ــد	از	کار	 ــی	خواهن ــران	م ــرد:	کارگ ــان	ک ــاره	و	بی ــم	اش ه
ســخت	و	زیــان	آور	اســتفاده	کننــد		در	حالــی	کــه	بــه	غیــر	
ــم	کار	 ــری	ه ــادن	دیگ ــورت	در	مع ــتان	ی ــدن	زمس از	مع
کــرده	انــد	و	ســایر	کارفرماهــا	بایــد	حــق	و	حقــوق	کارگران	

ــد. را	بپردازن
ــن	 ــد	از	چندی وی	متذکــر	شــد:	در	حقیقــت	کارگــران	بای
کارفرمــا	شــکایت	کننــد	تــا	بتواننــد	بــه	نتیجــه	برســند	و	
همیــن	امــر	باعــث	تاخیــر	در	انجــام	ایــن	موضــوع	شــده	

ــورت	 ــتان	ی ــدن	زمس ــای	مع ــا	کارفرم ــه	ب ــت	وگرن اس
ــدارد. مشــکلی	وجــود	ن

ــت  ــف عل ــی کش ــد قدم ــان در چن  کارشناس
ــدن ــار مع انفج

ــل	 ــی	عل ــاب	و	بررس ــت	ی ــم	حقیق ــور	تی ــد	حض هرچن
ــی	 ــک	م ــه	کم ــت	حادث ــدن	عل ــن	ش ــه	روش ــه	ب حادث
ــد	از	 ــن	خصــوص	بای ــی	در	ای ــر	نهای ــالم	نظ ــا	اع ــد	ام کن
ســوی	دادگســتری	انجــام	شــود	و	چنــدی	پیــش	رئیــس	
ــه	 ــده	حادث ــودن	پرون ــاز	ب ــتان	از	ب ــتری	گلس کل	دادگس
ــه	 ــا	مقصــران	حادث ــود	ب ــر	داده	و	وعــده	داده	ب معــدن	خب

ــی	شــود. برخــورد	م
ــت	را	 ــن	وضعی ــس	کل	دادگســتری	گلســتان	آخری از	رئی
جویــا	شــدیم	و	هــادی	هاشــمیان	گفــت:	بــا	تــالش	شــبانه	
روزی	کارگــران	معــدن،	یکــی	از	لوکوموتیوهایــی	که	گمان	
مــی	رفــت		تــالش	بــرای	روشــن	کــردن	دوبــاره	آن	ســبب	
انفجــار	معــدن	آزادشــهر	شــده	اســت،	از	تونــل	خارج	شــد.
وی	افــزود:	بــا	خــروج	ایــن	لوکوموتیــو،	گروهــی	متشــکل	
از	بــازرس	وزارت	کار،	بازپــرس	پرونــده	و	نیــروی	انتظامــی	

ــد. ایــن	لوکوموتیــو	را	بررســی	کردن

رئیــس	کل	دادگســتری	گلســتان	ادامــه	داد:	بــازرس	
وزارت	کار،	نتیجــه	ی	بررســی	هــای	اولیــه	را	اعــالم	کــرده	و	
گفتــه	نظــر	نهایــی	پــس	از		خــروج	لوکوموتیو	دیگــری	که	
ــرار	 ــده		ق ــارج	ش ــو	خ ــری	از	لوکوموتی ــه	ی	دورت در	فاصل

ــد. ــد	ش ــالم	خواه دارد،	اع
ایــن	مقــام	ارشــد	قضایــی	اســتان	اضافــه	کــرد:	هــم	اکنون	
ــل	 ــل	مح ــازی	تون ــن	س ــیفت،	ایم ــه	ش ــران	در	س کارگ
ــای	 ــی	لوکوموتیوه ــا		مابق ــد	ت ــی	دهن انفجــار	را	انجــام	م
احتمالــی	از	تونــل	خــارج	و	راه	بــرای		حضــور	و	بررســی	تیم	

کارشناســی	همــوار	شــود.
هاشــمیان	تاکیــد	کــرد:	نظریــه	تیــم	کارشناســی،	نظریــه	
ــم	 ــه	تی ــزارش	ب ــن	گ ــه	ای ــس	از	ارائ ــت	و	پ ــورتی	اس مش
ــد	آن،	در	دادگاه	 ــه	و	تایی ــوه	قضایی کارشناســان	رســمی	ق

ــل	اســتناد	اســت. قاب
ــران	 ــای	کارگ ــواده	ه ــتان	و	خان ــردم	اس ــه	م ــمیان	ب هاش
ــتگاه	 ــان	داد:	دس ــه	اطمین ــن	حادث ــده	در	ای ــیب	دی آس
قضایــی	تــا	اســتیفای	حقــوق	مصدومــان	و	خانــواده	هــای	
جــان	باختــگان	کوتــاه	نخواهــد	آمــد	و	بــا	مقصــران	حادثه	
ــاض	 ــدون	اغم ــند	ب ــه	باش ــی	ک ــگاه	و	مقام ــر	جای در	ه

برخــورد	مــی	کنــد.
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جامعــه ایـــران

مشــکالت معیشــتی در ســکونتگاه های 
ــه  ــل ب ــهر اردبی ــراف ش ــمی اط غیررس
یکــی از دغدغه هــای جــدی تبدیــل 
شــده اســت؛ دغدغــه ای کــه نگرانــی از 
سرنوشــت کــودکان ایــن مناطــق را بــه 

ــراه دارد. هم

بــه	 ایســتاده	ام	کــه	 :	در	صدمتــری	چهــار	دیــواری	
ســاختمان	های	 نگهبانــان	 موقــت	 ســکونتگاه	های	
نیمــه	کاره	می	مانــد	تــا	خانــه	دو	کــودک	خردســال.	
دورتــا	دور	مــن	نــه	خبــری	از	آســفالت	های	شــهری	
ــده	 ــی	ش ــا	معن ــن	ج ــه	در	ای ــع	آوری	زبال ــه	جم ــت	و	ن اس
اســت.	خرده	ریزه	هــای	اضافــی	مصالــح	ســاختمان	های	
دوردســت	زیــر	کفش	هایــم	خــرچ	خــرچ	می	زنــد.	در	
مقابلــم	خانــه	ای	ســاخته	شــده	بــا	چــوب،	بلــوک	ســیمانی،	
ــه	کاره	 ــقفی	نیم ــا	س ــیمان	ب ــتیکی	و	س ــای	پالس نایلون	ه
کــه	پنــاه	گاه	حســین	هشت	ســاله	و	زهــرای	سه	ســاله	

ــت. اس
ــار	 ــمگین	و	بیم ــگی	خش ــت،	س ــی	از	امنی ــچ	حفاظ بی	هی
پــارس	مــی	کنــد.	بــه	عقــب	برمی	گــردم.	شــاید	شــهر	نباشــد	
ــکن	 ــی	بی	مس ــده	ای	از	برهوت ــه	جدامان ــاید	گوش ــا.	ش اینج
ــه	هــر	غریبــه	ای	را	می	ترســاند	.	 ــی	خان ــادور	خال اســت.	دورت
می	تــوان	مگــر	بــا	ســگی	خســته	و	هــار	کودکــی	بــزرگ	کــرد	

ــه	امیــد	روزهــای	روشــن!؟ ب
ــود.	 ــر	می	ش ــتانه	در	ظاه ــر	در	آس ــته	و	پی ــدر	درهم	شکس پ
ــد.	 ــاز	می	کن ــن	ب ــر	م ــده	راه	ب ــه	ای	تاران ــه	گوش ــگ	را	ب س
ورودی	خانــه	مبلــی	شکســته	کــه	حــال	و	هــوای	گذشــته	ای	

شــیرین	را	از	ذهــن	می	گذرانــد،	دارد.
ــت	 ــاط	گذاش ــش	را	حی ــوان	نام ــه	نمی	ت ــه	ای	ک 	در	محوط
جــا	خــوش	کــرده	اســت.	ســفیدی	تجملــی	اش	هنــوز	باقــی	
اســت	و	بــه	چشــم	می	زنــد.	نگاهــم	را	از	بــوی	ماندگــی	و	انبــوه	
ــر	 ــم	از	زی ــا	نمی	توان ــی	دزدم	ام ــی	م ــل	خال ــر	روی	مب ــار	ب غب
ــد	 ــا	نیم	نگاهــی	لبخن ــه	ب ــرک	سه	ســاله	ای	ک ــگاه	دخت ــار	ن ب
ــی	 ــد،	شــانه	خال ــداز	می	کن ــن	را	بران و	نیم	نگاهــی	تعجــب	م

کنــم.
ــواره	ای	 ــت.	ق ــهر	اس ــن	ش ــاله		ای ــودک	سه	س ــه	ک ــا	خان اینج
بدقــواره	از	چــوب	و	پالســتیک	کــه	قــرار	اســت	پناهــی	باشــد	
بــرای	معصومیــت	و	پاکــی	او	تــا	روزی	بشــود	خانمــی	و	ســری	

در	ســرها	دربیــاورد.
	

خانه را با هر چه به دستم آمد ساختم
مطابــق	اعــالم	راه	و	شهرســازی	اســتان	اردبیــل	بیــش	از	۱۴۱	
ــی	 ــتان	زندگ ــمی	اس ــکونتگاه	های	غیررس ــر	در	س ــزار	نف ه
ــی	دارد. ــد	افزایش ــا	رون ــکونتگاه	ه ــت	س ــد	و	جمعی می	کنن

ــمی	 ــکونتگاه	های	غیررس ــهری	در	س ــی	ش ــد	بازآفرین هرچن
آغــاز	شــده	امــا	نهــر	و	کانــال،	آســفالت	های	مقطعــی	و	
پل	هــای	کوچــک	احــداث	شــده	هنــوز	بــه	در	خانــه	زهــرای	

ــت. ــیده	اس ــاله	نرس سه	س
حیــدر،	پــدر	زهــرا	بیــش	از	همــه	متعجبــم	می	کنــد.	پیرمــرد	
درهم	شکســته	ای	را	در	مقابــل	خــود	می	بینــم	کــه	بــا	
شــرمی	آمیختــه	بــه	شــرمندگی	از	اهل	و	عیــال،	خواســته	اش	

را	چنــد	تکــه	آهــن	عنــوان	مــی	کنــد.
روی	بلوک	هــای	ســیمانی،	گــچ	ریختــه	و	ســقفی	از	الوارهــای	
چوبــی	زده	اســت	امــا	هنــوز	بــوی	رطوبــت	در	خانــه	
پیچیــده	و	کــف	زمیــن	کــه	می	نشــینم	از	رطوبــت	ســرگیجه	

. م ر ا د
ــود.	۳۵	ســال	بیشــتر	در	ایــن	دنیــا	 حیــدر	زمانــی	چاه	کــن	ب

ــرد	 ــاره	نک ــالش	اش ــن	و	س ــه	س ــودش	ب ــا	خ ــا	ت ــته	ام نزیس
نتوانســتم	تخمیــن	درســتی	بزنــم.	بعــد	از	اینکــه	بــا	جوانــی	
ــواده	اش	 ــا	خان ــدار	ب ــدت	دی ــام	م ــدم	در	تم ــه	روش ــر	روب پی
تالشــم	بــر	ایــن	بــود	غبــار	زخم	هــا	و	تلخی	هــا	و	نداشــتن	ها	
ــرون	 ــه	الی	آن	بی ــاله	را	از	الب ــدر	۳۵	س ــم	و	حی ــار	بزن را	کن

بکشــم.
تمامــی	خانــه	یــک	اتــاق	نفوذپذیــر	بــه	ســرما	و	رطوبت	اســت	
کــه	بــا	یــک	نایلــون	بــه	دو	قســمت	جــدا	شــده	و	در	بخــش	
ــاخته	 ــواب	س ــبیه	اتاق	خ ــزی	ش ــک	ها	چی ــاف	و	تش دوم	لح

اســت.
نــه	از	یخچالــی	خبــری	هســت	و	نــه	از	حمــام	و	حتــی	شــیر	
آبــی	و	ظرف	شــویی.	تنهــا	چــاه	آبــی	در	داخــل	خانــه	
دیــده	می	شــود	کــه	بــا	هــر	تکانــه	آن	جــان	در	بــدن	
ــی	گــرم	کــه	چهــره	 ــرای	آب ــرزد	از	افســوس	های	زهــرا	ب می	ل
دوست	داشــتنی	اش	را	در	آن	بشــورد	و	چــون	مــاه	شــب	

ــود. ــان	ش تاب
ــی.	 ــقف	امن ــه	س ــود	و	ن ــده	می	ش ــی	دی ــی	برق ــه	سیم	کش ن
حیــدر	اعتــراف	می	کنــد	کــه	بــه	ســختی	ســیم	برقــی	گیــر	

ــت. ــیده	اس ــه	کش ــه	خان ــی	ب آورده	و	المپ
از	صحــت	و	ســالمت	تلویزیــون	خبــر	نــدارم	اما	یــک	لحظه	به	
ذهنــم	خطــور	کــرد	کــه	وقتــی	تبلیغــات	فانتــزی	از	غذاهــای	
لذیــذ،	خانه	هــای	گــرم	و	پــدر	و	مــادر	شــاد	و	جــوان	می	گویــد،	

تصــور	حســین	از	زندگی	چیســت؟

خیرین به داد گرسنگی ما می رسند
ــی	 ــوی	غذای ــه	ب ــتم.	ن ــان	هس ــان	خانه	ش ــرظهری	مهم س
ــه	مــواد	اولیــه	غذایــی	کــه	 ــه	فضــای	معطــری	ب می	شــنوم	ن
ــد	 ــرا	می	گوی ــادر	زه ــوره«	م ــود.	»س ــه	ش ــت	پخت ــرار	اس ق
ــد.	 ــد	کار	کن همســرم	بعــد	از	کمــردرد	و	روماتیســم	نمی	توان
ــا	تحــت	 ــد	ماهــی	اســت	بچه	ه ــم.	چن مــن	هــم	کار	نمی	کن
پوشــش	کمیته	امــداد	هســتند	و	ماهانــه	دریافتــی	دارنــد	و	به	

ــند. ــا	می	رس ــه	داد	م ــن	ب ــر	از	آن	خیری غی
در	تمــام	مــدت	صحبــت	ســوره	حیــدر	بــه	گلیــم	زیــر	پایــش	
خیــره	مانــده	اســت.	بچه	هــا	در	کنــار	پــدر	و	مــادر	بــه	زانــوی	
مــادر	تکیــه	داده	انــد.	بی	ســروصدا	صحبت	هــای	یــک	

ــداری	را	می	شــنوند. ــادری	خســته	از	ن ــا	م ــه	ب غریب
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جامعــه ایـــران

ســوره	هــم	۳۵	ســاله	اســت	امــا	چه	کســی	بــاورش	می	شــود؟	
آن	موهــای	ســفید،	غبــار	بــر	صــورت	و	چین	وچروک	هــا	کــه	

به	یکبــاره	بــر	چهــره	نمی	نشــیند.
زهــرا	نگاهــی	بــه	مــادر	و	نگاهــی	بــه	مــن	انداختــه	و	
می	خنــدد.	یــک	قــوری	کوچــک	چینــی	می	بینــم	کــه	
ــه	و	 ــی	گری ــس	کل ــاً	در	پ ــت	و	حتم ــرا	اس ــباب	بازی	زه اس
اصــرار	از	مــادر	می	توانــد	لحظــه	ای	بــا	آن	بــازی	کنــد.	خبــری	
از	تبلــت	و	لپ	تــاپ	و	گوشــی	همــراه	و	بازی	هــای	کامپیوتــری	

ــت. ــی	نیس ــخصیت	های	کارتون ــک	ش و	عروس
	

کودکانی که زیر سقف چوبی آرزو می شمارند
و	 زباله	هــا	 محــدوده	 وقتــی	 آن	طرف	تــر	 کمــی	
خرده	ریزه	هــای	مصالــح	ســاختمانی	را	بــا	افسوســی	از	
ــدا	 ــه		آی ــه	خان ــته	ام	ب ــر	گذاش ــت	س ــعارها	پش ــا	و	ش وعده	ه

. ســم می	ر
ــدر	از	 ــاد	پ ــم	کاری	و	اعتی ــه	از	ســر	ندان ــی	باهــوش	ک دخترک
وقتــی	چشــم	بــاز	کــرده	هشــت	زندگــی	را	گــرو	۹	آن	دیــده	
ــختی	 ــه	س ــادر	ب ــه	م ــرخمیده	ک ــی	آرام	و	س ــت.	دخترک اس
توانســته	برای	هزینــه	۵۰	هــزار	تومانــی	مدرســه	اش،	۲۰	هزار	
تومــان	تخفیــف	بگیــرد.	وقتــی	نیســت،	نیســت.	حتــی	اگــر	

یــک	تــک	هــزاری	باشــد.
خانــه		آیــدا	را	زن	خیــری	ســاخته	اســت.	مجموعه	آشــپزخانه	
ــر	خالصــه	 ــوان	در	۴۰	مت ــه	را	می	ت ــاق	و	حــال	خان ــک	ات و	ی
ــه	اش	مجســمه	های	گچــی	خــرس	»پــو«	 کــرد.	زیبایــی	خان
ــه	 ــه	ب ــار	ک ــر	ب ــاید	ه ــده	و	ش ــون	چی ــه	دور	تلویزی اســت	ک
ــا	 ــای	کارتون	ه ــای	زیب ــره	شــده	در	فانتزی	ه ــون	آن	خی کارت

ــت	. ــده	اس ــت	دور	ش ــه	ای	از	واقعی لحظ
ــی،	 ــی	عال ــرفت	تحصیل ــاالی	۱۸	و	پیش ــدل	ب ــا	مع ــدا	ب آی
عاشــق	زبــان	اســت	و	شــهریه	۴۰	هــزار	تومانــی	را	نمی	توانــد	
ــان	 ــا	کالس	زب ــی	اســت	ت ــه	کاف ــن	بهان ــد	و	همی ــن	کن تأمی
ــرای	تأمیــن	 ــادر	ب ــدان	اســت،	م ــدر	در	زن ــرود.	حــاال	کــه	پ ن
ــه	برخــی	 ــه	کار	شــده	و	در	کار	خان مخــارج	زندگــی	دســت	ب

ــوند. ــال	می	ش ــک	ح ــهر	کم ــر	ش ــای	خی آدم	ه
ــی	نشســته	اند.	 ــا	ترکه	هــای	چوب ــر	چنــد	کــودک	ب آن	طرف	ت
پســربچه	هایی	بــا	پیژامــه	ی	پالســتیکی	آبی	رنــگ	کــه	حتــی	
ــی	 ــی	اساس ــا	دعوای ــد	ت ــک	آماده	ان ــک	آدرس	کوچ ــرای	ی ب
راه	بیندازنــد	و	تمامــی	خشــم	فروخــورده	تلخی	هــای	تجربــه	

شــده	را	بــر	ســرت	آوار	کننــد.
	

وضعیت نامطلوب بهداشت در سکونتگاه ها
دارد.	 بهداشــت	 دارد.	 مدرســه	 اردبیــل	 درویش	آبــاد	
دارد.	 بنگاهــی	 و	 آژانســی	 و	 بقالــی	 دارد.	 مهدکــودک	

ــکونتگاه	های	 ــودکان	س ــا	ک ــم	دارد.	ام ــه	ه ــای	نوبران میوه	ه
غیررســمی	و	حاشــیه	شــهر	اردبیــل	در	نــگاه	نخســت	از	
ــد. ــرق	دارن ــهر	ف ــزی	ش ــا	بخــش	مرک ــن	ب ــا	زمی ــمان	ت آس
از	چــاه	آبشــان	افســوس	بــاال	می	کشــند	و	زیــر	ســقف	های	
ــق	 ــر	مش ــن	دفت ــین	نازنی ــمارند.	حس ــی	آرزو	می	ش چوب
ــال	 ــد.	دو	س ــت	نمی	تراش ــش	را	درس ــاره	دارد.	مدادهای پ
اســت	کــه	در	کالس	اول	درجــا	می	زنــد.	چــرا	کــه	در	
ــی	او	 ــه	حواس	پرت ــم	متوج ــته	و	معل ــد	می	نوش کالس	کن
ــت	را	از	جــا	 ــا	و	عســلی	اش	قلب شــده	اســت.	چشــمان	زیب
ــت	 ــچ	حمای ــاله	هی ــودک	هشت	س ــن	ک ــا	ای ــد	ام می	کن
تحصیلــی	از	ســوی	پــدر	و	مــادر	نــدارد.	در	وضعیــت	
ــه	 ــه	ب ــدون	صبحان ــب	ب ــا	اغل ــتی	صبح	ه ــوب	بهداش نامطل
مدرســه	مــی	رود.	وای	اگــر	روزی	بــر	ســقف	خانــه	اش	بــرف	
و	بارانــی	ببــارد	و	قهــر	آســمان	بگیــرد	و	ســردی	خانــه	را	بــه	

ــوش	کشــد. آغ
ــرون	 ــش	بی ــه	خــودکار	و	قلمــش	را	از	کیف ــی	ک ــدا	زمان آی
دارایی	هــای	 تــک	 تــک	 مراقــب	 حســابی	 می	کشــد	
ــت	 ــر	اس ــا	الغ ــوش	رو	ام ــلیقه	و	خ ــا	س ــت.	ب ــزش	اس عزی
و	رنگ	پریــده.	بــه	گمــان	مادربزرگــش	خیلــی	غصــه	
می	خــورد	و	بارهــا	شــده	بغــض	زیبــای	پنهــان	۱۵	ســاله	از	
ــش	 ــم	غصه	های ــرادر	۲۱	ســاله	ه ــا	شــکفته	اســت.	ب درده
کمتــر	نیســت.	آن	قــدری	هســت	کــه	ایــن	روزهــا	پولــی	که	
ــاب	 ــز	و	اعص ــر	مغ ــب	دکت ــل	مط ــد	در	مقاب ــر	می	آی گی

ــتد. بایس
پســرک	های	ترکــه	بــه	دســت	روی	زمیــن	خاکــی	نشســتن	و	
خاکی	شــدن	برایشــان	انــگار	کــه	تکلیف	هــر	روزه	باشــد.	یک	
ــوا	 ــاک	را	س ــیاهی	و	خ ــی	س ــان	می	توان ــر	ناخن	هایش آن	زی
کنــی.	تمیــزی	در	کار	نیســت.	البــه	الی	خرده	ریزه	هــای	
مصالــح	ســاختمانی	ســاختمان	های	دوردســت	کــودکان	
ــی	و	 ــای	مراقبت ــرای	طرح	ه ــود	اج ــا	وج ــهر	ب ــیه	ش حاش
ویزیــت	رایــگان	پزشــکان	نیازمنــد	حمایــت	خیریــن	بــه	ویژه	

پزشــکان	خیــر	هســتند.
	

آموزش اگر بیش از کتاب درسی معنی می شد
ــه	 ــت	ک ــب	اس ــن	مطل ــای	ای ــر	گوی ــی	مه ــی	میدان بررس
در	بیــن	کــودکان	ســاکن	در	حاشــیه	شــهر	ضعــف	
ــت	 ــی،	خالقی ــای	ارتباط ــه،	مهارت	ه ــای	مدرس آموزش	ه
ــه	 ــهروندی	ب ــی	ش ــه	زندگ ــول	اولی ــس	و	اص و	اعتمادبه	نف
چشــم	می	خــورد.	بطوریکــه	بــا	وجــود	تــالش	معلــم،	
اغلــب	دانــش	آمــوزان	در	یــک	یــا	دو	درس	و	اغلــب	
مهارت	هــای	الزم	بــرای	شهرنشــینی	از	ضعــف	جــدی	

برخــوردار	هســتند.

ــر	ســر	کــودکان	 ــاداری	ب حاشیه	نشــینی	کــه	از	ســر	فقــر	و	ن
ــودکان	را	در	 ــی	ک ــش	زندگ ــی	کمبودهای ــا	تمام ــده	ب آوار	ش
ــه	از	 ــای	اولی ــن	نیازه ــا	در	تأمی ــیاری	از	آن	ه ــه	و	بس برگرفت
جملــه	خــوراک	و	پوشــاک	نیــز	بــا	مشــکل	مواجــه	هســتند.
چــه	از	حســین	هشت	ســاله	کــه	دو	ســال	اســت	از	کالس	اول	
دســت	نکشــیده	و	چــه	آیــدای	۱۵	ســاله	کــه	ریاضــی	ضعیفی	
دارد	و	پولــی	هــم	بــرای	جبرانی	هــا	نیســت	گویــای	حمایــت	

ــت. ــا	اس ــژه	در	آموزش	ه وی
بــرادر	آیــدا	از	ســوم	راهنمایــی	تــرک	تحصیــل	کــرده	اســت.	
ــد.	 ــده	دارن ــی	درس	نخوان ــان	کودکان ــی	همسایه	هایش برخ
وقتــی	هزینه	هــای	مدرســه	روی	دوش	نحیــف	خانــواده	
ــدا	 ــش	می	بخشــند.	آی ــه	لقای ــش	را	ب ــه	می	شــود،	عطای اضاف
فکــر	می	کنــد	چــون	فقیــر	اســت	نمی	توانــد	از	کنکــور	قبــول	
شــود.	و	بــا	وضعیتــی	کــه	حیــدر	و	ســوره	دارند	معلوم	نیســت	

زهــرا	بــه	مدرســه	خواهــد	رفــت	یــا	نــه.
در	عمــق	نــگاه	آیــدا	می	توانــی	اســتعدادی	ژرف	ببینــی	
ــرورش	در	 ــت.	آموزش	وپ ــد	اس ــه	ای	بن ــه	تکان ــا	ب ــه	تنه ک
ــه	 ــه	ب ــی	و	توج ــت	آموزش ــر	روی	عدال ــر	ب ــال	های	اخی س
ــی	 ــا	مثال	های ــته	ام ــد	داش ــهرها	تأکی ــیه	ش ــدارس	حاش م
همچــون	آیــدا	و	حســین	توســعه	حمایت	هــا	را	ایجــاب	

می	کنــد.
حســین	از	فانتزی	هــای	بچــه	پولدارهــا	ســهمی	نــدارد.	همــه	
ســرگرمی	و	اســباب	بازی	اش	خرده	ســنگ	های	دور	خانــه	
ــه	سراغشــان	 ــا	شــکمی	نیمــه	ســیر	ب اســت	کــه	همیشــه	ب

رفتــه.
آمــوزش	اگــر	بیــش	از	کتــاب	درســی	معنــی	می	شــد	آن	وقت	
ــم.	 ــدا	را	می	دیدی ــرا	و	آی ــین،	زه ــرای	حس ــی	ب ــای	خال جاه
جاهــای	خالــی	کــه	بــا	بی	تفاوتــی	ســاختیم	و	عبــور	کردیــم	
ــه	در	 ــی	ک ــه	آن	کودک ــروز	چ ــودکان	ام ــه	ک ــم	ک و	ندیدی
خانــه	ویالیــی	بــاالی	شــهر	اســت	و	چــه	آن	کودکــی	کــه	در	
حاشــیه	شــهر	درســت	در	لبــه	تیــز	شــهر	زندگــی	می	کنــد،	

ــد. ــدازه	معصوم	ان ــک	ان ــه	ی ــه	ب هم
درویش	آبــاد	اگــر	رنــگ	بگیــرد	چهــره	زهــرا	آیــا	جــان	دوبــاره	
ــه	 ــان	هزین ــا	توم ــا	و	میلیون	ه ــت؟	میلیون	ه ــد	گرف خواه
ــی	 ــرا	باشــد	و	حت ــرای	فق ــود	ب ــرار	ب ــه	ق ــی	شــد	ک نذری	های

یــک	قاشــق	از	آن	ســهم	زهــرا	نشــده	اســت.
ــر	 ــد	لوازم	تحری ــرف	خری ــان	ص ــا	توم ــا	و	میلیون	ه میلیون	ه
ــه	 ــری	ک ــر	خی ــاب	و	دفت ــا		کت ــد	و	تنه ــی	ش ادارات	فرهنگ
هرازگاهــی	ســر	می	زنــد	نصیــب	حســین	شــده	اســت.	شــاید	
ایــن	قصــه	را	بایــد	از	نــو	نوشــت.	اینبــار	نــه	از	زبــان	مــن	و	توی	
بیننــده.	بلکــه	از	زبــان	زهــرا	و	حســین	کــه	هنــوز	امیــدواری	
ــرده	اســت. ــیاه	ک ــم	س ــر	را	ه ــی	روی	فق ــان	حت کودکانه	ش
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جامعــه ایـــران

نگهــداری اســلحه در خانــه بــه معضلی 
جــدی در ایــالم تبدیل شــده و هرچنــد 
مــردم بــه داشــتن ســالح عالقــه دارنــد 
ولــی اتفاقــات تلــخ ناشــی از ایــن امــر 
تبعــات ســنگینی بــه لحــاظ انتظامــی و 

امنیتــی بــه دنبــال دارد.

ــالم«،	 ــهر	ای ــکاری	در	دره	ش ــلحه	ش ــا	اس ــل	ب ــوع	قت »وق
»قتــل	پنــج	نفــر	از	اعضــای	خانــواده	ای	با	شــلیک	اســلحه	در	
شهرســتان	ملکشــاهی«،	»درگیــری	در	صالح	آبــاد	بــا	اســلحه	
شــکاری	منجــر	بــه	قتــل	شــد«،	»بــازی	بــا	اســلحه	شــکاری	
جــان	نوجــوان	۱۳	ســاله	را	در	ایــالم	گرفــت«	و...		اینهــا	تیتــر	
ــتان	 ــته	در	اس ــال	گذش ــک	س ــی	ی ــه	ط ــت	ک ــاری	اس اخب
ــلحه«	 ــام	»اس ــا	ن ــی	آنه ــه	در	همگ ــده	ک ــره	ش ــالم	مخاب ای

برجســته	اســت.
ــا	ایــن	شــرایط	بــه	نظــر	مــی	رســد	ســالح	و	نگهــداری	آن	 ب
ــتان	 ــی	در	اس ــزرگ	اجتماع ــل	ب ــک	معض ــه		ی ــا	ب در	خانه	ه
ایــالم	تبدیل	شــده	و	متأســفانه	هرســال	بدتــر	می	شــود.	
ــداری	ســالح	در	 ــواری	در	بحــث	نگه ــخ	و	ناگ ــای	تل رخداده
خانه	هــای	مــردم	اســتان	اتفــاق	افتــاده	کــه	نشــان	می	دهــد	
ســالح	در	خانــه	بیشــتر	از	اینکــه	بــرای	مــردم	مفیــد	باشــد،	

بــه	امنیــت	اجتماعــی	اســتان	لطمــه	وارد	کــرده	اســت.
ــی	مثــل	 ــور	مردان ــم	غی ــن	اســتان	مــرزی	از	قدی ــد	ای هرچن
ــان	کشــور	 ــاع	از	کی ــرای	دف عشــایر	داشــته	کــه	از	اســلحه	ب
ــتفاده	های	 ــال	اس ــن	ح ــا	در	همی ــد	ام ــرده	ان ــتفاده	ک اس
ــت.	 ــده	اس ــتان	ش ــردم	اس ــان	م ــالی	ج ــز	ب ــت	نی نادرس
مــردم	در	نزاع	هــا	و	درگیری	هایــی	کــه	در	اســتان	ایــالم	
ــلحه	 ــمت	اس ــه	س ــودآگاه	ب ــورت	ناخ ــود،	به	ص ــام	می	ش انج
می	رونــد	و	پیامــد	آن	حــوادث	تلخــی	اســت	کــه	هــم	بــرای	
ــی	 ــران	م ــل	جب ــر	قاب ــم	مضــروب	غی ــده	و	ه ــتفاده	کنن اس

ــود. ش

نظــرات جامعــه شناســان راجــع به مســئله اســلحه 
در ایــام

ــته	 ــد:	از	گذش ــی	می	گوی ــائل	اجتماع ــناس	مس ــک	کارش ی
تاکنــون	اســلحه	در	بیــن	خانوارهــای	اســتان	رواج	داشــته	و	
ــرای	 ــدس	ب ــاع	مق ــود	و	در	دوران	دف ــان	خ ــظ	ج ــرای	حف ب
ــرار	 ــتفاده	ق ــورد	اس ــان	کشــور	توســط	عشــایر	م ــظ	کی حف

مــی	گرفــت.
ــروز	 ــالح	ام ــور	س ــه	وف ــان	اینک ــا	بی ــدی	ب ــا	احم علیرض
اســتان	محســوب	 در	 آســیب	جــدی	 یــک	 به	عنــوان	
ــت	 ــز	اهمی ــه	بســیار	حائ ــد:	مســئله	ای	ک می	شــود،	می	افزای
بــوده	ایــن	اســت	کــه	ســالح	اآلن	دیگــر	کاربردهــای	گذشــته	
ــت	 ــاهد	امنی ــه	ش ــدارد،	چراک ــایر	ن ــردم	و	عش ــن	م را	در	بی
مطلــوب	در	اســتان	ایــالم	هســتیم	و	اصــاًل	نیــازی	بــه	

نگهــداری	از	اســلحه	در	منــزل	نیســت.
ــی	در	 ــوان	به	راحت ــون	می	ت ــه	هم	اکن ــت	ک ــد	اس وی	معتق
ــح	 ــرد	و	تصری ــدا	ک ــه	اســلحه	دسترســی	پی ــالم	ب اســتان	ای
ــا	 ــده	و	ب ــن	آم ــردم	بســیار	پایی ــل	م ــتانه	تحم ــد:	آس می	کن
ــتفاده	از	 ــه	اس ــریع	ب ــکلی	س ــئله	و	مش ــن	مس کوچک	تری
ــواری	در	 ــوادث	ناگ ــاهد	ح ــه	ش ــد	ک ــلحه	روی	می	آوردن اس

ــم. ــه	بوده	ای ــن	زمین ای
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــائل	اجتماع ــناس	مس ــن	کارش ای
ــن	 ــت:	همی ــایری	دارد،	گف ــای	عش ــالم	خانواره ــتان	ای اس
ــه	خاطــر	مســئله	ای	کوچــک	در	شهرســتان	 ــاه	گذشــته	ب م
ملکشــاهی	شــاهد	قتــل	یــک	خانــواده	پنــج	نفــره	بودیــم	که	

ــود. ــرده	ب ــتفاده	ک ــی	اس ــلحه	جنگ ــل	از	اس قات

ــی	 ــاز	به	راحت ــالح	های	غیرمج ــد:	س ــه	می	ده ــدی	ادام احم
در	خانوارهــای	عشــایر	یافــت	می	شــود	و	بایــد	فکــری	

ــرد. ــالح	ها	ک ــه	س ــع	آوری	این	گون ــرای	جم ــی	ب اساس
وی	می	گویــد:	آنچــه	کــه	در	جامعــه	اســتان	ایــالم	مشــاهده	
ــی	در	 ــلحه	حت ــتفاده	از	اس ــود	و	اس ــفانه	وج ــود	متأس می	ش

عروســی	ها	و	مســائل	غیــر	کاربــردی	اســت.

استفاده از اسلحه برای شکار
ــث	 ــلحه	بح ــتفاده	از	اس ــت	اس ــوارد	نادرس ــر	از	م ــی	دیگ یک
ــالم	 ــتان	ای ــکار	در	اس ــث	ش ــفانه	بح ــت،	متأس ــکار	اس ش
سال	به	ســال	افزایــش	می	یابــد	و	دراین	بیــن	اســتفاده	از	
ــود	 ــوع	خ ــکار	در	ن ــرای	ش ــوع	ب ــف	و	متن ــالح	های	مختل س

ــت. ــل	اس ــب	و	قابل	تأم ــه	ای	عجی نکت
مــردم	اســتان	ایــالم	از	گذشــته	بــه	شــکار	عالقــه	داشــته	اند	
ــاز	 ــلحه		غیرمج ــا	اس ــکارچیانی	ب ــفانه	ش ــم	متأس و	اآلن	ه
اعــالم	 طبــق	 می	شــوند،	 یافــت	 به	وفــور	 اســتان	 در	
ــگان	حفاظــت	ایــن	اداره	کل	 محیط	زیســت	اســتان	ایــالم،	ی
طــی	ســال	های	۹۲	تــا	۹۴	بــا	۷۰۰	متخلــف	در	ایــن	زمینــه	

ــت. ــرده	اس ــورد	ک برخ
ــده	۲۹۸	 ــدت	یادش ــی	م ــن	اداره	کل	ط ــت	ای ــگان	حفاظ ی
ــن	 ــه	از	ای ــرده	ک ــط	ک ســالح	را	از	شــکارچیان	کشــف	و	ضب
ــز	 ــلحه	نی ــوده	و	۱۸	اس ــوز	ب ــورد	دارای	مج ــداد	۲۸۰	م تع

ــت. ــوده		اس ــاز	ب غیرمج

مردم چه می گویند
ــگار	 ــه	خبرن ــاط	ب ــی	دراین	ارتب ــهروندان	ایالم ــی	از	ش عباس
بســیار	 خانــه	 در	 هرچنــد	 اســلحه	 وجــود	 می	گویــد:	
خطرنــاک	اســت	ولــی	انــگار	وجــود	اســلحه	مثــل	غــذا	بــرای	

ــت. ــده	اس ــب	ش ــی	واج ــای	ایالم خانواره
وی	می	گویــد:	در	مناطــق	شــمالی	و	عشــایری	اســتان	
ایــالم	اســلحه	بیشــتر	دیــده	می	شــود،	عشــایر	اســتان	بــرای	

مراقبــت	از	دام	هــای	خــود	بــه	اســلحه	روی	آورده	انــد.
عباســی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مــردم	درگذشــته	بــرای	
ــد،	 ــتفاده	می	کردن ــلحه	اس ــی	از	اس ــی	و	محل ــای	بوم بازی	ه
تصریــح	کــرد:	اآلن	دیگر	رســم	و	رســوم	گذشــته	از	بیــن	رفته	

و	اغلــب	ســالح	ها	در	خانه	هــا	خــاک	می	خورنــد.
اســدیان	از	دیگــر	شــهروندان	ایالمــی	دراین	ارتبــاط	بــه	

خبرنــگار	می	گویــد:	یکــی	از	فرهنگ	هــای	نادرســت	در	
اســتان	ایــالم	اســتفاده	از	اســلحه	در	عروســی	ها	اســت،	
گاهــی	اوقــات	ایــن	کار	باعــث	تــرس	و	وحشــت	کــودکان	نیــز	

می	شــود.

وجــود ســاح و مهمــات غیرمجــاز  دغدغــه اصلــی 
نیــروی انتظامــی اســتان ایــام

ــالم	در	 ــی	اســتان	ای ــده	انتظام ــاری	فرمان ــی	ی ســردار	نورعل
ــزرگ	شــورای	معتمــد	پلیــس	هــم	اعــالم	کــرد:	 همایــش	ب
وجــود	ســالح	و	مهمــات	غیرمجــاز	در	اســتان	از	دغدغه	هــای	
مســئوالن	بــوده	و	همراهــی	بــزرگان	بــرای	جمــع	آوری	آن	هــا	

ــت. ــروری	اس ــا	ض از	خانواده	ه
وی	همچنیــن	از	افــزاش	کشــفیات	ســالح	و	مهمــات	در	
ــات	 ــالح	و	مهم ــت:	کشــف	س ــر	داد	و	گف ــالم	خب ــتان	ای اس
غیرمجــاز	در	اســتان	۲۰	درصــد	طــی	ســال	جــاری	افزایــش	

ــت. ــته	اس داش
ایــن	گفتــه	فرمانــده	انتظامــی	اســتان	نشــان	از	لــزوم	
همــکاری	مــردم	بــرای	جمــع	آوری	ســالح	دارد،	ولــی	
بــه	نظــر	می	رســد	جمــع	آوری	ســالح	های	موجــود	در	
ســطح	اســتان	کار	آســانی	نباشــد	و	نیــاز	بــه	کارهــای	بــزرگ	

دارد. فرهنگــی	

علل وجود اسلحه  زیاد در بین مردم استان
ــی	 ــده	انتظام ــین	فرمان ــی	جانش ــن	کاظم ــرهنگ	حس س
ــا	مهــر	قاچــاق	 ــی	ب ــی	تفصیل ــز	در	گفتگوی ــالم	نی اســتان	ای
ــردم	را	 ــت	م ــاز	در	دس ــالح	های	غیرمج ــود	س ــالح	و	وج س

یکــی	از	چالش	هــای	فعلــی	جامعــه	می	دانــد.
ــوان	 ــاز	به	عن ــالح	غیرمج ــر	س ــال	حاض ــد:	در	ح وی	می	گوی
ــا،	 ــه	قتل	ه ــی	ازجمل ــی	و	امنیت ــع	انتظام ــر	وقای ــأ	اکث منش

ــا	و...	و.	مطــرح	اســت. ــرقت	های	مســلحانه،	تهدیده س
جانشــین	فرماندهــی	انتظامــی	اســتان	ایــالم	ادامــه	می	دهــد:	
در	اســتان	ایــالم	باوجــود	فرهنــگ	عشــایری	و	قومــی	و	
قبیلــه	ای،	مــردم	اســتان	بــه	ســالح	بــرای	اســتفاده	تفریحــی	
و	شــکار	بــا	توجــه	بــه	وضعیــت	کوهســتانی	بــودن	اســتان	و	
ــرای	حفــظ	جــان	و	احشــام	 ــن	اســتفاده	از	ســالح	ب همچنی
مناطــق	 در	 احتمالــی	 بــا	خطــرات	 مقابلــه	 در	 خــود	
کوهســتانی	و	دوردســت	و	خــارج	از	چتــر	امنیتــی	و	انتظامــی	

تمایل به داشتن اسلحه؛ َحَرج یا هوس/ کششی که بوی مرگ می دهد

رمضان نوری
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جامعــه ایـــران

ــد. ــری	دارن ــه	واف عالق
وی	می	گویــد:	مــرزی	بــودن	اســتان	ایــالم	و	به	تبــع	آن	
احســاس	نیــاز	بــه	حمــل	و	نگهــداری	ســالح	و	نهایتــاً	ســود	
ــراد	ســودجو	و	 ــن	وســیله	توســط	اف قابل	توجــه	از	قاچــاق	ای
فرصت	طلــب	از	دیگــر	عوامــل	اصلــی	و	تأثیرگــذار	در	حمــل،	

ــت. ــتان	اس ــن	اس ــالح	در	ای ــتفاده	از	س ــداری	و	اس نگه

وجود ساح های زمان جنگ در دست مردم
ســرهنگ	کاظمــی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	نگهــداری	
ــتان	 ــای	اس ــن	خانواده	ه ــدر	در	بی ــاز	چق ــلحه	ی	غیرمج اس
ــالم	 ــتان	ای ــه	اس ــه	این	ک ــه	ب ــا	توج ــد:	ب رواج	دارد،	می	گوی
ــال	در	دوران	 ــت	س ــدت	هش ــه	م ــت	و	ب ــرزی	اس ــتانی	م اس
ــوده	و	در	 ــراق	ب ــور	ع ــا	کش ــگ	ب ــر	جن ــدس	درگی ــاع	مق دف
مناطــق	مــرزی	اســتان	بــه	دلیــل	وجــود	زاغه	هــای	مهمــات	
ــالح	ها	در	 ــن	س ــادی	از	ای ــداد	زی ــگ،	تع ــده	از	جن به	جامان

ــه	اســت. ــردم	قرارگرفت دســترس	م
ایــن	 از	 لــزوم	 مواقــع	 در	 افــراد	 مــی	دارد:	 اظهــار	 وی	
ســالح	ها	بــرای	مقاصــد	مختلــف	اســتفاده	می	کننــد.	از	
ــه	 ــالم	ب ــر	مــردم	اســتان	ای ــه	واف ــه	عالق ــا	توجــه	ب طرفــی	ب
ــایری	 ــت	عش ــود	جمعی ــن	وج ــات	و	همچنی ــالح	و	مهم س
ــرای	تأمیــن	 ــرای	ســالح	ب اســتان	و	درخواســت	های	آن	هــا	ب
ــن	 ــتانی،	ای ــور	و	کوهس ــق	صعب	العب ــود	در	مناط ــت	خ امنی
ــن	 ــراد	قاچاقچــی	شــده	و	ای موضــوع	باعــث	سوءاســتفاده	اف
ــالح	 ــژه	س ــاز	به	وی ــالح	های	غیرمج ــردن	س ــا	وارد	ک ــراد	ب اف

ــد. ــردم	می	کنن ــه	م ــا	ب ــروش	آن	ه ــه	ف ــدام	ب ــکاری	اق ش

و  مقابلــه  بــرای  انتظامــی  نیــروی  اقدامــات 
اســلحه از  اســتفاده  از  پیشــگیری 

ــر	 ــای	اخی ــوع	قتل	ه ــه	وق ــؤال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب وی	در	پاس
ــرای	 ــلحه	ب ــتفاده	از	اس ــه	اس ــد	ک ــان	می	ده ــتان	نش در	اس
ــی	 ــروی	انتظام ــرا	نی ــرد	چ ــی	صــورت	می	گی ــردم	به	راحت م
ــر	 ــدام	فراگی ــاز	اق ــع	آوری	ســالح	های	غیرمج ــه	جم در	زمین
نمی	کنــد،	می	گویــد:	در	چنــد	ســال	اخیــر	در	اســتان	
ــای	 ــالم	طرح	ه ــتان	ای ــی	اس ــروی	انتظام ــوی	نی ــالم	از	س ای
ــا	 ــه	ب ــرای	مقابل ــادی	ب ــگیرانه	زی ــات	پیش ــه	ای	و	اقدام مقابل
قاچــاق	و	نگهــداری	ســالح	و	مهمــات	غیرمجــاز	انجام	گرفتــه	

اســت.
الــی	۱۵	ســال	گذشــته	 وی	می	افزایــد:	در	طــول	۱۰	
ــا	کشــفیات	ســالح	 ــون	در	رابطــه	ب ــی	از	ســال	۸۰	تاکن یعن
و	مهمــات	و	برخــورد	بــا	قاچاقچیــان	ســالح	و	مهمــات	تعــداد	
قابل	مالحظــه	ای	ســالح	اعــم	از	شــکاری	و	جنگــی	کشــف	و	
ــدگان	 ــان	و	دارن ــا	قاچاقچی ــه	ب ــن	رابط ــده	و	در	ای ــط	ش ضب
ســالح	و	مهمــات	غیرمجــاز	برخــورد	جــدی	صــورت	گرفتــه	
ــت	 ــتور	کار	اس ــدار	الزم	در	دس ــا	اقت ــه	ب ــن	روی ــت	و	ای اس
ــی	 ــارکت	و	همراه ــتلزم	مش ــکالت	مس ــن	مش ــار	ای ــا	مه ام
ــت	و	 ــه	دول ــته	ب ــالح	وابس ــع	ذیص ــایر	مراج ــترده	تر	س گس
مراکــز	فرهنگــی	و	اجتماعــی	اســت	و	بــا	مشــارکت	همگانــی	

ــد. ــد	ش ــق	خواه ــی	محق ــور	فرهنگ ــژه	در	ام به	وی
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	تــا	چــه	میــزان	خألهــای	
ــاز	در	 ــات	غیرمج ــالح	و	مهم ــع	آوری	س ــرای	جم ــی	ب قانون
اســتان	مؤثــر	بــوده	اســت،	تصریــح	می	کنــد:	در	ایــن	
رابطــه	می	تــوان	بــه	بنــد	۱	مــاده	۶	قانــون	مقابلــه	بــا	قاچــاق	
ــا	 ــه	ب ــه	در	رابط ــرد	ک ــاره	ک ــاز	اش ــات	غیرمج ســالح	و	مهم
ــی	 ســالح	های	شــکاری	مجــازات	در	نظــر	گرفته	شــده	ناکاف
ــوز	 ــه	مج ــازی	ک ــالح	های	مج ــرای	س ــن	ب ــت،	همچنی اس
آن	هــا	تمام	شــده	و	سال	هاســت	کــه	بــدون	مجــوز	در	
ــون	جدیــد	مجازاتــی	در	نظــر	 اختیــار	مــردم	هســتند	در	قان
ــا	ایــن	ســالح	ها	 ــی	اســت	کــه	ب گرفتــه	نشــده،	ایــن	در	حال
ــه	 ــات	مجرمان ــن	اقدام ــاز	و	همچنی ــای	غیرمج تیراندازی	ه
مختلــف	صــورت	می	گیــرد	و	در	مقابــل	آن	امــکان	غیرمجــاز	
خوانــدن	آن	هــا	امکان	پذیــر	نیســت	و	فقــط	به	واســطه	

ــرد. ــورت	می	گی ــورد	ص ــا	برخ ــی	از	آن	ه ــتفاده	غیرقانون اس

راه های ورود اسلحه غیرمجاز به استان ایام
ســرهنگ	کاظمــی	دربــاره	ایــن	ســؤال	کــه	اســلحه	غیرمجــاز	
از	چــه	راه	هایــی	وارد	اســتان	می	شــوند	و	چــرا	تهیــه	اســلحه	
ــا	 ــد:	ب ــت،			می	گوی ــر	اس ــردم	امکان	پذی ــرای	م ــی	ب به	راحت
ــه	پرونده	هــای	موجــود	در	ایــن	زمینــه	و	همچنیــن	 توجــه	ب
ــتان	 ــاز	در	اس ــات	غیرمج ــالح	و	مهم ــفیات	س ــرت	کش کث
ــال	 ــتان	های	مبت ــه	اس ــتان	را	ازجمل ــن	اس ــوان	ای ــالم	می	ت ای

ــرد. ــام	ب ــه	ن ــن	زمین در	ای
وی	می	گویــد:	برابــر	ســوابق	و	اســناد	موجــود	بخــش	
ــورت	 ــراق	به	ص ــور	ع ــالح	ها	از	کش ــن	س ــی	از	ای قابل	توجه
قاچــاق	از	نوار	مــرزی	مهــران	و	دهلــران	وارد	و	بخــش	دیگری	

از	ایــن	ســالح	ها	از	اســتان	های	هم	جــوار	نظیــر	اســتان	
کرمانشــاه	و	کردســتان	توســط	قاچاقچیــان	ســالح	وارد	

اســتان	ایــالم	می	شــوند.
ــه	ســالح	در	 ــه	تهی ــن	اینک ــد:	ضم ــح	می	کن ــی	تصری کاظم
ــن	برداشــت	نشــات	 ــی	انجــام	نمی	شــود	و	ای اســتان	به	راحت
گرفتــه	از	تفکــر	کثــرت	ســالح	در	اســتان	ایــالم	اســت	و	در	
مــواردی	تبلیغــات	منفــی	افــراد	مغــرض	در	فضــای	حقیقــی	

و	مجــازی	ایــن	موضــوع	را	تشــدید	می	کنــد.
جانشــین	انتظامــی	اســتان	ایــالم	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	
کــه	در	زمینــه	فرهنگ	ســازی	بــرای	عــدم	اســتفاده	از	
اســلحه	چــه	شــکاری	و	چــه	غیرمجــاز	آیــا	اقداماتــی	صــورت	
گرفتــه	اســت،	می	گویــد:	در	چنــد	ســال	اخیــر	بــا	توجــه	بــه	
نقــش	علــم	و	پژوهــش	در	حــل	مســائل	معضــالت	اجتماعــی	
ــردی	 ــات	کارب ــر	تحقیق ــا	تشــکیل	دفات ــی،	پلیــس	ب و	امنیت
و	همچنیــن	اســتفاده	از	ظرفیــت	معاونــت	اجتماعــی	در	
مراکــز	اســتان	ها	به	صــورت	علمــی	در	ایــن	رابطــه	بــا	
ــی	 ــی	متول ــتگاه	های	دولت ــایر	دس ــی	س ــکاری	و	همراه هم
ــگاه	ها،	 ــی	و	دانش ــوزش	عال ــز	آم ــن	مراک ــگ	و	همچنی فرهن
مراکــز	اطالع	رســانی	و	نشــریات	و	جرایــد	محلــی	و	ســایت	ها	
ــالم	و	 ــز	ای ــیمای	مرک ــن	صداوس ــا	و	همچنی و	خبرگزاری	ه
معاونــت	اجتماعــی	و	پیشــگیری	از	وقــوع	جــرم	دادگســتری	
ــی	و	همچنیــن	نشســت	های	 ــا	اجــرای	طرح	هــای	تحقیقات ب
علمــی	و	پژوهشــی	بــرای	ریشــه	یابی	ایــن	مســائل	و	
ــدام	و	برمبنــای	آن	هــا	طرح	هــای	خلــع	ســالح	 معضــالت	اق
ــی	 ــانه	های	جمع ــت	رس ــتمر	از	ظرفی ــور	مس ــرا	و	به	ط را	اج

ــرد. ــد	ک ــتفاده	خواه اس

افزایــش چشــمگیر کشــفیات ســاح و مهمــات در 

ــام اســتان ای
کاظمــی	در	مــورد	ایــن	ســؤال	کــه	میــزان	کشــفیات	اســلحه	
ــی	دارد:	در	 ــار	م ــت،	اظه ــزان	اس ــه	می ــالم	چ ــتان	ای در	اس
طــول	۱۰	الــی	۱۵	ســال	گذشــته	یعنــی	از	ســال	۸۰	تاکنــون	
ــا	 ــورد	ب ــات	و	برخ ــالح	و	مهم ــفیات	س ــا	کش ــه	ب در	رابط
ــا	همــکاری	و	هماهنگــی	 قاچاقچیــان	طرح	هــای	مختلفــی	ب
مراجــع	قضایــی	و	امنیتــی	اجــرا	و	تعــداد	چشــمگیری	ســالح	
ــف	و	 ــی	کش ــکاری	و	جنگ ــم	از	ش ــاز	اع ــات	غیرمج و	مهم

ــت. ــده	اس ضبط	ش
ــدگان	 ــان	و	دارن ــری	از	قاچاقچی ــداد	کثی ــد:	تع وی	می	گوی
ســالح	و	مهمــات	غیرمجــاز	دســتگیر	و	بــه	مراجــع	قضایــی	
ــه	 ــن	اینک ــده	اند	و	ضم ــازات	ش ــق	مج ــی	و	از	آن	طری معرف
ــد	افزایشــی	 ــای	رون ــای	موجــود	گوی در	ســال	جــاری	آماره

ــای	 ــتر	واحده ــی	بیش ــرک	عملیات ــی	از	تح ــفیات	ناش کش
ــی	اســت. انتظام

وی	در	مــورد	اینکــه	چــه	اقداماتــی	بــرای	جلوگیــری	از	
ــت،	 ــده	اس ــر	گرفته	ش ــاز	در	نظ ــلحه	غیرمج ــتفاده	از	اس اس
نیــز	بیــان	می	کنــد:	وســایل	ارتباط	جمعــی	و	مراکــز	فرهنگی	
ــه	 ــردم	ارائ ــوم	م ــه	عم ــی	متناســب	را	ب ــای	همگان آموزش	ه
می	دهنــد،	ضمــن	اینکــه	برخوردهــای	آنــی	و	فوریتــی	
ــزو	 ــات	ج ــالح	و	مهم ــط	س ــف	و	ضب ــرای	کش ــی	ب پلیس
ــتان	 ــی	اس ــی	انتظام ــای	اجرای ــره	واحده ــتور	کار	روزم دس

ــت. اس
ســرهنگ	کاظمــی	می	افزایــد:	موفقیت	هــای	مســتمر	گویــای	
عــزم	و	اراده	راســخ	نیــروی	انتظامــی	اســتان	بــرای	مقابلــه	بــا	
ایــن	معضــل	اجتماعــی	اســت،	در	زمینــه	مجــازات	مجرمــان	
ــم	واقع	شــده	 ــوع	جرائ ــا	ن نیــز،	دســتگاه	قضایــی	متناســب	ب
در	کمتریــن	زمــان	ممکــن	بــه	پرونده	هــای	مربوطــه	
ــه	عمــل	 ــی	الزم	را	ب ــا	مجرمــان	برخــورد	قانون رســیدگی	و	ب
آورده	و	قاطعیــت	مقامــات	قضایــی	در	اســتان	ایــالم	در	

ایــن	زمینــه	و	ســایر	مــوارد	شایســته	تقدیــر	اســت.

راهکارهــای جــدی بــرای اســتفاده کمتــر از اســلحه 
ــا ــن خانواده ه در بی

جانشــین	فرمانــده	انتظامــی	اســتان	ایــالم	در	پاســخ	
ــه	 ــل	ب ــه	تمای ــرای	این	ک ــا	ب ــه	راهکاره ــن	ســؤال	ک ــه	ای ب
نگهــداری	اســلحه	در	بیــن	خانوارهــای	اســتان	کمتــر	
ــی	 ــراد	متقاض ــاماندهی	اف ــد:	س ــت،	می	گوی ــود	چیس ش
ــه	شــغل	و	ضــرورت	حمــل	 ــا	توجــه	ب ــات	ب ســالح	و	مهم
ســالح	از	طریــق	مراجــع	صــدور	مجــوز	مربوطــه،	بررســی	
علــت	و	انگیــزه	درخواســت	کنندگان	خریــد	ســالح	از	
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ــدود	 ــا	و	مح ــخیص	ضرورت	ه ــرای	تش ــی	ب ــاری	قانون مج
کــردن	صــدور	مجــوز	حمــل	ســالح	و	کاهــش	فــروش	آن،	
ــرای	 ــب	ب ــای	مناس ــدوده	و	مکان	ه ــردن	مح ــخص	ک مش
ــه	جهــت	 اســکان	عشــایر	در	مناطــق	دوردســت	اســتان	ب
پوشــش	امنیتــی	الزم	و	به	تبــع	آن	کاهــش	اســتفاده	از	
ایــن	 انتظامــی	در	 از		مهم	تریــن	راهکارهــای	 ســالح	

ــت. ــوزه	اس ح
وی	ادامــه	می	دهــد:	اصــالح	و	تشــدید	قوانیــن	برخــورد	
ــداران	و	فروشــندگان	ســالح	و	مهمــات	غیرمجــاز	از	 ــا	خری ب
ــرای	 ــی	ب ــات	روان ــام	عملی ــذار،	انج ــع	قانون	گ ــق	مراج طری
جلوگیــری	از	قاچــاق	و	ناامــن	کــردن	فضــا	بــرای	قاچاقچیــان	
ــی	در	 ــات	کنترل ــدید	اقدام ــق	تش ــات	از	طری ــالح	و	مهم س
ــای	 ــی	ها	و	گلوگاه	ه ــت	و	بازرس ــیب	پذیر،	ایس ــای	آس مرزه
ــی	 ــای	قانون ــدور	مجوزه ــا	ص ــالم	ب ــتان	ای ــه	اس ورودی	ب
ــتفاده	 ــرای	اس ــی	ب ــای	انتظام ــر	راهکاره ــدت	از	دیگ میان	م

ــر	از	اســلحه	اســت. کمت
ــه	 ــه	این	ک ــه	ب ــا	توج ــی	دارد:	ب ــان	م ــی	بی ــرهنگ	کاظم س
از	طــرق	 بیشــترین	قاچــاق	ســالح	در	حــال	حاضــر	
ــوری	 ــور	جمه ــه	کش ــراق	ب ــژه	ع ــایه	به	وی ــورهای	همس کش
اســالمی	ایــران	انجــام	می	شــود	مســئوالن	کشــوری	و	
لشــکری	از	طریــق	مجــاری	قانونــی	بــا	مرزبانــان	کشــور	عراق	
تعامــل	الزم	برقــرار	تــا	بــرای	جلوگیــری	و	مبــارزه	قاطــع	بــا	
ــا	 ــوی	مرزه ــاز	در	آن	س ــات	غیرمج ــالح	و	مهم ــاق	س قاچ

اقــدام	الزم	بــه	عمل	آورنــد.

پیشــنهادات در حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی بــرای 
کاهــش اســتفاده مــردم از ســاح

وی	درعین	حــال	تأکیــد	می	کنــد:	پیشــنهادات	در	حــوزه	
ــل	در	 ــن	معض ــش	ای ــرای	کاه ــز	ب ــی	نی ــی،	فرهنگ اجتماع
اســتان	وجــود	دارد،	به	طــور	مثــال	انجــام	اقدامــات	فرهنگــی	
متناســب	در	رســانه	های	دیــداری	و	شــنیداری	و	دعــوت	
ــوع	در	 ــن	موض ــن	ای ــرای	تبیی ــی	ب ــان	فرهنگ از	کارشناس
صداوســیما،	نشــریات،	جرایــد	و	روزنامه	هــای	محلــی	اســتان،	
ــان	و	 ــرای	جوان ــت	ب ــط	دول ــب	توس ــتغال	مناس ــاد	اش ایج
افــراد	فاقــد	شــغل	کــه	بیــکاری	بــرای	آنــان	به	عنــوان	یکــی	
از	عوامــل	مؤثــر	تأییدشــده	در	جریــان	انجــام	اعمــال	خــالف	
ــون	و	بزهــکاری	محســوب	می	شــود،	ایجــاد	باشــگاه	های	 قان
تیرانــدازی	از	طریــق	ســرمایه	گذاران	بخــش	خصوصــی	بــرای	
ــدازی	 ــه	ســالح	و	مهمــات	و	تیران ــه	ب ــرادی	ک اســتفاده	ی	اف
عالقــه	دارنــد.	ایــن	امــر	می	توانــد	در	تخلیــه	فکــری	و	
ــه	 ــری	ب ــش	کمت ــد	و	گرای ــذار	باش ــراد	تأثیرگ ــه	ای	اف عالق

ــداری	ســالح	غیرمجــاز	داشــته	باشــند. نگه
ــای	 ــا	زمینه	ه ــی	ب ــه	فیلم	های ــد:	تهی ــن	می	گوی وی	همچنی
ــرب	 ــراد	مج ــری	اف ــا	به	کارگی ــداردهنده	ب ــی	و	هش آموزش
بهره	گیــری	 و	 فیلم	ســازی	 زمینــه	 در	 کارشــناس	 و	
از	کارگردانــان	معــروف،	اســتفاده	از	ظرفیــت	اداره	کل	
ــاد	 ــگ	و	ارش ــگاه	ها	و	اداره	کل	فرهن ــرورش،	دانش آموزش	وپ
ــات	 ــود	تبع ــه	وج ــط	در	زمین ــایر	ادارات	مرتب ــالمی	و	س اس
منفــی	نگهــداری	ســالح	و	مهمــات	غیرمجــاز	و	آگاهــی	دادن	
افــراد	و	همچنیــن	بیــان	تبعــات	و	چالش	هــای	ناشــی	از	ایــن	
وســیله	بــرای	تربیــت	افــراد	در	ســنین	نوجوانــی	و	جوانــی	بــا	
همــکاری	و	مشــارکت	مراجــع	امنیتــی	اســتان،	از	بیــن	بردن	
ــاز	از	 ــات	غیرمج ــالح	و	مهم ــه	س ــاز	ب ــای	کاذب	نی زمینه	ه
طریــق	اقدامــات	فرهنگــی	منســجم	و	هماهنگ	توســط	همه	
دســتگاه	های	ذی	ربــط	از	دیگــر	راهکارهــای	حــوزه	فرهنگــی	

ــت. ــتان	اس ــالح	در	اس ــر	از	س ــتفاده	کمت ــرای	اس ب

طرح هــای تشــویقی ناجــا بــرای تحویــل ســاح در 
ــی ــتان های غرب اس

رئیــس	پلیــس	آگاهــی	ناجــا	هــم	در	همیــن	ارتبــاط	
می	گویــد:	ورود	اســلحه	در	کشــور	بــه	دلیــل	ناایمــن	
ــتان	ها	 ــی	از	اس ــت.	در	برخ ــایه	اس ــورهای	همس ــودن	کش ب

ــود	را	 ــالح	خ ــه	س ــرادی	ک ــرای	اف ــویقی	ب ــای	تش طرح	ه
می	شــود. اجــرا	 می	دهنــد	 تحویــل	

ــی	 ــالح	گرم ــداد	س ــاره	تع ــی	درب ــا	مقیم ــردار	محمدرض س
ــد:	 ــت،	می	گوی ــور	اس ــطح	کش ــردم	در	س ــت	م ــه	در	دس ک
ــرم	 ــون	ج ــر	قان ــداری	آن	ازنظ ــرم	و	نگه ــالح	گ ــل	س حم
ــد،	آن	 ــرادی	کــه	ســالح	دارن ــن	رو	اف محســوب	می	شــود	ازای
ــه	نگهــداری	می	کننــد	و	نمی	شــود	آمــاری	دقیــق	 را	مخفیان
ــه	اینکــه	در	حــال	حاضــر	چقــدر	ســالح	در	کشــور	 در	زمین

داد.		 ارائــه	 دارد،	 وجــود	
ــی	 ــروش	اســلحه	هــم	از	منظــر	قانون ــد:	خریدوف وی	می	افزای
ــن	در	 ــکاران	م ــود.	هم ــورد	می	ش ــا	آن	برخ ــت	و	ب ــرم	اس ج
ــدام	 ــه	اق ــی	ک ــایت	ها	و	آی	دی	های ــه	وب	س ــا	هم ــس	فت پلی
بــه	خریدوفــروش	اینترنتــی	اســلحه	می	کننــد	را	رصــد	

ــرد. ــد	ک ــا	برخــورد	خواهن ــا	آن	ه ــاً	ب ــرده	و	قطع ک
رئیــس	پلیــس	آگاهــی	ناجــا	ادامــه	می	دهــد:	میــزان	
ــش	 ــز	افزای ــا	نی ــوع	قتل	ه ــرم	در	وق ــالح	گ ــتفاده	از	س اس
داشــته	اســت	و	خوشــبختانه	کارآگاهــان	مــا	موفــق	شــده	اند	
ــه	 ــبت	ب ــل	نس ــان	قت ــی	از	زم ــیار	کوتاه ــان	بس در	مدت	زم

ــد. ــق	عمــل	کنن ــل	موف ــالن	قت شناســایی	عام
ــلحه	در	 ــه	اس ــد:	تهی ــال	می	گوی ــی	درعین	ح ــردار	مقیم س
کشــور	راحــت	نیســت	امــا	ازآنجایی	کــه	کشــورهای	همســایه	
ــت	 ــور	یاف ــورها	به	وف ــن	کش ــلحه	در	ای ــتند	و	اس ــن	هس ناام
می	شــود	بعضــاً	به	صــورت	قاچــاق	ســالح	ها	وارد	کشــور	

ــد.		 ــرار	می	گیرن ــراد	ق ــرار	و	اف ــار	اش ــود	و	در	اختی می	ش
وی	می	افزایــد:	ناجــا	در	شــهرها	و	اســتان	های	غربــی	
ــه	در	 ــالح	هایی	ک ــل	س ــرای	تحوی ــویقی	را	ب ــای	تش طرح	ه
ــه	شــخصاً	 ــرادی	ک ــد	و	اف ــرا	می	کن ــردم	اســت	اج دســت	م
ــس	 ــه	پلی ــان	ب ــرم	خودش ــل	اســلحه	ی	گ ــه	تحوی نســبت	ب
اقــدام	می	کننــد	شــامل	طرح	هــای	تشــویقی	می	شــوند	
ــل	 ــه	تحوی ــی	در	زمین ــازی	خوب ــبختانه	فرهنگ	س و	خوش
ــه	 ــورت	گرفت ــس	ص ــای	پلی ــگاه	ها	و	مقره ــه	پاس ــلحه	ب اس

ــت. اس
بــا	شــرایطی	کــه	ایــالم	در	زمینــه	گرایــش	مــردم	بــه	
ــر	و	 ــه	یــک	حرکــت	فراگی ــه	نظــر	می	رســد	ب اســلحه	دارد	ب
تجمیعی	از	ســوی	متولیــان	فرهنگــی	و	انتظامــی	و	اطالعاتی	
ــاظ	 ــه	لح ــم	ب ــوان	ه ــه	بت ــن	زمین ــه	در	همی ــد	ک ــاز	باش نی
نرم	افــزاری	جامعــه	را	از	ایــن	کشــش	کاذب	بازداشــت	و	هــم	
ــه	 ــلحه	ب ــاندن	اس ــاق	و	رس ــاظ	ســخت	افزاری	از	قاچ ــه	لح ب
ــی	 ــی	و	امنیت ــت	انتظام ــا	مصونی ــرد	ت ــری	ک ــردم	جلوگی م
مــردم	بــاال	رفتــه	و	دیگــر	شــاهد	اخبــار	ناگــواری	از	اســتفاده	

نادرســت	از	ســالح	نباشــیم.
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جامعــه ایـــران

»نــزاع بــر ســر آب« روی دیگــر ســکه 
کم آبــی در روستاهاســت؛ تــا افزایــش 
تنش هــای اجتماعــی بــه مشــکالتی 
ــات  ــب باغ ــالی، تخری ــون خشک س چ
ــد  ــش درآم ــکاری و کاه ــزارع، بی و م

ــود. ــه ش ــاورزان اضاف کش

زنــگ	خطــر	کم	آبــی	یــا	بحــران	آب	بــه	صــدا	درآمــده	اســت،	
ــدی	 ــوز	ج ــح	هن ــانی	صحی ــدم	اطالع	رس ــت	ع ــه	عل ــا	ب ام
گرفتــه	نشــده	و	همیــن	بی	توجهــی	در	فصــل	زراعــت	
ــی	روســتاهای	باالدســت	و	 ــن	اهال تنش	هــای	بســیاری	را	بی

ــت. ــرده	اس ــاد	ک ــت	ایج پایین	دس
ــر	آب	 ــر	س ــزاع	ب ــل	ن ــه	دلی ــیاری	ب ــای	بس ــروزه	پرونده	ه ام
در	کالنتری	هــا	و	دادســراها	تشکیل	شــده	اســت	کــه	در	
ــرای	 ــدی	ب ــدی	ج ــی	تهدی ــالت	اجتماع ــر	معض ــار	دیگ کن

ــود. ــوب	می	ش ــور	محس ــت	کش امنی
بحـران	بی	آبـی	در	خراسـان	شـمالی	به	ویـژه	در	روسـتاها	بـه	
حـدی	رسـیده	کـه	روزانـه	۵۵	روسـتا	در	خراسـان	شـمالی	با	
تانکـر	آب	رسـانی	می	شـوند	و	۷۴	روسـتا	در	وضعیـت	بحرانی	
آب	قـرار	دارنـد.	تصور	اینکـه	اهالی	این	روسـتاها	بـدون	جیره	
روزانـه	آب	چـه	اقدامـی	می	تواننـد	انجـام	دهنـد	یا	شـغل	این	
افراد	دسـتخوش	چه	مشـکالتی	می	شـود	شـاید	بـرای	برخی	

افراد	سـخت	باشـد.
ــی	 ــئله		عجیب ــتاها	مس ــکاری	در	روس ــده	بی ــود	پدی بااین	وج
نیســت	چراکــه	کشــاورزی	شــغل	اصلــی	روســتاییان	اســت	
ــن	 ــود	آب	غیرممک ــدون	وج ــغل	ب ــن	ش ــه	ای ــن	ب و	پرداخت
اســت،	بنابرایــن	افزایــش	فقــر	ناشــی	از	بی	آبــی	مــردم	را	بــه	
ســتوه	خواهــد	آورد	و	نــزاع	بــر	ســر	آب	را	بــه	باالتریــن	حــد	

می	رســاند.

سیل مهاجرت از روستا به شهر به دلیل کم آبی
مهاجــرت	روســتاییان	بــه	علــت	بی	آبــی	خطــر	بــزرگ	
ــد.	 ــد	می	کن ــتایی	را	تهدی ــه	روس ــه	جامع ــت	ک ــری	اس دیگ
تغییــر	شــرایط	آب	و	هوایــی	نــوع	زندگــی	روســتاییان	را	نیــز	
ــه	 ــته	جامع ــه	در	گذش ــت	به	طوری	ک ــرده	اس ــون	ک دگرگ
ــده	 ــر	عه ــور	را	ب ــدات	کش ــادی	از	تولی ــش	زی ــتایی	بخ روس
ــه	 ــان	ب ــرای	آن ــکاری	را	ب ــی،	بی ــروز	کم	آب ــا	ام ــتند	ام داش
ــی	 ــب	راه ــغل	مناس ــه	ش ــیدن	ب ــرای	رس ــان	آورده	و	ب ارمغ

شــهرها	می	شــوند.
ــا	توجــه	بــه	اینکــه	مهــارت	و	شــغل	های	اهالــی	روســتا	بــا	 ب
شــهر	کامــاًل	متفــاوت	اســت،	ســرگردانی	در	محیــط	جدیــد	
ــت،	 ــهر	اس ــای	کار	در	ش ــراد	جوی ــرای	اف ــری	ب معضــل	دیگ
بنابرایــن	اصلی	تریــن	مســئله	توســعه	جوامــع	روســتایی	آب	و	
محیط	زیســت	اســت	چراکــه	اگــر	آب	پایــدار	باشــد	جمعیــت	

نیــز	ثابــت	خواهــد	مانــد.

سازگار نبودن اشتغال شهرها بامهارت روستاییان
ــد:	بعــد	از	 ــای	کار	در	شــهر	می	گوی یکــی	از	روســتاییان	جوی
ــم،	 ــه	مهاجــرت	گرفتی ــم	ب ــاه	بیشــتر	تصمی ــرای	رف ازدواج	ب
چندهفتــه	ای	در	مرکــز	اســتان	خراســان	شــمالی	بــه	دنبــال	
ــات	 ــارت	و	تجربی ــا	مه ــهر	ب ــت	در	ش ــا	فعالی ــم	ام کار	بودی
مــن	ســازگاری	نــدارد،	بــه	همیــن	علــت	مجبــور	بــه	کارگری	

ــده	ام. ش
ــی	در	 ــا	وضعیــت	بی	آب مرتضــی	نیســتانی	اظهــار	می	کنــد:	ب
ــکان	 ــوار	اســت	و	ام ــی	دش ــعه	کشــاورزی	خیل ــتا،	توس روس

ــدارد. ــرای	کاشــت	وجــود	ن ســرمایه	گذاری	ب
ــر	 ــد	براب ــداران	چن ــاورزان	و	باغ ــروزه	کش ــد:	ام وی	می	افزای
ــت	 ــد	و	درنهای ــداری	کنن ــد	آب	خری ــول	بای ــت	محص برداش
ســودی	هــم	از	زحماتــی	کــه	کشــیده	اند	حاصــل	نمی	شــود.
ــد:	 ــار	می	کن ــه«	اظه ــتای	»بازخان ــداران	روس ــی	از	باغ یک

ــا	بحــران	شــدید	 ــه«	جــزو	روســتاهایی	اســت	کــه	ب »بازخان
ــراد	 ــی	اف ــل	کم	آب ــه	دلی ــه	ب ــی	هفت ــت	و	ط ــه	اس آب	مواج
ــری	 ــر	و	راهــی	کالنت ــن	روســتا	درگی ــای	ای ــادی	در	باغ	ه زی

می	شــوند.
ــد	 ــت	بای ــی	۴	نوب ــاه	۳	ال ــد:	در	م ــان	می	گوی حســین	کریمی
ــی	هــر	۴۰	 ــت	کم	آب ــه	عل ــا	اکنــون	ب ــان	آب	داد	ام ــه	درخت ب

ــم. ــان	آب	می	دهی ــه	درخت روز	ب
ــزم	هســتیم	 ــد	آب	مل ــت	خری ــر	نوب ــرای	ه ــد:	ب وی	می	افزای
۲۰۰	هــزار	تومــان	پرداخــت	کنیــم؛	کــه	ایــن	روش	فایــده	ای	
نــدارد	چراکــه	اکثــر	درختــان	باغ	هــای	روســتای	»بازخانــه«	

بــه	دلیــل	کم	آبــی	خشک	شــده	اند.
ــی،	 ــر	تحمــل	کم	آب ــالوه	ب ــد:	ع ــح	می	کن ــدار	تصری ــن	باغ ای
ــود	 ــه	وج ــداران	ب ــن	باغ ــه	بی ــه	طــی	هفت ــی	ک درگیری	های
می	آیــد	معضلــی	بیــن	اهالــی	شــده	چراکــه	پــا	گذاشــتن	در	
بــاغ	همــراه	بــا	تــرس	اســت	و	هرلحظــه	ممکــن	اســت	صدای	

درگیــری	شــنیده	شــود.
ــرادی	 ــن	اف ــری	و	بحــث	بی ــد:	درگی ــان	می	کن ــان	بی کریمی
ــت؛	 ــده	اس ــیار	ناراحت	کنن ــد،	بس ــادی	دارن ــنی	زی ــه	س ک
ــیوه	های	 ــازی	ش ــرای	فرهنگ	س ــئوالن	ب ــرورت	دارد	مس ض
نویــن	آبیــاری	را	آمــوزش	دهنــد	تــا	شــاهد	این	گونــه	مســائل	

دل	خــراش	نباشــیم.
وی	می	گویــد:	متأســفانه	سال	هاســت	درگیــری	بــرای	
ــج	شــده	و	 ــی	روســتا	رای ــن	اهال ــات	بی ــزارع	و	باغ ــاری	م آبی
ــا	 ــه	نســل	به	عنــوان	یــک	شــیوه	منتقــل	می	شــود	ت نســل	ب

ــدف	خــود	برســند. ــه	ه از	راه	خشــونت	ب

کم آبی در فصل تابستان سبب برخی نزاع ها می شود
دادســتان	بجنــورد	اظهــار	می	کنــد:	یکــی	از	بیشــترین	
شــمالی	 خراســان	 دادســرای	 بــه	 وارده	 پرونده	هــای	
ضرب	وجــرح	عمــدی	بــه	علــت	توهیــن	و	تهدیــد	بــوده	کــه	

برخــی	از	ایــن	پرونده	هــا	در	حــوزه	آب	اســت.
ــه	علــت	مشــکل	کم	آبــی	 ــاران	می	گویــد:	ب مســلم	محمــد	ی
در	خراســان	شــمالی	به	ویــژه	در	فصــل	تابســتان	شــاهد	
برخــی	درگیری	هــا	و	نزاع	هــای	دســته	جمعی	هســتیم.

ــد	و	 ــر	فرهنگــی	می	دان ــزاع	را	فق ــاران	یکــی	از	علت	هــای	ن ی
می	افزایــد:	طــی	ســه	ســال	اخیــر	تمرکــز	دســتگاه	قضایــی	
ــا	 ــدی	ب ــرح	عم ــگیری	از	ضرب	وج ــمالی	پیش ــان	ش خراس

ــت. ــوده	اس ــازی	ب ــتفاده	از	فرهنگ	س اس
ــش	 ــازی	و	کاه ــور	فرهنگ	س ــد:	به	منظ ــح	می	کن وی	تصری

نــزاع	از	ظرفیــت	روحانیــون،	ائمــه	جمعه،	اســاتید	دانشــگاه	و	
آموزش	وپــرورش	استفاده	شــده	اســت.

ــال	 ــی	امس ــن	رو	ط ــد:	ازای ــان	می	کن ــورد	بی ــتان	بجن دادس
بــرای	نخســتین	بــار	بــا	کاهــش	پرونده	هــای	ناشــی	از	

بوده	ایــم. مواجــه	 ضرب	وجــرح	
ــده	 ــداد	پرون ــن	تع ــان	ای ــا	همچن ــد:	ام ــد	می	کن ــاران	تأکی ی
ــده	خراســان	شــمالی	نیســت	و	ضــرورت	 ضرب	وجــرح	زیبن
ــا	 ــود	ت ــام	ش ــات	الزم	انج ــگیری	اقدام ــوزه	پیش دارد	در	ح

ــرود. انگیــزه	ارتــکاب	جــرم	کامــاًل	از	بیــن	ب

برخــورد قاطــع دســتگاه قضایــی اســتان بــا 
حفــاران غیرمجــاز

ــی	 ــتگاه	قضای ــد:	دس ــن	می	گوی ــورد	همچنی ــتان	بجن دادس
خراســان	شــمالی	بــا	افــرادی	کــه	اقــدام	بــه	حفــر	چاه	هــای	

ــد. ــع	می	کن ــورد	قاط ــد	برخ ــاز	می	کنن غیرمج
یــاران	اظهــار	می	کنــد:	متأســفانه	برداشــت	بیش	ازحــد	
دیگــر	 از	 مجــوز	 دارای	 و	 عمیــق	 چاه	هــای	 از	 مجــاز	
مشــکالت	اســت	کــه	بــا	آنــان	نیــز	برخــورد	می	شــود.
وی	می	افزایــد:	برخــورد	دســتگاه	قضــا	تــا	زمانــی	کــه	حجــم	
ــه	دارد. ــد	ادام ــدا	کن ــش	پی ــی	افزای آب	ســفره	های	زیرزمین

مدیریــت در توزیــع آب کاهــش تنــش را بــه دنبــال 
خواهــد داشــت

ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــاورزی	مجل ــیون	کش ــس	کمیس رئی
ــه	 ــع	آب	در	منطق ــت	توزی ــیوه	مدیری ــد:	ش ــار	می	کن اظه
قطعــاً	ســبب	کاهــش	درگیری	هــا	در	بیــن	کشــاورزان	و	

ــد. ــد	ش ــداران	خواه باغ
و	 ناعادالنــه	 توزیــع	 چنانچــه	 می	گویــد:	 علی	اکبــری	
اســتفاده	مــداوم	از	آب	در	ســال	های	زیــاد	فقــط	بــرای	
ــکل	 ــا	مش ــت	ها	ب ــاً	پایین	دس ــد،	قطع ــت	باش ــزارع	باالدس م
ــی	و	 ــای	اجتماع ــت	تنش	ه ــد	و	درنهای ــد	ش ــه	خواهن مواج

افزایــش	درگیــری	را	در	پــی	خواهــد	داشــت.
ــرداد	 ــر	و	م ــای	تی ــی	ماه	ه ــاله	ط ــد:	هرس ــری	می	افزای اکب
در	حــوزه	کشــاورزی	بیشــترین	نیــاز	آب	راداریــم	بــه	همیــن	

ــع	آب	مواجــه	می	شــویم. ــا	افــت	مناب علــت	ب
وی	تصریــح	می	کنــد:	چشــمه	ها	و	چاه	هــا	جــزو	منابــع	
ــه	 ــاه	ب ــر	و	مردادم ــه	در	تی ــوند	ک ــوب	می	ش ــطحی	محس س
حداقــل	می	رســند	کــه	بــا	وجــود	شــدت	نیــاز	بــا	کاهــش	آب	

ــویم. ــه	می	ش مواج

الهام یزدان پناه

تنش برای رفع عطش؛
 اراضی کشاورزی میدان »نزاع بر سر آب« شد
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جامعــه ایـــران

نماینــده	پنــج	شهرســتان	خراســان	شــمالی	بیــان	می	کنــد:	
ــزان	 ــده	می ــبب	ش ــی	س ــالی	های	پیاپ ــن	خشک	س همچنی
ــزارع	 ــات	و	م ــورت	روان	آب	باغ ــته	به	ص ــه	در	گذش ــی	ک آب
پایین	دســت	اســتفاده	می	کردنــد	امــروز	کم	تــر	بتواننــد	
بهره	منــد	شــوند	و	همیــن	امــر	ســبب	تنــش	بیــن	کشــاورزان	

شــده	اســت.
اکبــری	می	گویــد:	بــر	اســاس	قانــون	توزیــع	عادالنــه	
آب،	نظــام	حقوقــی	در	توزیــع	آب	بایــد	در	قالــب	مــدار	
ــم	 ــه	حــق	آب	کشــاورزان	اســت	تنظی و	ســاعات	مصــرف	ک
ــاً	مــزارع	باالدســت	 ــا	کاهــش	آب	باعــث	نشــود	صرف شــود	ت
از	آب	اســتفاده	کننــد	و	در	پایین	دســت	به	طــور	کامــل	
در	فصولــی	کــه	بــه	آب	نیــاز	اســت	حتــی	از	یک	بــار	آبیــاری	

بی	بهــره	بماننــد.
رئیس	کمیسـیون	کشـاورزی	مجلس	شـورای	اسـالمی	اظهار	
می	کند:	بیشـتر	سـال	ها	مدیریـت	اجرایی	و	قضایـی	به	منظور	
مسـاوات	بین	مـزارع	باالدسـت	و	پایین	دسـت	از	طریق	قانونی	
و	یـا	روش	مسـالمت	آمیز	آب	را	به	صـورت	موقـت	در	کانال	هـا	

رهـا	می	کند	تـا	پایین	دسـت		نیـز	بهره	مند	شـوند.
ــای	 ــع	آب	ه ــد	مناب ــش	بیش	ازح ــد:	کاه ــوان	می	کن وی	عن
ــره	آب	در	 ــال	ذخی ــا	س ــه	میلیون	ه ــه	نتیج ــی	ک زیرزمین
ــه	 ــده	اســت	و	ب ــز	نگران	کنن ــوده	نی ــی	ب ســفره	های	زیرزمین
دلیــل	بعــد	امنیتــی	و	نگرانی	هــای	اجتماعــی	کــه	بــه	وجــود	
ــی	مطــرح	و	در	دســتور	کار	 ــت	مل ــی	آورد	در	شــورای	امنی م

قرارگرفتــه	اســت.
ــای	 ــی	و	درگیری	ه ــوع	کم	آب ــد:	موض ــار	می	کن ــری	اظه اکب
اجتماعــی	ناشــی	از	آن	هــر	چــه	شــدت	بگیــرد	بُعــد	امنیتــی	

آن	نیــز	بیشــتر	خواهــد	شــد.

بحران آب درست اطاع رسانی نشده
ــر	 ــگ	خط ــد:	زن ــار	می	کن ــت	اظه ــناس	محیط	زیس کارش
ــا	 ــده	ام ــدا	درآم ــه	ص ــت	ب ــش	رو	سال	هاس ــی	پی ــران	آب بح
بــه	علــت	عــدم	اطالع	رســانی	صحیــح	از	ســوی	مــردم	جــدی	
ــواردی	 ــر	در	م ــال	حاض ــر	در	ح ــن	ام ــده	و	همی ــه	نش گرفت

ــده	اســت. ــی	ش ــای	اجتماع ــبب	تنش	ه س
ــی	 ــداد	اندک ــفانه	تع ــد:	متأس ــی	می	گوی ــا	باغچق علیرض
درک	 را	 آب	 بحــران	 شــمالی	 خراســان	 مســئوالن	 از	
کرده	انــد	و	برخــی	دیگــر	همچنــان	ایــن	موضــوع	را	

نگرفته	انــد. جــدی	

ــی	جــدی	گرفتــه	 ــد	کم	آب ــد:	چنانچــه	رون باغچقــی	می	افزای
نشــود	نظــر	بــه	اینکــه	اقتصــاد	روســتاها	کــه	بخــش	زیــادی	
از	اقتصــاد	کشــور	را	شــامل	می	شــود	وابســته	بــه	منابــع	آبــی	
ــارج	از	 ــی	خ ــهرها	و	حت ــه	ش ــرت	ب ــده	مهاج ــا	پدی ــت	ب اس

مرزهــای	ایــران	روبــرو	خواهیــم	شــد.
ــح	می	کنــد:	همچنیــن	اگــر	روش	ســنتی	آبیــاری	 وی	تصری
مــزارع	و	باغــات	ادامــه	پیــدا	کنــد	و	یــا	صنایــع	نویــن	بــرای	
اشــتغال	روســتاییان	جایگزیــن	نشــود	عــالوه	بــر	مهاجــرت،	
از	 شــدن	 منتفــع	 از	 ناشــی	 اجتماعــی	 درگیری	هــای	
وابســتگی	بــه	آب	به	ویــژه	بیــن	کشــاورزان	و	دامــداران	

ــت. ــد	یاف ــدت	خواه ش
ایــن	کارشــناس	محیط	زیســت	می	گویــد:	ضــرورت	دارد	
بــرای	پیشــگیری	از	بحــران	آب	کــه	اقتصــاد	روســتاها	بــدان	
ــا	شــاهد	 وابســته	اســت،	تصمیمــی	اساســی	گرفتــه	شــود	ت

پیامدهــای	اجتماعــی	منفــی	نباشــیم.

آب اساس پایداری روستا
ــار	 ــمالی	اظه ــان	ش ــتایی	خراس ــور	روس ــر	ام ــرکل	دفت مدی
می	کنــد:	بــرای	پایــدار	مانــدن	روســتاها	وجــود	آب	ضــروری	

ــا	آب	همــراه	اســت. اســت	چراکــه	اشــتغال	روســتاییان	ب
ــتایی	دارای	 ــه	روس ــد:	چنانچ ــان	می	کن ــی	بی ــداهلل	قدرت عب
آب	پایــدار	باشــد	در	زمــان	بحــران	بــا	تنــش	روبــرو	

نمی	شــود	و	از	ســکنه	خالــی	نخواهــد	شــد.
قدرتــی	می	گویــد:	طــی	چنــد	ســال	اخیــر	از	۷۰	هــزار	
روســتا	در	ســطح	کشــور	فقــط	۳۴	هــزار	روســتا	باقی	مانــده	
اســت	و	ایــن	امــر	بــه	دلیــل	مهاجرت	هــای	ناشــی	از	بیــکاری	

ــوده	اســت. ب
وی	مهم	تریــن	شــاخص	بــرای	توســعه	روســتاها	را	آب	
ــزی	 ــوع	برنامه	ری ــر	ن ــرای	ه ــد:	ب ــح	می	کن ــته	و	تصری دانس
توســعه	ای	روســتایی	وجــود	آب	ضــروری	اســت	و	بــدون	مایه	

ــام	داد. ــی	را	انج ــوع	اقدام ــچ	ن ــوان	هی ــات	نمی	ت حی
ــد	 ــمالی	تأکی ــان	ش ــتایی	خراس ــور	روس ــر	ام ــرکل	دفت مدی
می	کنــد:	بــا	مدیریــت	مصــرف	صحیــح	آب	می	تــوان	
ــداری	را	گســترش	و	گردشــگری	را	توســعه	 کشــاورزی	و	باغ
اشــتغال	زایی	 بــرای	 مناســبی	 برنامه	ریزی	هــای	 و	 داد	

ــیم. ــته	باش ــتا	داش ــان	روس جوان
ــر	 ــد:	خوشــبختانه	رویکــرد	دســتگاه	ها	تغیی ــی	می	گوی قدرت
ــح	آب	 ــظ	محیط	زیســت	و	مصــرف	صحی ــرای	حف ــرده	و	ب ک

برنامه	ریزی	هــای	الزم	به	منظــور	آمــوزش	بــه	روســتاییان	
در	دســتور	کار	قــرار	دارد.

کاهش ۶۰ درصدی بارندگی در خراسان شمالی
ــان	 ــاورزی	خراس ــاد	کش ــازمان	جه ــاک	س ــاون	آب	وخ مع
ــی	 ــدی	بارندگ ــش	۶۰	درص ــد:	کاه ــار	می	کن ــمالی	اظه ش
طــی	ســال	زراعــی	جــاری	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	تأثیــر	

ــته	اســت. ــی	گذاش ــع	آب ــر	کاهــش	مناب بســیاری	ب
ــی	 ــع	آب ــش	مناب ــا	کاه ــد:	ب ــیدی	می	گوی ــم	س ــید	ابراهی س
تنهــا	مــزارع	باالدســت	می	تواننــد	بیشــترین	اســتفاده	
بــرای	آبیــاری	را	داشــته	باشــند	و	همیــن	امــر	ســبب	گالیــه	

می	شــود. پایین	دســت	 کشــاورزان	
سـیدی	می	افزایـد:	در	حـال	حاضـر	به	غیـراز	دشـت	های	مانه	
سـملقان	و	غالمـان	تمامـی	دشـت	های	خراسـان	شـمالی	بـا	
بحـران	آب	مواجـه	ان	و	به	همین	دلیل	آب	منطقه	ای	اسـتان	از	

برداشـت	بی	رویـه	آب	ممانعـت	می	کنـد.
وی	تصریــح	می	کنــد:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	کاهــش	بارندگــی	
افــت	محصــوالت	و	درنهایــت	کاهــش	درآمــد	را	بــه	
ــت	و	 ــاورزان	باالدس ــن	کش ــش	بی ــن	رو	تن ــال	دارد	ازای دنب

پایین	دســت	را	شــاهد	هســتیم.
ــان	 ــاورزی	خراس ــاد	کش ــازمان	جه ــاک	س ــاون	آب	وخ مع
شــمالی	بیــان	می	کنــد:	در	حــال	حاضــر	بهتریــن	روش	
ــزارع	از	آب،	 ــان	م ــردن	یکس ــره	ب ــی	و	به ــرای	صرفه	جوی ب
اســتفاده	از	روش	هــای	آبیــاری	نویــن	اســت	چراکــه	۷۰	

درصــد	صرفه	جویــی	را	بــه	دنبــال	دارد.
	ســیدی	می	گویــد:	اســتفاده	از	آبیــاری	نویــن	قطعــاً	
تنش	هــا	و	نزاع	هــای	بیــن	کشــاورزان	و	باغــداران	را	کاهــش	

داد. خواهــد	
معضل	و	بحران	آب	تنها	مختص	به	خراسـان	شـمالی	نیسـت	
بلکـه	دامن	گیـر	دیگـر	اسـتان	ها	و	حتی	بسـیاری	از	کشـورها	
شـده	اسـت	ازاین	رو	بـرای	مدیریـت	مصـرف	آن	در	خراسـان	
شـمالی	ضـرورت	دارد	دسـتگاه	های	مربوطـه	همچـون	دفتـر	
امـور	روسـتایی	خراسـان	شـمالی،	آب	و	فاضالب	روسـتایی	و	
سـازمان	جهـاد	کشـاورزی	بـا	برنامه	ریـزی	صحیـح	و	آموزش	
نحوه	اسـتفاده	از	آب	و	ارائه	تسـهیالت	برای	اسـتفاده	از	شـیوه	
نویـن	آبیـاری	کشـاورزی	از	درگیری	هایی	که	بین	کشـاورزان	
به	وجـود	می	آیـد	و	همچنیـن	مهاجرت	های	ناشـی	از	بیکاری	

جلوگیـری	کنند.
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روزی  چنیــن  در  پیــش  ســال   39
زلزلــه ای ســهمگین شــهر سرســبز 
و زیبــای طبــس را در کفنــی ســیاه 
پوشــاند کــه ایــن زلزلــه بــا بیــش از 18 
هــزار کشــته بزرگتریــن زلزلــه تاریخ 

ایــران نــام گرفــت.

ــه	 ــود	ک ــن	روزی	ب ــا	در	چنی ــت،	دقیق ــال	گذش ــی	ونه	س س
خشــم	طبیعــت	ماننــد	پُتکــی	بــر	َســر	طبــس	فــرود	آمــد	و	

ــا	خــاک	یکســان	شــد. ــی	شــهر	ب ــم	زدن در	چشــم	بره
ســال	۵۷	بــود،	آری	آن	ســال	بســیاری	از	مردمــان	ایــن	دیــار	
ــران	در	شــوکی	 ــا	ای ــد	ت ــن	تســلیم	کردن ــه	جان	آفری جــان	ب
عظیــم	فــر	رود،	بــه	گفتــه	متولیــان	در	آن	ســال	شــهر	
ــان	۱۸	 ــه	ج ــت،	زلزل ــت	داش ــر	جمعی ــزار	نف ــس	۲۰	ه طب
ــخ	ثبــت	شــود. ــه	در	تاری ــن	واقع ــا	ای ــت	ت ــر	را	گرف ــزار	نف ه
»دیهشــک«،	 روســتاهای	 دل	خــراش	 حادثــه	 ایــن	 در	
ــارت	را	 ــترین	خس ــج«	بیش ــت«	و	»فهالن ــاد«،	»کری »نصرآب

ــرپناه	 ــه	س ــس	از	زلزل ــس	پ ــهر	طب ــاغ	گلشــن	ش ــد.	ب دیدن
ــد. ــدگان	ش بازمان

طبس پیش از زلزله؛ شهری پر از جاذبه های دل فریب
هاشــم	مریــدا	کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	اســتان	خراســان	
جنوبــی	در	خصــوص	گذشــته	شــهر	طبــس	و	آثــار	تاریخــی	
ــه	کنار	 ــس	از	گوش ــهر	طب ــاغ	ش ــت:	ب ــردش	گف منحصربه	ف
ــر	 ــهر	ه ــن	ش ــی	ای ــار	تاریخ ــت.	آث ــده	داش ــا	بازدیدکنن دنی

ــاند. ــا	می	کش ــه	اینج ــگری	را	ب گردش
ــی	 ــان	کنون ــه	منارجنب ــه	ب ــس	ک ــار«	طب ــه	»دومن مدرس
اصفهــان	شــباهت	داشــت،	تــاالر	آینــه،	اتاق	ســتاره،	مدرســه	
ــه	 ــر	ب ــال	حاض ــه	در	ح ــی	ک ــینیه	وکیل ــا	حس ــی	ی وکیل
حســینیه	خــان	معــروف	اســت،	منــزل	خــان	شــیبانی	بــا	آن	
معمــاری	زیبــا،	ســرداب	امیــر،	مســجد	جامــع	ازجملــه	آثــار	
زیبــا	و	منحصربه	فــردی	اســت	کــه	از	ســوی	ایــن	کارشــناس	

می	شــود. نام	بــرده	
ــای	 ــا	و	کوچه	باغ	ه ــباط	ه ــتی	ها،	س ــا،	هش ــه	آب	انباره وی	ب
قدیمــی	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	درختــان	قدیمــی	کــه	مــردم	

بنــا	بــه	اعتقادشــان	از	قطــع	آنــان	جلوگیــری	می	کردنــد	بــا	
معمــاری	منــازل	ترکیبــی	دل	فریــب	از	شــهر	بــه	گردشــگران	

ــرد. ــه	می	ک ارائ
ــا	 ــی	ب ــی	اســتان	خراســان	جنوب ــراث	فرهنگ کارشــناس	می
تأکیــد	بــر	اینکــه	بســیاری	از	آثــار	منحصربه	فــرد	طبــس	در	
زلزلــه	خــراب	شــد،	گفــت:	پــس	از	زلزلــه	بخــش	کوچکــی	از	

ــرار	گرفــت. ــار	موردبازســازی	ق ایــن	آث
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	از	میــان	آثــار	شــهر	فقــط	باغ	گلشــن	
ــمند	 ــدام	ارزش ــن	اق ــت:	ای ــد،	گف ــازی	ش ــابق	بازس ــل	س مث

جــای	تقدیــر	دارد.
مریـدا	بابیـان	اینکه	هنـوز	هم	دیر	نشـده	و	می	تـوان	دیگر	آثار	
شـهر	را	بازسـازی	کـرد،	بـه	کتـاب	»طبس	شـهری	کـه	بود«	
نوشـته	جعفر	دانش	دوسـت	اشـاره	کرد	و	گفت:	جلـد	اول	این	
کتـاب	بـه	باغ	هـای	تاریخـی	طبـس	و	جلـد	دوم	بـه	بناهـای	

تاریخـی	این	شـهر	اختصـاص	دارد.
کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	اســتان	خراســان	جنوبــی	گفت:	
ــه	 ــت	ک ــال	ها	اس ــس«	س ــازی	طب ــهر	و	شهرس ــاب	»ش کت
توســط	معلــم	۸۲	ســاله	طبســی	آمــاده	و	چشــم	انتظار	همت	

مســئوالن	بــرای	چــاپ	اســت.
اراده	ای	بــرای	بازســازی	طبــس	بــا	معمــاری	ســنتی	آن	
ــکاس	 ــی،	کارشــناس	و	ع ــد	حق ــن	را	ســید	حمی نیســت،	ای

ــت. ــی	گف طبس
ــال	های	 ــس	در	س ــه	طب ــه	زلزل ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب حق
ــالب	 ــه	انق ــور	ک ــت:	همان	ط ــالب	رخ	داد،	گف ــتین	انق نخس
ــاختار	 ــز	س ــه	نی ــر	داد	زلزل ــران	را	تغیی ــی	ای ــت	اجتماع هوی

ــر	کــرد. شــهری	طبــس	را	دچــار	تغیی
بــه	گفتــه	ایــن	عــکاس	طبســی	زلزلــه	طبــس	باعــث	ایجــاد	

ــی	شــد. ــن	نیروی	هــای	انقالب همســویی	بی
وی	بـه	مهاجرت	هـای	پـس	از	زلزلـه	اشـاره	کـرد	و	گفت:	پس	
از	وقـوع	آن	زلزلـه	دل	خـراش	برخـی	نیـز	از	اطراف	وارد	شـهر	

شـدند	و	همیـن	تغییرات	سـرآغاز	تحوالتی	در	شـهر	شـد.
ــا	 ــی	ت ــان	طبس ــه	مردم ــان	اینک ــی	بابی ــکاس	طبس ــن	ع ای
ــی	 ــاری	ایران ــت	معم ــا	باف ــی	ب ــه	در	خانه	های ــش	از	زلزل پی
ــن	 ــه	ای ــوع	زلزل ــا	وق ــد،	گفــت:	ب -اســالمی	زندگــی	می	کردن
خانه	هــا	نمــای	مکعــب	مســتطیلی	بــه	خــود	گرفــت	و	مــردم	
ــه	 ــه	ب ــش	از	آن	ک ــه	بی ــس	از	زلزل ــادی	پ ــال	های	متم ــا	س ت
ــه	 ــد	معمــاری	پیشــین	خــود	باشــند،	ب فکــر	ظاهــر	و	تجدی

ــد. ــام	ســازی	بناهــای	خــود	بودن فکــر	مق
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	پس	ازایــن	اتفــاق	تــا	ســال	ها	
ــال	 ــت:	در	ح ــود،	گف ــایع	ب ــکته	ش ــی	و	س ــای	قلب بیماری	ه
حاضــر	جوامــع	بشــری	بــه	ایــن	نتیجــه	رســیده	اند	کــه	بــرای	
چنیــن	بالیــای	طبیعــی	بایــد	چــاره	ای	اندیشــید	و	اقدامــات	

کارشناســی	انجــام	داد.
ــال	ها	و	روی	کار	 ــت	س ــرد	باگذش ــدواری	ک ــراز	امی ــی	اب حق
ــت	اســت	 ــی	هوی ــد	شــهر	در	حــال	بازیاب آمــدن	نســل	جدی
و	ایــن	مســئله	نویدبخــش	روزهــای	خوشــی	بــرای	مردمــان	

ایــن	دیــار	دارد.

روایتی از روزهای سخت بی خانمانی
ــه	 ــی	امام	جمع ــالم	زنجان ــرات	حجت	االس ــنیدن	نظ ــا	ش ام
موقــت	طبــس	هــم	خالــی	از	لطــف	نیســت،	وی	از	آن	روزهــا	
خاطراتــی	دارد	کــه	شــنیدنی	اســت؛	در	آن	روزهــا	و	بــه	
دلیــل	فعالیــت	علیــه	شــاه	از	ســوی	ســاواک	تحــت	تعقیــب	
بــودم	بــه	همیــن	منظــور	و	بــه	ســفرش	مــادرم	طبــس	را	بــه	

مقصــد	مشــهد	تــرک	کــردم.
وی	گفــت:	شــب	پــس	از	عزیمتــم	بــه	مشــهد	زلزلــه	طبــس	
ــه	 ــخت	گری ــه	س ــادرم	هنگامی	ک ــه	را	از	م ــن	واقع رخ	داد	ای

ــنیدم. ــرد،	ش می	ک

حکایت باغ شهری که با خاک یکسان شد/ طبس، زلزله و دیگر هیچ

فاطمه زیراچی
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زلزلــه	 به	عنــوان	 طبــس	 ریشــتری	 	۷.۷ زلزلــه	 از	 وی	
بی	ســابقه	تــا	آن	زمــان	یادکــرد	و	گفــت:	زلزلــه	شــهر	
طبــس	بــا	خانه	هــای	کاه	گلــی	و	خشــتی	را	دگرگــون	
ــزرگ	 ــر	ب ــری	در	کوی ــل	قرارگی ــه	دلی ــا	ب ــی	خانه	ه ــرد	پِ ک
ــری	در	 ــل	نفوذناپذی ــه	دلی ــم	ب ــن	ه ــود	ای ــده	ب طراحی	ش

ــود. ــا	ب ــرما	و	گرم ــل	س فص
حجت	االســالم	زنجانــی	بابیــان	اینکــه	نزدیــک	بــه	۹۰	
درصــد	شــهر	در	ایــن	زلزلــه	ویــران	شــد،	گفــت:	در	
آن	ســال	اگــر	پایین	شــهر	می	ایســتادید	بــاالی	شــهر	را	
ــود	 ــاد	ب ــدری	زی ــی	به	ق ــم	ویران ــد	حج ــتید	ببینی می	توانس

ــود. ــت	ب ــل	روئی ــهر	قاب ــه	ش ــه	گوش ک
ــدار	نباشــد،	 ــه	داغ ــود	ک ــواده	ای	نب ــس	خان ــان	در	طب آن	زم
برخــی	خانواده	هــا	یــک	نفــر	یــا	بیشــتر	را	ازدســت	داده	
بودنــد،	حتــی	خانه	هایــی	را	می	توانســتید	ببینیــد	کــه	
همــه	اعضــای	خانــواده	ازدســت	رفته	بودنــد،	ناامیــدی	و	
یــاس	عجیبــی	تمــام	شــهر	را	فراگرفتــه	بــود،	ایــن	توضیحات	
ــق	 ــت	عم ــه	داش ــت	وقتی	ک ــس	اس ــت	طب ــه	موق امام	جمع

ــرد. ــف	می	ک ــه	را	توصی فاجع
بـه	گفتـه	حجت	االسـالم	زنجانـی	در	زمان	وقـوع	زلزلـه	آب	و	
غـذا	پیـدا	نمی	شـد،	هـوای	گـرم	مجروحـان	را	آزار	مـی	داد	و	
بـوی	تعفـن	شـهر	را	برداشـته	بـود،	خانـه	و	سـرپناهی	وجود	
نداشـت،	حجـم	فاجعـه	به	قـدری	زیـاد	بـود	کـه	کسـی	وقت	

نمی	کـرد	خانواده	هـای	داغـدار	را	دلـداری	دهـد.
ــه	شــب	هایی	 ــن	حادث ــدگان	ای ــت:	بســیاری	از	بازمان وی	گف
را	بــه	یــاد	می	آورنــد	کــه	مــادران	داغــدار	در	نبــود	

فرزندانشــان	تــا	صبــح	گریــه	زاری	می	کردنــد.
ــک	 ــه	کم ــری	ب ــش	دیگ ــس	در	بخ ــت	طب ــه	موق امام	جمع
ــی	 ــت:	اهال ــرد	و	گف ــاره	ک ــوار	اش ــهرهای	هم	ج ــان	ش مردم

ــه	کمــک	مــردم	طبــس	شــتافتند. ــردوس	ب بشــرویه	و	ف
ــک	 ــهریور	ی ــم	ش ــه	هفده ــه	حادث ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــن	 ــه	کــرد:	در	ای ــه	طبــس	رخ	داد،	اضاف هفتــه	پیــش	از	زلزل
حادثــه	ســه	الــی	چهــار	هــزار	نفــر	شــهید	شــدند،	ولــی	ایــن	
موضــوع	باعــث	نشــد	کــه	مــرد	طبــس	را	فرامــوش	کننــد	و	
ــتافتند. ــه	زده	ش ــهر	زلزل ــن	ش ــوی	ای ــخاوتمندانه	به	س س

حجت	االســالم	زنجانــی	بــه	ورود	روحانیــت	بــه	طبــس	
اشــاره	کــرد	و	گفــت:	پــس	از	حادثــه	دل	خــراش	زلزلــه	ورود	
ــردم	شــد،	 ــدواری	م ــه	شــهر	طبــس	باعــث	امی ــت	ب روحانی
گروه	هــای	امــدادی	از	قــم،	مشــهد	و	دیگــر	شــهرهای	کشــور	
ــد. ــور	یافتن ــهر	حض ــردم	در	ش ــه	م ــانی	ب ــرای	کمک	رس ب

ــی	 ــت	اهلل	صدوق ــد	کــرد:		آی امام	جمعــه	موقــت	طبــس	تأکی
از	شــهر	یــزد،	روحانیــت	مبــارز	شــامل	بزرگانــی	چــون	مقــام	
ــت	اهلل	واعــظ	طبســی،	شــهید	هاشــمی	 ــری،	آی معظــم	رهب
ــمال	 ــد	و	در	ش ــس	آمدن ــه	طب ــی	ب ــهید	صدوق ــژاد	و	ش ن
شــهر	آنجایــی	کــه	بــاغ	گلشــن	بــود	گروهــی	تحــت	عنــوان	
ــام	 ــام	ام ــردن	ن ــا	ســال	ها	ب ــد.	در	آن	ه ــام	را	تشــکیل	دادن ام
ــل	 ــن	دلی ــه	همی ــد	ب ــوب	می	ش ــرم	محس ــی	)ره(	ج خمین

ــام	گــروه	را	امــام	گذاشــتند. ن
وی	تأکیــد	کــرد:	در	گــروه	امــام	مبارزانــی	از	شــهرهای	
ــن	 ــه	در	ای ــر	و	اندیش ــادل	فک ــتند،	تب ــور	داش ــف	حض مختل
گــروه	باعــث	شــد	کــه	مبــارزات	در	ســطح	کشــور	به	خوبــی	

ــری	شــود. رهب
حجت	االســالم	زنجانــی	بــه	یکــی	از	ابتــکارات	روحانیــون	در	
شــهر	طبــس	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	آن	هــا	بــا	تشــکیل	بــازار	
امــام	در	مجــاورت	بــاغ	گلشــن	باعــث	شــدند	کــه	کســب	وکار	

میــان	مــردم	رونــق	بگیــرد.
ــت	 ــیاری	را	از	دس ــت	بس ــال	۵۷	جمعی ــه	س ــس	در	زلزل طب
ــه	 ــه	ب ــت	ک ــرزنده	اس ــاداب	و	س ــهری	ش ــروز	ش ــا	ام داد	ام

ــهرت	دارد. ــا)ع(	ش ــات	الرض میق
جمعیــت	شهرســتان	طبــس	در	حــال	حاضــر	چیــزی	حــدود	
۷۰	هــزار	نفــر	اســت	و	در	تــالش	اســت	تــا	شــهری	در	خــور	

شــان	بــه	نســل	آینــده	خــود	تحویــل	دهد.
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جامعــه ایـــران

از  ســخن  کــه  اســت  ســالی  چنــد 
پیرشــدن جمعیــت و افزایــش آمــار 
ورودی مراکــز ســالمندان بــه میــان 
ــه حمایــت  ــاز ب می آیــد، قشــری کــه نی
بــرای  و  دارنــد  روحــی  و  جســمی 
ــی  ــال های آت ــان در س ــه آن ــات ب خدم

شــود. برنامه ریــزی  بایــد 

چنــد	ســالی	اســت	کــه	مســاله	افزایــش	جمعیت	ســالمندی	
در	کشــور	بــا	اســتناد	بــه	آمارهــای	حاصــل	از	دو	سرشــماری	
ــی	 ــوان	م ــن	رابطــه	عن ــی	در	ای ــی	های ــر	مطــرح	و	نگران اخی
شــود.	ایــن	افزایــش	ناشــی	از	بــاال	رفتــن	ســن	مــرگ	و	میــر	
و	امیــد	بــه	زندگــی	بــه	دلیــل	ارتقــای	خدمــات	بهداشــتی	و	
درمانــی،	ســواد	ســالمت	و	رفــاه	نســبت	بــه	دهــه	هــای	قبــل	

و	کاهــش	موالیــد	اســت.
دغدغـه	هایـی	کـه	در	رابطـه	با	آمـار	جمعیـت	سـالمندی	در	
کشـور	وجود	دارد	از	سـویی	بـه	افزایش	این	نرخ	در	سـال	های	
آتی	و	مشـکالت	ناشـی	از	پیر	شـدن	جمعیت	و	نیروی	انسانی	
بازمـی	گـردد	و	از	سـوی	دیگـر	نظر	به	ضـرورت	فراهم	سـازی	
زیرسـاخت	مناسـب	برای	خدمـات	به	ایـن	قشـر	از	جامعه	که	

در	حـال	افزایش	نیز	هسـتند	دارد.
طبــق	پیــش	بینــی	هــای	کارشناســان	و	صاحــب	نظــران	بــر	
مبنــای	آمارهــای	موجــود،	طــی	۳۰	ســال	آینــده	۳۳درصــد	
جمعیــت	کشــور	بــاالی	۶۰	ســال	ســن	خواهنــد	داشــت	کــه	
ــه	در	 ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــوده	و	ای ــی	ب ــیار	باالی ــار	بس آم
ســال	۹۴،	هشــت	درصــد	جمعیــت	کشــور	ســالمند	بودنــد.
ــا	 ــروز	ب ــی،	ام ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــر	تع ــه	وزی ــه	گفت ب
شــش	میلیــون	ســالمند	در	کشــور	مواجــه	هســتیم	کــه	در	
ــر	 ــون	نف ــه	۳۰	میلی ــم	ب ــن	رق ــدان	دور،	ای ــه	چن ــده	ای	ن آین
خواهــد	رســید	و	ایــن	مهــم	سیاســت	گــذاری	هــای	معطوف	

ــه	ســاماندهی	مســاله	ســالمندی	کشــور	را	مــی	طلبــد. ب
همچنیــن	براســاس	سرشــماری	ســال	۹۵،	اســتان	مرکــزی	
ــن	 ــودن	میانگی ــا	دارا	ب ــت،	ب ــنی	جمعی ــط	س ــر	متوس از	نظ
ــدران،	 ــالن	و	مازن ــتان	گی ــد	از	دو	اس ــال،	بع ــنی	۳۱	س س
ــد	 ــن	رون ــا	ای ــه	قطع ــر	کشــور	اســت	ک ــتان	پی ســومین	اس
افزایــش	میانگیــن	ســنی	جمعیــت	در	دهــه	هــای	آتــی	ایــن	

اســتان	صنعتــی	را	کــه	بــرای	تولیــد	و	اشــتغال	نیاز	بــه	نیروی	
ــد	 ــده	مواجــه	خواه ــا	مشــکالت	عدی انســانی	جــوان	دارد،	ب

ــرد. ک
عــالوه	بــر	موضــوع	سیاســت	گــذاری	و	برنامــه	ریــزی	بــرای	
ــاله	 ــالمندان،	مس ــه	س ــع	ب ــوب	و	جام ــات	مطل ــه	خدم ارائ
دیگــری	کــه	در	ایــن	میــان	رخ	مــی	نماینــد	اصــالح	و	
ارتقــای	فرهنــگ	رفتــار	بــا	ســالمندان	اســت،	دغدغــه	ای	کــه	
امــروز	بیــش	از	هــر	زمــان	وجــود	دارد	و	شــاهد	آن	هســتیم	
ــاری	 ــمی	و	بیم ــکالت	جس ــر	مش ــالوه	ب ــالمندان	ع ــه	س ک
هــای	ناشــی	از	کهولــت	ســن،	گاهــا	دچــار	مشــکالت	روحــی	
بــه	ســبب	عــدم	آگاهــی	صحیــح	اطرافیــان	و	خانــواده	خــود	

ــا	وی	هســتند. ــح	ب ــار	صحی از	رفت
مســائل	ذکــر	شــده	و	بســیاری	از	دیگــر	دغدغــه	هــای	ایــن	
ــا	 ــه	ب ــران	در	رابط ــب	نظ ــه	صاح ــده	ک ــبب	ش ــوزه،	س ح
ــالمندی	در	کشــور	هشــدار	 ــش	س مشــکالت	ناشــی	از	افزای
داده	و	خواهــان	برنامــه	ریــزی	اصولــی	بــرای	مدیریــت	
صحیــح	مســاله	باشــند	تــا	ایــن	دغدغــه	در	ســال	هــای	آتــی	

ــه	بحــران	نشــود. ــل	ب تبدی
نــرخ ســالمندی در اســتان مرکــزی ۲درصــد باالتــر 

از میانگیــن کشــور اســت
ــتانداری	 ــی	اس ــی	و	فرهنگ ــور	اجتماع ــر	ام ــرکل	دفت مدی
ــش	جمعیــت	ســالمند	 ــا	موضــوع	افزای مرکــزی	در	رابطــه	ب
ــون	۸.۲	 ــم	اکن ــار،	ه ــق	آم ــت:	مطاب ــتان	گف ــور	و	اس در	کش
درصــد	از	جمعیــت	کشــور	را	ســالمندان	شــامل	مــی	شــوند	
و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	جمعیــت	ســالمند	اســتان	
مرکــزی	۱۰.۲۶	درصــد	و	بیــش	از	دو	درصــد	باالتــر	از	

ــت. ــوری	اس ــن	کش میانگی
ــهم	 ــر،	س ــه	اخی ــی	ده ــزود:	ط ــادی	اف ــح	آب ــا	فت غالمرض
جمعیــت	۶۵	ســاله	و	بیشــتر	در	کشــور	و	بــه	تبــع	آن	اســتان	
ــا،	در	 ــی	ه ــش	بین ــق	پی ــه	و	مطاب ــش	یافت ــزی	افزای مرک
ــد	 ــان	رون ــران	همچن ۳۰	ســال	آینــده	جمعیــت	ســالمند	ای

ــت. ــد	داش ــی	خواه افزایش
وی	بیــان	کــرد:	ایــن	افزایــش	جمعیــت	در	گــروه	میانســاالن	
ــا	۶۴	ســال	هســتند	نیــز	مشــهود	 کــه	شــامل	ســنین	۳۰	ت
ــران	 ــت	ای ــا	از	کل	جمعی ــهم	آنه ــه	س ــوی	ک ــه	نح ــت	ب اس
بــه	۴۴.۸درصــد	رســیده	و	در	حقیقــت	بیــش	از	نیمــی	
ــالمند	 ــال	و	س ــراد	میانس ــور	را	اف ــی	کش ــت	کنون از	جمعی

تشــکیل	می	دهنــد.
ــتانداری	 ــی	اس ــی	و	فرهنگ ــور	اجتماع ــر	ام ــرکل	دفت مدی
مرکــزی	خاطرنشــان	ســاخت:	بــا	توجــه	بــه	اینکه	ســالمندی	
ــر	و	 ــن	قش ــد	ای ــس	بای ــی	دارد،	پ ــدی	افزایش ــور	رون در	کش
کیفیــت	زندگــی	آن	هــا	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد	و	همچنین	
بــه	کیفیــت	زندگــی	در	میانســالی	توجــه	شــود	تــا	در	قشــر	
ســالمند	نیــز	شــاهد	مســائل	و	مشــکالت	کمتــری	در	رابطــه	

بــا	ســالمت	آنهــا	باشــیم.
فتــح	آبــادی	بــا	اشــاره	بــه	مشــکالت	پیــش		روی	ســالمندان	
ــام	 ــرای	انج ــی	الزم	ب ــالمندان	توانای ــارم	س ــک	چه ــت:	ی گف
ــام	 ــویی	و	حم ــوردن،	دستش ــذا	خ ــد	غ ــخصی	مانن ــور	ش ام
ــزل،	 ــور	من ــام	ام ــی	و	دارو،	انج ــواد	غذای ــد	م ــن،	خری رفت
تعویــض	لبــاس	خــود	و...	را	ندارنــد	و	ایــن	یکــی	از	مهم	تریــن	

ــه	شــمار	مــی	رود. ــراد	ب ــن	اف مشــکالت	ای
وی	عنــوان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	ســالمندان	اســتان	ســاالنه	
ــل	یــک	 ــه	پزشــک	مراجعــه	کــرده	و	حداق ــار	ب حــدود	۱۵	ب
ــد	 ــن	بای ــوند،	بنابرای ــتری	می	ش ــی	بس ــز	درمان ــار	در	مراک ب
بــرای	ارتقــای	ســالمت	آنــان،	امکانــات	بهداشــتی	و	درمانــی	

تقویــت	شــود.
ــتانداری	 ــی	اس ــی	و	فرهنگ ــور	اجتماع ــر	ام ــرکل	دفت مدی
مرکــزی	تصریــح	کــرد:	افزایــش	آگاهــی	خانواده	هــا	از	
ــی	در	 ــن	کارشناس ــن	قوانی ــالمندی،	تدوی ــای	س ــی	ه ویژگ
ــادی	 ــی،	اقتص ــت	فرهنگ ــه	وضعی ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــن	رابط ای
ــالمندان	 ــی	س ــطح	آگاه ــش	س ــور	و	افزای ــی	کش و	اجتماع
ــی	در	 ــش	مهم ــکی،	نق ــتی	و	پزش ــر	بهداش ــژه	از	نظ ــه	وی ب

کاهــش	مشــکالت	ســالمندان	دارد.
از	 اســتفاده	 همچنیــن	 کــرد:	 اضافــه	 آبــای	 فتــح	
زمینــه،	 ایــن	 در	 نهــاد	 مــردم	 ســازمان	های	 تــوان	
مناسب	ســازی	محیــط	شــهری	بــرای	ســهولت	تــردد	
ســالمندان،	گســترش	خدمــات	ســالمندی	بیمه	هــای	
اجتماعــی،	تــدارک	برنامه	هــای	تفریحــی،	ســیاحتی،	
ورزشــی	بــرای	ایــن	قشــر،	گســترش	چتــر	حمایتــی	
از	ســالمندان	بــی		بضاعــت	و	تقویــت	امکانــات	مراکــز	
نگهــداری	از	ســالمندان	در	کاهــش	مشــکالت	آنــان	
تاثیــر	بــه	ســزایی	دارد	و	در	حقیقــت	برنامــه	ریــزی	
هــا	بایســتی	هــم	در	مســیر	رفــع	مشــکالت	مــادی	و	هــم	
تامیــن	ســالمت	روحــی	ســالمندان	پیگیــری	شــود.

دغدغه های سالمندی در سومین استان پیر/تلفیق ضعف جسمی و مشکالت روحی

ثمین 
مامقانی نژاد
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جامعــه دچــار ناآگاهــی از نحــوه رفتــار مناســب بــا 
ســالمندان اســت

بهــروز	رفیعــی،	مدیــرکل	بهزیســتی	اســتان	مرکــزی	ضمــن	
بیــان	اینکــه	اســتان	مرکــزی	رتبــه	ســوم	کشــور	را	در	نــرخ	
ــون	 ــم	اکن ــار	ه ــق	آم ــت:	طب ــار	داش ــالمندی	دارد،	اظه س

ــالمند	هســتند. ــزی	س ــتان	مرک ــر	در	اس ــزار	نف ۱۴۱ه
ــن	 ــادی	از	جمعیــت	ای ــان	کــرد:	همچنیــن	تعــداد	زی وی	بی
اســتان	هــم	اکنــون	در	ســنین	میانســالی	بــه	ســر	مــی	برنــد	
کــه	پیــش	بینــی	مــی	شــود	در	دهــه	هــای	آینــده	افزایــش	
شــدید	نــرخ	ســالمندی	را	در	اســتان	مرکــزی	شــاهد	باشــیم.
ــر	کل	بهزیســتی	اســتان	مرکــزی	تصریــح	کــرد:	طبــق	 مدی
ــش	از	 ــای	انجــام	شــده،	در	ســال	۲۰۲۵،	بی ــی	ه ــش	بین پی
۱۷	درصــد	جمعیــت	اســتان	مرکــزی	ســالمند	خواهنــد	بود.
رفیعـی	با	بیان	اینکه	جمعیت	سـالمند	کشـور	گنجینـه	ای	از	
معرفـت،	تجربـه	و	عقالنیت	بـوده	و	نیازمند	رسـیدگی	و	توجه	
هستند،	خاطرنشـان	سـاخت:	همانطور	که	طب	کودک	وجود	
دارد	بایـد	طـب	سـالمندی	و	پرسـتاران	متخصص	سـالمندان	
نیـز	برای	رفـع	نیازهـای	این	قشـر	وجود	داشـته	باشـد	و	الزم	
اسـت	دسـتگاه	هـای	مرتبـط	همـکاری	الزم	را	در	ایـن	زمینه	
داشـته	باشـند	تـا	خدمـات	در	حوزه	سـالمندی	تقویت	شـود.
ــق	 ــرد:	طب ــوان	ک ــزی	عن ــتان	مرک ــتی	اس ــرکل	بهزیس مدی
ــه	 ــالمندان	ب ــای	اساســی	س ــای	انجــام	شــده	نیازه برآورده
ــی	و	روحــی-	 ــی،	بهداشــتی-	درمان ســه	گــروه	نیازهــای	مال
روانــی	تقســیم	مــی	شــوند	کــه	بایــد	برنامــه	ریــزی	الزم	برای	

رفــع	نیازمنــدی	هــای	ایــن	قشــر	صــورت	پذیــرد.
وی	ادامــه	داد:	در	حــال		حاضــر	هشــت	خانــه	ســالمند	
ــال	 ــزی	فع ــتان	مرک ــالمندان	در	اس ــه	س ــز	روزان و	دو	مرک
هســتند	و	در	شهرســتان	هــای	اســتان	نیــز	در	صــورت	
درخواســت	بــرای	ایجــاد	مرکــز	روزانــه	ســالمندان،	همــکاری	

و	مســاعدت	الزم	را	انجــام	خواهیــم	داد.
رفیعـی	اضافـه	کـرد:	در	مراکـز	روزانـه	سـالمندان،	خدمـات	
توانبخشـی،	آموزشـی	و	شـیوه	های	سـبک	زندگی	سالمندی	
ارائـه	شـده	و	در	ایـن	مراکـز	تـالش	داریـم	حتـی	االمـکان	

سـالمت	روحـی	و	جسـمی	ایـن	قشـر	نیـز	تقویت	شـود.
ــه	 ــرد:	خان ــان	ک ــزی	بی ــتان	مرک ــتی	اس ــرکل	بهزیس مدی
ســالمند	برای	نگهــداری	ســالمندان	بــی	سرپرســت،	مجهول	
ــار	 ــواده	ای	در	کن ــه	خان ــرادی	اســت	ک ــع	اف ــه	و	در	واق الهوی
خــود	ندارنــد،	در	حالــی	کــه	شــاهد	هســتیم	ســالمندانی	بــه		
ایــن	مرکــز	مراجعــه	مــی	کننــد	کــه	دارای	فرزنــد	و	خانــواده	
در	کنــار	خــود	هســتند،	همچنیــن	بســیاری	از	ایــن	افــراد	از	

لحــاظ	روحــی	شــرایط	مناســبی	ندارنــد.
وی	ضمــن	بیــان	اینکــه	ســالمند	بــه	عنــوان	شــهروند	ارشــد	
ــرام	 ــم	و	احت ــرای	تکری ــای	الزم	ب ــالش	ه ــه	ت ــت	و	هم اس
ــزود:	در	 ــرد،	اف ــام	پذی ــد	انج ــر	بای ــن	قش ــتر	ای ــه	بیش هرچ
حــال	حاضــر	ســالمند	آزاری	در	کشــور	آمــار	مطلوبــی	نــدارد	
ــاالی	 و	بعــد	از	کــودک	آزاری	و	همســر	آزاری،	شــاهد	آمــار	ب
ــا	 ــه	ب ــی	بهزیســتی	در	رابط ــس	اجتماع ــای	اورژان ــاس	ه تم
ــد	 ــالمندی	نیازمن ــرایط	س ــتیم،	درک	ش ــالمندآزاری	هس س
ــط	 ــای	مرتب ــتگاه	ه ــی	گســترده	ازســوی	دس ــدام	فرهنگ اق

ــا	اســت. ــواده	ه ــرای	اگاه	ســازی	شــهروندان	و	خان ب
در	مباحــث	حــوزه	جمعیــت	شناســی	»انفجــار	ســالمندی«	
ــت	 ــه	۲۱	درصــد	جمعی ــی	شــود	ک ــه	شــرایطی	اطــالق	م ب
ــی	 ــر	م ــه	نظ ــد،	ب ــکیل	دهن ــالمندان	تش ــور	را	س ــک	کش ی
ــده	 ــن	پدی ــا	ای ــز	ب ــزی	نی ــتان	مرک ــا	و	اس ــور	م ــد	کش رس
ــاق	 ــن	اتف ــر	ای ــای	اخی ــه	ه ــدارد	و	در	ده ــی	ن ــه	چندان فاصل
ــد	داد،	 ــن	نیســت،	رخ	خواه ــز	ممک ــری	از	آن	نی ــه	جلوگی ک
بنابرایــن	بایــد	از	همیــن	امــروز	برنامه	ریــزی	و	اقدامــات	الزم	
ــه	 ــرایطی	ک ــا	در	ش ــم،	ت ــاز	کنی ــا	آغ ــه	ه ــه	زمین را	در	هم
بــا	بحــران	ســالمندی	روبــرو	شــدیم،	حتــی	االمــکان	مســائل	
ــا	 ــود	و	ب ــاماندهی	ش ــت	و	س ــه	مدیری ــن	قضی ــی	از	ای ناش

ــرو	باشــیم. ــن	مشــکل	روب کمتری
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خوزســتانی ها بعــد از ســپری کــردن 
مهیــای  را  خــود  محــرم،  اول  دهــه 
پذیرایــی از خیــل عظیــم زائــران اربعین 
در مرزهــای شــلمچه و چذابــه می کننــد 
در  اکنــون  موکب هــا  به طوری کــه 

ــت. ــدن اس ــم ش ــال عل ــا در ح مرزه

ــال،	 ــر	س ــل	ه ــرم	مث ــه	اول	مح ــرای	ده ــتانی	ها	ب خوزس
ــی	آن	 ــم	جانب ــا	و	مراس ــتند.	عزاداری	ه ــام	گذاش ــنگ	تم س
بی	شــک	در	خوزســتان	سال	به	ســال	در	حــال	افزایــش	
به	خصــوص	 مــردم	 توســط	 کــه	 موکب	هایــی	 اســت.	
ــهر	 ــه	ش ــه	گوش ــرم	در	گوش ــاه	مح ــدای	م ــان	در	ابت جوان
ــین)ع(	 ــام	حس ــام	ام ــاد	قی ــه	ی ــا	ب ــرد	و	آن	ه ــکل	می	گی ش
ــد	 ــث	ش ــد	باع ــردم	می	پردازن ــران	و	م ــی	از	عاب ــه	پذیرای ب
ــتان	 ــرم	در	خوزس ــاه	مح ــژه	م ــای	وی ــال	جلوه	ه سال	به	س

ــد. ــترش	یاب ــش	و	گس افزای
امســال	نیــز	موکب	هــا	در	جای	جــای	شــهرهای	خوزســتان،	
حتــی	در	خیابان	هــای	کوچــک،	روســتاها	و	جاده	هــای	
ــاالی	 ــق	ب ــان	از	عش ــن	نش ــدند	و	ای ــده	ش ــهری	دی بین	ش
ــد	 ــه	ائمــه	اســت.	امــا	برخــی	قصــد	دارن مــردم	خوزســتان	ب
ــد	و	 ــا	نگه	دارن ــر	پ ــن	ب ــام	اربعی ــا	ای ــود	را	ت ــای	خ موکب	ه
بعضی	هــا	هــم	بــه	مــرز	رفته	انــد	تــا	تــدارک	برپایــی	موکــب	

ــد. ــه	را	ببینن ــلمچه	و	چذاب ــای	ش در	مرزه
سـینه	زنی	ها،	 عزاداری	هـا،	 کنـار	 در	 مـوارد	 ایـن	 همـه	
روضه	خوانی	هـا،	مداحی	هـا	و	آئین	هـای	خـاص	مـردم	نشـان	
می	دهـد،	خوزسـتان	هنوز	حـال	و	هوای	عاشـورای	حسـینی	
کـه	در	آن	محشـری	بـه	پـا	شـد	و	بـرای	همیشـه	در	حافظـه	

تاریـخ	بـه	یادگار	مانـد	را	حفظ	کـرده	و	قرار	اسـت	این	شـور	و	
شـعور	حسـینی	به	ایـام	اربعیـن	پیوند	بخـورد.

مرزهــای	شــلمچه	و	چذابــه	کــه	در	چنــد	ســال	اخیــر	میزبان	
شایســته	ای	بــرای	زائــران	اربعیــن	حســینی	به	منظــور	
حضــور	در	ایــن	مراســم	در	کشــور	عــراق	بوده	انــد	نیــز	
ــد.	 ــود	دیده	ان ــه	خ ــری	ب ــوش	بی	نظی ــا	جنب	وج ــن	روزه ای
تقریبــاً	بعــد	از	پایــان	دوازدهــم	مــاه	محــرم	بــود	کــه	موکــب	
داران	اربعیــن	حســینی	در	مرزهــای	چذابــه	و	شــلمچه	
ــای	 ــی	موکب	ه ــال	برپای ــون	در	ح ــده	و	هم	اکن ــتقر	ش مس

خــود	هســتند.

نشانی بهشت
ایــن	روزهــا،	نشــانی	بهشــت	بــرای	برخــی	مــردم	خوزســتان،	
همــان	مرزهــا	و	بــه	عبارتــی	بیابان	هایــی	اســت	کــه	هر	ســاله	
ــقان	نهضــت	حســینی	اســت	و	 ــم	عاش ــل	عظی ــان	خی میزب
مــرزداران	بــا	عالقــه	ای	وصف	نشــدنی	از	آن	هــا	میزبانــی	

می	کننــد.
ــت	 ــی	خدم ــکوه	مثال	زدن ــردم،	ش ــه	م ــر	هم ــد	روز	دیگ چن
ــران	حســینی	را	از	ســوی	مــردم	خوزســتان	 ــه	زائ بی	منــت	ب
شــاهد	خواهنــد	بــود،	مثــل	همــان	عبــاس،	بچــه	دبســتانی	
ــه	خاطــر	اینکــه	کاری	 کــه	ســال	قبــل	در	حــد	وســعش	و	ب
ــران	 ــن	زائ ــرده	باشــد،	بی ــام	حســین	)ع(	ک ــران	ام ــرای	زائ ب
دســتمال	کاغذی	توزیــع	می	کــرد	یــا	مریــم	و	ســمیه	و	ســارا	
دخترانــی	دبیرســتانی	کــه	کفــش	خاکــی	شــده	زائــران	را	بــا	
افتخــار	واکــس	می	زدنــد.	حــاال	قصــه	ابورحمــان،	پیرمــردی	
کــه	ســال	های	قبــل	زائــران	خســته	را	ماســاژ	مــی	داد	بمانــد	
بــرای	روزهایــی	کــه	حماســه	اربعیــن	حســینی	بــه	اوج	خــود	

می	رســد.

پیوندی ناگسستنی
ــری		 ــرگان	رهب ــس	خب ــتان	در	مجل ــردم	خوزس ــده	م نماین
ــزاداری	 ــتان،	ع ــردم	خوزس ــال	م ــه	امس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ب
ــه	اوج	 ــارت	را	ب ــت	و	طه ــدان	عصم ــه	خان ــود	ب و	ارادت	خ
ــتان	در	 ــردم	خوزس ــن	ارادت	م ــرد:	ای ــار	ک ــاندند،	اظه رس
ایــام	اربعیــن	حســینی	و	در	میزبانــی	از	زائــران	امــام	حســین	
ــردم	 ــه	م ــدی	ک ــون	پیون ــید	چ ــد	رس ــود	خواه ــه	اوج	خ ب
ــد،	ناگسســتنی	اســت. ــوت	دارن ــدان	نب ــا	خان ــتان	ب خوزس

ــی	 ــت	راهپیمای ــه	اهمی ــا	اشــاره	ب ــی	ب ــاس	کعب ــت	اهلل	عب آی
ــینی	 ــن	حس ــی	اربعی ــت	جهان ــرد:	حرک ــار	ک ــن	اظه اربعی
بیانگــر	تجدیــد	میثــاق،	وفــاداری	و	بیعــت	مجــدد	بــا	مکتــب	
امــام	حســین)ع(	و	بیانگــر	لــزوم	تحکیــم	پیونــد	عمیــق	امت	

ــت. ــالمی	اس ــدن	اس ــاخت	تم ــت	در	س و	امام
وی،	راهپیمایــی	اربعیــن	را	راهــی	بــرای	مبــارزه	بــا	دشــمنان	
حرکــت	 در	 افــزود:	 و	 دانســت	 مســلمانان	 و	 اســالم	
ــا	و	ارزش	هــای	اســالمی	و	 ــه	باوره ــق	ب ــاد	عمی ــن	اعتق اربعی
اســتحکام	روانــی	امــت	اســالمی	بــر	پایــه	عشــق	بــه	نهضــت	

ــد. ــدا	می	کن ــور	پی ــینی)ع(	تبل حس
عضـو	مجلـس	خبـرگان	رهبری	بـا	تأکیـد	بـر	اینکه	هـر	گام	
صادقانـه	پیـاده	روی	بـه	سـمت	حـرم	حسـینی)ع(	گامـی	به	
سـمت	جهـاد	و	فـداکاری	در	راه	دیـن	اسـت،	تصریح	کـرد:	در	
جهت	سـاختن	تمدن	نوین	اسـالمی	و	آمادگی	بـرای	مقابله	با	

اسـتکبار	جهانی	ایـن	راهپیمایـی	واجب	و	الزم	اسـت.
آیــت	اهلل	کعبــی،	راهپیمایــی	اربعیــن	را	عظیم	تریــن	اجتمــاع	
بشــریت	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	ایــن	حرکــت	بــرکات	زیــادی	
ــدردی،	 ــی،	هم ــالمی،	همراه ــرادری	اس ــم	ب ــد	تحکی مانن
مســئولیت	پذیری	آحــاد	ملــت	و	پایبنــدی	بــه	اخــالق	

دارد. اســالمی	
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کعبـی	بابیان	اینکـه	میزبانـی	مردم	عـراق	از	حضـور	میلیونی	
ایرانی	هـا	در	اربعیـن	نشـانی	از	پیونـد	عمیـق	دو	ملـت	ایـران	
و	عـراق	دارد،	عنـوان	کـرد:	باشـکوه	برگـزار	شـدن	راهپیمایی	
اربعین	سـبب	وحشـت	دشـمنان	شـده	و	تبلیغات	تکفیری	ها	

علیـه	راهپیمایـی	اربعیـن	بی	فایده	اسـت.

ستاد اربعین تعطیل نشد
بعــد	از	پایــان	مراســم	اربعیــن	ســال	قبــل،	تالش	هــای	
دســتگاه	های	دولتــی	بــرای	میزبانــی	خــوب	از	زائــران	
اربعیــن	بــا	شناســایی	نقــاط	قــوت	از	همــان	روزهــای	اولیــه	
آغــاز	شــد	و	در	ایــن	مــدت،	ماهانــه	و	هفتگــی	بازدیدهایــی	از	
مرزهــای	شــلمچه	و	چذابــه	صــورت	گرفــت	تــا	رونــد	کارهای	

ــه	روزهــای	آخــر	موکــول	نشــود. ــی	ب اجرای
اسـتاندار	خوزسـتان	بـا	اعـالم	تعطیـل	نبـودن	سـتاد	اربعین	
خوزسـتان	در	یـک	سـال	اخیـر	گفت:	بـا	وجود	یکسـان	بودن	
اعتبـارات	ایـن	اسـتان	نسـبت	بـه	سـایر	اسـتان	ها،	کارهـای	

زیرسـاختی	خوبـی	به	ویـژه	در	مـرز	چذابـه	انجـام	شـد.
غالمرضــا	شــریعتی	اظهــار	کــرد:	از	محبــت	و	کمــک	ســایر	
ــنوات	 ــینی	در	س ــران	حس ــانی	زائ ــه	خدمات	رس ــتان	ها	ب اس
ــا	 ــز	ب ــال	نی ــدوارم	امس ــم؛	امی ــکر	می	کن ــر	و	تش ــل	تقدی قب
ــه	 ــری	ب ــت	بهت ــا	کیفی ــانی	ب ــا	خدمات	رس ــکاری	آن	ه هم

ــیم. ــته	باش ــینی	داش ــران	حس زائ
ــل	 ــن	تعطی ــر	ســتاد	اربعی ــک	ســال	اخی ــزود:	طــی	ی وی	اف
نبــوده	و	در	حــوزه	زیرســاخت	ها	به	ویــژه	در	چذابــه	کــه	
ــد.	 ــام	ش ــی	انج ــای	خوب ــته	کاره ــیاری	داش ــکالت	بس مش
ــم	و	 ــتان	ها	بودی ــایر	اس ــل	س ــاری	مث ــر	اعتب ــد	از	نظ هرچن
ریالــی	اضافــه	بابــت	اربعیــن	بــه	مــا	پرداخــت	نشــده	اســت.
اســتاندار	خوزســتان	بــا	اشــاره	بــه	چهار	خطه	شــدن	بخشــی	
ــه	 ــرد:	در	زمین ــح	ک ــه	تصری ــه	چذاب ــنگرد	ب ــاده	سوس از	ج
پارکینــگ،	اســکان	و	ســایر	زیرســاخت	ها	نیــز	فعالیت	هایــی	
انجــام	شــده	اســت.	البتــه	مرزهــا	درعین	حــال	کــه	مجرایــی	
بــرای	عبــور	زائــران	اربعیــن	اســت	بــرای	مســائل	تجــاری	هم	

ــرد. ــرار	می	گی ــورد	اســتفاده	ق م
شــریعتی	گفــت:	امســال	نیــز	بــا	همــت	هرچــه	بیشــتر	تمــام	
تــالش	خــود	را	بــرای	خدمات	رســانی	خــوب	و	باکیفیــت	بــه	

ــه	کار	می	گیریــم. ــران	حســینی	ب زائ

تقسیم بندی زائران بین ۴ مرز رسمی
امسـال	برنامه	ریـزی	صـورت	گرفتـه	از	سـوی	سـازمان	حج	و	
زیـارت	به	گونـه	ای	اسـت	کـه	زائـران	هـر	اسـتان	بایـد	از	یکی	
از	مرزهـای	چهارگانـه	رسـمی	ایـران	برای	ایـام	اربعیـن	تردد	
کننـد.	بـه	ایـن	ترتیـب،	زائـران	اسـتان	های	تهـران،	البـرز،	

قزویـن،	قـم،	مرکـزی،	گیـالن،	مازندران،	گلسـتان،	لرسـتان،	
ایـالم	و	همـدان	می	تواننـد	از	مـرز	مهـران	تـردد	کننـد.

از	مــرز	خســروی	نیــز	زائــران	اســتان	های	آذربایجــان	شــرقی،	
آذربایجــان	غربــی،	اردبیــل،	زنجــان،	کردســتان	و	کرمانشــاه	

ــراق	می	شــوند. وارد	کشــور	ع
زائــران	اســتان	های	اصفهــان،	خوزســتان،	خراســان	جنوبــی،	
ــران،	خراســان	رضــوی،	 ــزد،	ســمنان،	ته ــان،	ی ــارس،	کرم ف
خراســان	شــمالی	از	مــرز	چذابــه	و	زائــران	اســتان	های	
ــال	و	 ــد،	چهارمح ــه	و	بویراحم ــارس،	کهگیلوی ــان،	ف اصفه
بختیاری،	خراســان	رضــوی،	سیســتان	و	بلوچســتان،	کرمان،	
ــرز	 ــد	از	م ــران	می	توانن ــتان	و	ته ــهر،	خوزس ــزگان،	بوش هرم

ــند. ــته	باش ــردد	داش ــلمچه	ت ش

استقرار بیش از ۸۰۰ موکب
رئیــس	ســتاد	بازســازی	عتبــات	عالیــات	اســتان	خوزســتان	
نیــز	از	اســتقرار	بیــش	از	۸۰۰	موکــب	اربعیــن	در	دو	
ــران	اباعبــداهلل	 ــی	از	زائ ــرای	پذیرای ــه	ب مــرز	شــلمچه	و	چذاب

الحســین	)ع(	خبــر	داد.
ــار	 ــوی	اظه ــود	موس ــید	محم ــلمین	س حجت	االسالم	والمس
کــرد:	ایــن	روزهــا	و	بلکــه	از	ماه	هــا	قبــل،	بســیاری	از	محبــان	
ــن	 ــام	اربعی ــال	در	ای ــفر	کرب ــاده	س ــود	را	آم ــت)ع(	خ اهل	بی
ــران	 ــرور	زائ ــور	و	م ــرای	عب ــد	ب ــد	کــه	مســئوالن	بای می	کنن
تدابیــر	الزم	را	اتخــاذ	کننــد	و	در	ایــن	راســتا،	اقدامــات	

مطلوبــی	از	حیــث	خدمت	رســانی،	انجــام	داده	انــد.
وی	بیــان	کــرد:	ازآنجایی	کــه	هــزاران	نفــر	از	پایانه	هــای	
مــرزی	زمینــی	خوزســتان	راهــی	زیــارت	می	شــوند،	
ــن	راه	 ــژه	ای	در	بی ــی	وی ــای	پذیرای ــت	موکب	ه ــروری	اس ض

ــوند. ــده	ش ــدارک	دی ــی	ت ــای	خروج ــا	مرزه ت
حجت	االســالم	موســوی	بــا	بیــان	اینکــه	تــا	بــه	امــروز	بیــش	
از	۸۰۰	موکــب	در	دو	مــرز	شــلمچه	و	چذابــه	تــدارک	
دیــده	شــده	اســت،	عنــوان	کــرد:	از	هــر	۴۰۰	موکــب	مســتقر	
ــداهلل	 ــه	زوار	اباعب ــانی	ب ــرای	خدمت	رس ــا	ب ــی	از	مرزه در	یک
ــه	 ــوط	ب ــی	و	مرب ــب	بین	راه ــداد	۱۰۰	موک ــین	)ع(	تع الحس
مســیرهای	منتهــی	بــه	مرزهــای	چذابــه	و	شــلمچه	هســتند.
ــا	 ــتان	ب ــات	خوزس ــات	و	عالی ــازی	عتب ــتاد	بازس ــس	س رئی
ــی	از	 ــتقبال	و	پذیرای ــرای	اس ــادی	ب ــازل	زی ــه	من ــان	اینک بی
ــای	ســپاه	از	 ــت:	اردوگاه	ه ــد،	گف ــی	کرده	ان ــالم	آمادگ زوار	اع
ــز	 ــری،	مســاجد	و	حســینیه	ها	نی ــه	اردوگاه	شــهید	باک جمل
ــال	 ــود	در	س ــی	می	ش ــد	و	پیش	بین ــی	کرده	ان ــالم	آمادگ اع
ــن	 ــران	اربعی ــه	زائ ــری	ب ــانی	بهت ــاهد	خدمت	رس ــاری،	ش ج

حســینی	باشــیم.
حجت	االسـالم	موسـوی	بـا	بیـان	اینکـه	تعـداد	۲۵	موکـب	با	

سـهمیه	روزانـه	۳۰	هـزار	پـرس	غـذا	در	عـراق	تـدارک	دیده	
شـده	اسـت،	گفت:	امیدواریم	بـا	همـکاری	و	هماهنگی	دقیق	
میـان	دسـتگاه	های	دولتی	و	خصوصـی،	زمینه	تـردد	و	عبور	و	

مـرور	زائران،	هرچه	بیشـتر	آسـان	شـود.

همه مقررات خروج از کشور رعایت می شود
همچنیــن	معــاون	اجتماعــی	فرماندهــی	انتظامی	خوزســتان	
ــه	 ــینی	ب ــن	حس ــران	اربعی ــردد	زائ ــرایط	ت ــوص	ش در	خص
خــارج	از	کشــور	گفــت:	همــه	مقــررات	خــروج	از	کشــور	در	

ــت	می	شــود. ــز	رعای ــن	نی ــام	اربعی ای
ســرهنگ	علــی	قاســم	پــور	اظهــار	کــرد:	افــرادی	کــه	قصــد	
ــد	 ــات	مشــرف	شــوند،	بای ــات	عالی ــارت	عتب ــرای	زی ــد	ب دارن
ــد. ــام	دهن ــود	را	انج ــام	خ ــارت	ثبت	ن ــج	و	زی ــامانه	ح در	س
ــر	کــه	۶	 ــا	گذرنامــه	معتب ــزود:	خــروج	از	مــرز	فقــط	ب وی	اف
مــاه	اعتبــار	داشــته	باشــد،	امکان	پذیــر	اســت	و	افــرادی	کــه	

گذرنامــه	ندارنــد	بــه	مرزهــا	مراجعــه	نکننــد.
سـرهنگ	قاسـم	پور	بـا	اشـاره	به	اینکـه	زائـران	هرچـه	زودتر	
نسـبت	به	اخـذ	روادیـد	)ویـزا(	ورود	به	کشـور	عـراق	از	طریق	
سـفارت	یا	سرکنسـولگری		های	آن	کشـور	اقدام	کننـد،	تأکید	
کـرد:	زائـران	از	موکـول	کـردن	ایـن	امـر	بـه	روزهـای	پایانـی	
)نزدیـک	بـه	اربعیـن(	و	همچنیـن	حرکـت	بـه	سـمت	مرزها	

قبـل	از	اخـذ	روادیـد	)ویـزا(	خـودداری	کنند.
معــاون	اجتماعــی	فرماندهــی	انتظامی	خوزســتان	بیــان	کرد:	
همــه	مقــررات	خــروج	از	کشــور	ناظــر	بــر	ایــام	اربعیــن	نیــز	
ــربازان	و	 ــروج،	س ــراد	ممنوع	الخ ــن	اف ــود،	بنابرای ــد	ب خواه
مشــمولین	وظیفــه،	زندانیــان	و	محکومــان،	اجــازه	خــروج	از	
ــاص	 ــتگاه		های	خ ــان	دس ــروج	کارکن ــته	و	خ ــور	را	نداش کش

منــوط	بــه	طــی	مراحــل	قانونــی	خــود	اســت.

دریافت ویزا از سامانه سماح
ــران	 ــز	از	زائ ــتان	نی ــتان	خوزس ــارت	اس ــج	و	زی ــرکل	ح مدی
ــق	 ــود	را	از	طری ــزای	خ ــا	وی ــت	ت ــینی	خواس ــن	حس اربعی

ــد. ــه	کنن ــماح	تهی ــامانه	س س
ــن	 ــق	ای ــزا	از	طری ــه	وی ــرد:	تهی ــوان	ک ــزاوی	عن ــر	حوی ناص
ــران	 ــه	منظــور	تأمیــن	آرامــش	و	امنیــت	خــود	زائ ســامانه	ب

برنامه	ریــزی	شــده	اســت.
وی	خطـاب	بـه	زائـران	اربعین	حسـینی	افـزود:	در	هیچ	یک	از	

دفاتـر	تهیه	ویـزا	وجه	نقـد	دریافت	نمی	شـود.
ــز	 ــق	مراک ــزا	از	طری ــه	وی ــر	تهی ــد	ب ــن	تأکی ــزاوی	ضم حوی
ــه	 ــر	ن ــر	معتب ــز	غی ــزا	از	مراک ــه	وی ــرد:	تهی ــار	ک ــر	اظه معتب
ــاد	 ــران	ایج ــور	زائ ــرای	عب ــرزی	ب ــر	م ــه	صف ــا	در	نقط تنه
مشــکل	و	دردســر	می	کنــد	بلکــه	در	صــورت	ایجــاد	
ــه	 ــی	ب ــه	خدمات ــه	هیچ	گون ــکان	ارائ ــی	ام ــوادث	احتمال ح

ــد. ــران	را	ندارن زائ
ــرد:	 ــح	ک ــتان	تصری ــتان	خوزس ــارت	اس ــرکل	حــج	و	زی مدی
اســامی	مراکــز	معتبــر	تهیــه	ویــزا	تــا	اوایــل	هفتــه	آینــده	از	
ــد. ــردم	می	رس ــالع	م ــه	اط ــانه	ها	ب ــا	و	رس ــق	روزنامه	ه طری
حویــزاوی	گفــت:	تهیــه	ویــزا	از	طریــق	مراکــز	معتبــر،	
پیش	بینــی	هرگونــه	خدمات	رســانی	از	جملــه	پرداخــت	
ــد. ــی	را	آســان	می	کن ــه	در	حــوادث	احتمال ــای	بیم هزینه	ه

هیچ ویزایی در مرز صادر نمی شود
ــه	آن	دســته	 ــدار	خرمشــهر	خطــاب	ب ــر	فرمان از	ســوی	دیگ
ــرکت	در	 ــرای	ش ــراق	ب ــه	ع ــفر	ب ــد	س ــه	قص ــانی	ک از	کس
ــی	در	 ــچ	ویزای ــت:	هی ــد،	گف ــن	حســینی	را	دارن ــن	اربعی آئی

ــود. ــادر	نمی	ش ــه	ص ــلمچه	و	چذاب ــای	ش مرزه
ولــی	الــه	حیاتــی	ضمــن	تأکیــد	بــر	ضــرورت	همــراه	داشــتن	
تمامــی	مــدارک	موردنیــاز	بــرای	خــروج	از	مــرز	بــه	خصــوص	
گذرنامــه	و	ویــزا	افــزود:	در	زمــان	حاضــر	ســه	مرکــز	
کنســولگری	در	آبــادان،	اهــواز	و	دشــت	آزادگان	آمــاده	

ــران	هســتند. ــرای	زائ ــزا	ب صــدور	وی

جامعــه ایـــران
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ــت	شهرســتان	امســال	 ــج	اســتان	و	هف ــرد:	پن ــار	ک وی	اظه
ــه	 ــات	ب ــه	خدم ــاده	ارائ ــهر	آم ــن	خرمش ــوان	معی ــز	به	عن نی
ــش	 ــکوه	همای ــزاری	باش ــین	و	برگ ــداهلل	الحس ــران	اباعب زائ

ــود. ــد	ب ــن	حســینی	خواهن ــم	اربعی عظی

افزایش ظرفیت استراحتگاه ها
ــدار	خرمشــهر،	افزایــش	ظرفیت	هــای	موجــود	در	مــرز	 فرمان
شــلمچه	را	مــورد	تأکیــد	قــرار	داد	و	تصریــح	کــرد:	بــا	توجــه	
ــت	 ــده،	ظرفی ــیده	ش ــدات	اندیش ــا	و	تمهی ــه	برنامه	ریزی	ه ب
ــه	۱۵	 ــران	از	۱۰	هــزار	نفــر	ســال	گذشــته	ب اســتراحتگاه	زائ

ــد. ــش	می	یاب ــال	افزای ــن	امس ــر	در	اربعی ــزار	نف ه
حیاتــی،	زمــان	آغــاز	رســمی	خدمات	دهــی	بــه	زائــران	
و	گفــت:	 اعــالم	کــرد	 مــاه	 آبــان	 یکــم	 را	 حســینی	
ــن	باشــکوه	 ــس	از	آئی ــا	۱۰	روز	پ ــران	ت ــه	زائ خدمات	دهــی	ب

اربعیــن	حســینی	ادامــه	خواهــد	داشــت.
ــری	 ــیر	۱۱	کیلومت ــب	در	مس ــال	۴۵۰	موک ــزود:	امس وی	اف

ــه	مســافری	مــرزی	مســتقر	می	شــوند. ــا	پایان شــلمچه	ت
ــی	 ــا	و	نحــوه	خدمات	ده ــرد:	برنامه	ریزی	ه ــار	ک ــی	اظه حیات
ــور	 ــه	ط ــر	ب ــه	اگ ــود	ک ــد	ب ــه	ای	خواه ــران	به	گون ــه	زائ ب
ــچ	 ــوند	هی ــلمچه	ش ــرز	ش ــر	وارد	م ــزار	زائ ــان	۱۰۰	ه هم	زم

ــود. ــاد	نمی	ش ــکلی	ایج مش

استقرار پایگاه های مراقبتی در مرزها
رئیــس	مرکز	بهداشــت	خوزســتان	نیــز	از	اســتقرار	پایگاه	های	
مراقبتــی	در	شــلمچه	و	چذابــه	بــه	منظــور	کنتــرل	وضعیــت	
ســالمتی	زائــران	اربعین	قبــل	از	خــروج	از	کشــور	و	همچنین	

انجــام	غربالگــری	پــس	از	بازگشــت	آنــان	خبــر	داد.
ــه	 ــران	ب شــکراهلل	ســلمان	زاده	اظهــار	کــرد:	قبــل	از	ورود	زائ
کشــور	عــراق	در	ایــن	پایگاه	هــا	آموزش	هــای	الزم	در	
ــه	برخــی	بیماری	هــا	 ــان	ب راســتای	پیشــگیری	از	ابتــالی	آن
ــی	 ــفر	زیارت ــران	از	س ــس	از	بازگشــت	زائ ــود	و	پ ــه	می	ش ارائ
نیــز	غربال	گری	هایــی	بــا	هــدف	جلوگیــری	از	ورود	احتمالــی	

ــرد. ــورت	می	گی ــور	ص ــه	کش ــاص	ب ــای	خ بیماری	ه
وی	بــا	اشــاره	بــه	اســتقرار	پایگاه	هــای	اورژانــس،	بیمارســتان	
صحرایــی	و	پایگاه	هــای	مراقبتــی	در	مرزهــای	اســتان	
ــا	مشــکالت	تنفســی،	 ــه	ب ــران	درصورتی	ک ــرد:	زائ ــوان	ک عن
ــه	ایــن	 گوارشــی،	خونریــزی	و	غیــره	مواجــه	شــدند	الزامــاً	ب
پایگاه	هــا	مراجعــه	کننــد	تــا	عــوارض	جانبــی	بــرای	آنــان	بــه	

حداقــل	کاهــش	پیــدا	کنــد.
ــر	 ــد	ب ــا	تأکی ــتان	ب ــتان	خوزس ــت	اس ــز	بهداش ــس	مرک رئی
ــران	 ــزا	در	ای ــی	آنفوالن ــد	اپیدم ــا	موع ــن	ب ــام	اربعی ــه	ای اینک
ــران	قبــل	از	خــروج	 ــادآور	شــد:	زائ و	عــراق	مقــارن	اســت،	ی
ــزا	 ــق	واکســن	آنفلوآن ــه	تزری ــد	نســبت	ب ــاً	بای از	کشــور	قطع
ــزی	 ــا	بارش	هــای	پائی ــام	ب ــن	ای ــی	ای ــد	و	همزمان ــدام	کنن اق
ــال	 ــه	بیمــاران	مبت ــد	ک و	مشــکالت	تنفســی	ایجــاب	می	کن
بــه	مشــکالت	تنفســی	اعــم	از	آســم،	آلــرژی	و	تنگــی	نفــس	
ماســک	و	افشــانه	های	تســهیل	کننده	تنفــس	را	بــا	خــود	بــه	

ــند. ــته	باش ــراه	داش هم
ــل	از	 ــاران	قب ــرورت	دارد	بیم ــرد:	ض ــد	ک ــلمان	زاده	تأکی س
عزیمــت	بــه	ســفر	زیارتــی	بــا	پزشــک	معالــج	خــود	مشــورت	
ــته	 ــراه	داش ــه	هم ــز	ب ــده	را	نی ــز	ش ــای	تجوی ــرده	و	داروه ک
باشــند	زیــرا	امــکان	دارد	نــوع	دارویــی	کــه	در	کشــور	عــراق	
تفاوت	هایــی	 دارای	 آنــان	 داروی	 نــوع	 بــا	 دارد	 وجــود	
ــی	منظــم	پاهــای	 ــا	فواصــل	زمان ــی	ب باشــد،	بیمــاران	دیابت
ــل	از	 ــم	قب ــروز	زخ ــا	در	صــورت	ب ــد	ت ــود	را	بررســی	کنن خ

ــد	درمــان	آن	آغــاز	شــود. وســیع	شــدن	رون
وی	توصیــه	کــرد:	زائــران	منحصــراً	از	آب	آشــامیدنی	
ــد	و	در	 ــتفاده	کنن ــری	اس ــده	و	بط ــورت	بسته	بندی	ش به	ص
ــرد،	 ــای	س ــیدنی	ها	و	غذاه ــامیدن	نوش ــیر	از	آش ــول	مس ط
ــا	دچــار	مســمومیت	 ــد	ت ــاب	کنن ســاالد	و	ســبزیجات	اجتن

ــوند. ــی	نش غذای

افزایش زائر برای امسال
ــل	 ــاه	قب ــم	م ــا	ه ــده	ناج ــگ	کنن ــاون	هماهن ــین	مع جانش
ــد	از	مــرز	شــلمچه	اظهــار	داشــت:	پیش	بینــی	 هنــگام	بازدی
ــر	 ــش	زائ ــا	افزای ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــاری	ای ــال	ج ــرای	س ــا	ب م
مواجــه	شــویم؛	امســال	احتمــاالً	بــا	گرمــای	هــوای	بیشــتری	
نیــز	مواجــه	خواهیــم	بــود	و	بــه	همیــن	خاطــر	بایــد	آمادگــی	
ــه	 ــیر	راه	ب ــکلی	در	مس ــا	مش ــیم	ت ــته	باش ــتری	داش بیش

ــد. وجــود	نیای
ــه	 ــور	ک ــرد:	همان	ط ــار	ک ــی	زاده	اظه ــن	فتح ــردار	محس س
همــه	مســئوالن	تأکیــد	داشــتند،	اکنــون	فرصــت	مناســبی	
ــوی	 ــفر	معن ــن	س ــرای	ای ــان	را	ب ــران	خودش ــه	زائ ــت	ک اس
ــد	از	 ــن	بای ــد؛	بنابرای ــاده	کنن ــزرگ	آم ــت	و	ب ــیار	باعظم بس
همیــن	روزهــا	نســبت	بــه	تأمیــن	شــرایط	ســفر	اقــدام	کنند.
انتظامــی	ظرفیــت		 نیــروی	 زاده	خبــر	داد:	در	 فتحــی	
ــانی	 ــی	خدمات	رس ــت	و	آمادگ ــه	تقوی ــدور	گذرنام ــرای	ص ب
در	شــیفت	های	متعــدد	کار	وجــود	دارد؛	در	ایــن	مــدت	
ــد	را	 تقاضــای	صــدور	گذرنامــه	را	ســریعاً	پاســخ	داده	و	روادی

ــانیم. ــان	می	رس ــه	متقاضی ب
جانشــین	معــاون	هماهنــگ	کننــده	ناجــا	بــا	تأکیــد	بــر	مهیا	
شــدن	اســناد	و	مــدارک	ســفر	بــرای	عــازم	شــدن	بــه	ســفر	
عتبــات	عالیــات	گفــت:	از	زائــران	تقاضــا	داریــم	ســفر	خــود	را	
ــام	 به	روزهــای	آخــر	اربعیــن	موکــول	نکننــد	چــون	در	آن	ای
معمــوالً	تراکــم	و	فشــار	جمعیــت	بیشــتر	و	احتمــال	معطــل	

ــود	دارد. ــتر	وج ــم	بیش ــیر	ه ــدن	در	مس ش

توصیه به زائران
ــکان،	 ــورت	ام ــران	در	ص ــه	زائ ــرد	ک ــه	ک ــی	زاده	توصی فتح
ســفر	خــود	را	در	همــان	اوایــل	مــاه	صفــر	کــه	شــروع	
ــاز	و	 ــت،	آغ ــم	اس ــی	عظی ــن	راهپیمای ــن	و	ای ــد	اربعی فرآین
بــه	موقــع	بــه	زیــارت	خــود	برســند	و	بــا	ســالمتی	و	امنیــت	

ــد. ــل	برگردن کام
ــن	 ــران	در	حی ــه	زائ ــم	ک ــه	می	کن ــرد:	توصی ــوان	ک وی	عن
ایــن	مســافرت	از	مبــدأ	ســکونت	تــا	مــرز	و	همچنیــن	خــارج	
	 ــیـ	 ــوران	امنیت ــا	مأم ــور	ب ــه	کش ــت	ب ــا	بازگش ــور	ت از	کش
ــه	 ــد	ب ــا	بای ــته	باشــند؛	آن	ه ــکاری	الزم	را	داش ــی	هم انتظام
تذکــرات،	تأکیــدات	و	راهنمایی	هــای	ایــن	مأمــوران	و	
ــرای	 ــی	ب ــچ	اتفاق ــا	در	مســیر	هی ــد	ت مســئوالن	توجــه	کنن
آن	هــا	رخ	ندهــد	و	بــا	ســالمت	در	راهپیمایــی	عظیــم	اربعیــن	

ــد. ــود	برگردن ــتان	خ ــه	اس ــرکت	و	ب ش
ــره	 ــن	نم ــام	اربعی ــتان	در	ای ــای	خوزس ــل	مرزه ــال	قب س
ــدون	مــدارک	و	دارای	 قبولــی	گرفتنــد	ولــی	حضــور	افــراد	ب
ــا	 ــوردی	در	مرزه ــص،	باعــث	شــد	ازدحــام	بی	م ــدارک	ناق م
ایجــاد	و	مــرز	مهــران	بــا	مشــکالت	جــدی	مواجــه	شــود	بــه	
ــه	 ــال،	درصورتی	ک ــد	امس ــر	می	رس ــه	نظ ــل	ب ــن	دلی همی
زائــران	اربعیــن	حســینی	مقــررات	و	دســتورالعمل	های	
ابالغــی	از	ســوی	دســتگاه	های	مختلــف	را	به	صــورت	جــدی	
ــور	و	 ــات	عب ــن	عملی ــد،	شــاهد	کــم	نقــص	تری ــت	کنن رعای
مــرور	زائــران	اربعیــن	از	مرزهــای	کشــور	بــه	منظــور	حضــور	

ــیم. ــینی	باش ــن	حس ــم	اربعی در	مراس

جامعــه ایـــران
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شــعارهای توســعه بــرای بــاغ زردآلــو  
هیــچ  کرمــان  کیلومتــری  چنــد  در 
تاثیــری نداشــته، محرومیــت اینجــا 
ــه  ــد ک ــت می کن ــی راحکای ــه تلخ قص
خیابان هــای  کیلومتــری  درچنــد 
می کنــد. بیــداد  شــهر  رنگارنــگ 

ــروم	 ــق	مح ــی	از	مناط ــوان	برخ ــی	ت ــان	م ــتان	کرم در	اس
و	فاقــد	امکانــات	را	دیــد	کــه	اکثــرا	در	مناطــق	دور	
ــد	 ــد	ص ــان	و	در	چن ــتان	کرم ــرق	اس ــوب	و	ش ــاده	جن افت
کیلومتــری	مرکــز	اســتان	وجــود	دارنــد،	نمــاد	زندگــی	ایــن	
مــردم	کپــر	اســت،	محرومانــی	کــه	بــا	پــاک	کــردن	صــورت	
مســاله	فقرشــان	توســط	برخــی	از	مســئوالن	کپرهایشــان	به	
ــتند	 ــی	هس ــا	مردم ــود،	اینه ــی	ش ــره	زده	م ــان	گ فرهنگش
ــرای	زندگــی،	 ــی	ب ــچ	امکانات ــه	هی ــد	و	ن ــه	شــغل	دارن ــه	ن ک
برخــی	از	ایــن	هــا	حتــی	شناســنامه	هــم	ندارنــد.	امــا	
ــن	اســتان	کشــور	نیســتند.	 ــان	بزرگتری ــا	محروم ــا	تنه اینه
ــع	 ــی	مواق ــتان	برخ ــز	اس ــان	در	مرک ــای	پنه ــت	ه محرومی
حیــرت	آور	مــی	شــود،	حتــی	در	چنــد	متــری	محــل	

ــی. ــهروند	کرمان ــک	ش ــی	ی زندگ

از خانواده آواره در بوستان مطهری تا باغ زردآلو
در	حالــی	دغدغــه	اکثــر	مــردم	و	فعــاالن	اجتماعــی	زندگــی	
کپرنشــینان	اســت	کــه	فقــط	چنــد	متــر	آن	ســوتر	از	مکانــی	
ــواده	ای	 ــتم	خان ــزارش	هس ــن	گ ــگارش	ای ــال	ن ــه	در	ح ک
ــه	 ــد	تک ــرو	و	چن ــه	آب ــا	هم ــان	ب ــری	کرم ــتان	مطه در	بوس
ــه	 ــت	ک ــاه	اس ــش	از	دو	م ــان	بی ــی	ش ــده	از	زندگ ــی	مان باق
ــد	و	 ــی	کنن ــی	م ــادر	زندگ ــد	و	در	چ ــده	ان ــارک	ش آواره	پ
ــت	 ــه	پش ــان	ب ــدن	دار	و	ندارش ــع	ش ــرس	جم ــر	روز	از	ت ه
دیــواری	چــادر	مــی	زننــد،	طــی	هفتــه	گذشــته	بــا	برخــی	از	
مدیــران	بــرای	چــاره	اندیشــی	وضعیــت	ایــن	خانــواده	تماس	
هایــی	گرفتــم	کــه	نتیجــه	نداشــت.	وضعیــت	ایــن	خانــواده	
آواره	در	یکــی	از	پارکهــای	کرمــان	در	آســتانه	زمســتان	
ــه	 ــر	از	س ــی	کمت ــان	کودکان ــه	دو	نفرش ــد	ک ــار	فرزن ــا	چه ب
ــکاری	 ــم	پاس ــه	در	ذهن ــده	ک ــه	ای	ش ــال	هســتند	دغدغ س

مــی	شــود.
ــران	و	 ــل	چشــم	همــه	مدی ــواده	مقاب ــن	خان ــی	ســامانی	ای ب
ــه	دارد،	 ــت	ادام ــاه	هاس ــان	م ــی	کرم ــتگاههای	حمایت دس
ــت	 ــان	اس ــوب	کرم ــاده	در	جن ــتایی	دور	افت ــه	روس ــا	ن اینج
ــن	 ــی	ای ــه	روســتایی	کپرنشــین	در	شــرق	اســتان،	زندگ و	ن
کــودکان	و	والدیــن	شــان	دغدغــه	بــی	پایانی	ســت	کــه	هنوز	
التیــام	نیافتــه	اســت	امــا	افــکارم	وقتــی	مشــوش	مــی	شــود	
ــی	را	در	 ــم	باغ ــی	اس ــای	تلگرام ــال	ه ــی	از	کان ــه	در	یک ک
ــو	مــی	بینــم	کــه	 ــاغ	زرد	آل ــام	ب ــه	ن ــان	ب حومــه	شــهر	کرم
ــروم	 ــاده	و	مح ــتاهای	دور	افت ــر	از	روس ــب	ت ــتانی	عجی داس

ــان	دارد. ــتان	کرم ــرق	اس ــوب	و	ش جن
ــهرک	 ــی	ش ــب	راه ــه	عج ــن	قص ــایی	از	ای ــر	رمزگش ــا	فک ب
ــهرک	 ــوم،	ش ــی	ش ــان	م ــرقی	کرم ــه	ش ــیدی	در	حوم س
ســیدی	کــه	خــود	از	شــهرک	هــای	حاشــیه	ای	شــهر	کرمان	
ــاال	 ــیه	نشــینی	ح ــعه	حاش ــا	توس ــان	ب ــرور	زم ــه	م اســت	ب
در	آن	ســوی	کمربنــدی	شــرقی	کرمــان	خــود	بــه	شــهرکی	
ــوان	 ــه	عن ــه	ب ــه	رفت ــه	رفت ــده	ک ــل	ش ــت	تبدی پرجمعی
ــه	شــده	و	توســعه	 ــان	پذیرفت ــار	شــهر	کرم ــی	در	کن واقعیت

ــه	اســت. یافت
امــا	بــاغ	زردآلــو	کجاســت،	بــا	پــرس	و	جو	از	شــهرک	ســیدی	
مــی	گــذرم	و	بــه	مکانــی	حــد	فاصــل	کرمــان	و	شــهرک	مــی	
ــو	شــهرت	دارد،	جــاده	ای	خاکــی	 ــاغ	زرد	آل ــه	ب رســم	کــه	ب
ــوی	 ــرار	دارد	و	س ــوه	ق ــای	می ــاغ	ه ــویش	ب ــک	س ــه	ی ک
دیگــرش	ســازه	هــای	ناهمگــون	کــه	نــه	چــادر	اســت	و	نــه	

کپــر	اینهــا	همــه	آلونــک	هســتند.

ــد	 ــن	دشــت	خشــک	و	در	چن ــی	کــه	در	ای ــداد	خانوارهای تع
کیلومتــری	شــهر	کرمــان	ســکونت	دارنــد	مشــخص	نیســت	
ــذا	از	 ــی	غ ــتجوی	اندک ــرای	جس ــا	ب ــیاری	از	آن	ه ــون	بس پ
بــاغ	خــارج	شــده	انــد	و	شــب	برمــی	گردنــد	امــا	مــی	تــوان	
حــدس	زد	بیــن	۲۰	تــا	۳۰	خانــوار	اینجــا	زندگــی	مــی	کنند.
از	خیابــان	هــای	پــر	زرق	و	بــرق	شــهر	کــه	مازراتــی	و	
لکســوس	بچــه	هــای	پــول	دارهــا	تــردد	مــی	کننــد	و	لبــاس	
هــای	برنــد	مــی	خرنــد	تــا	بــاغ	زردآلــو	کمتــر	از	۴۵	دقیقــه	
راه	اســت	امــا	ایــن	مــکان	کــه	نمــی	تــوان	هیــچ	نامــی	روی	
ــی	 ــه	کودکان ــی	دارد	ک ــاده	خاک ــک	ج ــط	ی آن	گذاشــت	فق
بــا	لبــاس	هــای	کهنــه	و	پــاره	در	آن	در	پــی	یــک	الســتیک	

ــد. ــی	دون دوچرخــه	م
ــر	روی	آن	 ــه	هــا	چنــد	تیــرک	اســت	کــه	ب اینجــا	اکثــر	خان
ــر	روی	 ــرزان	ب هــا	تکــه	ای	پارچــه	آویــزان	شــده	و	ســقفی	ل

دیوارهایــی	از	باقیمانــده	نخالــه	هــای	ســاختمانی	و	یــا	چــوب	
و	الســتیک	ماشــین،	ســاخته	اســت.

اینجــا	نــه	لولــه	کشــی	آب	دارد	و	نــه	بــرق	و	گاز	و	تلفــن،	هــر	
چــه	بــه	اطرافــم	نــگاه	مــی	کنــم	ســرویس	بهداشــتی	و	حمام	
نمــی	بینــم،	اینجــا	فقــط	ســازه	هایــی	ســت	کــه	مشــخص	
ــا	ایســتاده	 ــرو	پ ــه	س ــاخته	شــده	و	چگون نیســت	از	چــه	س
ــا	 ــک	چادره ــای	نزدی ــه	ه ــم	خراب ــی	یاب ــدا	در	م ــت.	بع اس

نقــش	ســرویس	بهداشــتی	را	ایفــا	مــی	کنــد!
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــا	ب ــک	ه ــن	آلون ــور	در	ای ــرای	حض ــد	ب تردی
دوری	از	شــهر	و	قــرار	گرفتــن	در	ایــن	منطقــه	متــروک	
ــی	 ــا	پســری	م ــو	ب ــه	گفتگ ــت	ب ــا	درنهای ــی	اســت	ام طبیع
ــار	 ــه	در	کن ــی	ک ــت،	نوجوان ــر	اس ــش	اکب ــه	نام ــردازم	ک پ
ــه	ای	در	 ــده	دوچرخ ــا	ش ــرخ	ره ــا	چ ــا	ب ــک	ه ــی	از	آلون یک
ــدرش	 ــراغ	پ ــوان	س ــن	نوج ــردن	اســت.	از	ای ــازی	ک ــال	ب ح

لبخند تلخ فقر در باغ زردآلو/ 
قصه تلخ آلونک نشین ها حکایت می شود
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ــه	همــراه	تعــدادی	از	 را	مــی	گیــرم	کــه	مــی	گویــد	پــدرم	ب
پســرها	بــرای	پســته	چینــی	بــه	بــاغ	هــای	اطــراف	رفتــه	اند.
مــی	گویــد	از	اهالــی	اســتان	کرمان	نیســت	امــا	تقریبــا	نیمی	
از	ســال	را	در	ایــن	منطقــه	زندگــی	مــی	کننــد	و	مجــددا	بــه	

محــل	زندگــی	اصلــی	شــان	مهاجــرت	مــی	کنند.
ــودک	 ــار	دو	ک ــاری	در	کن ــادر	کن ــرم	در	چ ــام	اک ــه	ن ــی	ب زن
ــی	 ــش	م ــوان	در	خصــوص	وضعیت ــت،	از	زن	ج ــته	اس نشس
پرســم،	اکــرم	مــی	گویــد:	ســال	هاســت	در	فصــل	برداشــت	
ــه	 ــرار	از	گرمــای	جنــوب	ب ــرای	ف محصــوالت	کشــاورزی	و	ب
حومــه	کرمــان	مــی	آییــم	و	بــا	روش	هــای	مختلــف	زندگــی	
را	مــی	گذرانیــم.	آزارمــان	بــه	کســی	نمــی	رســد،	کار	زنــان	
اکثــرا	تکــدی	گــری	در	شــهر	اســت	و	مــردان	هــم	در	
زمیــن	هــای	کشــاورزی	اطــراف	و	یــا	هــر	جــای	دیگــری	کــه	

بتواننــد	کار	مــی	کننــد.

اینجا کسی یارانه نمی گیرد
در	خصــوص	مدرســه	فرزندانــش	ســوال	مــی	کنــم	کــه	مــی	

ــم،	 ــه	نداری ــم،	مدرس ــنامه	ای	نداری ــچ	شناس ــا	هی ــد	م گوی
یارانــه	نمــی	گیریــم	حتــی	آب	آشــامیدنی	بهداشــتی	نداریــم	
و	تنهــا	منبــع	درآمدمــان	پولــی	اســت	کــه	طــی	مــاه	هــای	
ــتیم	 ــر	هس ــم.	فقی ــی	آوری ــان	در	م ــراف	کرم ــور	در	اط حض
ــان	زندگــی	مــی	 ــه	بیاب امــا	مزاحــم	کســی	نیســتیم	در	میان
کنیــم،	وقتــی	اینجــا	هــوا	ســرد	و	فصــل	برداشــت	پســته	هم	
تمــام	مــی	شــود	بــه	هرمــزگان	برمــی	گردیــم	و	بــاز	همیــن	
ــا	 ــا	وســایلی	کــه	در	دســترس	اســت	آنجــا	بن ســازه	هــا	را	ب
مــی	کنیــم.	آنجــا	زمســتان	گــرم	تــر	اســت،	زندگــی	را	مــی	

ــاز	مــی	گردیــم. گذارنیــم	و	تابســتان	بــه	کرمــان	ب
ــده	 ــی	و	خمی ــتون	چوب ــر	س ــه	ب ــی	ک ــردی	در	حال ــر	م پی
ــه	 ــن	را	ب ــت	م ــا	دس ــت	ب ــه	داده	اس ــش	تکی ــه	آلونک میان
ســوی	خــودش	مــی	خوانــد	و	از	مــن	مــی	پرســد	اینجــا	چــه	
مــی	خواهــم،	برایــش	توضیــح	مــی	دهــم	و	مــی	گویــد	طــی	
روزهــای	اخیــر	چنــد	خبرنــگار	و	عــکاس	اینجــا	آمــده	انــد	اما	
تاکنــون	هیــچ	مســئولی	چــه	در	هرمــزگان	و	چــه	در	کرمــان	

ــو	نیامــده	اســت. ــاغ	زردآل ــا	االن	ب ت

وی	مــی	گویــد:	اینجــا	مــا	حتــی	ســرویس	بهداشــتی	نداریم،	
ــی	 ــراف	م ــای	اط ــوی	ه ــه	ج ــام	ب ــه	حم ــاز	ب ــورت	نی در	ص
ــا	 ــم.	دستشــویی	م ــم	و	آب	آشــامیدنی	ســالم	هــم	نداری روی

ــه	هــای	اطــراف	اســت. هــم	خراب
پیرمــرد	مــی	گویــد:	مردمــی	نداریــم	کــه	فقــر	ســال	هاســت	
ــون	 ــتیم،	چ ــده	هس ــوش	ش ــه	و	فرام ــا	را	گرفت ــان	م گریب
شناســنامه	نداریــم	حتــی	یارانــه	هــم	نمــی	گیریم	تولــد	بچه	
هایمــان	جایــی	ثبــت	نمــی	شــود	و	تمــام	مراحــل	زندگــی	
ــاد	 ــا	ی ــذرد	و	کســی	از	م ــی	گ ــا	م ــک	ه ــن	آلون ــا	در	همی م

نمــی	کنــد.
ــه	 ــد	و	ن ــن	دارن ــه	ت ــبی	ب ــاس	مناس ــه	لب ــا	ن ــاکنان	اینج س
کفشــی	بــه	پاهایشــان	اســت	مشــخص	نیســت	اوج	گرمــای	
تابســتان	را	چگونــه	گذرانــده	اســت	و	چگونــه	بــا	ایــن	وضــع	
ــر	 ــه	مناطــق	گرمت ــد	هــر	ســال	ب ــد	مانن ــی	مــی	خواهن مال

ــد. ــوب	کشــور	مهاجــرت	کنن جن
نــگاه	هــای	ســاکنان	بــاغ	زردآلــود	هــر	لحظــه	کنجکاوتــر	می	
شــود	و	دور	مــن	و	پیرمــرد،	جمــع	مــی	شــوند	و	هــر	کــس	از	
مشــکالتش	مــی	گویــد،	بســیاری	از	این	مــردم	مدت	هاســت	
ــان	 ــد.	کودکانش ــیده	ان ــل	را	نچش ــرم	و	کام ــذای	گ ــم	غ طع
مــدت	هاســت	در	همیــن	وضعیــت	بــه	دنیــا	مــی	آینــد	و	بــا	

فقــر	خــو	مــی	گیرنــد	و	زندگــی	را	مــی	گذراننــد.
ــی	 ــود	زندگ ــرای	بهب ــم	کاری	ب ــی	توان ــد	م ــی	کنن ــر	م فک
شــان	بکنــم	ســعی	مــی	کننــد	نداشــته	هایشــان	را	بــه	رخــم	

بکشــند.
ــراف	 ــرد	اط ــات	ولگ ــا	حیوان ــده	ت ــرات	گزن ــود	حش از	وج
چادرهایشــان	مــی	گوینــد،	از	خانــه	هــای	عجیبشــان	
ــنود،	 ــی	ش ــی	نم ــا	کس ــد	ام ــی	زنن ــاد	م ــت	را	فری محرومی
وقتــی	نــگاه	همــراه	بــا	درخواســت	هایشــان	را	مــی	بینــم	یاد	
همــان	خانــواده	ای	مــی	افتــم	کــه	دو	مــاه	اســت	آواره	پــارک	
ــم	 ــا	وجــود	پیگیــری	های ــا	ب ــد	ام مطهــری	کرمــان	شــده	ان

ــم. ــان	کاری	کن ــته	ام	برایش نتوانس
اســتان	کرمــان	بــا	شــهرهایی	که	هــر	ســال	چندیــن	میلیارد	
تومــان	فقــط	از	بــاغ	هــای	پســته	اش	درآمــد	دارد	و	خیابــان	
ــادن	 ــار	مع ــهرش	در	کن ــمال	ش ــرق	ش ــر	زرق	و	ب ــای	پ ه
غنــی	مــس	و	ســنگ	آهنــش	زیــر	پوســتش	محرومتــی	دارد	
ــر	 ــا	نگاهــی	دقیــق	ت ــه	ایــن	دارد	کــه	ب کــه	دیدنــش	نیــاز	ب
بــه	اطــراف	مــان	بنگریــم	و	دســت	محرومانــش	را	بگیریــم.
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ــران  ــتان دهل ــالت در شهرس ــرز چی م
قــرار بــود بــه  منظــور رونــق اقتصــادی 
ــن  ــردد زوار اربعی ــهولت ت ــه و س منطق
ــه از  ــور ک ــی آنط ــود ول ــدازی ش راه ان
ــن  ــا اربعی ــت، ت ــخص اس ــواهد مش ش

ــود. ــی ش ــایی نم بازگش

	ازدحــام	زوار	در	مرزهــای	مهــران،	چذابــه	و	شــلمچه	در	
ــور	 ــئوالن	وزارت	کش ــه	مس ــد	ک ــبب	ش ــته	س ــال	گذش س
ایجــاد	گــذر	موقــت	در	مــرز	چیــالت	دهلــران		بــرای	
بازگشــت	را	زوار	در	دســتور	کار	خــود	قــرار	دهنــد	بــه	
طــوری	کــه	معــاون	عمرانــی	وقــت	وزیــر	کشــور	و	مســئوالن	
امنیتــی	بــرای	بررســی	مــرز	چیــالت	بــه	شهرســتان	دهلــران	
ــه	 ســفر	کــرده	و	اقدمــات	اولیــه	از	جملــه	ایجــاد	داربســت	ب
جــای	گیت	هــای	امنیتــی	و	تســطیح	مــکان	مشــخص	شــده	
انجــام	شــد		ولــی	عــدم	موافقــت	کشــور	عــراق	باعــث	شــد	
ــاد	نشــود. ــران	ایج ــالت	دهل ــرز	چی ــت	در	م ــذر	موق ــه	گ ک
از	آن	روز	اقدامــات	انجــام	شــده	در	چیــالت	ســبب	شــد	کــه	
ــه	 ــک	مطالب ــه	ی ــران	ب ــرزی	چیــالت	دهل ایجــاد	بازارچــه	م
عمومــی	تبدیــل	شــود	و	در	ایــن	راســتا	پرونــده	ایجــاد	
ــه	 ــالم	ب ــتانداری	ای ــوی	اس ــالت	از	س ــرزی	چی ــه	م بازارچ
ــدار	 ــازار	داغ	دی ــن	ب ــن	بی ــد.	در	ای ــه	ش ــت	ارائ ــت	دول هیئ
ــه	 ــی	و	چ ــورت	مل ــه	ص ــه	ب ــی	چ ــی	و	عراق ــات	ایران مقام
محلــی	بــرای	ایجــاد	مــرز	جدیــد	در	چیــالت	دهلــران	راه	بــه	
جایــی	نبــرد	ولــی	اســتاندار	وقــت	اســتان	بــرای	بــه	ســرانجام	
رســیدن	احــداث	مــرز	دهلــران	بــا	تخصیــص	اعتبار	خواســتار	
ــت	 ــد.	در	نهای ــالت	ش ــاخت	های	الزم	در	چی ــر	س ــاد	زی ایج
ــت	 ــا	موافقــت	هیئــت	دول ــاه	ســال	جــاری	ب ــر	م هــم	در	تی
ــاه	و	 ــتان	کرمانش ــع	در	اس ــوه	واق ــه	ک ــرزی	تیل ــه	م بازارچ
بازارچــه	هــای	چیــالت	و	شــهابی	در	اســتان	ایــالم،	تصویــب	

شــد.
ــه	 ــر	ب ــفر	اخی ــز	در	س ــور	نی ــر	کش ــی	وزی ــی	فضل رحمان
ــه	در	 ــا	توج ــار	داشــت:	ب ــه	اظه ــن	زمین ــالم	در	ای ــتان	ای اس
پیــش	بــودن	ایــام	اربعیــن	حســینی	امســال	دولــت	افزایــش	
مرزهــای	رســمی	تعییــن	شــده	بــرای	تــردد	زائــران	اربعیــن	
حســینی	را	در	دســتور	کار	قــرار	داده	و	در	ایــن	راســتا	
مرزهــای	خســروی	و	چیــالت	در	اســتان	هــای	کرمانشــاه	و	
ایــالم	عــالوه	بــه	ســه	مــرز	قبلــی	مهــران	،	شــلمچه	و	چذابــه	

ــرار	مــی	گیــرد. مــورد	اســتفاده	ق

ــران  ــات دهل ــه چی ــاد بازارچ ــرای  ایج ــراق ب ع
ــت ــرده اس ــت نک موافق

اواخــر	هفتــه	گذشــته	هــم	خبــری	مبنــی	بــر	موافقت	کشــور	
عــراق	بــرای	بازگشــایی	مــرز	چیــالت	دهلــران	از	زبــان	معاون	
ــای	 ــا	و	فض ــانه	ه ــور	در	رس ــر	کش ــی	وزی ــی	امنیت سیاس
مجــازی	منتشــر	شــد،	از	ســوی	دیگــر	امــا	مدیــرکل	مــرزی	
وزارت	کشــور	و	دبیــر	ســتاد	اربعیــن	گفــت:	تاکنــون	کشــور	
ــت	 ــران	موافق ــالت	دهل ــه	چی ــاد	بازارچ ــرای		ایج ــراق	ب ع

ــت. ــرده	اس نک
ــین	 ــته	حس ــه	گذش ــت:	هفت ــار	داش ــی	اظه ــد	آقابابای مجی
ذوالفقــاری	معــاون	امنیتــی	و	انتظامــی	وزارت	کشــور	بــا	وزیر	
کشــور	عــراق	در	خصــوص	آخریــن	اقدامــات	اربعیــن	دیــدار	

ــد. ــو	کردن وگفتگ
ــدار	 ــن	دی ــه	در	ای ــی	ک ــی	از	مباحث ــت:	یک ــار	داش وی	اظه
ــران	 ــالت	دهل ــد	در	چی ــرزی	جدی ــاد	م ــد	ایج ــرح	ش مط
ــر	 ــت	وزی ــورد	موافق ــه	م ــود	ک ــن	ب ــردد	زوار	اربعی ــرای	ت ب

ــت. ــت	اس ــرار	نگرف ــراق	ق ــور	ع کش

آقابابایــی	بیــان	داشــت:	بــا	رایزنــی	هــای	معــاون	وزیر	کشــور	
و	موافقــت	وزیــر	کشــور	عــراق	قــرار	شــد	کــه	بعــد	از	اربعیــن	
ــالت	در	 ــد	چی ــرز	جدی ــاد	م ــی،	ایج ــی	کارشناس ــا	بررس ب

دســتور	کشــور	عــراق	قــرار	گیــرد.
ــت	 ــورت	موافق ــت:	در	ص ــان	داش ــن	بی ــتاد	اربعی ــر	س دبی
ــا	و	 ــور	م ــت	کش ــت	دول ــد	در	هیئ ــراق	بای ــور	ع وزارت	کش
ــد	 ــران	کشــور	عــراق	موافقــت	ایجــاد	مــرز	جدی هیئــت	وزی

ــب	برســد. ــه	تصوی ــز	ب چیــالت	نی

شهرســتان دهلــران ۲۲۰ کیلومتــر مــرز مشــترک با 
عــراق دارد

نماینــده	مــردم	حــوزه	انتخابیــه	دهلــران	در	مجلــس	
ــه	حجــم	بســیار	 ــا	توجــه	ب ــت:	ب ــز	گف شــورای	اســالمی	نی
ــردد	 ــه	منظــور	ســهولت	در	ت ــردد	از	مــرز	مهــران	و	ب ــاد	ت زی
ــه	عنــوان	 ــد	ب ــران	اربعیــن	یکــی	از	نقاطــی	کــه	مــی	توان زائ
ــالت	 ــرز	چی ــرد،	م ــرار	گی ــورد	اســتفاده	ق مســیر	کمکــی	م

ــت. ــران	اس دهل
ــا	 ــران	ب ــان	داشــت:	شهرســتان	دهل شــادمهر	کاظــم	زاده	بی
داشــتن	۲۲۰	کیلومتــر	مــرز	مشــترک	بــا	کشــور	عــراق	یکی	
از	امــن	تریــن	مرزهــای	کشــور	اســت	و	همیــن	ســبب	شــده	
ــرای	ایجــاد	زیرســاخت	هــای	الزم	در	چیــالت	 ــی	هــا	ب رایزن
ــتور	کار	 ــن	در	دس ــاده	روی	اربعی ــور	تســهیل	در	پی ــه	منظ ب

قــرار	گیــرد.
عضــو	کمیســیون	عمــران		مجلــس	شــورای	اســالمی	افــزود:	
ــا	 ــران	و	نزدیکــی	ب ــودن	مســیر	دهل ــوار	ب ــه	هم ــا	توجــه	ب ب
کشــور	عــراق	متاســفانه	تاکنــون	اعــالم	رســمی	در	خصــوص	
مجــاز	بــودن	ایــن	مســیر	انجــام	نشــده	کــه	مطالبــه	عمومــی	
مــردم	از	دولــت	اعــالم	رســمی	ایــن	مســیر	بــرای	پیــاده	روی	

اربعیــن	ســال	جــاری	اســت.
ــس	شــورای	 ــردم	در	مجل ــده	م ــوان	نماین ــه	عن وی	گفــت:	ب
ــام	 ــران	و	موســیان	در	ای ــالم	مســیر	دهل ــر	اع اســالمی	پیگی
عبــور	کاروان	پیــاده	روی	اربعیــن	هســتم	تــا	امســال	شــاهد	

عبــور	زائــران	از	ایــن	مســیر	باشــیم.
ــالت	 ــرز	چی ــدازی	م ــک	راه	ان ــدون	ش ــت:	ب ــم	زاده	گف کاظ
ــه	 ــعه	هم ــث	توس ــه	باع ــان	منطق ــتغال	جوان ــر	اش ــالوه	ب ع
جانبــه	و	از	همــه	مهم	تــر	کاهــش	ازدحــام	جمعیــت	در	

ــد. ــد	ش ــلمچه	خواه ــه	و	ش ــران،	چذاب ــای	مه مرزه
عضــو	کمیســیون	عمــران	مجلــس	شــورای	اســالمی	اظهــار	
ــات	 ــته	اقدام ــال	گذش ــک	س ــی	ی ــبختانه	ط ــت:	خوش داش
ــران	 ــر	ســاخت	ها	بازارچــه	چیــالت	دهل ــی	در	بحــث	زی خوب

صــورت	گرفتــه	اســت.

آخرین وضعیت زیرساخت های مرز چیات دهلران
ــات	و	زیرســاخت	هــای	 ــاره	امکان ــران	هــم	درب ــدار	دهل فرمان
مــرزی	در	چیــالت	گفــت:	ایجــاد	بازارچــه	چیــالت	بر	اســاس	
ضــرورت	اجتماعــی،	اقتصــادی	و	اهمیــت	ارتباطــی	بــا	توجــه	
ــا	 ــران	ب ــه	دهل ــردم	منطق ــه	م ــی	ک ــای	فامیل ــه	قرابت	ه ب
ــد	نقــش	مهمــی	در	توســعه	 ــد	می	توان اســتان	میســان	دارن

و	اشــتغال	منطقــه	داشــته	باشــد.
ســید	حســینعلی	موســوی	بیــان	داشــت:	یکــی	از	خواســته	
ــرز	 ــایی	م ــز	بازگش ــران	نی ــردم	دهل ــه	حــق	م ــات	ب و	مطالب
ــا	 ــددی	ب ــرات	متع ــتا	مذاک ــن	راس ــت	و	در	ای ــالت	اس چی

ــت. ــه	اس ــورت	گرفت ــراق	ص ــرف	ع ــتانداران	ط اس
وی	تصریــح	کــرد:	یکــی	از	ضروریــات	ایجــاد	بازارچــه	چیالت	
دهلــران	جانمایــی	از	طــرف	کشــور	ایــران	و	عــراق	اســت	کــه	

تاکنــون	ایــن	کار	صــورت	نگرفته	اســت.
وی	بیـان	داشـت:	شهرسـتان	دهلـران	بـا	داشـتن	یـک	سـوم	
خـاک	اسـتان	و	دارا	بـودن	۲۲۰	کیلومتـر	مـرز	مشـترک	بـا	
کشـور	عـراق	و	نزدیکـی	به	عتبـات	عالیات	شـرایط	مناسـبی	
بـرای	بازگشـایی	مـرز	چیـالت	را	دارد	و	امیدواریـم	در	اربعین	

امسـال	بـا	عنایـت	مسـئوالن	ایـن	مهـم	محقق	شـود.
فرمانـدار	دهلران	اظهار	داشـت:	خوشـبختانه	زیرسـاخت	های	
الزم	از	قبیـل	راه	دسترسـی،	فیبر	نـوری،	آب	شـرب	و	برق		در	

این	نقطـه	مرزی	فراهم	شـده	اسـت.
موسـوی	عنـوان	کـرد:	سـال	گذشـته	نیـز	بـرای	تکمیـل	
زیرسـاخت	های	ایـن	مرز	شـش	میلیـارد	تومان	هزینه	شـده	
اسـت	و	امسـال	هم	شـش	میلیارد	تومـان	دیگر	بـرای	تکمیل	
زیـر	سـاخت	هـا	از	جملـه	آسـفالت	۱۰کیلومتـر	باقـی	مانده	

اعتبـار	اختصـاص	یافته	اسـت.
ــای	انجــام	 ــزی	ه ــه	ری ــا	برنام ــه	داد:	خوشــبختانه	ب وی	ادام
شــده	در	بحــث	بازارچــه	چیــالت	دهلــران	هیــچ	گونــه	
ــدارد	و	در	 ــود	ن ــه	وج ــص	بوج ــاری	و	تخصی ــکل	اعتب مش
تــالش	هســتیم	کــه	مــرز	چیــالت	دهلــران	بــه	دلیــل	فاصلــه	
۳۰۰	کیلومتــری	تــا	شــهر	نجف	اشــرف	بازگشــایی	شــود	چرا	
کــه	در	ایــام	اربعیــن	تســهیل	در	تــردد	زائــران	عتبــات	عالیات	

ــود. ــر	خواهــد	ب ــز	موث دو	کشــور	بســیار	حائ
به	هـر	تقدیـر	همایـش	چنـد	ده	میلیونـی	مسـلمانان	در	ایام	
روی،	 پیـاده	 آئیـن	 برگـزاری	 تسـهیل	 ضـرورت	 و	 اربعیـن	
مسـئوالن	را	به	تحرک	واداشـته	تـا	مقدمـات	آن	را	مهیا	کنند	
ولـی	آنچه	که	اهمیت	دارد،	توافق	مسـئوالن	دو	کشـور	عراق	و	
ایران	اسـت	که	بـه	نظر	می	رسـد	بـرای	امسـال	در	زمینه	مرز	
چیـالت	حاصل	نشـده	و	کماکان	مـرز	مهران	تنها	مرز	اسـتان	

ایالم	بـرای	تـردد	خواهـد	بود.
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ــر ایران فرهنگ و هن

ــرای  ــه ب ــود ک ــرده ب ــر ک ــک هایی پ ــب اش ــران را دیش ــردم ای ــه م ــورت هم ــای ص پهن
ــی ســر  ــود. امــروز شــهید ب ــر گونه هــا جــاری شــده ب ــی  ب ــران و ایران ــدار ای نمایــش اقت
ــد. امــروز  هماننــد ســرداری تشــییع شــد کــه همــه جهــان نظــاره گــر ایــن تشــییع بودن
نجــف آبــاد، دیــروز اصفهــان و تهــران و دو روز گذشــته مــردم مشــهد میزبــان پیکــر بــی 

ــرام محســن ایســتاد. ــه احت ــران ب ــوان گفــت همــه ای ــد و مــی ت ســر محســن بودن

ــان  ــی همچن ــردی در حال ــان ک ــه زب ــواره ای ب ــای ماه ــمار کانال ه ــه ش ــارچ گون ــد ق رش
ادامــه دارد کــه اغلــب ایــن رســانه ها در راســتای سیاســت و برنامه هــای البــی غــرب گام 

برمی دارنــد.

در روزهایــی کــه شــبکه های تلویزیــون یکــی دو تــا بیشــتر نبــود و هــر شــبکه هــم فقــط 
چنــد ســاعت برنامــه داشــت، موبایل هــا اینقــدر پیشــرفته نبــود و هــر ثانیــه چندیــن فیلــم 
ــبکه های  ــود، ش ــتردگی االن نب ــه گس ــی ب ــبکه های اجتماع ــد، ش ــود نمی ش ــود و دانل آپل
خانگــی اینگونــه فعــال نبــود، مــردم ایــن قــدر کمبــود وقــت نداشــتند و . . . ســینماها هــم 

رونــق بیشــتری داشــتند.

ــای  ــاغل و فعالیت ه ــعه مش ــترش و توس ــر گس ــه فک ــدر ب ــر چق ــر ه ــال های اخی ــی س ط
صنایــع دســتی در رشــته های مختلــف بوده ایــم، امــا کمتــر بــه بــازار عرضــه ایــن 
ــا ســایر شــهرهای  محصــوالت فکــر کرده ایــم و ایــن ضعــف کمــاکان در اســتان قــم و ی

ــود دارد. ــور وج کش
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گزارش هـای مردمی از اکـران فیلم های 
جشـنواره فیلم سـبز در همـدان حاکی از 
اینسـت که مخاطبان فیلم های جشنواره 
برنامه هـای  برگـزاری  تـداوم  خواسـتار 
فرهنگـی بـا موضـوع محیـط زیسـت در 

همدان هسـتند.

جشــنواره	دوســاالنه	فیلــم	ســبز	طــی	چهــار	دوره	در	
ســالهای	۱۳۷۷،	۱۳۷۹،	۱۳۸۱	و	۱۳۸۴	برگــزار	شــد	و	پــس	
از	توقفــی	۱۱	ســاله	دوره	پنجــم	جشــنواره	بیــن	المللــی	فیلم	
ســبز	بــرای	نخســتین	بــار	توســط	یــک	انجمــن	مــردم	نهــاد	
بــه	نــام	تمــدن	ســبز	هنرمنــدان	حامــی	محیــط	زیســت	در	
ــه	طــور	همزمــان	در	تهــران	 اردیبهشــت	مــاه	ســال	۱۳۹۵	ب

و	۳۱	اســتان	کل	کشــور	شــد.
ــال	 ــه	س ــود	ک ــا	ب ــتان	ه ــن	اس ــی	از	ای ــدان	یک ــتان	هم اس
گذشــته	اکــران	فیلــم	هــای	جشــنواره	را	در	مجتمــع	آوینــی	
همــدان	انجــام	داد	و	امســال	در	مرکــز	همایــش	هــای	بیــن	
المللــی	همــدان	شــاهد	برگــزاری	ششــمین	دوره	جشــنواره	

هســتیم.
ایــن	دوره	بــا	مشــارکت	معاونــت	فرهنگــی	اجتماعــی	
ــاد	 ــردم	نه ــای	م ــازمان	ه ــت	س ــدان	و	معاون ــهرداری	هم ش
ــم	 ــران	فیل ــزاری	اســت	و	اک ــال	برگ زیســت	محیطــی	در	ح
ــانس	 ــز	در	۴	س ــن	مرک ــر	ای ــی	تئات ــته	در	آمف از	روز	گذش
صبــح	و	بعــد	از	ظهــر	آغــاز	شــده	کــه	ســانس	صبــح	

ــت. ــودکان	اس ــوص	ک مخص
رئیــس	کمیســیون	خدمات	شــهری،	حمــل	و	نقــل	وترافیک،	
محیــط	زیســت	بهداشــت	شــورای	شــهر	همــدان	در	حاشــیه	
ــنواره	ها	و	 ــزاری	جش ــت:	برگ ــنواره		گف ــن	جش ــزاری	ای برگ
ــرای	 ــبز	ب ــم	س ــنواره	فیل ــه	جش ــری	از	جمل ــای	هن برنامه	ه
فرهنــگ	ســازی	در	خصــوص	حفــظ	محیــط	زیســت	مفیــد	

و	اثــر	بخــش	اســت.
ــه	 ــی	ک ــث	فرهنگ ــر	بح ــت:	ه ــار	داش ــردان	اظه ــران	گ کام
ــر	بخشــی	 ــه	شــود	اث ــه	جامعــه	ارائ ــر	ب از	طریــق	فیلــم		تئات

دارد. بیشــتری	
وی	افــزود:	برگــزاری	جشــنواره	هایی	چــون	جشــنواره	فیلــم	
ســبز	بــرای	کــودکان	و	نوجوانــان	بــا	توجه	بــه	اینکــه	مفاهیم	
از	طریــق	تصویــر	منتقــل	می	شــود	بســیار	اثــر	بخــش	بــوده	

ــر	اســت. و	در	فرهنــگ	ســازی	موث
رئیــس	کمیســیون	خدمــات	شــهری،	حمــل	و	نقــل	
وترافیــک،	محیــط	زیســت	بهداشــت	شــورای	شــهر	همــدان	
اضافــه	کــرد:	اگــر	در	ایــن	جشــنواره	مخاطبــان	دســته	بندی	

ــود	از	 ــا	پخــش	ش ــراد	فیلم	ه ــن	اف ــا	س ــوند	و	متناســب	ب ش
ــر	فرهنگــی	برخــوردار	اســت	 ــای	بیشــتری	در	تغیی مزیت	ه
ــد	و	 ــب	آزاد	دارن ــه	مخاط ــن	ک ــه	نیســت	همی ــر	اینگون و	اگ
فقــط	فیلم	هــا	و	انیمیشــن	های	مختــص	محیــط	زیســت	بــه	

ــود	را	دارد. ــی	خ ــر	بخش ــز	اث ــرده	رود	نی روی	پ
ــدگان	 ــزار	کنن ــنواره	ها	برگ ــن	جش ــر	در	ای ــه	داد:	اگ وی	ادام
ــت	در	 ــر	اس ــدند	بهت ــه	ش ــهروندان	مواج ــتقبال	ش ــا	اس ب
ــا	را	 ــن	برنامه	ه ــف	ای ــه	مناســبت	های	مختل طــول	ســال	و	ب
ــه	 اجــرا	کننــد	و	بایــد	چنیــن	برنامه	هایــی	در	طــول	ســال	ب
صــورت	مســتمر	برگــزار	شــود	تــا	اثــر	بخشــی	فرهنگــی	خود	

را	ایفــا	کنــد.

ــوزش  ــرای آم ــی ب ــبز فرصت ــم س ــنواره فیل جش
ــت ــهروندی اس ش

ــبز	در	 ــم	س ــنواره	فیل ــزاری	جش ــرد:	برگ ــد	ک ــردان	تأکی گ
ــهروندی	در	 ــوزش	ش ــرای	آم ــی	ب ــد	فرصت ــدان	می	توان هم
ــه	 ــد	ک ــظ	آن	باش ــای	حف ــط	زیســت	و	راه	ه خصــوص	محی
ــکر	 ــت	تش ــط	زیس ــازمان	محی ــه	س ــان	آن	از	جمل از	متولی

می	کنیــم.
ــتگاهی	 ــن	دس ــکاری	بی ــا	هم ــرد:	ب ــدواری	ک ــراز	امی وی	اب
شــهرداری،	شــورای	شــهر،	محیــط	زیســت	و	دیگــر	
دســتگاه	های	اجرایــی	در	تغییــر	فرهنگــی	در	خصــوص	

ــد. ــالش	کنن ــتر	ت ــت	بیش ــط	زیس ــظ	محی حف
ــه	یکــی	از	شــهروندان	 ــن	زمین در	همی
همدانــی	گفــت:	بــرای	اینکــه	فرهنــگ	
ســازی	و	تغییــر	نگــرش	در	ســطح	
جامعــه	انجــام	شــود	بهتــر	اســت	
جشــنواره	فیلــم	ســبز	بــه	صــورت	
مســتمر	در	ســال	های	آینــده	نیــز	

ــود. ــزار	ش برگ
اینکــه	 بیــان	 بــا	 عظیمــی	 فــواد	
ــدان	 ــنواره	در	هم ــن	جش ــزاری	ای برگ
غنیمــت	اســت،	گفــت:	امیــدوارم		ایــن	
جشــنواره	در	ســال	های	آینــده	نیــز	
برگــزار	شــود	و	دیگــر	دچــار	وقفــه	

ــود. نش
ــه	جشــنواره	 ــن	افتتاحی ــزود:	آئی وی	اف
ــم	ســبز	در	همــدان	خــوب	برگــزار	 فیل

ــه	موضــوع	اصلــی	یعنــی	 شــد	و	از	اینکــه	در	ایــن		مراســم	ب
محیــط	زیســت	توجــه	شــد	نشــان	از	نــگاه	محیــط	زیســتی	
ــم	در	آئیــن	 برگــزار	کننــدگان	اســت	چراکــه	پخــش	دو	فیل

ــود. ــب	ب ــوع	خــود	جال ــه	در	ن افتتاحی
ــان	 وی	مــکان	برگــزاری	جشــنواره	را	مناســب	دانســت	و		بی
کــرد:	وقتــی	در	ایــن	مــکان	هســتیم	هنــگام	خــروج	اولیــن	
ــای	 ــت	دامنه	ه ــد	طبیع ــه	می	کن ــب	توج ــه	جل ــزی	ک چی
ــن	ســالن	در	تغییــر	 ــه	نظــرم	انتخــاب	ای ــد	اســت	کــه	ب الون
ــای	 ــات	و	دامنه	ه ــره	باغ ــا	منظ ــورد	ب ــراد	در	برخ ــرش	اف نگ
ــت	 ــط	زیس ــظ	محی ــری	در	حف ــروج	تلنگ ــگام	خ ــد	هن الون

ــت.		 اس

زمــان برگــزاری جشــنواره بــه ایــام فعالیــت 
ــد ــر کن ــدارس تغیی م

یکــی	دیگــر	از	شــهروندان	همدانــی	در	ایــن	خصــوص	گفــت:	
اکــران	فیلــم	کوتــاه	»آدم	خانگــی«	در	آئیــن	افتتاحیــه	
بســیار	مناســب	بــود	خصوصــا	اینکــه	متوجه	شــدم	ایــن	فیلم	
را	یکــی	از	شــهروندان	همدانــی	ســاخته	و	بــه	ایــن	جشــنواره	

راه	یافتــه	اســت.
میثــم	حبیبــی	ایجــاد	دغدغــه	در	مخاطبیــن	بــرای	حفاظــت	
ــزاری	جشــنواره	 ــن	هــدف	برگ ــط	زیســت	را	مهمتری از	محی
ــد	در	 ــنواره	نتوان ــر	جش ــزود:	اگ ــت	و	اف ــبز	دانس ــم	س فیل
ــروژه	ای	شکســت	 ــد	پ ــاد	کن ــه	ایج ــود	دغدغ ــن	خ مخاطبی

ــت. ــورده	اس خ
وی	حضـور	مدیـران	و	مسـئوالن	در	آئیـن	افتتاحیـه	را	بـه	
فـال	نیـک	گرفـت	و	عنـوان	کـرد:	در	سـال	های	گذشـته	اگـر	
برنامه	هایـی	از	ایـن	جنس	برگزار	می	شـد	کمتر	مدیـری	را	در	
آن	می	دیـدم	امـا	تعـداد	قابل	توجهـی	از	مدیران	دسـتگاه	های	
مختلف	و	فعالین	زیسـت	محیطی	از	سـازمان	هـای	مردم	نهاد	
حضـور	داشـتند	که	پیـام	تغییـر	نگـرش	و	دغدغه	منـد	بودن	

مدیـران	را	بـه	جامعـه	ارائه	مـی	کند.
ــن	 ــزاری	ای ــرد:	برگ ــه	ک ــتی	اضاف ــط	زیس ــال	محی ــن	فع ای
ــان	 ــد	و	زم ــه	یاب ــده	ادام ــال	های	آین ــد	در	س ــنواره	بای جش
ــز	 ــدارس	و	مراک ــت	م ــی	فعالی ــه	مقطــع	زمان ــزاری	آن	ب برگ
آموزشــی	تغییــر	کنــد	تــا	بــه	صــورت	منســجم	بتــوان	دانــش	
ــم	آورد	 ــنواره	گرده ــن	جش ــجویان	را	در	ای ــوزان	و	دانش آم
ــگ	ســازی	در	گســتره	بیشــتری	 ــم	و		فرهن ــال	مفاهی و	انتق

انجــام	شــود.

فرهنــگ و هنــر ایــران

اجرای مستمر جشنواره»فیلم سبز« در همدان/فرهنگ سازی با ابزار هنر

پروین قادری 
دانشمند
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

اتاقــی کوچــک با ســقفی 
از چــوب کــه رطوبــت 
بــه داخلــش نفــوذ کرده 
و پیرمــردی کــه همــه 
عشــق اش را در هنــرش 
متجلــی کــرده اســت، 
اتاقــی  »اژدر«در  آری 

بــرای بقــای هنــرش تــالش می کنــد.

ــا	 ــه	اژدر،	تنه ــت	ک ــوان	گف ــه	جــرات	می	ت ب
ــه	ای	اســت،	 ــده	هنــر	نقاشــی	قهوه	خان بازمان
او	راویت	گــر	تاریــخ	هنــر	نقاشــی	قهوخانه	ای	
در	زنجــان	اســت،	او	همچنیــن	اولیــن	کســی	
ــازی	 ــان	فیلم	س ــتان	زنج ــه	در	اس ــت	ک اس
کــرد	و	در	مســیر	تدویــن	فیلــم	اش	از	زنجــان	

ــید. ــا	کش ــان	مرارت	ه ــا	آلم ت
ــا	را	 ــه	نگاتیوه ــد	ک ــی	گوی ــی	م او	از	روزهای
ــه	آلمــان	مــی	فرســتاد	و	 از	طریــق	پســت	ب
ــش	 ــن	برای ــد	از	تدوی ــا	و	بع ــاه	ه ــس	از	م پ

ــد. ــی	ش ــال	م ارس
اژدر	از	روزهایــی	مــی	گویــد	کــه	هنر	نقاشــی	
روی	پــرده	در	اوج	بــود،	و	مــردم	پــای	هنرش	
مــی	نشســتند	تــا	تصاویر	نقاشــی	هــای	روی	
ــی	 ــه	گوی ــان	قص ــالن	برایش ــا	را	نق ــرده	ه پ
کننــد،	هنــری	کــه	امــروز		کورســویی	از	آن	

ــده	و	آرام	آرام	منســوخ	مــی	شــود. مان
نقاشــی	قهوه	خانــه	شــیوه	ای	از	نقاشــی	
ایرانــی	اســت.	نقاشــی	روایــی	رنــگ	روغنــی	
ــا	درون	مایه	هــای	رزمــی،	مذهبــی	و	بزمــی	 ب
اســت	کــه	در	اواخــر	قاجــار	و	اوایــل	پهلــوی	
ــران،	اوج	 ــا	جنبــش	مشــروطه	ای ــان	ب همزم
ــار	 ــی	از	آث ــل	توجه ــای	قاب ــت.	نمونه	ه گرف
ــوزه	 ــه	ای	در	م ــی	قهوه	خان ــدان	نقاش هنرمن

ــود. ــداری	می	ش ــی	نگه ــا	عباس رض
مبــداء	ایــن	هنــر،	ســنت	قصه	خوانــی	و	
ایــران	 در	 تعزیه	خوانــی	 و	 مرثیه	ســرایی	
ــش	 ــده	ها	پی ــه	س ــه	پیشــینه	آن	ب اســت	ک
چای	خانه	هــا	 و	 قهوه	خانه	هــا	 ایجــاد	 از	
دســت	 بــه	 نقاشــی	 ایــن	 می	رســد.	
هنرمندانــی	مکتــب	ندیــده	پدیــدار	شــد.در	
پهلــوی	 اوایــل	 و	 قاجــار	 دوران	 اواخــر	
همزمــان	بــا	جنبــش	مشــروطه	ایــران،	ایــن	
هنــر	ایرانــی	اوج	گرفــت.	پــس	از	آن	در	
دهه	هــای	۱۳۲۰	و	۱۳۳۰	خورشــیدی،	ایــن	
شــیوه	مــورد	توجــه	هنرمنــدان	مدرنیســت	
ــقاخانه	 ــب	س ــی	مکت ــژه	اهال ــه	وی ــی	ب ایران

ــت. ــرار	گرف ق
حســین	محمــودی	معــروف	بــه	اژدر	ســال	ها	
ــک	اش	 ــر	و	کوچ ــاق	محق ــه	در	ات ــت	ک اس
مــس	حکاکــی	 روی	 می	کنــد،	 نقاشــی	
می	کنــد	و	باالخــره	هنــرش	را	بــا	همــه	
مرارت	هایــی	کــه	دارد،	عرضــه	می	کنــد.	
ــده	از	نســل	نقاشــان	 ــا	بازمان اژدر	شــاید	تنه
قهوخانــه	ای	اســت	کــه	ایــن	روزهــا	بــه	
جــرات	می	تــوان	گفــت	نســل	امــروز	تصــور	

ــد. ــر	ندارن ــن	هن ــی	از	ای و	تعریف

آغاز هنر نقاشی از ۷ سالگی
اژدر	در	معرفــی	خــودش	می	گویــد:	مــن	
حســین	محمــودی	معــروف	بــه	اژدر	نقــاش	
هســتم.	در	ســال	۱۳۱۹	شمســی	در	زنجــان	

ــال	ســن	 ــم	۷۷	س ــدم	و	االن	ه ــا	آم ــه	دنی ب
ــی	 ــه	نقاش ــی	ب ــان	دوران	کودک دارم.	از	هم
عالقــه	داشــتم	و	شــروع	بــه	طراحی	کــردم	و	
وقتی	بــه	ســن	۱۶	ســالگی	رســیدم،	طراحی	
ــر	 ــن	ب ــه	نقاشــی	روغ ــل	و	شــروع	ب را	تکمی
روی	بــوم	را	کــردم.	همچنیــن	بــه	خــود	ایــن	
جــرات	را	دادم	تــا	واقعــه	عاشــورا	را	در	ابعاد	۲	
در	۳	متــر	نقاشــی	کــرده	و	بــه	یــک	درویــش	

بفروشــم.
	

وی	ادامــه	مــی	دهــد:	۷	ســال	بیشــتر	
ــد	شــدم.	 ــه	من ــر	عالق ــه	هن ــه	ب نداشــتم	ک
آن	زمــان	بــه	طراحــی	و	نقاشــی	عالقــه	
داشــتم	و	بــا	پــول	تــو	جیبــی	مــداد	و	کاغــذ	
ــگری	 ــر	از	مس ــالگی	س ــدم.	در	۹	س می	خری
ــن	 ــرای	م درآوردم.	شــاگرد	مســگر	شــدن	ب
دنیــای	دیگــری	داشــت.	محــل	کارم	در	
نزدیکــی	میــدان	امیرکبیــر	معــروف	بــه	
ــن	 ــود.	۲	ســال	در	ای ــی«	ب ــر	میدان »تیرچیل

ــردم. ــت	کار	ک صنع
او	ادامــه	می	دهــد:	از	ســال	۱۳۳۸	هنــر	مــن	
نقاشــی	قهوه	خانــه	ای	اســت،	هــر	چنــد	هنــر	
ــاگرد	 ــد	ش ــا	چن ــاکان	ب ــز	کم ــی	را	نی قلم	زن
ــن	 ــز	ای ــم.	در	حــال	حاضــر	نی ــه	می	ده ادام
ــرده	 ــن	پ ــی	اولی ــم	ول ــه	می	ده ــر	را	ادام هن
ــن	در	 ــوی	م ــن	تابل ــم،	دومی ــه	فروخت را	ک
ــر	روی	چــادر	 ــر	ب ــر	در	دو	مت ــک	مت ــاد	ی ابع
ــمایل	 ــن	کار،	ش ــرای	ای ــه	ب ــود	ک ــین	ب ماش
حضــرت	ابوالفضــل	)ع(	را	بــر	روی	اســب	
انتخــاب	کــردم	و	آن	را	هدیــه	دادم	تــا	در	
ــال	)مســجد	حضــرت	ابوالفضــل(	نصــب	 کرب

شــد	و	االن	هــم	موجــود	اســت.
اژدر	می	گویــد:	خواهــری	داشــتم	کــه	در	
همــان	ســال	بعــد	از	ازدواج	بــه	کربــال	رفــت	
ــه	ایــران	می	آمــد	و	۲۰	روز	 و	هــر	تابســتان	ب
ــو	را	 ــه	تابل ــود	ک ــا	ب ــان	روزه ــد	و	هم می	مان

ــد. ــال	ببرن ــه	کرب ــا	ب دادم	ت

حمایتــی از هنــر نقاشــی قهوخانــه ای 
ــرد ــورت نمی گی ــور ص در کش

اینکــه	در	حــال	حاضــر	 بیــان	 بــا	 وی	
ــه	ای	در	 ــی	قهوخان ــر	نقاش ــی	از	هن حمایت
کشــور	صــورت	نمی	گیــرد،	ادامــه	می	دهــد:	
ــن	 ــی	از	ای ــئوالن	حمایت ــفانه	مس االن	متاس

هنــر	نمی	کننــد،	ایــن	در	حالــی	اســت	
کــه	عالقــه	دارم	ایــن	هنــر	را	آمــوزش	دهــم	
ــس	 ــفانه	هیچ	ک ــا	متاس ــرود	ام ــن	ن ــا	از	بی ت
در	ایــن	زمینــه	پــا	پیــش	نمی	گــذارد.	
هم	اکنــون	کارگاهــی	دارم	کــه	۲۰	نفــر	
ــرده	 ــال	۲	پ ــر	س ــم	و	ه ــوزش	می	ده را	آم
همــراه	بــا	تابلوهایــی	در	ابعــاد	کوچــک	
ــی	 ــورا	طراح ــوعا	و	عاش ــن	تاس ــا	مضامی ب

. می	کنــم
قهوه	خانــه	ای	 نقاشــی	 اژدر،	 گفتــه	 بــه	
مــدل	 روی	 از	 و	 اســت	 ذهنــی	 هنــری	
ــادرت	 ــن	کار	مب ــه	ای ــوان	ب ــی	نمی	ت نقاش
ــاب	 ــه	کت ــال	مطالع ــون	در	ح ــرد.	هم	اکن ک
نوحــه	امــام	حســین	)ع(	هســتم	کــه	در	
ایــن	کتــاب	آمــده	اســت:	»در	میــدان،	
امــام	حســین	)ع(	حضــرت	علی	اصغــر	)ع(	را	
ــه	 ــه	حرمل ــعد	ب ــر	س ــوش	دارد	و	عم در	آغ
ــر	 ــرت	علی	اصغ ــه	حض ــد	ک ــتور	می	ده دس
ــه	شــهادت	برســاند«	کــه	مــن	ایــن	 )ع(	را	ب
صحنــه	را	مجســم	کــرده	و	بــه	تصویــر	

می	کشــم.
ــم،	 ــک	چش ــا	مردم ــه	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
چهــره	شــخصیت	ها	را	ترســیم	می	کنــم،	
روی	 از	 فقــط	 امــام	 چهــره	 می	گویــد:	
ــود. ــخیص	داده	می	ش ــم	تش ــک	چش مردم
ــر	 ــر	هن ــال	حاض ــت	ح ــورد	وضعی اژدر	در	م
نقاشــی	روی	پــرده	می	گویــد:	االن	بــازار	
ــت	 ــال	اس ــش	س ــدود	ش ــر	در	ح ــن	هن ای
کــه	از	طــرف	ترکیــه،	نخجــوان،	آذربایجــان	
خــوب	اســت	و	بــه	عنــوان	نمونــه	یــک	آقــای	
دکتــری	هســت	کــه	ســاالنه	چندیــن	مــورد	
ســفارش	نقاشــی	بــر	روی	پــرده	را	مــی	
دهــد	.	امــا	متاســفانه	در	ایــران	جمــع	شــده	

ــت. اس

در زنجان پرده خوان نداریم
ــوه	 ــی	قه ــوت	نقاش ــد	پیشکس ــن	هنرمن ای
ــادی	 ــاالن	زی ــه	نق ــان	اینک ــا	بی ــه	ای،	ب خان
در	گذشــته	روایــت	نقاشــی	هــای	روی	
ــد:	 ــد،	می	گوی ــی	کردن ــل	م ــا	را	نق ــرده	ه پ
ــه	 ــود	ک ــلیمان«	ب ــوان	»س ــن	پرده	خ آخری
ــال	حاضــر	 ــت	و	در	ح ــدا	رف ــه	رحمــت	خ ب

نداریــم. پرده	خــوان	 زنجــان	 در	
اژدر	ادامــه	می	دهــد:	پرده	خوانــی	هنــری	

اســت	کــه	درویــش	بایــد	بــه	خوانــدن	
آن	وارد	باشــد.	االن	همــه	حــرکات	امــام	
حســین	)ع(	در	ذهــن	مــن	حــک	شــده	
اســت.	یــک	پــرده	حــدودا	بیــن	۸۰	تــا	۱۰۰	
ــه	روســتاها	و	 ــرده	مــن	را	ب صحنــه	اســت.	پ
چادرنشــینان	می	برنــد	و	در	آنجــا	پــرده	
خوانــان	واقعــه	کربــال	را	هماننــد	یــک	فیلــم	
ــد. ــی	خوانن ــان	خــاص	م ــا	بی ــی	ب تلویزیون

ایــن	 جاهایــی	 در	 می	دهــد:	 ادامــه	 وی	
ــوادی	 ــه	س ــود	ک ــام	می	ش ــی	انج پرده	خوان
وجــود	نــدارد.	درویــش	بــا	ایــن	پرده	خوانــی	
ــد.	 ــغ	می	کن ــش	تبلی ــه	مخاطبان اســالم	را	ب
پرده	خوانــی	تاثیــر	موثرتــری	دارد،	چــون	
ملموس	تــر	 واقعیت	هــا	 پــرده	 روی	 بــر	
ــان	 ــر	بی ــان	تصوی ــا	زب ــده	و	ب نشــان	داده	ش

می	شــود.
مســئوالن	 از	 می	کنــد:	 تاکیــد	 اژدر	
ــد.	 ــک	کارگاه	بدهن ــن	ی ــه	م ــم	ب می	خواه
بعــد	از	ایــن	همــه	ســال	فعالیــت	می	خواهــم	
کارگاهــی	داشــته	باشــم	کــه	وقتــی	دو	
نصــب	می	کنــم،	 کارگاه	 ایــن	 در	 پــرده	
جــا	بگیــرد.	متاســفانه	در	ایــن	اســتان	
یــک	کارگاه	بــرای	آمــوزش	و	ادامــه	فعالیــت	

هنــری	ام	بــه	مــن	نداده	انــد.

از اژدر حمایت می کنیم
ــراث	فرهنگــی،	 ــرکل	می ــان	مدی ــن	می در	ای
گردشــگری	و	صنایــع	دســتی	اســتان	زنجان	
ــن	 ــت:	ای ــرداد	و	گف ــه»اژدر«	خب از	کمــک	ب
اداره	کل	طــی	ســال	هــای	اخیــر	بــرای	
ــودی»	 ــتاد	محم ــای	اس ــت	ه ــدوام	فعالی ت
برنامــه	 قالــب	 در	 هایــی	 کمــک	 اژدر«	
برخــی	 در	 وی	 حضــور	 بــرای	 ریــزی	

ــت. ــرده	اس ــا	ک ــگاه	ه نمایش
یحیــی	رحمتــی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	کمــک	
بــه	هنرمنــدان	صنایــع	دســتی	و	تــدوام	
ــه	 ــن	برنام ــم	تری ــا	از	مه ــای	آنه ــت	ه فعالی
هــای	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســت،	
افــزود:	یکــی	از	اهــداف	مهــم	ســازمان	میراث	
فرهنگــی،	گردشــگری	و	صنایــع	دســتی	
جلوگیــری	از	منســوخ	شــدن	صنایع	دســتی	
و	هنرهــای	ســنتی	اســت،	کــه	در	این	راســتا	
دوره	هــای	آموزشــی	ایــن	هنــر	توســط	
پژوهشــکده	میــراث	فرهنگــی	در	تهــران	

ــی	شــود. انجــام	م
شــیوه	 بــه	 قهوه	خانه	هــا	 گذشــته	 در	
ــا	 ــذب	و	آن	ه ــردم	را	ج ــانه	ای	م ــد	رس چن
را	ســرگرم	می	کردنــد.	شــخصی	کــه	بــه	
آن	نقــاش	گفتــه	می	شــد	بــه	قهوه	خانــه	
می	آمــد	و	صحنه	هــا	و	چهره	هــای	وقایــع	
ــه	 ــه	واقع ــم	تاریخــی	و	حماســی	از	جمل مه
ــال	از	 ــپس	نق ــرد.	س ــیم	می	ک ــال	را	ترس کرب
ــل	 ــر	مقات ــم	ب ــا	عل ــا	ب ــان	نقش	ه روی	هم
ــتان	 ــت	داس ــه	روای ــی	ب ــب	حماس ــا	کت و	ی
بــه	 ایــن	کار	هــم	 خــود	می	پرداخــت.	
گردهمایــی	مــردم	و	هــم	بــه	مانــدگاری	آثار	
ســنتی،	ملــی،	آیینــی	و	مذهبــی	مــا	کمــک	

می	کــرد.

آخرین بازمانده از نسل نقاشان قهوه خانه ای
زهرا مقدمی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

قصه گویــی  جشــنواره  بیســتمین 
ــه کار خــود  ــی ب ــل در حال اســتان اردبی
قصه گــو  کــودکان  کــه  داد  پایــان 
در  والدیــن  تربیتــی  غفلت هــای  از 
البــه الی داســتان های خــود گفتنــد.

داســتان	های	 هســتند.	 داســتان	ها	 شــیفته	 کــودکان	
پیرامــون،	 وقایــع	 از	 ملمــوس	 داســتان	های	 رازآلــود،	
ــات	 ــات	و	تجربی ــی	از	اتفاق ــای	بخش ــه	گوی ــتان	هایی	ک داس
ــره	آن	هــا	اســت	و	داســتان	هایی	کــه	تخیــل	آن	هــا	را	 روزم

ــی	آورد. ــش	درم ــه	جنب ب
ــه	 شــاید	بــه	ســادگی	بتــوان	تصویــر	عالقه	منــدی	کــودک	ب
ــا	 ــد	ت ــرار	می	کن ــادر	اص ــدر	و	م ــه	پ ــه	ب ــا	ک ــتان	را	آنج داس
ــرود	 ــواب	آرام	ب ــه	خ ــا	ب ــود	ت ــده	ش ــش	خوان ــتانی	برای داس

ــرد. مشــاهده	ک
ــا	همــه	دگردیســی	هایی	کــه	در	پیرامــون	 امــروز	کــودکان	ب
خــود	می	بیننــد،	از	داســتان	ها	نیــز	انتظــارات	جدیــد	دارنــد.	
ــه	کفشــدوزک،	خــرس	 ــیندرال،	خال ــندباد،	س ــد	س ــر	چن ه
ــت	 ــزی	جذابی ــکار	و	شــنل	قرم ــاه	م ــو،	روب ــان،	پینوکی مهرب
ــر	 ــزی	فرات ــروزی	چی ــودکان	ام ــن	ک ــا	ذه ــد	ام ــته	باش داش
ــد.	 ــتان	ها	می	طلب ــت	از	داس ــرگرمی	موق ــب	و	س ــه	ش از	قص
ــز	 ــن	را	نی ــی	والدی ــای	تربیت ــی	غفلت	ه ــه	گاه ــی	ک انتظارات

ــازد. ــان	می	س عی
	

کودکان نیازمند اعتماد والدین هستند
ــگار	ســلیمانی	نوجــوان	قصه	گــوی	اردبیلــی	معتقــد	اســت	 ن
داســتان	ها	می	تواننــد	مســیر	زندگــی	آدم	هــا	را	عــوض	

کننــد.
ــند	 ــای	لیاس ــه	ه ــود	را	»پریان ــاب	خ ــن	کت وی	محبوب	تری
ــخصیت	 ــن	ش ــد«	و	محبوب	تری ــره	میب ــر	طاه ــس	اث ماری
داســتانی	خــود	را	»شــازده	کوچولــو«	و	»دیــو	بــزرگ	
مهربــان«	می	دانــد	و	از	اینکــه	در	ایــن	کتاب	هــا	آدم	هــا	
بعــد	از	طــی	ســختی	بــه	هــدف	خــود	رســیده	اند	لــذت	بــرده	

ــت. اس
ســلیمانی	می	گویــد	اگــر	روزی	کتابــی	بنویســد	یــا	داســتانی	
ــه	 ــه	ب ــود	ک ــد	ب ــن	خواه ــا	ای ــش	از	بزرگ	تره ــد	تمنای بگوی
ــا	آزادی	 ــا	ب ــد	بچه	ه ــازه	بدهن ــد	و	اج ــاد	کنن ــا	اعتم بچه	ه

فکــر	و	عمــل	بیشــتری	زندگــی	کننــد.
ــنواره	 ــته	در	جش ــال	گذش ــه	س ــک	ک ــوی	کوچ ــن	قصه	گ ای
ــرده،	 ــود	ک ــت	را	از	آن	خ ــه	نخس ــوی	رتب ــی	رض بین	الملل
ــد	هــدف	داشــته	باشــند	 تأکیــد	کــرد:	از	ســویی	بچه	هــا	بای

ــت	ســپری	نکننــد. ــه	بطال و	وقــت	خــود	را	ب
ــا	 ــز	و	اعصــاب	شــود	ام ــگار	آرزو	دارد	جــراح	مغ ــد	ن ــر	چن ه
ــرای	بچه	هــا	اســت	و	می	خواهــد	بزرگ	تــر	 عاشــق	فعالیــت	ب

ــد. ــه	ده ــا	را	ادام ــه	بچه	ه ــی	ب ــه	شــد	قصه	گوی ک
ــودکان	و	 ــری	ک ــرورش	فک ــون	پ ــرکل	کان ــاد	مدی ــه	اعتق ب
ــی	 ــی	فرصت ــنواره	قصه	گوی ــل	جش ــتان	اردبی ــان	اس نوجوان
ــای	 ــا	و	نیازمندی	ه ــال،	آرزوه ــا،	آم ــرح	دغدغه	ه ــرای	ط ب

ــت. ــودکان	اس ک
ــه	 ــی	ب ــنواره	قصه	گوی ــرد:	جش ــح	ک ــه	تصری ــر	جمادی هاج
بیســتمین	دوره	خــود	رســیده	و	امــروز	ایــن	جشــنواره	
بخشــی	بــرای	کــودکان	قصه	گــو	ترتیــب	داده	تــا	در	
البــه	الی	قصــه	ای	کــه	روایــت	می	کننــد،	قســمتی	از	

دغدغه	هــای	دنیــای	کــودکان	را	بــه	زبــان	بیاورنــد.
ــان	 ــرورش	فکــری	کــودکان	و	نوجوان ــون	پ ــزود:	در	کان وی	اف
اســتان	کارگاه	هــای	قصه	گویــی،	داستان	نویســی	و	نقــد	
داســتان	تــدارک	دیــده	شــده	و	حتــی	داســتان	های	منتشــر	

ــد. ــرار	می	گیرن ــد	ق ــورد	نق ــز	م شــده	نی
مدیــرکل	کانــون	پــرورش	فکــری	کــودکان	و	نوجوانــان	
ــود	 ــک	خ ــا	کم ــا	ب ــت	کارگاه	ه ــرد:	هدای ــد	ک ــتان	تأکی اس
کــودکان	انجــام	می	شــود	و	تمامــی	تــالش	مربیــان	تربیــت	

ــت. ــودک	اس ــان	ک ــدرت	بی ــت	و	ق خالقی
	

قوانین زندگی نباید مانع خاقیت کودک شود
ــد	 ــپری	می	کن ــه	س ــالی	ک ــر	س ــی	در	ه ــنواره	قصه	گوی جش
بــا	رشــد	فکــری	کودکانــی	کــه	از	یــک	ســالگی	هــم	رایانــه	و	

هــم	فضــای	مجــازی	را	می	شناســند	مواجــه	اســت.
فاطمــه	حقــی	نوجــوان	اردبیلــی	کــه	خــودش	معتقــد	
اســت	کم	ســال	تریــن	نویســنده	کــودک	اردبیــل	محســوب	
بزرگ	ســاالن	 بــرای	 کتابــی	 روزی	 دارد	 آرزو	 می	شــود	
ــودکان	 ــه	ک ــه	ب ــد	ک ــت	کن ــا	درخواس ــد	و	از	آن	ه بنویس

ــد. ــت	بدهن ــی	و	خالقی ــال	زندگ مج
ــت	 ــی	رعای ــن	زندگ ــد	قوانی ــد	بای ــر	چن ــرد:	ه ــد	ک وی	تأکی
شــود	امــا	نبایــد	کنجــکاوی	کــودک	را	در	نطفــه	خفــه	کنــد	

و	کــودکان	نیازمنــد	راحتــی	و	شــادی	هســتند.
»ســرزمین	 و	 ســحرآمیز«	 »مبــل	 کتــاب	 دو	 حقــی	
ــد	 ــاب	نبای مورچه	هــا«	را	منتشــر	کــرده	و	معتقــد	اســت	کت
کــودک	را	بخوابانــد	بلکــه	در	مقابــل	داســتان	ها	بایــد	

کــودک	را	بیــدار	کنــد.
وی	کــه	هــدف	زندگــی	خــود	را	تحصیــل	در	رشــته	
ــندگان	 ــب	نویس ــزود:	اغل ــت،	اف ــرار	داده	اس ــی	ق زبان	شناس
کــودک	در	کشــور	افــراد	۳۰-۴۰	ســاله	هســتند	کــه	از	
ــد	نویســندگان	 ــا	نیازمن ــد	و	م ــه	دارن ــودکان	فاصل ــای	ک دنی
جــوان	و	کودکانــی	هســتیم	کــه	دغدغه	هــا	را	مطــرح	کننــد.
ــه	جــای	 ــه	هــدف	ب ــز	معتقــد	ب ــن	قصه	گــوی	کوچــک	نی ای
ــی	کــه	چیــزی	را	آرزو	می	کنیــد	 ــد	زمان آرزو	اســت	و	می	گوی
ــرای	آن	صــورت	نگیــرد	امــا	وقتــی	هدفــی	 شــاید	تالشــی	ب

ــد. ــالش	می	کنی ــه	آن	ت ــتیابی	ب ــرای	دس ــد	ب داری
کتــاب	جشــنواره	بین	المللــی	قصه	گویــی	در	اردبیــل	
سرنوشــت	 از	 غصه	هــا	 و	 شــادی	ها	 و	 شــد	 بســته	
شــخصیت	های	داســتانی	بــر	چهــره	کــودکان	نقــش	
بســت.	ایــن	جشــنواره	حــاوی	پیام	هــای	متعــددی	از	
غفلت	هــای	تربیتــی،	خألهــای	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	
ــا	 ــا	ت ــه	داشــت	و	آی ــه	اســتعدادهای	کودکان و	بی	توجهــی	ب
جشــنواره	ســال	آینــده	دســتاوردهای	آن	موردتوجــه	قــرار	

ــت؟ ــد	گرف خواه

اعتماد و شادی نیاز کودکان/داستان برای خواباندن کودک نیست

ونوس بهنود
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــم  بیســتم مهــر مــاه هــر ســال در تقوی
ملــی بــه نــام یــادروز حافــظ ثبــت شــده 
اســت. شــاعری کــه در بســیاری  از 
ــر  ــت تاثی ــاعران را تح ــان ش ــاط جه نق
خــود قــرار داد و در ایــران نیــز بــر 
شــعرای بعــد از خــود تاثیــر گذاشــت.
یکــی از لقــب هــای حافــظ را لســان 
القیــب قــرار داده انــد اینکــه ایــن لقــب  توســط چــه 
کســانی مطــرح شــده، چیــزی اســت کــه دکتــر اســماعیل 
آذر اســتاد ادبیــات فارســی آن را بازگــو کــرد. دکتــر 
اســماعیل آذر بــه ابعــاد فراملــی آثــار حافــظ  نیــز 
ــا از او  ــی ه ــه آلمان ــه چگون ــرد ک ــریح ک ــت و تش پرداخ

تاثیــر گرفتنــد.

*چه کسانی حافظ را لسان الغیب می نامند؟
در	منابــع	گوناگونــی	از	حافــظ	ســخن	بــه	میــان	آمــده	اســت	
ــه	 ــی	ب ــی	متوف ــد،	حام ــب	لقــب	داده	ان ــه	او	را	لســان	الغی ک
ســال	۸۹۸	در	نفحــات	االنــس	وقتــی	از	احــوال	حافــظ	مــی	
نویســد	او	را	لســتن	اغیــب	نامیــده	و	لقــب	ترجمــان	االســرار	
ــره	 ــز	در	تذک ــمرقندی	نی ــاه	س ــت.	دولتش ــه	او	داده	اس را	ب
ــت.	 ــب	داده	اس ــب	لق ــان	الغی ــظ	را	لس ــعرا	)۸۹۲(	حاف الش
شــهاب	الدیــن	عبــداهلل	مرواریــد	بــه	فرمــان	ابوالفتــح	میــرزا	
شــاهزاده	تیمــوری	نســخ	بســیاری	را	مطالعــه	کــرده	و	یــک	
نســخه	را	انتخــاب	مــی	کنــد	او	هــم	حافــظ	را	لســان	الغیــب	

نامیــده	اســت.
خود	حافظ	هم	می	گوید:

	بیار	باده	که	دوشم	سروش	عالم	غیب					
نوید	داد	که	عام	است	فیض	رحمت	او

	و	یا:
دوش	گفتم	بکند	لعل	لبش	چاره	من													

	هاتف	غیب	ندا	داد	که	آری	بکند
ــم	کــه		از	آنهــا	 ــم	شــهادت	داری ــم	غیــب	و	عال البتــه	مــا	عال
ــا	محــدود	 ــم	ن ــن	دو	عال ــرده	شــده	اســت	ای ــام	ب ــرآن	ن در	ق
ــد	 ــی	یاب ــور	م ــهادت	حض ــم	ش ــه	در	عال ــتند	و	هرآنچ هس
قبــال	در	ســاحت	غیــب	بــوده	اســت.	مولــوی	عالــم	شــهادت	

را	بــه	عالــم	بــی	منتهــا	تعبیــر	کــرده	اســت.
نو	ز	کجا	می	رسد	کهنه	کجا	می	رود										

		گورنه	ورای	نظر	عالم	بی	منتهاست

*آیا حافظ لقب شهید داشته است؟
بلــه	در	نســخه	گل	انــدام	بــرای	حافــظ	لقــب	شــهید	بــه	کار	

بــرده	شــده	اســت.

*شهید به عنوان لقب در چه معنی آمده است؟
در	اثــری	کــه	خلیفــه	نیشــابوری	بــرای		ابوعبــداهلل	حاکــم	
نیشــابوری	متوفــی	بــه	ســال	۴۰۵	ترجمــه	و	تلخیــص	مــی	
ــد	 ــده	اســت	مانن ــان	را	»الشــاهد«	خوان ــب	عالم ــد	اغل کن
ابوبکــر	الشــاهد	نیشــابوری.	بــه	نظــر	مــی	رســد	ایــن	لقــب	
ــه	 ــه	کار	رفت ــن	ب ــا	محدثی ــن	ی ــا،	متکلمی ــرای	فقه را	ب

اســت.

*حافـظ از چنـد واژه بیشـتر اسـتفاده مـی کنـد از 
جملـه واژه عشـق، این عشـق از چه وقـت در ادبیات 
و بـه ویژه در شـعر حافظ نقـش پیدا کـرد، منظور این 
اسـت کـه ایـن واژه اولیـن بـار کجـا بـه کار رفت که 

حافـظ و دیگر شـعرا وام دار آن شـدند؟
ــظ	 ــای	حاف ــزل	ه ــق	در	غ ــرد	عش ــما	کارب ــور	ش ــر	منظ اگ
ــه	ســوال	 ــا	ب ــت	ه ــن	بی ــدی	تری باشــد،	شــاید	یکــی	از	کلی

ــت: ــر	اس ــک	ت ــما	نزدی ش
در	ازل	پرتو	حسنت	ز	تجلی	دم	زد			

		عشق	پیدا	شد	و	آتش	به	همه	عالم	زد
نکتــه	اینجاســت	کــه	در	در	روز	ازل	پرتــو	حســن	ذات	الهــی	
ــی	 ــر	م ــی	ظاه ــوم	زیبای ــد،	حســن	در	مفه ــی	کن ــی	م تجل
ــد	مــی	شــود	چــون	 ــا	ظهــور	زیبایــی	عشــق	متول گــردد	،	ب
ــظ	 ــه	لف ــق	ب ــار	عش ــد	دارد	در	کن ــی	پیون ــا	زیبای ــق	ب عش
آتــش	مــی	رســیم		چــرا؟	بــرای	اینکــه	فقــط	عشــق	مــی	ماند	
و	هرچــه	جــز	عشــق	گذشــتنی	اســت	بنــا	بــر	ایــن	وقتــی	آن	
ــد	جــز	 ــی	کن ــروز	م ــی	ذات	ب ــده	از	حســن	تجل عشــق	برآم
ــو	 ــود	دارد	مح ــم	وج ــه	را	در	عال ــی	هرچ ــت	ذات	اله ماهی

مــی	کنــد.
مولــوی	هــم	توصیــه	مــی	کنــد	عشــق	آن	زنــده	گزیــن	کــو	

باقــی	اســت				وز	شــراب	جانفزایــت	ســاقی	اســت

*حافــظ از جــان گرامــی مــی گویــد. جــان گرامــی 
بــا جانــی کــه گرامــی نیســت چــه تفاوتــی دارد؟

زمــان	از	زمــان	ارســطو	یعنــی	حضــور	در	یــک	مــکان	
و	شــمارش	حــرکات	بــه	دفعــات	در	مــورد	انجــام	کاری	
ــگ	 ــک	بان ــان	از	ی ــاز	زم ــی	آغ ــان	غرب ــک	دان ــر	فیزی ،	از	نظ
اســت،	ایــن	نظــر	ســودی	بــرای	بشــر	نداشــته	اســت،	وقتی	
ــم	 ــان	ه ــا	پای ــرد	طبع ــی	گی ــا	بیهودگــی	شــکل	م ــاز	ی آغ
بــه	بیهودگــی	مــی	رســیم.	از	نظــر	فلســفه	اســالمی	زمــان	
ــاز	مــی	شــود،	از	همانجــا	 ــان	الهــی	آغ ــا	فرم ــا	»کــن«	ی ب
ــد	»الســت	 ــی	کن ــرار	م ــد	برق ــه	آدم	پیون ــا	ذری ــد	ب خداون
بربکــم	قالــو	بلــی«	از	آن	زمــان	انســان	موظــف	مــی	شــود	
فرمــان	الهــی	را	انجــام	دهــد	در	اینجــا	بایــد	تفــاوت	زمــان	
و	وقــت	را	بدانیــم	،	زمــان	مقیــد	بــه	گذشــته	،	حــال	و	آینــده	
اســت	و	حــال	اگــر	ایــن	تقیــد	برداشــته	شــود،	وقــت	حاصــل	
مــی	شــود	کــه	بــا	آن	وقــت	مســرمد		مــی	گویندوقتــی	کــه	
بقــا	دارد	و	فنــا	نمــی	شــود.	در	حقیقــت	جــان	انســان	
ــد	 ــه	بع ــی	ک ــن	وقت ــر	ای ــا	متصــل	اســت	بناب ــه	بق ــل	ب کام
جاودانگــی	دارد	همــان	جــان	گرامــی	و	جــان		مقــدس	اســت	
البتــه	اگــر	آن	بــا	نــور	جمــع	شــود	محصولــش	همــان	جــان	

گرامــی	و	عشــق	مــی	شــود.

*ســوال بعــدی در ارتبــاط بــا تاریــخ روزگار حافــظ 
اســت، اگــر بخواهیــم از تاریــخ روزگار حافظ ســخن 

بگوییــد ابتــدای  ایــن تاریــخ  کجاســت؟
مــی	دانیــد	کــه	آخریــن	شــاه	اتابــکان	فــارس	آبــش	خاتــون	
ــو	 ــدان	هالک ــی	از	فرزن ــاآن	یک ــو	ق ــه	ازدواج	منک ــود،	او	ب ب
ــران	مغــول	 ــه	دســت	امی ــارس	ب ــه	بعــد	ف ــن	ب ــد	.	از	ای درآم
افتــاد،	یکــی	از	ایــن	سلســه	هــای	مغــول	را	دو	بــرادر	
ــود	کــه	 ــی	ب ــد	یکــی	امیــر	شــیخ	حســن	چوپان ــاد	نهادن بنی
ــری	 ــد	و	دیگ ــی	نامیدن ــر	شــیخ	حســن	کوچــک	م ان	را	امی
ملــک	اشــرف	چوپانــی	نیمــه	دوم	قــرن	هشــتم	کــه	بعــد	از	
ــه	قتــل	 ــکان	قبچاقی)قزاقســتانی(	ب ــه	دســت	ازب ــرادرش	ب ب
رســید.	پیــر	حســین	پســر	عمــوی	شــیخ	حســن	بــه	نیابــت	
از	او	حکومــت	را	بــه	دســت	گرفــت	،	مســعود	شــاه	بــرادر	شــاه	
ــوریدند	و	 ــر	او	ش ــردم	ب ــت	داد،	م ــحاق	را	شکس ــیخ	ابواس ش
فــرار	کــرد	و	دوبــاره	مســعود	بــه	جــای	خــود	بازگشــت	کــه	
البتــه	بعــد	از	ایــن	ماجــرا	هــا	بایــد	ســراغ	خانــدان	و	سلســله	
اینجــو	برویــم.		بــه	نظــر	حقیــر	اگــر	بخواهیــم	خــط	زمانــی	
ــات	 ــد	از	روزگار	ســعدی	مطالع ــم	بای ــه	کنی ــظ	را	مطالع حاف
ــا	 ــاط	ب ــی	در	ارتب ــده	مدخل ــه	بن ــم	ک ــاز	کنی ــی	را	آغ تاریخ

ــم. آن	را	گفت

ــا ســاحت  ــی ابتــدا ب *کدامیــک از کشــورهای غرب
ــظ رســیدند؟ شــناخت حاف

ــار	را	 ــن	افتخ ــری	ای ــور	دیگ ــر	کش ــل	از	ه ــا	قب ــی	ه آلمان
ــوند،	 ــنا	ش ــظ	آش ــای	حاف ــزل	ه ــام	و	غ ــا	ن ــه	ب ــتند	ک داش
ــات	 ــا	ادبی ــرب	را	ب ــرق	و	غ ــه	ش ــت	ک ــخصیتی	اس ــه	ش گوت
بهــم	گــره	زد	و	در	ادبیــات	جهــان	پایــگان	بلنــدی	دارد.	
ــا	حافــظ	آشــا	شــد	و	انــس	گرفــت	 او	در	ســن	۶۵	ســالگی	ب
،	کتابــی	پیرامــون	حافــظ	بــه	نــام	»غربــی	شــرقی«	تعریــف	
کــرد.	ایــن	کتــاب	بــر	مستشــرقین	شــهیری	چــون		امرســون	
کــه	خــود	فیلســوف	بــود	و	ویکتــور	هوگــو	کــه	خــود	کتابــی	
بــه	تقلیــد	از	گوتــه	نوشــت	بــه	نــام	شــرقیات	تاثیــر	گذاشــت	
ــده	کــرد.	 البتــه	فردریــش	رکــرت	روح	غــزل	را	در	آلمــان	زن
ــر	 ــون	هام ــای	دیگــری	چــون	ف ــه	شــخصیت	ه ــر	از	گون غی
ــر	کرســنوف	 ــر،	دکت ــن،	هلموتریت ،	پورگشــنال،	هــردر،	پالت
ــان	 ــه	زب ــظ	را	ب ــای	حاف ــزل	ه ــی	از	غ ــش	های ــورگل	بخ ب

ــد. ــه	کردن ــان	ترجم آلم
ــناس	 ــالم	ش ــورگل	اس ــنوف	ب ــراد	کریس ــن	اف ــان	ای در	می
ــالم	 ــی	و	اس ــرق	شناس ــی	ش ــرن	کرس ــگاه	ب ــود	و	در	دانش ب
شناســی	داشــت،	بعــد	از	آلمانــی	هــا،	فرانســوی	هــا	و	بعــد	از	
آن	انگلیســی	هــا	بــه	ترجمــه	غــزل	هــای	حافــظ	پرداختنــد.

*یعنی اینها همه فارسی می دانستند؟
بلــه	در	فرانســه	و	برخــی	کشــورهای	دیگــر	،	مدرســه	الســنه	
ــی«	اداره	 ــتر	دوساس ــه	آن	را	»سیلوس ــه	در		فرانس ــرقی	ک ش
ــی	 ــد	عرب ــی		مانن ــان	های ــدارس	زب ــن	م ــرد	و	در	ای ــی	ک م

ــد. ــی	دادن ــوزش	م ترکــی	و	فارســی	را	آم

آلمانی ها اولین غربی هایی که حافظ را شناختند

هادی فتحی

http://mehrnews.com
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فرهنــگ و هنــر ایــران

کرمانشــاهیان نیــز چــون دیگــر نقــاط 
ســاالر  و  ســرور  عــزای  در  ایــران 
شــهیدان بــا نمادهــای آیینــی ایرانــی و 
محلــی از جملــه کتــل، پنجــه، چمــری و 
ــه  ــرودها( ب ــای سوگواری)سوگس نواه

می پردازنــد. عــزاداری 

ایرانیــان	از	دیربــاز	در	مراســم	و	مناســبت	های	مختلــف،	
آیین	هــا	و	نمادهایــی	داشــته	اند	کــه	برخــی	از	ایــن	آیین	هــا	
ــه	امــروز	نیــز	ادامــه	داشــته	و	اجــرا	می	شــوند	و	برخــی	 ــا	ب ت
ــف	دســتخوش	 ــای	مختل ــه	رخداده ــا	ب ــان	و	بن ــذر	زم در	گ

ــد. ــرار	گرفته	ان ــی	ق تغییرات
از	جملــه	آیین	هــای	ایرانیــان	می	تــوان	بــه	آیین	هــای	
ــژه	ســرور	و	 ــه	وی ــار	و	ب ــه	اطه ــا	در	ســوگ	ائم ــزاداری	آنه ع
ســاالر	شــهیدان	ابــا	عبــداهلل	الحســین)ع(	اشــاره	کرد	کــه	در	
هــر	منطقــه	بــا	توجــه	بــه	قومیــت،	زبــان	و	خــوی	مردمــان	

ــه	اســت. ــه	خــود	گرفت ــژه	ب ــار	شــکلی	وی آن	دی
ــران	 ــر	مناطــق	ای ــز	چــون	دیگ ــتان	کرمانشــاه	نی ــردم	اس م
ــژه	 ــاالر	شــهیدان	شــکلی	وی ــام	ســوگواری	ســرور	و	س در	ای
از	عــزاداری	را	انجــام	مــی	دادنــد	کــه	البتــه	اکنــون	تغییراتــی	
ــرعیات	 ــا	ش ــه	ب ــا	ک ــن	آیین	ه ــی	از	ای ــش	های ــرده	و	بخ ک
ــد	 ــی	نداشــته	اســت	حــذف	شــده	ان ــن	مقــدس	همخوان دی
ــا	برخــی	از	آنهــا	هنــوز	هــم	وجــود	دارد	و	شــاهد	اجــرای	 ام

ــتیم. ــرم	هس ــاه	مح ــام	م ــا	در	ای آنه

تاریخچــه عــزاداری بــرای امام حســین)ع( بــه ۳۵۱ 
ــردد ــری برمی گ ــری قم هج

اردشــیر	کشــاورز،	پژوهشــگر	و	مــورخ	کرمانشــاهی	در	
خصــوص	آییــن	هــا	و	نمادهــای	ســوگ	در	اســتان	کرمانشــاه	
ــوگواری	 ــت:	س ــینی	گف ــزای	حس ــوگواری	و	ع ــژه	س ــه	وی ب
ــه	 ــوال	ب ــارت	معم ــت	و	طه ــدان	عصم ــواران	خان ــرای	بزرگ ب
ــا	 ــور	م ــردم	کش ــن	م ــام	در	بی ــم	االی ــام	و	از	قدی ــورت	ع ص

ــت. ــته	اس ــود	داش وج
وی	افــزود:	ریشــه	ایــن	مراســمات	ســوگواری	بــه	ســال	۳۵۱	
ــر	 ــال	»امی ــن	س ــه	در	ای ــردد،	ک ــی	گ ــری	برم ــری	قم هج
ــه	 ــتور	داد	ک ــرم	دس ــم	مح ــی«	روز	ده ــه	دیلم ــز	الدول مع
بغــداد	یکپارچــه	ســیاه	پــوش	شــود	و	زنــان	و	مــردان	شــیعه	
بــه	پیــروی	از	آییــن	هــای	باســتانی	و	حماســی	کــه	در	اشــعار		
حکیــم	ابوالقاســم	فردوســی	آمــده	اســت،	جامعــه	نیلــی	یــا	
ســیاه	بپوشــند.	زنــان	نیــز	بــه	ایــن	منظــور	صــورت	هایشــان	

ــد. ــی	زن ــر	و	رو	م ــر	س ــیدند	و	گل	ب ــا	ناخــن	می	خراش را	ب
	

ــه  ــم ب ــی ه ــاهنامه فردوس ــوگ در ش ــای س آیین ه
تصویــر کشــیده شــده اســت

ــوق	 ــوارد	ف ــرد:	م ــح	ک ــاهی	تصری ــگر	کرمانش ــن	پژوهش ای
ــی	گیســو	 ــده		و	حت ــم	آم ــم	فردوســی	ه در	شــاهنامه	حکی
ــده	 ــر	کشــیده	ش ــه	تصوی ــاهنامه	ب ــز	در	ش ــان	نی ــدن	زن کن

ــت. اس
وی	ادامــه	داد:	مردهــا	هــم	در	آن	روزگار	در	فقــدان	امــام	
ــزاداری	 ــه	و	ع ــد	گری ــگ	بلن ــه	بان حســین	)ع(	و	یارانشــان	ب

ــد. ــی	کردن م
کشــاورز		گفــت:	یــک	ســری	آیین	هــای	قدیمــی	نیــز	وجــود	
ــه	 ــرم،	ب ــاه	مح ــی	م ــاله	ط ــه	س ــی	آن	هم ــه	ط ــت	ک داش
صــورت	یکنواخــت	درمصالهــا	و	تکایــا	و...	برگــزار	مــی	شــد.
وی	افـزود:	در	جوامـع	محلـی	غـرب	کشـور	چـون	اسـتان	
کرمانشـاه،	طـی	ایـام	محـرم	امـا	نمادهـای	خاصـی	معمـول	و	
مرسـوم	بـود	و	همه	سـال	و	طی	این	مـاه	به	کار	گرفته	می	شـد.

ــای  ــل در عزاداری ه ــل و کت ــاز، ده ــتفاده از س اس
ــاه ــور و کرمانش ــرب کش ــان غ مردم

ــه	 ــه	داد:	از	جمل ــاهی	ادام ــگر	کرمانش ــورخ	و	پژوهش ــن	م ای
ایــن	مــوارد	مــی	تــوان	بــه	حضــور	مردمانــی		همــراه	
ــای	 ــزاداری	ه ــل	در	ع ــل	و	کت ــاز	و	ده ــون	س ــایلی	چ باوس

ــرد. ــاره	ک ــینی	اش حس
وی	گفــت:	مــردم	جوامــع	محلــی	غــرب	کشــور	و	اســتانهای	
غربــی	کــه	کــرد	و	لــک	هســتند،	معمــوال		از	ســاز	و	دهــل	و	
ــی	 ــتفاده	م ــان	اس ــزرگان	خودش ــزای	ب ــم	ع ــل		در	مراس کت

کننــد.
	

مــردان کــرد بــا نوای»آقامــی رو، هــی رو« بــه عزای 
ــی پرداختند ــینی م حس

ــام	 اســتاد	کشــاورز	تصریــح	کــرد:	مــردم	ایــن	مناطــق	در	ای
محــرم	بــا	حضــور	امــواج	انســانی	بــاال،	خوانــدن	انــواع	نوحــه	
ــگ	بلنــد	و	شــیون	آســای	»	حســینم	 هــا	و	مرثیــه	هــا	و	بان
وای	حســینم«	یــا	بــا	گویــش	کــردی	»	آقامــی	رو،	هــی	رو«	
کــه	آن	را	»رارا«	مــی	گفتنــد،	آنچــه	را	کــه	شــرح	عاشــورای	
ــی	 ــرد	داشــت	انجــام	م ــه	اینصــورت	کارب ــود	و	ب حســینی	ب

ــت. گرف
را	کــه	در	عــزاداری	هــای	مــردم	 وی	دیگــر	نمــادی	
کرمانشــاه	و	غــرب	کشــور	بــه	کار	بــرده	مــی	شــود»	کتــل«	
ــب	 ــاح)	اس ــاد	ذوالجن ــل«	نم ــت:	»کت ــرد	و	گف ــوان	ک عن

ــود. ــین(	ب ــام	حس ــرت	ام حض

آویــز کــردن »تفنــگ نگــون فنــگ« و پارچه هــای 
زربافــت بــه کتــل

ــاه	در	 ــردم	کرمانش ــزود:	م ــاهی	اف ــگر	کرمانش ــن	پژوهش ای
ــته	 ــد	و	البس ــی	آوردن ــبی	را	م ــود،	اس ــزاداری	خ ــم	ع مراس
ــی	 ــن	م ــب	په ــان	را	روی	اس ــژه	جوانانش ــه	وی ــردگان	و	ب م
ــه	 ــوان،	رنگارنــگ	و	زربافــت	نیــز	ب کردنــد،	و	پارچــه	هــای	ال

ــد. ــی	کردن ــز	م آن	آوی
وی	ادامــه	داد:	همچنیــن	در	کنــار	مــوارد	بــاال،	»تفنــگ	
نگــون	فنــگ«	را	آویــز	مــی	کردنــد.	لولــه	ایــن	تفنــگ	میــل	

ــود. بــه	زمیــن	داشــت	کــه	نشــانه	عــزا	و	ســوگ	ب

بــا  زنــان  بریــده  موهــای  دســته  نمایــش 
ــان  ــه نش ــا ب ــگ در عزاداری ه ــای رنگارن قیطان ه

عــزاداری بــرای جوانــان
کشــاورز	گفــت:	مــردم	غــرب	کشــور،	مضــاف	بــر	همه	مــوارد	
ذکــر	شــده،	مــوی	کنــده	شــده	یــا	بریــده	خانــم	هــا،	کــه	در	
ســوگواری	هــای	پیشــین	کنــده	یــا	بریــده	شــده	بــود	را	کــه	
بــا	نــخ	هــای	قیطانــی	و	رنگارنــگ	بســته	بودنــد،	بــه	صــورت	
ــی	 ــزان	م ــل	آوی ــای	روی	کت ــارچ	ه ــته	روی	پ ــته	دس دس

ــد. کردن
ــرب	 ــرد	و	غ ــردم	ک ــان	و	م ــدام	زن ــن	اق ــرد:	ای ــح	ک وی	تصری
ــان	و	در	 ــان	و	جوان ــرگ	نوجوان ــه	م ــه	نشــانه	توجی کشــور،	ب
ایــام	محــرم	بــه	نشــانه	ســوگواری	و	عــزای	ســاالر	شــهیدان	

ــود. ــا	عبــداهلل	الحســین)ع(	ب اب
	

ــا  ــات و تکای ــزاداری از مح ــته جات ع ــت دس حرک
بــه ســمت مصــای شــهر

ایــن	مورخ	و	نویســنده	کرمانشــاهی	گفــت:	عزاداران	حســینی	
طــی	ایــام	محــرم		در	شــهر	کرمانشــاه	از	تکیــه	معــاون	الملک	
یــا	حســینیه	معیــن	الرعایا	کــه	فضــای	بســیار	وســیع	و	بازی	
ــه	 ــد	و	ب ــی	کردن ــت	م ــود،	حرک ــر	ب ــزار	مت ــد	ه در	حــد	چن

عــزاداری	مــی	پرداختنــد.
ــا	 ــر	زن	ی ــته	زنجی ــاه	دس ــه	در	کرمانش ــر	محل ــزود:	ه وی	اف
ســینه	زن	خــودش	را	داشــت	کــه	از	آن	جملــه	مــی	تــوان	بــه	
دســته	جــات	محــالت	فیــض	آبــاد،	حســینیه	معیــن	الرعایــا	

ــرد. ــاغ	و...	اشــاره	ک ــرزه	دم ــه	ب محل
کشــاورز	ادامــه	داد:	دســته	جــات	محــالت	مختلــف	
کرمانشــاه	در	اشــکالی	کــه	ذکــر	شــد	و	بــا	نمادهــای	عزایــی	
ــی	 ــت	م ــورا	حرک ــح	روز	عاش ــتند،	صب ــراه		داش ــه	هم ــه	ب ک
ــد. ــی	رفتن ــه	ســمت	مصلی)قبرســتان	شــهر(	م ــد	و	ب کردن

فریــاد »یــا محمــدا« دســته جــات و هیئــات 
عــزاداری در قبرســتان شــهر

وی	تصریــح	کــرد:	ایــن	دســته	جــات،	زمانــی	کــه	بــه	
قبرســتان	شــهر	نزدیــک	مــی	شــدند،	یکپارچــه	فریــاد	»یــا	
محمــدا«	ســر	مــی	دادنــد	و	بــه	ســمت	قبــور	درگذشــتگان	

آوای سوگسرود   درعزای حسینی/کتل هایی که در ماتم ُمَلَون می شوند

طیبه قدمی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــد. ــی	رفتن م
ــتجات	 ــات	و	دس ــت:	هیئ ــاهی	گف ــگر	کرمانش ــن	پژوهش ای
ــراه	 ــوری	هم ــزاداری	پرش ــه	ع ــی	ب ــزاداری	در	محــل	مصل ع
ــزار	 ــان	برگ ــین	)ع(	و	یارانش ــام	حس ــاد	ام ــیون	و	فری ــا	ش ب
مــی	کردنــد	و	پــس	از	پایــان	عــزاداری	بــه	نقطــه	اول	چــون	
ــاز	 ــزاداری	در	آنجــا		آغ ــه	ع ــا	مســجد	ک ــه	ی حســینیه،	تکی
شــده	بــود،	برمــی	گشــتند	و	از	غــذای	طبــخ	شــده	و	نــذورات	

ــد. ــی	خوردن ــده	م ــاده	ش آم
وی	افــزود:	مــردم	اســتان	کرمانشــاه	پــس	از	پایــان	عــزاداری	
ظهــر	عاشــورا	بــه	منــازل	خــود	بازمــی	گشــتند	امــا	دوبــاره	
ــی	 ــاده	م ــان	آم ــام	غریب ــرای	ش ــود	را	ب ــب،	خ ــان	ش هم
کردنــد	و	در	مــزار	درگذشــتگان،	تکایــا	و	مســاجد	همــراه	بــا	

ــد. ــی	کردن نوحــه	ســرایی	چــراغ	و	شــمع	روشــن	م

ــه  ــزاداری ب ــای ع ــا و آیین ه ــی نماده ــر برخ تغیی
ــرعی آن ــای ش ــا نماده ــت ب ــدم مطابق ــل ع دلی

کشــاورز	گفــت:	بــه	تدریــج	چــون	نمادهــای	شــرعی	در	ایــن	
مراســم	هــا		کمرنــگ	مــی	شــد،	آرام	آرام	تغییراتــی	کــرد،	تــا	
ــا	نمادهــای	 اینکــه	امــروزه	مــی	بینیــم	بــه	شــکلی	نوتــر	و	ب

شــرعی	برگــزار	مــی	شــود.
وی	تاکیــد	کــرد:	عــزاداری	هــای	ایــام	محــرم		حرکــت	هــای	
ــت	 ــچ	حاکمی ــه	هی ــت	ک ــه	ای	اس ــود	انگیخت ــی	خ احساس
ــزی	خاصــی	از	 ــه	ری ــا	برنام ــدارد	و	ب ــر	ن ــی	در	آن	تاثی و	دولت

ــراه	نیســت. ــان	هم ســوی	حاکم
ــرد:	از	روز	اول	و	 ــن	پژوهشــگر	کرمانشــاهی	خاطرنشــان	ک ای
شــب	اول	محــرم،	ایــن	حرکــت	هــای	احساســی،	جوششــی	
خودانگیختــه	از	قلــب	و	نیــت	و	روح	مردمــان	ایــران	اســالمی	
ــی	 ــاز	و	باالی ــیار	ب ــورت	بس ــه	ص ــرد	و	ب ــی	گی سرچشــمه	م
ــیار	 ــه	دارد	و	بس ــین)ع(		ادام ــام	حس ــوم	ام ــورا	و	س ــا	عاش ت
خودجــوش،	احساســی	و	انگیختــه	از	احســاس	و	حبــی	اســت	
ــورمان	 ــار	و	کش ــن	دی ــا،	ای ــه	م ــردم	جامع ــوب	م ــه	در	قل ک
ــود	دارد. ــین	)ع(	وج ــام	حس ــار	و	ام ــه	اطه ــه	ائم ــبت	ب نس

	
کتــل و پنجــه از نمادهــای ســوگ ایرانیــان در عزای 

حسینی
نمادهـای	 	 در	خصـوص	 کـزازی	 الدیـن	 میرجـالل	 اسـتاد	
ایـران	و	اسـتان	کرمانشـاه	گفـت:	از	جملـه	 سـوگواری	در	
نمادهـای	سـوگ	می	توان	بـه	»کتـل«	و	»پنجه«	اشـاره	کرد.
ــا	و	 ــراخ،	جشــن	ه ــیار	ف ــی	بس ــران	از	نگاه ــزود:	در	ای وی	اف
ــروه	 ــه	و	گ ــه	دو	گون ــوان	ب ــی	ت ــی	را	م ــای	فرهنگ ــی	ه آیین
بخــش	کــرد.	یکــی	آییــن	هــا	و	جشــن	هــای	ســور	اســت	و	

ــا	و	آییــن	هــای	ســوگ. دیگــری	جشــن	ه
ایــن	پژوهشــگر	برجســته	و	چهــره	مانــدگار	کشــور	تصریــح	
کــرد:	ایرانیــان	هــم	شــادمانی	را	بدیــن	شــیوه	ارج	مــی	
ــی،	 ــده	ای	فرهنگ ــد،	پدی ــی	آورده	ان ــود	م ــه	نم ــد	ب نهادن
ــوگ	را. ــم	س ــد	ه ــاخته	ان ــی	س ــی	از	آن	م ــری،	نمایش هن

ــد	 ــن	ســوگ	هــم	مانن ــن	روی	آیی ــان	اینکــه،	از	ای ــا	بی وی	ب
ــت:	 ــران	دارد،	گف ــه	در	ای ــینه	ای	دیرین ــور،	پیش ــن	س آیی
ــی	 ــش،	ب ــا	بی ــا،	کم ــن	ه ــن	آیی ــون،	ای در	روزگاران	گوناگ
هیــچ	دگرگونــی	برجــای	مانــده	انــد.	آن	دگرگونــی	هــم	کــه	
ــا	 ــن	ه ــن	آیی ــه	و	پوســته		ای ــه	روی ــی	رخ	داده	اســت،		ب گاه

ــردد. ــی	گ ــر	م ب
کــزازی	خاطــر	نشــان	کــرد:	در	آییــن	و	ســوگ	ســاالر	
شــهیدان،	کــه	هنــوز	در	سراســر	ایــران	برگــزارده	مــی	شــود،	
مــا	نشــانه	هــا	و	نمادهایــی	باســتانی	را	آشــکارا	مــی	توانیــم	
ــم. ــی	کن ــه	آن	بســنده	م ــد	نمون ــه	چن ــا	ب ــن	تنه ــد.	م دی

کتل از نمادهای سوگ در ایران
وی	یکــی	از	نمادهــای	ســوگ	در	ایــران،	را	»کتــل«	دانســت	
و	گفــت:	یکــی	از	نمادهــای	ســوگ	در	ایــران،	آن	اســت	
ــاد،	 ــن	نم ــی	شــود.	ای ــده	م ــل«	نامی ــه	در	کرمانشــاه	»کت ک
چندیــن	شــاخه	دارد	کــه	شــاخه	میانــی	بلنــد	تــر	از	شــاخه	

ــد. ــده	ان ــوی	آن	برآم ــه	در	دو	س ــت	ک ــی	اس های
ایــن	پژوهشــگر	برجســته	و	چهــره	مانــدگار	کشــور	تصریــح	
ــه	 ــر	پای ــز	ســاخته	مــی	شــود،	ب کــرد:	ایــن	شــاخه	هــا	از	فل
ــا	شــال	ترمــه	-بیشــتر	از	 چوبیــن	جــا	دارد	کــه	آن	پایــه	را	ب

رنــگ	ســبز-	مــی	پوشــانند.
ــده	 ــا	بیشــتر	دی ــاخه	ه ــتانی	در	ش ــاد	باس ــزود:	آن	نم وی	اف
ــد.	 ــرو	ان ــه	ی	س ــانه	رازوران ــا	نش ــاخه	ه ــن	ش ــود.	ای ــی	ش م
»ســرو«	در	ایــران	از	کهــن	تریــن	روزگاران،	کارکــردی	نمادی	
و	آیینــی	داشــته	اســت.	نمــاد	خرمــی	و	شــکفتگی	و	ســبزی	
ــت	 ــد	اس ــی	جاوی ــاد	زندگان ــی	آن	نم ــت.	در	پ ــه	اس جاودان
ــای	 ــی	ه ــه	در	پژمردگ ــت	ک ــی	اس ــرو	درخت ــه	س ــرا	ک زی

ــد. ــی	مان ــان	شــاداب	و	ســبز	م ــز	همچن خــزان	نی
ــی	گمــان	شــما	هــم	مــی	 ــا	بیــان	اینکــه	ب اســتاد	کــزازی	ب
ــت:	 ــه	اســت،	گف ــد	یافت ــه	ســرو	زرتشــت	آوازه	بلن ــد	ک دانی
ــر	باســتانی	 ــن	پیامب ــه		تراداد)ســنت(	ای ــر	پای ــه	ب ســروی	ک
ــت. ــانده	اس ــش	آن	را	درنش ــت	خوی ــا	دس ــود	ب ــی	خ ایران

ایــن	اســتاد	کرمانشــاهی	و	چهــره	بــر	جســته	کشــور	گفــت:	
در	شــاهنامه	نیــز	ســخن	از	ســروی	رفتــه	اســت	کــه	
»گشتاســب«،	نخســتین	پادشــاهی	کــه	بــه	آییــن	زرتشــت	
گرویــد،	آن	را	در	آســتانه	کاخــی	بلنــد	کــه	پــی	افکنــده	بــود،	

ــی	کارد. م
ــن	 ــه	آیی ــد	و	ب ــاالی	بلن ــه	ب ــت	ک ــوده	نیس ــزود:	بیه وی	اف
یــار	را،	ســخنوران	ایرانــی	بــه	ســرو	ماننــد	مــی	کننــد.	ایــن	

ــز	دارد. ــناختی	نی ــی	و	باورش ــینه	تاریخ ــی	پیش مانندگ

سبزی نشانه هستی پیراسته از نابودی است
کـزازی	گفت:	از	سـوی	دیگـر،	آنچنان	که	پیشـتر	گفته	شـد،	
پوشـش	»کتل«	را	می	کوشـند	که	از	»ترمه	سـبز«	برگزینند.	
سـبزی	خود	در	نمادشناسـی	ایرانی،	نشانه	شـکفتگی	همواره	

و	هسـتی	پیراسـته	از	نابودی	و	فرجام	است.

وی	افــزود:	از	همیــن	روســت	کــه	مــا	ایرانیــان،	»مینویــان	یــا	
فرشــتگان	یــا	بافنــدگان	آســمان«	را	ســبزپوش	مــی	دانیــم.	
همچنــان	از	همیــن	روســت	کــه	مــردان	و	زنــان	ســپند،	کــه	
تبــار	بــه	پیشــوایان	دیــن	مــی	رســانند	یــا	جامعــه	ســبز	مــی	
پوشــند،	یــا	نشــانه	ای	ســبز	را	بــر	جامعــه	خــود	مــی	دوزنــد.
ایــن	چهــره	مانــدگار	کشــور	خاطــر	نشــان	کــرد:	همچنــان،	
در	یکــی	از	باژها)دعاهــا(	ی	مــا	ایرانیــان	آن	اســت	کــه	بــرای	
ــی	 ــبز«	آرزو	م ــم	»سرس ــی	داری ــان	م ــه	دوستش ــانی	ک کس
کنیــم.	یــا	دلبنــدی	را	کــه	از	مــا	دور	شــده	اســت	و	بــه	ســفر	
رفتــه	اســت.	مــی	گوییــم	کــه	»جــای	تــو	ســبز	اســت«	یــا	

جــای	تــو	ســبز	بــاد.
ــی	 ــدان	معن ــتی	ب ــه	راس ــخن	ب ــن	س ــرد:	ای ــح	ک وی	تصری
ــا	 ــا	نیســتی	در	دل	م ــار	م ــن	کن ــه	ت ــو	ب ــر	ت ــه	»اگ اســت	ک
ــی	 ــش	م ــار	خوی ــو	را	در	کن ــا	ت ــان	م ــای	داری«.	همچن ج

ــماریم. ــی	ش ــم	و	م دانی

پیوند نماد پنجه با خورشید
کــزازی	نمــاد	دیگــر	آییــن	هــای	ســوگ	را	»پنجــه«	دانســت	
و	گفــت:	نمــادی	دیگــر	کــه	در	آییــن	هــای	ســوگ	همچنــان	
ــای	 ــای	پیشــین	برج ــزاره	ه ــران	و	ه ــخ	ای ــای	تاری در	ژرفاه
ــا	 ــن	ه ــر	در	آیی ــزاری	اســت	دیگ ــا	اب ــده	اســت	نشــانه	ی مان
کــه	آوندی)ظرفــی(	اســت	کــه	همچنــان	از	فلــز	به	رنــگ	زرد	

کــه	پنجــه	ای	از	میــان	آن	رســته	اســت.
ــا	بیــان	اینکــه،	رنــگ	زرد	را،	مــا	 ایــن	پژوهشــگر	برجســته	ب
ــن	 ــم	در	ای ــم	و	ه ــی	بینی ــن	م ــروهای	نمادی ــم	در	آن	س ه
نمــاد	دیگــر،	گفــت:	مــی	تــوان	بــر	آن	بــود	کــه	ایــن	رنــگ،	
ــه	 ــی	دارد.	ب ــکار	م ــید	آش ــا	خورش ــا	را	ب ــن	نماده ــد	ای پیون
ویــژه	در	ایــن	»آبــدان«.	آن	پنجــه	نمــاد	پرتوهــای	خورشــید	
اســت.	یــا	آنچنــان	کــه	در	افســانه	هــای	ایرانــی	بارهــا	بــه	کار	

ــرده	شــده،	»پنجــه	آفتــاب«	اســت. ب
ــی	 ــه	م ــی	ک ــن	هنگام ــای	که ــتان	ه ــزود:	در	داس وی	اف
خواهنــد،	»دالرامــی«،	»دل	آرا«	را	بــه	زیبــای	بســتاید،	
ــاب	 ــه	آفت ــد	پنج ــه	مانن ــت	ک ــی	داش ــد:	»روی ــی	گوین م
ــای	خورشــید	 ــاد	پرتوه ــن	»پنجــه«	نم ــی	درخشــید«.	ای م
ــرف	آب(	 ــن	آوند)ظ ــا	ای ــوگ	ب ــای	س ــن	ه ــت.	در	آیی اس
ــه	ســوگواران	آب	مــی	نوشــانیدند.	نمادهــای	دیگــری	نیــز	 ب
ــای	 ــن	نماده ــته	تری ــاد	برجس ــن	دو	نم ــا	ای ــود	دارد	ام وج

ــتند. ــوگ	هس س

سوگسرودها از نمادهای کهن ایرانی در عزاداری ها
ــران	را	ســرودهای	 وی	یکــی	دیگــر	از	نمادهــای	ســوگ	در	ای
ســوگ	برشــمرد	و	گفــت:	یکــی	دیگــر	از	ویژگــی	هــا	و	
ــز	 ــوز	نی ــه	هن ــران	ک ــوگ	در	ای ــن	س ــای	آیی ــم	و	راه	ه رس
روایــی	و	کاربــرد	دارد	و	در	آییــن	ســوگ	حســینی	هــم	
ــی	شــود،	ســردادن	 ــده	م ــا	برجســتگی	و	نمــود	بســیار	دی ب

ــت. ــوگ	اس ــرودهای	س س
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ایــن	پژوهشــگر	برجســته	افــزود:	در	ایــن	ســرودهای	
ــه	 ــدادی	ک ــون	رخ ــای	گوناگ ــدگاه	ه ــوگ	از	دی س
مایــه	ی	ســوگ	و	انــدوه	اســت،	بازتــاب	مــی	یابــد.

ویژگی های سوگسرودها
ــا	 ــروده	ه ــن	س ــای	ای ــی	ه ــوص	ویژگ وی	در	خص
گفــت:	ویژگــی	ایــن	سوگســرودها	ایــن	اســت	
ــه	شــیوه	 ــی	و	هــم	ب ــه	شــیوه	تــک	خوان کــه	هــم	ب

ــرد. ــی	گی ــام	م ــی	انج ــم	آوای ــی	و	ه گروه
اســتاد	کــزازی	تصریــح	کرد:	ســوگ	خــوان	برتــر،	آن	
ســرود	را	بــه	تنهایــی	بــر	زبــان	مــی	آورد	و	دیگــران	

هــم	آوا	آن	را	بــاز	مــی	ســرایند.
وی	ادامــه	داد:	ایــن	رســم	و	راه	خوانــدن	ســرودهای	
ــد،	 ــه	ش ــه	گفت ــان	ک ــیوه	آنچن ــن	ش ــه	ای ــوگ	ب س
ــن	داشــته	اســت. ــران	زمی پیشــینه	ای	کهــن	در	ای
بـرای	 مانـدگار	کشـور	تصریـح	کـرد:	 ایـن	چهـره	
نمونـه	صدها	سـال	پیـش	در	آیین	سـوگ	سـیاوش،	
سوگسـرایان	در	بخـارا	به	همین	شـیوه	بر	مـرگ	درد	

انگیـز	و	دریـغ	آمیـز	»سـیاوش«	مـی	موییدنـد.

سوگسرود  با  سیاوش  کشتن  بر  بخارا  اهل 
می موییدند

ــی	 ــه	تاریخ ــارا	ک ــخ	بخ ــاب	تاری ــت:	در	کت وی	گف
ــر	 ــه	ابوبک ــت	ک ــوده	اس ــان	ب ــنگ	و	دراز	دام گرانس
ــومین	 ــده	س ــخی،	آن	را	در	س ــر	نرش ــد	جعف محم
هجــری	نوشــته	بــوده	اســت	و	ابونصــر	قبــادی	آن	را	
بــه	پارســی	برگردانیــده	اســت،	محمــد	بــن	زوفربــن	
عمــر	آن	را	فــرو	فشــرده	اســت	و	کوتــاه	کــرده	
اســت،	آمــده	اســت	کــه:	»اهــل	بخــارا	را	بــر	کشــتن	
ــان	آن	 ــت	و	مطرب ــب	اس ــرودهای	عج ــیاوش،	س س

ــد«. ــیاوش	گوین ــن	س ــرودها	را	کی س
اســتاد	کــزازی	افــزود:	محمدبــن	جعفــر	گویــد	کــه،	
ــن	 ــت.			در	ای ــال	اس ــزار	س ــه	ه ــخ	س ــن	تاری از	ای
ــای	 ــن	ه ــم	و	راه	در	آیی ــن	رس ــخن	از	ای ــته	س نوش

ــه	اســت.	 ــی	رفت ســوگ	ایران

»کین سـیاوش« از سوگسـرودهای سـی گانه 
»باربـد« بوده اسـت

ــام	 ــا	ن ــرود	ب ــن	ســوگ	س ــرد:	ای وی	خاطرنشــان	ک
»کیــن	ســیاوش«	یکــی	از	آهنــگ	هــا	یــا	لحــن	های	
ســی	گانــه	»باربــد«	آهنگســاز	و	خنیــا	دان	نامبــردار	

ــت. ــوده	اس ــانی	ب ــران	در	روزگار	ساس ای
ایـن	اسـتاد	زبـان	و	ادب	پارسـی	افـزود:	تاریـخ	نگار	و	
ایـران	شـناس	روس	»دیاکونـوف«	بـه	ایران	شـناس	
آمریکایـی	»ریچـارد	فـرای«	گفتـه	بـوده	اسـت،	کـه	
سـوگ	سـرایانی	تا	چندی	پیـش،	بوده	انـد	که	»کین	

سـیاوش«	را	بـر	زبـان	مـی	آورده	انـد.
وی	ادامــه	داد:	ایــن	سوگســرود،	بــه	خنیــای	فراگیــر	
ایرانــی	راه	جســته	اســت	و	یکــی	از	آن	ســی	آهنــگ	
ــخورهای	 ــا	در	آبش ــام	آنه ــه	ن ــت	ک ــده	اس و	آواز	ش

پهلــوی	و	پارســی،	برجــای	مانــده	اســت.

ــای  ــا خنی ــوان ب ــیاوش« را می ت ــن س »کی
ــنجید ــه ی زال« س ــی »موی ایران

اســتاد	کــزازی	گفــت:	کیــن	ســیاوش	را	مــی	تــوان	
بــا	آهنگــی	دیگــر	در	خنیــای	ایرانــی	ســنجید	
کــه	آن	هــم	خاســتگاهی	ســوگینه	داشــته	اســت	و	

ــود. ــی	ش ــده	م ــه	ی	زال«	نامی »موی
وی	افــزود:	مویــه	ی	زال	هــم	ماننــد	کین	ســیاوش	از	
آیینــی	در	ســوگ	مــی	بایــد	بــر	جــای	مانــده	باشــد	
کــه	در	آن	بــر	مــرگ	اندوهبــار	و	جــان	خــراش	

پهلــوان	بــزرگ،	رســتم	دســتان،	مــی	موییــده	انــد.
این	اسـتاد	برجسـته	و	چهـره	ماندگار	کشـور	تصریح	
کـرد:	در	میـان	ایـن	مویه	هـا،	مویـه	ی	زال	بـر	فرزند	
برومنـد	و	باالبلنـدش،	جانگزای	تـر	و	اندوهـزای	تر	و	
دردافزایتـر	بـوده	اسـت.	از	همـان	روی،	آن	سـرود	و	

آواز	مویـه	ی	زال	نـام	گرفته	اسـت.
کـزازی	در	پایـان	گفت:	روزهـای	سـوگ	را	به	یکایک	
خاندان)خانـواده	 مهـر	 گـرو	 در	 دل	 کـه	 ایرانیـان،	

پیغمبـر(	دارنـد.	دم	مبـاد	مـی	گویـم.

مــردم اســتان کرمانشــاه از دیربــاز بــه اهــل 
بیــت)ع( دلدادگــی دارنــد

منصــور	خدامــرادی،	یکــی	از	شــهروندان	کهنســال	
ــن	دارد،	در	 ــال	س ــدود	۸۰	س ــه	ح ــاهی	ک کرمانش
خصــوص	آیین	هــای	ســوگواری	مــردم	ایــن	اســتان	
بــه	ویــژه	در	عــزای	ســرور	و	ســاالر	شــهیدان	گفــت:	
مــردم	کرمانشــاه	و	غــرب	کشــور،	مردانــی	خونگــرم	
بــا	قلوبــی	پــر	از	محبــت	بــه	اهــل	بیــت	)ع(	هســتند	
و	ایــن	دلدادگــی	را	در	طــی	ســالیان	میزبانــی	از	

ــات	رســانده	اند. ــه	اثب ــال	ب ــران	کرب زائ
ــزاداری	 ــاه	در	ع ــتان	کرمانش ــردم	اس ــزود:	م وی	اف
ــف	 ــی	مختل ــردم	نواح ــر	م ــون	دیگ ــود	چ ــای	خ ه
ــایر	 ــا	را	از	س ــه	آنه ــد	ک ــومی	دارن ــران	آداب	و	رس ای

نقــاط	تفکیــک	مــی	کنــد.

ــای  ــری« در عزاداریه ــوا »چم ــتفاده از ن اس
ــین)ع( ــام حس ــرای ام ــاهیان ب کرمانش

ایــن	شــهروند	کرمانشــاهی	تصریــح	کــرد:	مــردم	این	
مناطــق	در	عــزاداری	هــای	خــود	بــه	ویــژه	عــزاداری	
جوانــان	از	یــک	دســتگاه	موســیقای	بســیار	ســنتی	و	
تاثیرگــذار	بــه	نــام	»چمــری«	اســتفاده	مــی	کردنــد	
و	زمانــی	کــه	چمــری	نــوازان	بــر	دهــل	مــی	کوبیدند	
و	در	ســورنا	مــی	دمیدنــد،	همزمــان	زنــان	و	مــردان	
ــتفاده	از	 ــا	اس ــی	ب ــم	نوای ــر	ه ــالوه	ب ــز	ع ــرد	نی ک
نواهــای	بومــی	و	محلــی	صــورت	هــای	خــود	را	مــی	

خراشــیدند	و	بــر	ســر		ســینه	مــی	کوبیدنــد.
وی	تاثیرگــذاری	ایــن	شــکل	عــزاداری	مــردم	کــرد	
ــاد	دانســت	 ــه	بســیار	زی ــن	واقع را	در	تماشــاگران	ای
ــه	حــدی	اثرگــذار	 ــزاداری	ب ــن	شــکل	ع و	گفــت:	ای
اســت	کــه	گویــی	حاضریــن	در	مراســم،	قیامتــی	را	

تجربــه	مــی	کننــد.

امــام  بــرای  کرمانشــاهیان  عــزاداری 
ــزاداری  ــون ع ــان چ ــین)ع( و یارانش حس

بــرای جوانانشــان اســت
کشــور	 غــرب	 مــردم	 داد:	 ادامــه	 خدامــرادی	
و	اســتان	کرمانشــاه	در	عــزای	ســرور	و	ســاالر	
ــن	 ــز	ای ــان	نی ــت	ایش ــل	بی ــاران	و	اه ــهیدان	و	ی ش
شــکل	از	عــزاداری	را	بــه	نمایــش	مــی	گذارنــد	
ــه	 ــیار	ب ــواران	بس ــن	بزرگ ــرای	ای ــان	ب و	عزاداریش

دارد. شــباهت	 جوانانشــان	 بــرای	 عــزاداری	
ــزای	محــرم	 ــرد،	در	ع ــردان	ک ــان	و	م ــت:	زن وی	گف
ــرای	 و	امــام	حســین	)ع(	درســت	ماننــد	عــزاداری	ب
فرزنــدان	جوانشــان	ســرتا	پــای	خــود	را	گل	گرفتــه	و	
نواهــای	حــزن	انگیــز	عــزا	کــه	بــه	اصطــالح	محلــی	

»مــور«	مــی	گوینــد،	ســر	مــی	دهنــد.
ایــن	شــهروند	کرمانشــاهی،	کنــدن	مــو	و	بریــدن	آن	
،	خراشــیدن	صــورت،	پوشــیدن	جامــه	ســیاه	عــزا	و	
ــر	ســر	و	صــورت	مالیــدن	و	پاشــیدن	 گل	و	خــاک	ب
را	از	جملــه	اشــکال	مختلــف	عــزاداری	در	بیــن	ایــن	

ــت. ــان	دانس مردم
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ســاخت کالش درکردســتان قدمتــی 
ــی  ــرن دارد و ط ــت ق ــه هش ــک ب نزدی
ــه آن  ــرح اولی ــوز ط ــا هن ــال ه ــن س ای
ــل  ــین داخ ــق کردنش ــردم مناط ــن م بی
ــادی  ــداران زی ــور طرف ــارج از کش وخ
دارد و بتازگــی نــوع زنانــه آن هــم 

ــت. ــده اس ــد ش تولی

۲۶	تیرمــاه	امســال	ارزیابان	شــورای	جهانی	صنایع	دســتی	
در	شهرســتان	مریــوان	بــه	منظور	بررســی	وضعیــت	تولید	
کالش	در	راســتای	ثبــت	جهانــی	مریــوان	بــه	عنوان	شــهر	
کالش	حضــور	پیــدا	کردنــد	ودو	مــاه	پــس	از	بازدیــد	ایــن	
بازرســان	خبــر	ثبــت	جهانــی	شــدن	مریــوان	بــه	عنــوان	

شــهر	جهانــی	کالش	اعــالم	و	منتشــر	شــد.
ثبــت	جهانــی	مریــوان	بــه	عنــوان	شــهر	کالش	مســتلزم	
داشــتن	مولفــه	هــا	وشــرایط	و	زیرســاخت	هــای	مختلفــی	
ــدان	و	 ــه	وجــود	می ــوان	ب ــا	مــی	ت ــه	آنه ــود	کــه	از	جمل ب
خیابانــی	بــه	نــام	کالش،	وجــود	المــان	هایــی	از	ایــن	نــوع	
ــوارد	در	 ــن	م کفــش	در	ســطح	شــهر	اشــاره	کــرد	کــه	ای

مریــوان	بــه	خوبــی	انجــام	شــده	اســت.
ــورای	 ــان	ش ــرای	بازرس ــت	ب ــز	اهمی ــوارد	حائ ــر	م از	دیگ
جهانــی	صنایــع	دســتی	در	ثبــت	جهانــی	شــهرهای		
متقــا	ضــی	جهانــی	شــدن	دکوراســیون	و	طراحــی	اتــاق	
ــام	شــهرها	هســتند،	اســت	 ــن	مق ــه	باالتری شــهرداران	ک
کــه	در	ایــران	بــه	دلیــل	اینکــه	فرمانــداران	باالتریــن	مقــام	
ــد	 ــاق	کار	او	بای ــل	وات ــتند	مح ــهرها	هس ــی	در	ش اجرای
ــی	از	صنعــت	دســتی	 ــه	المــان	هــا	و	نشــانه	های ــن	ب مزی

ــد. ــدن،	باش ــی	ش ــاخص	جهان ش
ــت	 ــن	ثب ــا	ای ــوان	ب ــهری	مری ــر	ش ــوای	و	منظ ــال	و	ه ح
جهانــی	نســبت	بــه	ســال	هــای	گذشــته	تغییراتــی	کــرده	
اســت	و	در	هــر	کــوی	و	بــرزن	و	خیابــان	و	محله	ای	نشــانه	

ــد. ــوان	دی ــی	ت ای	از	کالش	را	م

وجــود ۵۰ بــاب مغــازه کاش فروشــی در خیابــان 
کاش مریــوان

ــون	 ــده	اکن ــذاری	ش ــام	کالش	نامگ ــه	ن ــه	ب ــی	ک خیابان
دارای	حــدودا	۵۰	بــاب	مغــازه	کالش	فروشــی	اســت	کــه	
ــی	 ــداران	از	اقص ــادی	از	خری ــداد	زی ــرای	تع ــه	پذی روزان

ــت. ــور	اس ــارج	از	کش ــی	خ ــور	و	حت ــاط	کش نق
ــن	 ــه	ای ــدود	ب ــی	مح ــای	کالش	فروش ــازه	ه ــه	مغ البت
خیابــان	نیســت	و	درســطح	بــازار	و	مجتمــع	هــای	
تجــاری	ســطح	شــهر	مریــوان	هــم	مغــازه	هایی	هســتند	
کــه	در	کنــار	دیگــر	محصــوالت	خــود	اقــدام	بــه	فــروش	

ــد. ــی	کنن ــم	م کالش	ه
بیشــترین	تولیــد	کالش	مربــوط	بــه	شــهر	مریــوان	و	محله	
جوجــه	ســازی	در	شــهر	کانــی	دینــار	اســت	و	روســتاهایی	
از	شــهر	مریــوان	هســتند	کــه	هرکــدام	ســازنده	بهتریــن	
قســمت	ایــن	کفــش	انــد	و	از	ایــن	لحــاظ	شــناخته	شــده	
ــن	 ــج	بهتری ــاو	و	هجی ــه	روســتای	ن ــوان	نمون ــه	عن ــد	ب ان
ــاخت	 ــه	س ــروف	ب ــتای	دل	مع ــه(	کالش	و	روس بافت)روی

ــره		کالش	هســتند. ــن	زی بهتری
شــهر	مریــوان	دارای	بیشــترین	تعــداد	بافنده	کالش	اســت	
و	بــا	گشــتی	در	کوچــه	و	محلــه	هــای	این	شــهر	بــه	وضوح	
ــان	و	دختــران	ایــن	 مــی	تــوان	ایــن	را	مشــاهده	کــرد،	زن
دیــار	اوقــات	فراغــت	خــود	را	بــه	بافــت	کالش	اختصــاص	
مــی	دهنــد	و	اکثــر	آنهــا	هــم	عصرهــا	و	جلــوی	درب	خانه	
ــان	 ــایه	هایش ــتان	و	همس ــراه	دوس ــه	هم ــود	ب ــای	خ ه

مشــغول	بــه	بافــت	رویــه	کالش	مــی	شــوند.
قدمــت	ســاخت	کالش	در	کردســتان	بــه	۸۰۰	ســال	پیش	
بــر	مــی	گــردد	و	نمونــه	کالش	پیرشــالیار	کــه	در	مرقد	این	
عالــم	بزرگــوار	در	هورامــان	وجــود	دارد،	گویــای	این	قدمت	

و	تاریــخ	کهــن	تولیــد	ایــن	نــوع	کفش	اســت.

همبستگی زن و مرد ُکرد در ساخت کاش
مــادح	مکی	یکــی	از	تولیدکننــدگان	و	فروشــندگان	کالش	
ــل	 ــود	مدیرعام ــان	دارد	و	خ ــن	خیاب ــازه	ای	در	ای ــه	مغ ک
تعاونــی	کالش	بافــی	مریــوان	هم	هســت،	گفت:		۱۵	ســال	
اســت	کــه	در	رشــته	کالش	مشــغول	بــه	فعالیــت	هســتم	
ــن	واحــد	تولیــدی	 ــده	در	ای ــر	بافن ــون	۱۷۰	نف و	هــم	اکن

مشــغول	بــه	کار	کــردم.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	کالش	در	ســه	مرحلــه	تولیــد	می	
شــود،	بیــان	کــرد:	زیــره	کالش	در	کارگاه	و	توســط	مــردان	
تولیــد	مــی	شــود	چراکــه	ســاخت	ایــن	قســمت	از	کالش	

نیــاز	بــه	قــدرت	بدنــی	دارد.
وی	ادامــه	داد:	رویــه	کالش	چــون	بــه	ظریــف	کاری	
ــی	 ــد	م ــوان	تولی ــواره	توســط	بان ــاز	دارد	هم بیشــتری	نی

ــود. ش
ایــن	تولیــد	کننــده	کالش	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	هــر	جفــت	
کالش	توســط	چهــار	نفــر	دو	نفرمــرد	و	دو	نفــر	زن	تولیــد	
می	شــود،	اظهارداشــت:	همبســتگی	زن	و	مــرد	در	منطقه	
کردســتان	را	مــی	تــوان	بــه	خوبــی	در	ســاخت	این	نــوع	از	

کفــش	مشــاهده	کــرد.
ــه	 ــه	ک ــره	کالش	از	پارچ ــس	زی ــه	داد:	جن ــی	ادام 	مک
ــده،	 ــتفاده	ش ــم	اس ــز	ه ــوی	ب ــت	گاو	و	م در	آن	از	پوس
ســاخته	مــی	شــود	براســاس	بررســی	هــای	کــه	انجــام	
شــده	ایــن	قســمت	از	پوســت	گاو	کــه	در	ســاخت	
ــاوم	 ــیار	مق ــر	و	بس ــو	گی ــود	ب ــی	ش ــتفاده	م کالش	اس

ــت. ــم	اس و	محک
وی	بــا	بیــان	اینکــه	طــرح	اولیــه	کالش	هنــوز	بیــن	مــردم	
بیشــترین	طرفــدار	دارد،	افــزود:	بــا	طــرح	هــا	ورنــگ	هــای	

دیگــری	اقــدام	بــه	تولیــد	کالش	کردیــم	ولــی	زیــاد	مــورد	
پســند	مــردم	قــرار	نگرفــت.

کالش،	کفشــی	ســبک،	خنــک،	مقــاوم	و	انعطــاف	پذیــر	و	
مخصــوص	دو	فصــل	بهــار	وتابســتان	اســت	و	تنها	کفشــی	

اســت	در	دنیــا	کــه	چــپ	و	راســت	نــدارد.

برای نخستین بار کاش زنانه هم تولید شد
ــود	و	 ــردان	ب ــژه	م ــا	وی ــوع	کفــش	تنه ــن	ن در	گذشــته	ای
بــرای	آنهــا	ســاخته	مــی	شــد	ولــی	مدتــی	اســت	برخــی	
ــدام	 ــژه	ای	اق ــی	وی ــا	طراح ــی	ب ــدگان	مریوان از	تولیدکنن
ــل	 ــه	دلی ــه	ب ــد	البت ــم	کردن ــه	ه ــاخت	کالش	زنان ــه	س ب
ــدارد	 ــدار	ن ــاد	طرف اینکــه	در	منطقــه	کردســتان	فعــال	زی
در	صــورت	ســفارش	زنــان	بــا	هــر	رنــگ	و	مدلــی	اقــدام	به	

تولیــد	آن	مــی	کننــد.
ــال	 ــه		۱۱	س ــی،	ک ــاله	مریوان ــر	زن	۳۰	س ــان	اخت درخش
اســت	در	زمینــه	تولیــد	رویــه	کالش	مشــغول	بــه	فعالیــت	
ــه	 ــا	س ــه	دو	ی ــه	داری	روزان ــار	خان ــت:	در	کن ــت،	گف اس
ســاعت	از	وقــت	خــود	را	بــه	بافتــن	رویــه	کالش	اختصاص	

مــی	دهــم.
ــت	 ــک	جف ــه	ی ــت	روی ــن	باف ــرای	م ــرد:	ب ــوان	ک وی	عن
کالش	در	کنــار	ســایر	کارهــای	روزانــه	ای	کــه	انجــام	مــی	

ــرد. ــی	ب ــت	م ــم،	دو	روز	وق ده
وی	از	درآمــدی	کــه	از	ســاخت	کالش	بدســت	مــی	آورد،	
ــن	کار	را	در	 ــرد	و	اظهارداشــت:	چــون	ای ــت	ک ــراز	رضای اب
خانــه	انجــام	مــی	دهــم	و	در	کنــار	آن	بــه	دیگــر	کارهــای	
خــود	هــم	مــی	رســم	مبلغــی	کــه	در	ازای		بافــت	کالش	

بــه	مــن	داده	مــی	شــود.

ــه   ــدگان کاش ب ــادرات تولیدکنن ــد ص ۹۰ درص
ــراق ــتان ع ــم کردس اقلی

ــه	 ــا	اشــاره	ب ــوان	ب ــدگان	کالش	در	مری یکــی	از	صادرکنن
ــادرات	کالش	 ــه	ص ــت	در	زمین ــال	اس ــه	۱۰	،۱۵	س اینک
ــر	 ــزار	نف ــر	ه ــال	حاض ــت:	در	ح ــد،	گف ــی	کن ــت	م فعالی

پای افزاری به قدمت ۸  قرن در کردستان/
»کالش« دیگرتنها کفش مردان نیست
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــد	 ــا	کار	مــی	کنن ــدی	م ــرای	واحــد	تولی ــده	کالش	ب بافن
کــه	از	ایــن	تعــداد	۱۵۰	تــا	۲۰۰	نفــر	آنهــا	مــرد	و	مابقــی	

ــتند. زن	هس
ــان	کــرد:	ســال	گذشــته	۲۰	هــزار	 ــا	بی ــادری	نی شــاهو	ق
جفــت	کالش	را	بــه	خــارج	وداخــل	کشــور	صــادر	کردیــم	
ــتان	 ــم	کردس ــه	اقلی ــد	آن	ب ــداد	۹۰	درص ــن	تع ــه	از	ای ک

عــراق	صــادر	شــده	اســت.
وی	اظهارداشــت:	صــادرات	داخــل	کشــور	بیشــتر	مربــوط	
بــه	اســتان	هــای	کردنشــین	اســت	البتــه	بــه	اســتان	های	
ــم	از	 ــا	ه ــتیم	و	آنه ــادرات	داش ــم	ص ــواز	ه ــان	و	اه اصفه

ــد. کالش	اســتقبال	کردن
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	صــورت	بســته	شــدن	مرزهای	
ایــران	وعــراق	متاســفانه	بیشــتر	بافنــدگان	مــا	بیــکار	مــی	
ــر	 ــا	۲۰	نف ــور	را	ب ــل	کش ــادرات	داخ ــزود:	ص ــوند،	اف ش

بافنــده	مــی	توانیــم	انجــام	دهیــم.

تهیه و تدوین جزوه آموزش ساخت کاش
ــواده	خســبی	کــه	چهارنســل	آنهــا	در	زمینــه	تولیــد	 خان
ــد	 ــتند،	خال ــت	هس ــال	فعالی ــون	در	ح ــم	اکن کالش	ه
خســبی	بــزرگ	خانــواده	بــا	۹۰	ســال	ســن	هنــوز	هــم	در	

مغــازه	مشــغول	بــه	کار	اســت	و	از	معــدود	مردانــی	اســت	
ــد. ــه	کالش	کار	مــی	کن ــد	روی ــه	تولی کــه	در	زمین

مولــود	فرزنــد،	الیــق	نــوه	و	آرویــن	خســبی	نتیجــه	خالــد	
ــای	 ــت	و	روزه ــاله	اس ــن	۱۰	س ــتند،	آروی ــبی	هس خس
تعطیــل	و	فراغــت	خــود	را	در	مغــازه	بــا	کمــک	بــه	خانواده	

اش	در	تولیــد	کالش	ســپری	مــی	کنــد.
الیــق	خســبی	گفت:	عــالوه	بــر	پدربــزرگ،	پــدر	و	پســرم،	
مــادر،	خواهــران	و	همســرم	هــم	در	زمینــه	تولیــد	کالش	

کار	مــی	کننــد.
وی	بیــان	کــرد:	خانــواده	مــا	تمامــی	مراحل	تولیــد	کالش	
را	مــی	داننــد	و	آن	را	بــه	افــراد	دیگــر	هــم	آمــوزش	داده	و	

مــی	دهنــد.
ــچ	 ــه	کالش	از	هی ــواد	اولی ــد	م ــت:	در	تولی وی	اظهارداش
ــل	 ــن	دلی ــه	همی ــاده	شــیمایی	اســتفاده	نمــی	شــود	ب م
ــه	در	 ــل	تجزی ــا	کفشــی	قاب ــوان	گفــت	کالش	تنه ــی	ت م

ــت. ــط	اس محی
ایــن	تولیــد	کننــده	کالش	ادامــه	داد:	بــرای	نخســتین	بــار	
اقــدام	بــه	تهیــه	و	تدویــن	جــزوه	نحــوه	ســاخت	و	تولیــد	
کالش	کردیــم	و	آن	را	در	اختیــار	متقاضیــان	و	عالقمنــدان	

بــه	تولیــد	ایــن	نــوع	از	کفــش	قــرار	داده	ایــم.
ــتفاده	در	 ــورد	اس ــواد	م ــه	م ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــبی	ب 	خس
ــز	و	 ــوی	ب ــخ،	م ــخ،	می ــه،	ن ــامل	پارچ ــاخت	کالش	ش س
پوســت	گاو	اســت،	گفــت:	در	حــال	حاضــر	در	مریوان	ســه	
کارگاه	نــخ	ریســی	ایجــاد	شــده	کــه	نخ	هــای	یــک	ال	را	در	
ــه	کالش	 ــرای	ســاخت	روی ــه	ب ــب	۲۱	ال،۲۷	و	۲۸	ال	ک قال

ــی	آورد. ــرد	دارد،	در	م کارب
ــای	 ــگ	ه ــره	کالش	در	رن ــه	زی ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
مختلــف	تولیــد	مــی	شــود،	بیــان	کــرد:	بیشــتر	
کردهــای	ســنندج	طرفــدار	رنــگ	هــای	قرمــز	و	ســفید،	
در	اقلیــم	کردســتان	عــراق	آبــی	و	قرمــز	و	مریوانــی	هــا	
ــرای	زیــره	کالش	هســتند	و	 هــم	طرفــدار	رنــگ	آبــی	ب
ــدام	 ــردم	اق ــه	م ــا	خواســت	و	عالق ــم	متناســب	ب ــا	ه م

ــم. ــی	کنی ــد	م ــه	تولی ب
ــی	 ــرار	اســت	جشــن	جهان ــاه	محــرم	الحــرام	ق ــد	از	م بع
شــدن	مریــوان	بــه	عنــوان	شــهر	کالش	بــا	حضــور	
ــوری	 ــد	کش ــئوالن	ارش ــاره،	مس ــج	ق ــی	از	پن نمایندگان

واســتانی	در	مریــوان	برگــزار	شــود.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

شــهر یاســوج بــا جمعیــت بیــش از 
ــه از  ــک ده ــس از ی ــر پ ــزار نف 150ه
داشــتن ســینما بی بهــره بــوده و ایــن 
در حالــی اســت کــه بیشــترین جمعیــت 
جــوان را در بیــن شــهرهای کشــور دارد.

ــن	دهه	هــای	۷۰	و	 ــان	دهــه	۵۰	و	۶۰،	متولدی برخــالف	جوان
۸۰	در	یاســوج	هیــچ	تصــوری	از	ســینما	ندارنــد.	زمانــی	کــه	
ــد،	 ــی	می	کردن ــود	را	ط ــی	خ ــی	و	نوجوان ــا	دوره	کودک آن	ه
ــا	ســینمایی	 ــب	شــد	ت ــا	ســینمای	شــهر	یاســوج	تخری تنه
مــدرن	به	جــای	آن	ســاخته	شــود	امــا	هنــوز	خبــری	از	ایــن	

ســینما	نیســت.
ــه	 ــت	در	ده ــام	داش ــا«	ن ــه	»دن ــوج	ک ــهر	یاس ــینمای	ش س
۵۰	متولــد	شــد	و	در	دهه	هــای	۶۰	و	۷۰	در	اوج	توجــه	
بــود	به	طوری	کــه	بــرای	دیــدن	فیلم	هــای	آن	صف	هــای	
تماشــاگران	گاهــی	تــا	خیابان	هــای	اطــراف	ادامــه	می	یافــت.
ــت	 ــف	مدیری ــل	ضع ــه	دلی ــاره	و	ب ــینما	به	یک	ب ــن	س ــا	ای ام
ــر	آمــد	و	ایــن	 ــه	زی و	سیاســت	های	غلــط	ســینمایی	از	اوج	ب
تنهــا	مــکان	تفریحــی	جوانــان	شــهر	یاســوج	کم	کــم	از	رونــق	
ــران	 ــای	آن	اک ــر	پرده	ه ــوت	ب ــالی	تارعنکب ــد	س ــاد	و	چن افت
می	شــد	و	صــدای	جیرجیرک	هــا	در	ســکوت	ســرد	آن	

می	پیچیــد.
ــوج	 ــهرداری	یاس ــال	۸۶	ش ــرداد	روزی	در	س ــرم	م ــر	گ عص
ــل	 ــه	دلی ــت	ب ــم	گرف ــینما	تصمی ــن	س ــی	ای ــوان	متول به	عن
فرســودگی،	ایــن	ســینما	را	بــه	دســت	بیــل	و	کلنگ	بســپارد،	
و	این	گونــه	بــود	کــه	ســاختمان	ســینما	دنــای	یاســوج	

ــه	 ــا	ب ــد	ت ــی	مان ــی	از	آن	باق ــی	خال ــا	زمین ــد	و	تنه آوار	ش
ــن	 ــن	زمی ــت	شــورا	و	شــهرداری،	در	ای ــه	مســئوالن	وق گفت

ــود. ــاخته	ش ــه	س ــج	طبق ــدرن	در	پن ــینمایی	م س
ــس	 ــر	گذشــت	و	شــورایی	از	پ ــی	ســال	دیگ ــا	ســالی	از	پ ام
ــد	و	 ــر	آمدن ــهرداری	دیگ ــس	ش ــهرداری	از	پ ــورایی	و	ش ش

ــد. ــاخته	نش ــینمایی	س ــد	و	س ــا	دادن وعده	ه
شــهر	یاســوج	در	ایــن	یــک	دهــه	ســه	شــهردار	عــوض	کــرد	
و	جوانانــش	رنــگ	ســینما	ندیدنــد	و	تنهــا	یــادگاری	آن	
ســینما	خیابانــی	اســت	کــه	هنــوز	هــم	مــردم	آن	را	ســینما	

می	نامنــد.
ــی	و	 ــی	فرهنگ ــاخت	مجتمع ــده،	س ــده	داده	ش ــن	وع آخری
هنــری	و	تجــاری	در	هفت	طبقــه	در	زمیــن	به	جامانــده	
ــرمایه	گذار	 ــا	جــذب	س ــه	ب ــود	ک ــوج	ب ــای	یاس ــینما	دن از	س
جدید	و	مشــارکت	شــهرداری	یاســوج،	کلنــگ	احــداث	آن	در	
هفتــه	دولــت	ســال	۹۴	بــه	زمیــن	زده	شــد	و	قــرار	بــود	ظرف	
ــه	نظــر	می	رســد	اگرچــه	 ــه	پایــان	برســد	امــا	ب ســه	ســال	ب
ایــن	پــروژه	در	دســت	احــداث	اســت	امــا	جوانــان	یاســوجی	

بــه	ایــن	زودی	هــا	نبایــد	منتظــر	اتمــام	آن	باشــند.

ــه  ــخه هایی ک ــد؛ نس ــل نش ــه عم ــی ک وعده های
ــرد ــه نک افاق

در	ایــن	یــک	دهــه	تنهــا	شــهرداران	و	اعضــای	شــورای	شــهر	
ــفرهای	 ــد.	درس ــینما	دادن ــاخت	س ــده	س ــه	وع ــد	ک نبودن
ــن	 ــینمایی	کشــور	خرم ــی	و	س ــاره	مســئولین	فرهنگ چندب
نســخه	ها	 دفتــر	 دفتــر	 و	 داده	شــد	 وعده	هــا	 خرمــن	

ــرد. ــه	نک ــد	و	افاق ــق	نش ــدام	محق ــا	هیچ	ک ــد	ام پیچیدن
یکــی	از	ایــن	وعده	هــا	ســاخت	۱۰مجتمــع	ســینمایی	

ــید.	 ــم	رس ــه	ه ــاد	تفاهم	نام ــه	انعق ــود	و	کار	ب ــتان	ب در	اس
ــتان	و	 ــده	اس ــر	عه ــا	ب ــن	مجتمع	ه ــاخت	ای ــه	س به	طوری	ک
تجهیــز	و	راه	انــدازی	آنــان	نیــز	بــر	عهــده	معاونــت	ســینمایی	
ــر	 ــا	ب ــر	وعده	ه ــون	دیگ ــم	همچ ــده	ه ــن	وع ــا	ای ــد.	ام باش

ــد. ــن	مان زمی
در	ایــن	چنــد	ســال	گاهــی	به	جــای	درمــان،	مســکن	هایی	
ــت.	از	آن	 ــوده	اس ــو	نب ــون	جوابگ ــا	تاکن ــد	ام ــم	داده	ش ه
جملــه	ســالن	آمفی	تئاتــر	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	
اســالمی	اســتان	اقــدام	بــه	اکــران	برخــی	فیلم	هــای	
مجموعــه	 یــک	 در	 داشــتن	 قــرار	 امــا	 می	کنــد	 روز	
ــینما	 ــرای	س ــالن	ب ــن	س ــودن	ای ــی	نب اداری	و	اختصاص
)به	طوری	کــه	در	آن	از	جلســات	تودیــع	و	معارفــه	تــا	
ــیقی	 ــرت	موس ــا	کنس ــش	ت ــرای	نمای ــا	و	از	اج همایش	ه
ــر	 ــد	در	منظ ــوز	نتوان ــده	هن ــث	ش ــود(	باع ــزار	می	ش برگ
عمــوم	به	عنــوان	یــک	ســالن	بــا	کارکــرد	ســینمایی	

ــود. ــناخته	ش ــه	ای	ش حرف
همچنیــن	بســیج	اســتان	اقــدام	بــه	پخــش	فیلــم	در	یکــی	از	
ــالب	 ــینما	انق ــام	س ــه	ن ــذاری	آن	ب ــود	و	نام	گ ــالن	های	خ س
کــرده	امــا	ایــن	هــم	نتوانســته	خــأل	ســینما	در	شــهر	یاســوج	

را	پــر	کنــد.
بــر	 و	 بزرگ	تــر	 روزبــه	روز	 یاســوج	 شــهر	 بااین	حــال	
ــن	 ــزان	اماک ــن	می ــه	ای ــا	ب ــود	ام ــزوده	می	ش ــش	اف جمعیت
ــر	در	 ــد.	اگ ــرده	و	نمی	کن ــد	نک ــی	آن	رش ــی	و	تفریح فرهنگ
دهــه	۵۰	تنهــا	یــک	ســالن	ســینما	بــرای	جمعیــت	۱۵	هــزار	
نفــری	ایــن	شــهر	کافــی	بــود،	امــروزه	جمعیــت	جــوان	ایــن	
ــه	مکان	هــای	فرهنگی،هنــری	و	تفریحــی	بیشــتری	 شــهر	ب

ــد. ــاز	دارن نی

جوان ترین مرکز استان کشور سینما ندارد؛ نسخه هایی که افاقه نکرد

 پژمان امیدی

http://mehrnews.com


صفحه 40 | شماره 21 | مهر 96 MEHR NEWSAGENCY

فرهنــگ و هنــر ایــران

شهر یاسوج نیاز به اماکن تئاتر و سینما دارد
بــه	گفتــه	محمــود	پاک	نیــت	بازیگــر	ســینما،	تئاتــر	و	
تلویزیــون،	شــهر	یاســوج	نیــاز	بــه	اماکــن	فرهنگــی،	تئاتــر	و	
ــرد. ــاد	ک ــرگرمی	ایج ــه	س ــرای	جامع ــد	ب ــینما	دارد	و	بای س
ــات	 ــارک	و	امکان ــاخت	پ ــد:	س ــت	می	گوی ــود	پاک	نی محم
و	زیرســاخت	ها	کار	مناســب	و	خوبــی	اســت	امــا	اولیــن	

ــت. ــازی	اس ــهر	فرهنگ	س ــعه	ش ــرای	توس ــت	ب حرک
وی	هنــر	را	اشــاعه	دهنــده	فرهنــگ	جامعــه	عنــوان	می	کنــد	
ــد	 ــل	می	کنن ــر	را	کام ــر	همدیگ ــگ	و	هن ــد:		فرهن و	می	گوی
و	توجــه	بــه	فرهنــگ	و	هنــر	در	هــر	جامعــه	ای	موجــب	رشــد	

آن	خواهــد	شــد.
ــینما	 ــداث	س ــر	راه	اح ــه	ب ــی	ک ــن	موانع ــی	از	مهم	تری یک
ــون	بخــش	 ــوده	ایــن	اســت	کــه	طبــق	قان در	ایــن	اســتان	ب
دولتــی	نمی	توانــد	ســینما	داری	کنــد	و	بایــد	بخــش	
ــت	 ــه	عل ــا	ب ــد	ام ــدا	کن ــن	عرصــه	ورود	پی ــه	ای خصوصــی	ب
ــن	کار	 ــه	ای ــی	ب ــن،	بخــش	خصوصــی	تمایل ســودآوری	پایی

نشــان	نمی	دهــد.

ــه ســینما در شــهر یاســوج کامــاً مشــهود  نیــاز ب
ــت اس

نماینــده	مــردم	بویراحمــد	و	دنــا	در	مجلس	شــورای	اســالمی	
ــن	ســال	ها	تالش	هــای	 یکــی	از	کســانی	اســت	کــه	طــی	ای
ــرای	رفــع	مشــکل	نبــود	ســینما	در	شــهر	یاســوج	 ــادی	ب زی
کــرده	و	در	ایــن	راســتا	مذاکراتــی	بــا	متولیــان	کشــوری	ایــن	

امــر	داشــته	اســت.
ــه	ســینما	در	شــهر	 ــاز	ب ــد:	نی ــی	می	گوی ــالم	محمــد	زارع غ
یاســوج	کامــاًل	مشــهود	اســت	امــا	موانــع	اقتصــادی	موجــب	

شــده	تــا	امــکان	ســاخت	آن	فراهــم	نشــود.
وی	بیــان	می	کنــد:	بخــش	خصوصــی	تمایــل	چندانــی	بــرای	
ورود	بــه	ایــن	عرصــه	نشــان	نمی	دهــد	چراکــه	ســینما	بــرای	
آن	هــا	بازدهــی	اقتصــادی	نــدارد.	امــا	تالش	هــا	بــرای	تحقــق	
چنیــن	امــری	متوقــف	نشــده	و	همچنــان	خواهــان	تأســیس	

یــک	ســینما	بــرای	مــردم	شــهر	یاســوج	هســتیم.
ــک	مقطــع	 ــه	در	ی ــل	اینک ــه	دلی ــفانه	ب ــد:	متأس وی	می	گوی
زمانــی	طوالنــی	ســینما	از	ایــن	منطقــه	حــذف	شــد،	فرهنگ	
ــه	همیــن	دلیــل	 ســینما	رفتــن	هــم	تقلیــل	یافتــه	اســت	ب
ــان	فرهنگ	ســاز	 ــن	جری ــا	ای ــردم	ب ــاره	م ــردن	دوب همــراه	ک

ــان	اســت. ــد	زم نیازمن
زارعــی	عنــوان	می	کنــد:	ســینما	و	اماکــن	فرهنگــی	مشــابه	
می	تواننــد	ســالمت	جامعــه	را	تأمیــن	کننــد	و	برایــن	اســاس	
دولــت	حاضــر	اســت	بــه	متقاضیــان	بخــش	خصوصــی	بــرای	

ســاخت	ســینما	تســهیالتی	ارائــه	دهــد	و	از	آن	هــا	حمایــت	
کنــد.

بــه	نظــر	می	رســد	در	نبــود	بخــش	خصوصــی	بــرای	
ــی	 ــینماداری،	برخ ــگ	و	س ــوزه	فرهن ــرمایه	گذاری	در	ح س
نهادهــای	عمومــی	غیردولتــی	همچــون	شــهرداری	و	حــوزه	
ــه	دوش	 ــود	بخــش	خصوصــی	را	ب ــار	نب ــد	ب ــری	می	توانن هن

ــند. بکش

ــترس  ــوج دور از دس ــهر یاس ــینما در ش ــداث س اح
ــت نیس

رئیــس	حــوزه	هنــری	کهگیلویــه	و	بویراحمــد	در	ایــن	
خصــوص	می	گویــد:	ســینما	داری	یــک	کار	تخصصــی	و	
ــر	 ــرو	امکان	پذی ــا	دو	نی ــرو	ی ــک	نی ــا	ی ــت	و	ب ــه	ای	اس حرف
ــا	مســئولیت	های	فرهنگــی	 ــک	دســتگاه	ب ــا	ی نیســت	و	تنه

و	هنــری	می	توانــد	ســینماداری	کنــد.
از	 یک	ســوم	 هم	اکنــون	 می	افزایــد:	 اســالمی	 شــریف	
ــن	 ــری	اســت	و	ای ــار	حــوزه	هن ســینماهای	کشــور	در	اختی
نشــان	دهنده	توانمنــدی	بــاالی	ایــن	نهــاد	در	ســینماداری	و	

ــت. ــعه	سینماهاس توس
ــهر	 ــی	در	ش ــن	فرهنگ ــود	اماک ــی	از	کمب ــراز	نگران ــا	اب وی	ب
یاســوج	و	نبــود	ســینما	در	ایــن	شــهر،	تصریــح	می	کند:	شــهر	
ــی	از	 ــری	یک ــی	و	هن ــرانه	فضــای	فرهنگ ــر	س ــوج	از	نظ یاس

ــت. ــور	اس ــهرهای	کش ــن	ش محروم	تری
ــه	نســبت	رشــد	جمعیــت	و	جمعیــت	 ــد:	ب اســالمی	می	گوی
ــری	 ــن	شــهر	شــاهد	رشــد	اماکــن	فرهنگــی	و	هن جــوان	ای
ــیاری	از	 ــد	بس ــل	رش ــی	از	دالی ــاید	یک ــن	ش ــم	و	ای نبوده	ای

ــد. ــهر	باش ــن	ش ــی	در	ای ــیب	های	اجتماع آس
بــه	ســینما	 نیــاز	شــهر	 وی	همچنیــن	در	خصــوص	
می	گویــد:	وجــود	ســینما	و	دیگــر	اماکــن	فرهنگــی	یکــی	از	
شــاخصه	های	رشــد	و	توســعه	فرهنگــی	هــر	جامعــه	ای	اســت	
ــه	حتــی	از	بســیاری	از	شــهرهای	 ــن	زمین کــه	یاســوج	در	ای

کوچــک	اســتان	های	دیگــر	عقب	مانده	تــر	اســت.
از	 یکــی	 می	گویــد:	 اســتان	 هنــری	 حــوزه	 رئیــس	
برنامه	هــای	مهــم	حــوزه	هنــری	کشــور	توســعه	و	احــداث	
ــتن	 ــه	از	داش ــت	ک ــهرهایی	اس ــینما	در	ش ــالن	های	س س
ســینما	محــروم	هســتند	و	در	صــورت	همــکاری	مســئوالن	
ــوج	 ــهر	یاس ــتان	و	ش ــد	در	اس ــم	می	توان ــن	مه ــتانی	ای اس

ــود. ــی	ش ــز	اجرای نی
اســالمی	می	افزایــد:	موسســه	بهمــن	ســبز	وابســته	بــه	حــوزه	
ــور	 ــینما	در	کش ــت	س ــان	صنع ــن	متولی ــری	از	اصلی	تری هن
اســت	کــه	طــی	ســال	های	اخیــر	اقدامــات	بســیاری	خوبــی	
در	زمینــه	توســعه	ســالن	های	ســینما	در	کشــور	انجــام	داده	
و	در	صــورت	اختصــاص	زمیــن	و	حمایــت	مســئوالن	اســتان،	
شــهر	یاســوج	نیــز	می	توانــد	صاحــب	ســینما	و	یــا	پردیــس	

ســینمایی	شــود.
بنابرایــن	گــزارش،	وجــود	اماکــن	فرهنگــی	و	هنــری	نیــاز	هر	
جامعــه	ای	اســت	تا	شــهروندان	آن	جامعــه	بتواننــد	در	آن	فضا	
ــرورش	اســتعدادها	و	توانمندی	هــای	فرهنگــی	 ــه	رشــد	و	پ ب
ــن	 ــی	از	مهم	تری ــترها	یک ــن	بس ــاد	ای ــد.	ایج ــود	بپردازن خ

وظایــف	مســئوالن	اســتانی	و	شــهری	اســت.
اعضــای	جدیــد	شــورای	شــهر	یاســوج	به	طــور	رســمی	آغــاز	
ــه	شــورای	پنجــم	 ــد	و	حــاال	همــه	چشــم	ها	ب ــه	کار	کرده	ان ب
اســت	کــه	آیــا	می	توانــد	معضــالت	فرهنگــی	شــهری	را	کــه	
به	ســرعت	در	حــال	گســترش	و	رشــد	جمعیــت	اســت،	حــل	
کنــد	و	یــا	اینکــه	انبــوه	مشــکالت	اجتماعــی	و	فرهنگــی	این	

ــار	می	شــوند. شــهر	بازهــم	روی	هــم	تلنب
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کانال هـای  شـمار  گونـه  قـارچ  رشـد 
در  کـردی  زبـان  بـه  ماهـواره ای 
حالـی همچنـان ادامـه دارد کـه اغلـب 
سیاسـت  راسـتای  در  رسـانه ها  ایـن 
گام  غـرب  البـی  برنامه هـای  و 

. نـد ر ا می د بر

طـی	دو	دهـه	اخیـر	و	هم	زمـان	بـا	تحـول	در	حـوزه	رسـانه،	
فعالیت	شـبکه	های	ماهـواره	ای	آن	هم	بـا	زبان	کـردی	وارد	فاز	
جدیـدی	شـده	اسـت	و	هرچند	مـدت	یک	بار	رسـانه	ای	بـا	نام	
و	ادعـای	دفـاع	از	فرهنـگ	کردی	قـدم	به	میـدان	می	گـذارد.
ــه	شــمار	کانال	هــای	ماهــواره	ای	از	یک	ســو	 ــارچ	گون رشــد	ق
ــر	 ــوی	دیگ ــا	از	س ــان	آن	ه ــهل	و	آس ــت	س ــکان	دریاف و	ام
باعــث	شــده	اســت	تــا	طــی	دو	دهــه	اخیــر	فرهنــگ	و	هویــت	
ــزان	 ــای	جــدی	مواجــه	شــود	و	می ــا	چالش	ه ــز	ب ــردی	نی ک
ایــن	تأثیرگــذاری	تــا	جایــی	اســت	کــه	جــای	ناهنجاری	هــا	
و	ارزش	هــا	نیــز	در	برخــی	مــوارد	تغییــر	پیــدا	کــرده	اســت.
راه	اندازی	شـبکه	های	ماهـواره	ای	کردزبان	وابسـته	به	کردهای	
خـارج	از	مرزهـای	جمهـوری	اسـالمی	ایـران	به	سـال	۲۰۰۰	
میـالدی	بـه	بعـد	بازمی	گـردد	و	شـاید	در	ابتـدا	هـدف	اصلی	
از	راه	انـدازی	ایـن	شـبکه	های	ماهـواره	ای	پخـش	برنامه	هـای	
موسـیقی	و	سـرگرمی	بـود	کـه	چنـدی	طـول	نکشـید	کـه	

راهبـرد	اصلـی	آن	هـا	تغییر	پیـدا	کرد.
بعـد	از	راه	انـدازی	چندیـن	شـبکه	ماهـواره	ای	کردزبـان	از	
سـوی	کردهای	شـمال	عـراق،	این	بـار	نوبت	بـه	گروهک	های	
امـکان	 ایـن	 از	 نیـز	 آن	هـا	 تـا	 رسـید	 کـردی	 ضدانقـالب	
بهره	بـرداری	کـرده	و	راه	اندازی	شـبکه	های	متعدد	ماهـواره	ای	

را	در	دسـتور	کار	قـرار	دهنـد.
با	گذشـت	زمان	شـمار	شـبکه	های	کردزبـان	ماهـواره	ای	روند	
فزونـی	بـه	خـود	گرفـت	و	امـروز	بـر	اسـاس	آمارهای	رسـمی	
اعالم	شـده	بیـش	از	۶۰	کانـال	ماهـواره	ای	بـه	زبـان	کـردی	و	
به	صـورت	شـبانه	روزی	از	کشـورهای	مختلـف	جهـان	پخـش	
می	شـوند	و	نکتـه	جالب	تـر	اینکه	ایـن	عطش	همچنـان	ادامه	
دارد	و	وابسـته	بـه	تحـوالت	روز	نیز	شـبکه	های	جدیـد	در	این	

حـوزه	فعالیـت	خـود	را	آغـاز	می	کنند.
طـی	سـال	های	اخیـر	و	بـا	ایجـاد	رقابـت	در	بیـن	شـبکه	های	
ماهـواره	ای	کردزبـان،	ماهیـت	فعالیت	هـای	بسـیاری	از	آن	ها	
نیـز	تغییـر	کـرده	و	درحالی	کـه	در	اساسـنامه	تمامـی	آن	هـا	
خدمـت	به	هویـت	و	فرهنـگ	کـردی	قید	شـده	اسـت،	آن	ها	
در	مسـیر	ترویـج	بی	هویتـی	و	همچنیـن	خدشـه	دار	کـردن	

فرهنـگ،	آئیـن	و	رسـوم	مناطـق	کـردی	گام	برمی	دارنـد.
ــوب،	 ــانه	ای	در	فضــای	مکت ــت	رس ــرای	فعالی ــوز	ب ــذ	مج اخ
ــراق	مســیری	 ــتان	ع ــم	کردس ــی	در	اقلی ــازی	و	تلویزیون مج
ــش	 ــروز	بخ ــل	ام ــن	دلی ــه	همی ــت	و	ب ــاده	اس ــهل	و	س س
اقلیــم	 از	 کردزبــان	 ماهــواره	ای	 کانال	هــای	 از	 زیــادی	
ــن	 ــار	ای ــه	در	کن ــوند	و	البت ــش	می	ش ــراق	پخ ــتان	ع کردس
مهــم	امــروز	کانال	هــای	ماهــواره	ای	وابســته	بــه	ضدانقــالب	از	

ــوند. ــش	می	ش ــه	و	پخ ــی	تغذی ــورهای	اروپای کش
چندی	قبل	رئیس	سـازمان	صداوسـیمای	جمهوری	اسـالمی	
ایـران	در	سـنندج	اعـالم	کـرد:	در	حـال	حاضـر	۲۶۰	کانـال	و	
شـبکه	ماهـواره	ای	فرهنـگ	و	هنـر	جمهـوری	اسـالمی	ایران	
را	نشـانه	رفتـه	و	بـا	فعالیت	هـای	خـود	بـه	مقابلـه	بـا	انقـالب	

اسـالمی	ایـران	ادامـه	می	دهنـد.
علـی	عسـگری	بـا	اشـاره	بـه	پیچیـده	بـودن	کار	رسـانه	ها	
گفـت:	کار	و	اهـداف	دشـمنان،	افـول	رسـانه	ملـی	اسـت	و	در	
ایـن	خصوص	شـبکه	های	ماهـواره	ای	زیـادی	علیـه	فرهنگ	و	
هویت	کشـور	ایجاد	شـده	اما	خوشبختانه	نتوانسـتند	به	ایران	

قهرمـان	لطمـه	ای	بزنند.

ماهیــت اصلــی کانال هــای ماهــواره ای 
ــت ــی اس ــان یک کردزب

دبیـر	سـتاد	امربه	معـروف	و	نهـی	از	منکـر	اسـتان	
کردسـتان	و	در	خصـوص	راهبـرد	و	برنامـه	اصلـی	
کـرد:	 عنـوان	 کردزبـان،	 ماهـواره	ای	 کانال	هـای	
ماهیـت	و	هـدف	اصلـی	تمامـی	ایـن	کانال	هـای	
کردزبـان	ایجاد	واگرایـی	و	دامـن	زدن	به	اختالفات	

قومـی	اسـت.
ــر	 ــه	ه ــه	داد:	درحالی	ک ــرادی	ادام ــود	اهلل	م محم
کانــال	و	شــبکه	ای	بــا	پرچمــی	واحــد	وارد	فضــای	
رســانه	ای	می	شــود	ولــی	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	

ــه	 ــک	نقط ــت	و	در	ی ــی	اس ــا	یک ــه	آن	ه ــی	هم ــرد	اصل راهب
مشــترک	کــه	همــان	ایجــاد	اختــالف	قومــی	و	مذهبی	اســت	

ــوند. ــر	متصــل	می	ش ــه	همدیگ ب
وی	بـا	بیـان	اینکـه	دشـمن	از	بـدو	پیـروزی	انقالب	اسـالمی	
ایـران	توطئه	هـای	مختلفـی	را	در	اسـتان	کردسـتان	اجرایـی	
کرده	اسـت،	عنوان	کـرد:	از	بدو	پیـروزی	انقـالب	و	درحالی	که	
جنگ	هشت	سـاله	آغـاز	نشـده	بـود	گروهک	هـای	ضدانقالب	
تجهیز	شـده	و	بـه	دنبال	ایجـاد	آشـوب	و	ناامنـی	در	منطقه	و	
ایـن	اسـتان	بودنـد	که	بـا	هوشـیاری	خود	مـردم	ایـن	فتنه	ها	

دفع	شـد.
دبیـر	سـتاد	امربه	معـروف	و	نهـی	از	منکـر	اسـتان	کردسـتان	
عنـوان	کـرد:	وقتی	کـه	از	طریق	جنـگ	نظامی	نتوانسـتند	در	
اسـتان	کردسـتان	فعالیتـی	را	انجـام	دهنـد،	راهبـرد	خـود	را	
تغییـر	داده	و	ایـن	بار	در	فضـای	فرهنگی	و	رسـانه	ای	به	دنبال	
فتنـه	و	توطئـه	هسـتند	و	بـه	همیـن	دلیـل	سـرمایه	گذاری	
گسـترده	ای	روی	شـبکه	های	تلویزیونـی	و	ماهـواره	ای	صورت	

داده	انـد.
وی	افـزود:	درواقع	تمامی	این	شـبکه	های	ماهـواره	ای	درحالی		
خـود	را	مدافـع	فرهنـگ	و	هویـت	کـردی	معرفـی	می	کننـد،	
کـه	بـر	اسـاس	سیاسـت	غربی	هـا	کامـاًل	در	جهت	عکـس	آن	
گام	برمی	دارنـد	و	نه	تنهـا	خدمتـی	بـه	فرهنـگ	و	هنـر	مـردم	
کردسـتان	نمی	کننـد	بلکـه	بـا	ترویـج	فرهنـگ	غربی	بـه	آن	
خیانـت	نیـز	می	کننـد	کـه	البتـه	بایـد	توجه	داشـت	کـه	این	
عین	سیاسـت	رژیم	غاصب	صهیونیسـتی	و	آمریـکا	در	منطقه	

ست. ا

اصلـی  راهبـرد  کـردی  هویـت  و  فرهنـگ  تغییـر 
اسـت ماهـواره ای  شـبکه های 

هرچنـد	کـه	بر	اسـاس	گفته	دبیـر	سـتاد	امربه	معـروف	و	نهی	
از	منکـر	اسـتان	کردسـتان	راهبـرد	تمامـی	ایـن	شـبکه	های	
ماهـواره	ای	و	تلویزیونـی	یکـی	اسـت	و	همـه	در	جهـت	ایجاد	
واگرایـی	در	بیـن	کردها	به	ویـژه	مناطق	کردنشـین	جمهوری	
اسـالمی	ایـران	گام	برمی	دارنـد	که	یک	کارشـناس	رسـانه	نیز	
معتقـد	اسـت	که	تمامـی	ایـن	شـبکه	های	ماهـواره	ای	و	حتی	
فعالیت	هـای	رسـانه	ای	در	فضـای	مجـازی	کامـاًل	همسـو	بـا	
سیاسـت	های	غـرب	بـوده	و	آن	هـا	بـا	اسـتفاده	از	شـیوه	های	
مختلف	رسـانه	ای	بـه	دنبال	حاکم	کـردن	سیاسـت	های	خود	

در	منطقه	هسـتند.
تاریخـی	 رونـد	 اگـر	 داشـت:	 اظهـار	 بیگـی	 علـی	 اسـعد	
شـکل	گیری	شـبکه	های	ماهـواره	ای	کردزبـان	را	نـگاه	و	سـیر	
تکاملـی	آن	هـا	را	بررسـی	کنیـم	تمامـی	ایـن	فعالیت	هـای	
رسـانه	ای	در	یک	سـو	حرکت	کرده	و	هم	زمان	بـا	آن	فرهنگ	و	

هنـر	کـردی	را	نشـانه	رفته	انـد.
وی	ادامــه	داد:	درحالی	کــه	هــر	شــبکه	ای	بــا	پرچــم	
ــی	وارد	فضــای	 ــا	جریان ــزب	و	ی ــروه،	ح ــک	گ ــه	ی وابســته	ب

ــا	 ــه	آن	ه ــاز	هم ــع	موردنی ــی	در	مواق ــود	ول ــانه	ای	می	ش رس
در	یــک	مســیر	قرارگرفتــه	و	یــک	هــدف	مشــخص	را	دنبــال	
ــه	 ــه	هم ــت	ک ــل	مشــخص	اس ــن	دلی ــه	همی ــد	و	ب می	کنن
ــوم	و	 ــت،	رس ــا،	هوی ــه	ارزش	ه ــه	ب ــز	حمل ــی	ج ــا	هدف آن	ه

ــد. ــردی	را	ندارن ــق	ک ــن	مناط آئی
این	کارشـناس	حوزه	رسـانه	عنوان	کـرد:	وقتی	که	در	خصوص	
چگونگـی	اداره	ایـن	کانال	هـای	ماهـواره	ای	تحقیـق	کنیـد	
مشـخص	می	شـود	کـه	هزینه	هـای	سرسـام	آور	اداره	کـردن	
بسـیاری	از	آن	هـا	نـه	از	سـوی	احـزاب	کوچـک	و	بـدون	بنیه	
مالـی،	بلکه	از	سـوی	البی	هـای	غربـی	و	صهیونیسـتی	تأمین	
می	شـود	و	بـه	همیـن	دلیـل	در	مواقـع	موردنیاز	تمامـی	آن	ها	
در	یـک	مسـیر	قرارگرفتـه	و	یـک	هـدف	را	دنبـال	می	کنند.

وی	ضمـن	اشـاره	به	یـک	مورد	مشـخص	در	خصـوص	راهبرد	
رسـانه	ها	و	کانال	هـای	ماهـواره	ای	کردزبـان،	بیـان	کـرد:	در	
مـورد	مشـخصی	کـه	می	تـوان	مثـال	زد	موضـوع	برگـزاری	
همه	پرسـی	اقلیـم	کردسـتان	عـراق	اسـت	کـه	در	ایـن	مـورد	
مشـخص	تمامـی	ایـن	کانال	هـا	در	یـک	مسـیر	قـرار	گرفته	و	
همـه	آن	ها	با	تغییـر	تمامـی	رویکردهای	قبلی	خود	همسـو	با	
رسـانه	های	وابسـته	به	رژیم	غاصب	صهیونیسـتی	در	راسـتای	

عملیاتـی	کـردن	این	مهـم	قـرار	گرفتند.

دامـن زدن بـه اختافات قومـی و مذهبـی در اولویت 
کانال هـای ماهواره ای اسـت

وی	یکـی	دیگـر	از	اهـداف	پشـت	پـرده	کانال	های	ماهـواره	ای	
کردزبـان	را	ایجـاد	واگرایـی،	دامـن	زدن	به	اختالفـات	قومی	و	
مذهبـی	به	ویـژه	در	داخل	ایـران	و	ترویـج	بی	بندوبـاری	به	نام	
دفـاع	از	فرهنـگ	مردم	کرد	عنـوان	کرد	و	افزود:	در	این	مسـیر	
نیـز	آن	هـا	بـا	تهیـه	و	تولیـد	برنامه	هـای	مختلف	ایـن	هدف	و	

سیاسـت	را	به	صـورت	کلـی	دنبـال	می	کنند.
علـی	بیگـی	وارونـه	جلـوه	دادن	واقعیت	هـا،	بـازی	بـا	آمـار	و	
حتی	آمار	سـازی	در	خصوص	وضعیت	مناطق	کردنشـین	را	از	
دیگر	مسـائل	مهم	فعالیـت	کانال	هـای	ماهواره	ای	عنـوان	کرد	
و	گفـت:	متأسـفانه	به	ویـژه	طی	یک	دهـه	اخیـر	فعالیت	هایی	
نیـز	در	ایـن	زمینـه	صـورت	گرفتـه	اسـت	کـه	البته	بـه	دلیل	
هوشـیاری	مـردم	و	آگاهـی	آن	هـا،	این	گونـه	اقدامـات	چندان	

موردتوجه	قـرار	نگرفته	اسـت.
بـدون	شـک	بـا	گسـترش	تکنولـوژی	و	ورود	شـیوه	های	نوین	
ارتباطـی،	فعالیت	هـای	رسـانه	ای	طـی	سـال	های	آینـده	بـا	
تغییـر	و	تحـوالت	زیادی	مواجه	خواهد	شـد	و	بـه	همین	دلیل	
الزم	اسـت	که	برای	سراسـر	کشـور	به	ویژه	مناطق	کردنشـین	

برنامه	ریـزی	بهتـری	در	دسـتور	کار	قـرار	گیرد.
توجـه	ویـژه	بـه	مسـائل	فرهنگـی	و	هنـری	در	ایـن	مناطق	از	
یک	سـو	و	تهیـه	و	تأمیـن	برنامه	هـای	متعـدد	متناسـب	بـا	
نیازهـای	مـردم	ایـن	خطه	از	کشـورمان	از	سـوی	شـبکه	های	
مختلف	اسـتانی	و	سراسـری	یکـی	از	نیازهـای	الزم	و	ضروری	
اسـت	که	بایـد	به	عنوان	یک	اولویت	در	دسـتور	کار	قـرار	گیرد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

حمله به فرهنگ و هویت ُکردی/ آنتن هایی که از دِل غرب تغذیه می شوند
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صنایــع  رشــته   300 از  رشــته   70
دســتی در قــم فعــال اســت و ایــن 
می طلبــد کــه بــازار خوبــی را بــرای 
فــروش ایــن محصــوالت در اســتان 

دایــر و بــه زائــران عرضــه شــود.

طــی	ســال	های	اخیــر	هــر	چقــدر	بــه	فکــر	گســترش	
و	توســعه	مشــاغل	و	فعالیت	هــای	صنایــع	دســتی	در	
ــازار	عرضــه	 ــه	ب ــر	ب ــا	کمت ــم،	ام ــف	بوده	ای رشــته	های	مختل
ــاکان	در	 ــن	ضعــف	کم ــم	و	ای ــن	محصــوالت	فکــر	کرده	ای ای

ــود	دارد. ــور	وج ــهرهای	کش ــایر	ش ــا	س ــم	و	ی ــتان	ق اس
ــع	 ــه	صنای ــی	عرض ــای	دائم ــگاه	ها	و	بازارچه	ه ــاد	نمایش ایج
دســتی	و	یــا	مراکــز	فــروش	ثابــت،	یکــی	از	انتظاراتــی	اســت	
ــع	دســتی	از	مســئوالن	 کــه	فعــاالن	و	تولیدکننــدگان	صنای
امــر	انتظــار	دارنــد	چــرا	کــه	بخــش	عمــده	ای	از	محصــوالت	
صنایــع	دســتی	از	ســوی	کارگاه	هــای	کوچــک	و	یــا	خانگــی	
ــاک	 ــد	و	خ ــا	می	مان ــان	کارگاه	ه ــود	و	در	هم ــد	می	ش تولی
می	خــورد	زیــرا	آنــان	توانایــی	برنامه	ریــزی	بــرای	ارائــه	
محصــوالت	خــود	بــه	بــازار	هــدف	ندارنــد	و	امکانــات	اجــازه	

ــد. ــان	را	نمی	ده ــه	آن ــدام	ب ــن	اق ای
بنــا	به	گفتــه	حســین	بحرینــی،	معــاون	صنایــع	دســتی	اداره	
ــم	 ــگری	ق ــتی	و	گردش ــع	دس ــی،	صنای ــراث	فرهنگ کل	می
هــم	اکنــون	بیــش	از	دو	هــزار	نفــر	در	اســتان	قــم	در	عرصــه	
ــدی	 ــای	تولی ــتند	و	در	کارگاه	ه ــال	هس ــتی	فع ــع	دس صنای
فعالیــت	می	کننــد	کــه	ایــن	آمــار	ضــرورت	توجــه	بــه	بــازار	

ــد. ــدان	می	کن ــان	را	دو	چن ــوالت	آن محص
ــت	 ــا	حمای ــد	ب ــی	می	توان ــش	خصوص ــتا	بخ ــن	راس 	در	ای
ــراث	 ــه	اداره	کل	می ــط	از	جمل ــای	مرتب ــتگاه	ها	و	نهاده دس
فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	بــا	راه	انــدازی	
فروشــگاه	ها	و	مراکــز	عرضــه،	نقــش	آفرینــی	داشــته	و	حلقــه	

ــد. ــازار	باش ــدگان	و	ب ــن	تولیدکنن ــطی	بی واس

ــع  ــا صنای ــط ب ــغلی مرتب ــته ش ــش از ۳۰۰ رش بی
دســتی در کشــور وجــود دارد

ــگری	 ــتی	و	گردش ــع	دس ــراث	فرهنگی،	صنای ــرکل	می مدی
اســتان	قــم	در	ایــن	رابطــه	،	اظهــار	داشــت:	کشــورها	بــرای	
شناســاندن	خــود	بایــد	جاذبه	هــای	مختلــف	فرهنگــی،	
طبیعــی،	تاریخــی	و	هنــری	خــود	را	بــه	دیگــران	ارائــه	کننــد	
ــادی	دارد	 ــری	اهمیــت	زی ــن	جاذبه	هــای	هن ــن	بی ــه	در	ای ک
کــه	مهمتریــن	آن	صنایــع	و	هنرهــای	دســتی	می	باشــد	کــه	

ــوده	اســت. ــراد	و	گردشــگران	ب ــورد	توجــه	اف ــواره	م هم
عیســی	رضایــی	بــا	بیــان	اینکــه	صنایــع	دســتی	یــک	هنــر	
ــوری	 ــه	وارد	کش ــی	ک ــت	زمان ــک	توریس ــزود:	ی ــت،	اف اس
می	شــود	بــرای	آنکــه	ذهنیت	و	شــناخت	خــود	را	از	آن	کشــور	
تکمیــل	کنــد،	بــه	ســراغ	هنرهــای	آن	کشــور	بــه	خصــوص	
هنرهــای	دســتی	مــی	رود	تــا	بــا	تهیــه	آن	بــه	عنوان	ســوغات	

ــه	همــراه	خــود	ببــرد. و	یــادگاری	ب
وی	ابــراز	داشــت:	در	ایــران	ظرفیت	هــای	بســیار	خوبــی	
ــم	کــه	بیــش	از	۳۰۰	 ــع	دســتی	داری در	عرصــه	تولیــد	صنای
رشــته	شــغلی	مرتبــط	بــا	صنایــع	دســتی	در	کشــور	وجــود	
ــم	نیــز	۷۰	رشــته	از	ایــن	۳۰۰	رشــته	 دارد	کــه	در	اســتان	ق

ــال	اســت. ــع	دســتی	فع صنای
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
اســتان	قــم	تأکیــد	کــرد:	برخــی	از	صنایــع	دســتی	در	قــم	از	
جملــه	منبــت	کاری،	انگشــتر	ســازی	و	معقــرکاری	در	کشــور	
نیــز	ســرآمد	اســت	و	هنرمنــدان	بســیاری	در	ایــن	زمینه	هــا	

مشــغول	بــه	فعالیــت	هســتند.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	عرصــه	تولیــد	صنایــع	دســتی،	
ــع	 ــوزه	صنای ــی	ح ــکل	اصل ــزود:	مش ــم،	اف ــکلی	نداری مش
ــدازی	 ــه	راه	ان ــت	ک ــوالت	اس ــه	محص ــازار	عرض ــتی،	ب دس
مراکــز	و	فروشــگاه	هایی	کــه	انــواع	صنایــع	دســتی	را	در	
معــرض	دیــد	عالقمنــدان	قــرار	دهنــد	در	رونــق	ایــن	صنایــع	

ــد. ــته	باش ــری	داش ــش	مؤث ــد	نق می	توان
وی	تصریــح	کــرد:	راه	انــدازی	مرکــز	و	فروشــگاه	عرصــه	
ــد	 ــز	می	توان ــتغال	نی ــد	و	اش ــق	تولی ــتی	در	رون ــع	دس صنای
ــز	 ــه	مراک ــه	این	گون ــرا	ک ــد	چ ــته	باش ــزایی	داش ــهم	بس س
ــدگان	 ــد	کنن ــردم	و	تولی ــن	م ــل	بی ــه	وص ــت	حلق در	حقیق
ــش	درخواســت	ها	و	 ــرای	افزای ــبی	ب ــه	مناس هســتند	و	زمین

ــد. ــد	ش ــدات	خواه ــش	تولی ــال	آن	افزای ــه	دنب ب
	

صنایــع دســتی بخشــی از میــراث فرهنگــی 
گذشــتگان اســت

سرپرســت	معاونــت	صنایــع	دســتی	اداره	کل	میــراث	
فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	قــم،	اظهــار	
داشــت:	صنایــع	دســتی	بخشــی	از	میــراث	فرهنگــی	اســت	
ــا	 ــه	م ــل	ب ــه	نس ــل	ب ــیار	دور	نس ــته	های	بس ــه	از	گذش ک

ــت. ــیده	اس رس

حســن	بحرینــی	بــا	بیــان	اینکــه	در	عرصــه	صنایــع	دســتی	
ــوزش	 ــت:	بخــش	آم ــان	داش ــم،	بی ــی	داری ــوزه	اصل ــه	ح س
ــگاه	های	 ــتا	آموزش ــن	راس ــه	در	ای ــت	ک ــمت	اس ــن	قس اولی
بســیاری	در	ایــن	زمینــه	فعالیــت	دارنــد	و	عالقمنــدان	بــرای	

ــد. ــه	می	کنن ــز	مراجع ــن	مراک ــه	ای ــری	ب فراگی
وی	ادامــه	داد:	بخــش	تولیــد	بعــد	از	مرحلــه	آمــوزش	اســت	
کــه	کارآمــوزان	پــس	از	دریافــت	آموزش	هــای	الزم	و	
بهره	گیــری	از	تجربیــات	اســاتید	و	پیشکســوتان	پــا	در	عرصه	

تولیــد	می	گذارنــد.
سرپرســت	معاونــت	صنایــع	دســتی	اداره	کل	میــراث	
ــرد:	 ــه	ک ــم	اضاف ــع	دســتی	و	گردشــگری	ق ــی،	صنای فرهنگ
ــتی	 ــع	دس ــوزه	صنای ــوم	ح ــش	س ــوالت	بخ ــه	محص عرض
ــی	رود	چــرا	 ــه	شــمار	م ــز	ب ــن	بخــش	نی ــه	مهم	تری اســت	ک
ــد	 ــوزش	و	تولی کــه	تمامــی	زحمــات	گذشــته	در	عرصــه	آم
ــه	همیــن	دلیــل	دارای	 ــت	و	پشــتیبانی	می	کنــد	و	ب را	حمای

ــت. ــزایی	اس ــت	بس اهمی
ــم	شــاهراه	۱۷	اســتان	 ــه	اینکــه	ق ــا	توجــه	ب در	هــر	حــال	ب
ــهر	 ــن	ش ــر	از	ای ــون	زائ ــدود	۲۰	میلی ــاله	ح ــر	س ــت	و	ه اس
ــع	 ــور	و	مــرور	می	کننــد	فعــال	شــدن	بازارچه	هــای	صنای عب
دســتی	و	عرضــه	تولیــدات	هنرمنــدان	می	توانــد	درآمدزایــی	

خوبــی	بــه	همــراه	داشــته	باشــد.

صنایع دستی قم چشم انتظار بازار/ محصوالتی که در کارگاه خاک می خورد
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عشــق و دیگــر هیــچ، شــاید کوچکترین 
واژه ای باشــد کــه مــی تــوان بــرای 
فعــاالن بــی ادعــای عرصــه تئاتــر اســتان 
زنجــان عنــوان کــرد، واژه ای هــر چنــد 
کوچــک و کلیشــه ای ولــی درخــود، 

ــت. ــای داده اس ــرف را ج ــی ح دنیای

	هنــوز	عرصــه	تئاتــر	زنجــان	نــام	هــای	بزرگــی	را	بــه	یــدک	
مــی	کشــد	و	بــرای	ترســیم	آینــده	ای	بهتــر	بــا	تمــام	وجــود	
مــی	جنگــد	و	امــروز	بــه	اعتبــار		بزرگانــش	اســت	کــه	تئاتــر	
زنجــان	بــا	همــه	مشــکالت	و	چالــش	هایــش	بــرای	بقــا	امیــد	

بــه	تجربــه	پیشکســوتان	و	پشــتکار	جوانانــش	دارد.
هنــوز	روزهــای	اوج	و	اقتــدار	تئاتــر	زنجــان	در	دهــه	هــای	۶۰	
و	۷۰	بــه	عنــوان	یــک	خاطــره	نــه	چنــدان	دور	زبانــزد	فعاالن	
ــین	 ــون	حس ــی	همچم ــه	بزرگان ــی	ک ــت،	روزهای ــر	اس هن
عباســی،	مشــهود	ابراهیــم	خانــی	و	صفرعلــی	کریمــی،	علــی	
اکبــر	اوصانلــو	و	بســیاری	از	بــزرگان	رقــم	زده	انــد	و	روزهایــی	
کــه	تئاتــری	هــای	زنجــان	بــه	امیــد	بازیابــی	آن	روزهــا	تالش	
ــا	هنرشــان	در	 ــد	ت مــی	کننــد	و	خــاک	صحنــه	مــی	خوردن

ــار		روزگار	خــاک	فراموشــی	نخــورد. غب
پیشکســوت	تئاتــر	اســتان	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	در	زمینــه	
هنــر	تئاتــر	در	اســتان	زنجــان	مشــکالت	ســخت	افزاری	
و	نرم	افــزاری	داریــم،	گفــت:	در	بحــث	ســخت	افزاری	مــا	
ــن	 ــه	ای ــان	ک ــهر	زنج ــود	ش ــطح	خ ــم	در	س ــالنی	را	داری س
وضعیــت	زیبنــده	بچه	هــای	نمایــش	نیســت.	بــا	یــک	ســالن	
نمایــش	و	ایــن	همــه	متقاضــی	واقعــا	نمی	شــود	نیــاز	هــا	را	
پوشــش	داد	و	می	طلبــد	مســئوالن	کمــک	و	یــاری	کننــد	تــا	
ــا	ســالن	های	 ــف	دیگــری	ســاخته	شــود	ی ســالن	های	مختل
دیگــری	کــه	در	اختیــار	ســایر	ارگان	هــا	اســت	در	آن	هــا	اجــرا	

شــود.
ــد	ســالن	 ــر	چن ــان	اینکــه	ه ــا	بی ــی	ب ــم	خان مشــهود	ابراهی
تئاتــر	فرهنگســرای	بــرای	اجــرای	نمایــش	هــای	صحنــه	ای	
مطــرح	اســت	وی	شــهروندان	از	اجــرای	نمایــش	هــا	در	ایــن	
محــل	مطلــع	نمــی	شــوند،	گفــت:	مــردم	نمی	داننــد	کــه	در	
ایــن	ســالن	اجــرا	اســت	یــا	نــه.	بــه	لحــاظ	برنامه	ریــزی	بایــد	

ــن	کار	شــود. روی	ای

وی	ادامــه	داد:	در	کنــار	ایــن	ســالن	در	حــال	پیگیری	ســاخت	
یــک	پالتــو	هســتیم	کــه	کمک	حــال	بچه	هــا	خواهــد	بــود	و	

امیدواریــم	هــر	روز	شــاهد	اجــرای	نمایش	باشــیم.
ابراهیــم	خانــی	بــا	بیــان	اینکــه	خــود	نمایــش	تــا	زمانــی	کــه	
مخاطــب	نداشــته	باشــد	لنــگ	اســت،	گفــت:	هنــر	تئاتــر	هنر	
ــا	االن	 کاملــی	اســت	و	از	اول	تشــکیل	گروه	هــای	نمایشــی	ت
آن	مقاومــت	و	قداســت	خــود	را	نگــه	داشــته	اســت	و	حتــی	
ســینما	هــم	بــا	آن	ابــزار	و	صنعــت	نتوانســته	اســت	رضایــت	
ــر	از	ســینما	 ــر	االن	جلوت صــد	درصــدری	ایجــاد	کنــد	و	تئات

ــد. ــت	می	کن حرک

لزوم ورود بخش خصوصی برای ساخت پاتو
ــدان	 ــه	عالقه	من ــوت	از	هم ــا	دع ــر	ب ــوت	تئات ــن	پیشکس ای
بــرای	کمــک	بــه	توســعه	تئاتــر	و	ســاخت	پالتوهــای	
ــه	آنهــا	کمــک	 ــز	پالتوهــا	ب ــا	در	تجهی خصوصــی،	گفــت:	م
خواهیــم	کــرد	و	در	حــال	حاضــر	وزارتخانــه	دســت	یــاری	بــه	
ســمت	کســانی	کــه	می	تواننــد	پالتــو	بســازند	دراز	مــی	کنــد	
و	مــا	هــم	تجهیــز	می	کنیــم.	مــا	انتظــار	داریــم	کــه	بخــش	
ــک	 ــر	کم ــای	تئات ــه	بچه	ه ــد	و	ب ــدا	کن ــی	ورود	پی خصوص

ــد. کن
ابراهیــم	خانــی	بــا	بیــان	اینکــه	بایــد	توجــه	ویــژه	بــه	بحــث	
مخاطلــب	شناســی	در	حــوزه	تئاتــر	صــورت	بگیریــد،	
گفــت:	در	بحــث	مخاطــب	شناســی	مشــکلی	در	بیــن	خــود	
هنرمنــدان	و	نویســندگان	تئاتــر	داریــم	کــه	ایــن	مشــکل	از	
ابتــدا	بــوده	و	در	زمینــه	مخاطلــب	شناســی	نتوانســتیم	خوب	

ــم. عمــل	کنی
وی	ادامــه	داد:	متاســفانه	یــک	مقــدار	مخاطــب	خــود	را	
ــم	 ــد	می	کنی ــی	تولی ــم	کارهای ــد	می	آیی ــیم	بع نمی	شناس
ــع	 ــال	رف ــه	دنب ــد	ب ــود.	بای ــه	می	ش ــت	مواج ــا	شکس ــه	ب ک
ــه	 ــتند	و	ب ــی	نیس ــا	بوم ــای	م ــیم.	متن	ه ــا	باش ــن	ایراده ای

مشــکالت	روز	جامعــه	نمی	پردازنــد.
ــه	نمایشــی	کــه	ســنت	ها	را	 ــردم	ب ــزود:	م ــی	اف ابراهیــم	خان
بــه	تصویــر	بکشــد	و	یــا	مســائل	روزاجتماعــی	را	مطــرح	کنــد	

ــد. ــد	همــه	آن	را	می	بیین ــه	دارن عالق
ــا	بیــان	اینکــه	احســاس	می	شــود	هنرمنــدان	از	بحــث	 وی	ب
ــد	از	 ــد	بای ــت:		هنرمن ــتند،	گف ــی	دور	هس ــب	شناس مخاط
ســایر	اقشــار	جامعــه	یــک	قــدم	جلوتــر	باشــد	در	غیــر	ایــن	

ــد	در	فضــای	 ــدان	نبای ــی	رخ	نمی	دهــد.	هنرمن صــورت	اتفاق
ــرای	 ــط	ب ــه	فق ــه	ای	ک ــه	گون ــند	ب ــان	بنویس ــته	خودش بس
ــف	 ــد	در	مســائل	مختل ــرد	داشــته	باشــد.	بای خودشــان	کارب
ورود	پیــدا	کننــد	چــون	مــا	ســالیق	مختلفــی	در	تماشــاگران	
داریــم	کــه	هــر	کــس	دوســت	دارد	ژانــر	مختلفــی	را	دنبــال	

ــد. کن
وی	ادامــه	داد:	بحــث	بلیت	فروشــی	را	در	تئاتــر	جــدی	
نمی	گیریــم.	نمایــش	کچــل	اوغــالن	کــه	۱۵	روز	اجــرا	شــد	
ــد	 ــان	می	ده ــن	نش ــد	و	ای ــت	نیام ــد	بلی ــرای	خری ــی	ب کس
ــرای	تئاتــر	نیســت.	 کــه	هنــوز	در	ســبد	خانواده	هــا	جایــی	ب
ــه	 ــا	اینک ــد	و	ی ــکل	دارن ــا	مش ــه	ای	م ــای	صحن ــا	کاره ی

ــم. ــه	نداری ــن	زمین ــی	در	ای ــزی	خوب برنامه	ری

بایــد کارهایــی تولیــد کنیــم کــه بــا ســایق مــردم 
جــور باشــد

ــد	کارهایــی	تولیــد	 ــر	اینکــه	بای ــا	تاکیــد	ب ــی	ب ابراهیــم	خان
کنیــم	کــه	بــا	ســالیق	مــردم	جــور	باشــد،	گفــت:	بحــث	بلیط	
فروشــی	تئاتــر	بایــد	جــدی	گرفتــه	شــود	چــون	تنهــا	منبــع	
درآمــدی	تئاتــری	هــا	از	محــل	بلیــط	اســت	و	بایــد	نســبت	به	

ایــن	امــر	توجــه	ویــژه	صــورت	بگیــرد.
ایــن	پیشکســوت	تئاتــر	اســتان	زنجــان	در	ادامــه	بــه	وضعیت	
تئاتــر	خیابانــی	در	زنجــان	گفــت:	بحث	تئاتــر	خیابانــی	رفتن	
هنرمنــدان	در	بیــن	مــردم	اســت	و	بــه	نوعــی	تئاتــر	خیابانــی	
ــه	ســمت	 ــه	جــای	اینکــه	مــردم	ب ارزش	خاصــی	دارد	کــه	ب
ــد	 ــردم	می	رون ــمت	م ــه	س ــا	ب ــود	تئاتری	ه ــد	خ ــر	برون تئات
ــال	 ــردم	انتق ــه	م ــائل	را	ب ــم	مس ــایل	ک ــات	و	وس ــا	امکان و	ب

می	دهنــد.
ــی	 ــر	خیابان ــه	تئات ــه	در	زمین ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــم	خان ابراهی
چالــش	هــای	خاصــی	وجــود	دارد،	گفــت:	کارهــای	نمایشــی	
ــه	 ــد	و	ب ــی	می	آی ــده	و	ارگان ــی	ش ــدودا	سفارش ــی	ح خیابان
تعــدادی	از	گروه	هــا	ســفارش	می	دهــد	ولــی	ایــن	اتفــاق	اگــر	
بــه	ایــن	شــکل	بیافتــد	بــاز	هــم	مــا	مشــکل	مالــی	را	داریــم.	
برگــزاری	تئاترهــای	خیابانــی	کمــک	کــرده	مــردم	بــا	تئاتــر	

آشــتی	بکننــد.
یــک	پیشکســوت	دیگــر	تئاتــر	زنجــان	در	خصــوص	وضعیــت	
تئاتــر	زنجــان	گفــت:	آنچــه	کــه	در	رابطــه	بــا	وضعیــت	تئاتــر	
ــر	 ــال	حاض ــه	در	ح ــت	ک ــن	اس ــت	ای ــود	گف ــان	می	ش زنج
تحولــی	در	انجمــن	نمایــش	صــورت	گرفتــه	و	گروهــی	
ــد	 ــوب	کار	می	کنن ــتند	و	خ ــس	هس ــازه	نف ــد	ت ــه	آمده	ان ک

ــند. ــته	باش ــد	داش ــم	می	توانن ــی	ه ــم	انداز	خوب چش
ــکل	 ــار	مش ــی	دچ ــطح	کل ــر	در	س ــزود:	تئات ــری	اف داود	خی
اســت	و	کســی	مقصــر	نیســت	چــون	از	قبــل	بــا	اینکــه	کــم	
بــوده	امــا	وجــود	داشــته	اســت.	جشــنواره	ها	تقریبــا	منحصــر	
ــر	کــس	 ــه	قشــر	خاصــی	می	شــود	کــه	خــود	اعضــای	تئات ب
ــد	و	همــان	 ــرون	کســی	نمی	آی ــد	و	از	بی دیگــری	را	نمی	بینی
گروه	هایــی	کــه	خودشــان	اجــرا	دارنــد	می	آینــد	و	کار	ســایر	

گروه	هــا	را	نــگاه	می	کننــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ارتبــاط	خوبــی	بیــن	مــردم	و	تئاتــر	وجود	
نــدارد،	ادامــه	داد:	پــی	بــردن	بــه	دالیــل	ایــن	امــر		نیــاز	بــه	
آنالیــز	و	موشــکافی	بیشــتری	دارد	کــه	چــرا	مــردم	اســتقبال	
نمی	کننــد.	بایــد	دیــد	کــه	نمایش	هــا	آیــا	مردم	پســند	
نیســتند	یــا	اصــال	مــردم	در	ســبد	زندگــی	خــود	جایگاهــی	

بــرای	تئاتــر	ندارنــد.
خیــری	بــا	بیــان	اینکــه	تئاتــر	یــک	مقولــه	روشــنفکری	بوده	
ــی	از	 ــن	یک ــت	و	ای ــع	اس ــردم	قط ــا	م ــوز	ب ــاط	آن	هن و	ارتب
اساســی	ترین	چالشهاســت	کــه	بــرای	تئاتــر	می	توانــد	وجــود	
داشــته	باشــد،	گفــت:	نمایش	هــا	را	واقعــا	بچه	هــا	کار	کردنــد	

عشق و دیگر هیچ/ تئاتری های زنجان به امید رستگاری هستند

رحیم مقدمی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


صفحه 44 | شماره 21 | مهر 96 MEHR NEWSAGENCY

ــد	و	 ــرا	می	گذارن ــال	دو	روز	اج ــی	عم ــیدند	ول ــت	کش و	زحم
ناچــارا	ملــزم	هســتند	کــه	اجــرای	عمومــی	هــم	بگذارنــد	امــا	
ــن	 ــه	ای ــی	مواجــه	می	شــوند	ک ــا	ســالن	های	خال ــم	ب ــاز	ه ب
مشــکل	یــک	معضــل	کشــوری	اســت	کــه	بایــد	یــک	مقــدار	
آنالیــز	کنیــم	کــه	ارتبــاط	مــردم	چــرا	بــا	تئاتــر	قطــع	شــده	

اســت.
ــا	بیــان	اینکــه	وضعیــت	تئاتــر	زنجــان	 محمدولــی	فروتــن	ب
ــر	از	ایــن	حرف	هــا	کــه	بتــوان	آن	را	بیــان	کــرد،	 ــی	بدت خیل
گفــت:	متاســفانه	تئاتــر	پــر	از	مشــکالت	اســت	بــه	ویــژه	در	
ــودن	 ــا	نب ــی	م ــکالت	اصل ــی	از	مش ــان.	یک ــتان	زنج شهرس
ــک	 ــتان	ی ــا	در	کل	شهرس ــی	م ــت.	یعن ــو	اس ــالن	و	پالت س

ــم. ــر	نداری ــرای	تئات ســالن	اختصاصــی	ب
ــان	 ــی	در	زنج ــوی	اختصاص ــک	پالت ــه	ی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــه	 ــد	ک ــنواره	را	می	بینی ــت	جش ــت:	االن	وضعی ــم،	گف نداری
ــد.	فقــط	و	 ــری	و	ســالن	انتظــار	اجــرا	می	کنن ــا	در	گال بچه	ه
ــی	 ــه	خاطــر	اینکــه	باالخــره	چــون	کارشــون	پالتوی فقــط	ب
ــتاندارد	 ــد	اس ــد	درص ــا	ص ــن	پالتوه ــد	و	ای ــرا	می	کنن اج
ــدی	 ــت	ب ــد	و	در	وضعی ــن	می	آی ــت	کار	پایی ــت	و	کیفی نیس

ــم. ــرار	داری ق

ــرای  ــی ب ــد جای ــه می خواه ــزی ک ــا چی ــر تنه تئات
اجــرا اســت کــه مــا نداریــم

ــد	 ــی	گوی ــه		م ــم	ب ــان	ه ــتان	زنج ــر	اس ــد	تئات ــک	هنرمن ی
تئاتــر	تنهــا	چیــزی	کــه	می	خواهــد	جایــی	بــرای	اجــرا	اســت	

کــه	مــا	نداریــم.
ــال	در	 ــتیم،	مث ــتان	هس ــز	اس ــفانه	مرک ــه	داد:	متاس وی	ادام
ــده	 ــاختن.	در	خدابن ــون	س ــه	خودش ــم	ک ــو	داری ــر	پالت ابه
داریــم.	تنهــا	جایــی	کــه	پالتــوی	اجــرا	و	ســالن	اختصاصــی	
ــرای	یــک	مرکــز	 ــد	اســت	ب نداریــم	زنجــان	اســت.	خیلــی	ب

ــو	اختصاصــی	نداشــته	باشــد. ــه	پالت اســتان	ک
ــی	 ــان	اینکــه	در	شــهرهای	خیل ــا	بی ــن	ب ــی	فروت محمــد	ول
کوچــک	در	کل	ایــران	کم	تریــن	امــکان	ایــن	اســت	کــه	یــک	
ــد	 ــط	بای ــا	فق ــت:	م ــر	داشــته	باشــند،	گف ــرای	تئات ســالن	ب
ــم.	بازیگــری	کــه	 ــل	بگیری ــم	ســالن	را	تحوی روز	اجــرا	بتوانی
ــاره	در	فضــای	 ــه	یک	ب در	فضــای	کوچــک	تمریــن	کــرده	و	ب
ــد	 ــم	می	کن ــا	را	گ ــرد،	میزان	ه ــرار	می	گی ــرا	ق ــاوت	اج متف
ــن	 ــت	کار	پایی ــدارد	و	کیفی ــنایی	ن ــا	آش ــور	و	فض ــا	دک و	ب

می	آیــد.
ایــن	هنرمنــد	تئاتــر	بــا	بیــان	اینکــه	بچه	هــای	مــا	بــا	خیلــی	
ــا	 ــری	هــای	زنجــان	ب ــد،	گفــت:	تئات ــار	آمده	ان ــا	کن از	چیزه

ــد	 ــده	ان ــار	آم ــا	کن ــودن	کاره ــر	و	فرمایشــی	ب ــی	تئات بی	پول
ــوی	 ــی	اســت	اینکــه	یــک	پالت ــاز	جزئ تنهــا	چیــزی	کــه	نی

ــیم. ــته	باش درســت	و	حســابی	داش
ــا	 ــم	ب ــی	توانی ــتانی	م ــنوارهای	اس ــت:	در	جش ــن	گف فروت
ــری	و	 ــم	در	گال ــم	و	می	توانی ــار		بیای ــار	کن ــه	ناچ ــرایط	ب ش
ــرار	باشــد	جشــنواره	 ســالن	انتظــار	اجــرا	کنیــم،	امــا	اگــر	ق
ملــی	باشــد،	ایــن	قضیــه	بــرای	مــا	آبروریــزی	اســت	کــه	اگــر	
ایــن	قضیــه	حــل	شــود	شــاید	نیمــی	از	مشــکالت	بچه	هــای	

ــر	حــل	مــی	شــود. تئات
ــندگان	و	 ــی	از	نویس ــرش	داود	نجف ــدی	و	همس ــد	پیون ناهی
ــه	ای	از	 ــدره	دل	پرغص ــتان	خرم ــر	شهرس ــان	تئات کارگردان
وضعیــت	تئاتــر	در	شهرســتان	خرمــدره	دارند،	زن	و	شــوهری	
کــه	بــار	ســنگین	احیــا	و	بقــای	تئاتــر	در	شهرســتان	خرمدره		
راه	بــه	کمــک	محمــد	رحمانیــان	مدیــر	گــروه	تئاتــر	قلنــدر	
ــای	اوج	 ــه	روزه ــدره	را	ب ــر	خرم ــا	تئات ــیدند	ت ــه	دوش	کش ب

ــد. خــود	برگردانن
ناهیــد	پیونــدی	بــا	بیــان	اینکــه	بــا	همه	تــالش	هــای	صورت	
گرفتــه	طــی	ســالهای	اخیــر	تئاتــر	خرمــدره	آرام	آرام	از	خواب	
بیــدار	مــی	شــود،	گفت:	بــرای	رســیدن	بــه	نقطه	حداقلــی	در	

حــوزه	تئاتــر	خرمــدره	راه	بســیاری	پیــش	رو	داریــم.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بســیاری	از	هنرمنــدان	تئاتــر	شهرســتان	
ــه	 ــا	ب ــتند	و	ی ــار	گذاش ــر	را	کن ــی	تئات ــه	کل ــا	ب ــدره	ی خرم

ــه	ای	 ــت	حرف ــا	فعالی ــد	ت ــرت	کردن ــر	مهاج ــهرهای	دیگ ش
خــود	را	در	شــهرهای	برخــوردار	پیگیــری	کننــد،	افــزود:	افراد	
جدیــدی	وارد	حــوزه	تئاتــر	در	شهرســتان	خرمــدره	نشــدند	و	
اســتقبالی	از	ورود	بــه	عرصــه	تئاتــر	در	خرمــدره	نمــی	شــود.
ــش	 ــی	از	نمای ــتقبال	چندان ــه	اس ــان	اینک ــا	بی ــدی	ب پیون
ــتان	 ــت:	در	شهرس ــود،	گف ــی	ش ــدره	نم ــه	ای	در	خرم صحن
ــت	و	 ــخت	اس ــی	س ــر	خیل ــب	تئات ــذب	مخاط ــدره	ج خرم
اســتقبال	چندانــی	از	نمایــش	هــای	صحنــه	ای	صــورت	نمی	
ــازی	 ــوده	ب ــر	را	فقــط	در	نمایــش	هــای	طنــز	و	ل گیــرد.	تئات
ــد	و	از	کارهــای	جــدی	اســتقبالی	صــورت	 خالصــه	کــرده	ان

ــرد. نمــی	گی
همچنیــن	داوود	نجفــی	نیــز	بــا	بیــان	اینکــه	وضعیــت	
ــه	ای	را	دارد	و	 ــر	صحن ــی	وضعیــت	مشــابه	تئات ــر	خیابان تئات
ــای	 ــت:	تئاتره ــت،	گف ــوردار	نیس ــی	برخ ــب	خوب از	مخاط
خیابانــی	بیشــتر	مناســبتی	بــوده	و	در	مواقــع	خاصی	از	ســال	
تئاترهــای	شــهر	اجــرا	مــی	شــود	هماننــد	هفتــه	مبــارزه	بــا	
مــوادر	مخــدر	و	در	اعیــاد	و	مناســبت	هــای	ملــی	و	مذهبــی	

ــی	شــود. ــی	اجــرا	م ــای	خیابان تئاتره
ــت	را	از	 ــز	حمای ــب	و	نی ــود	مخاط ــر	نب ــردان	تئات ــن	کارگ ای
ــر	در	شهرســتان	خرمــدره	عنــوان	 چالــش	هــای	حــوزه	تئات
کــرد	و	افــزود:	هیــچ	گونــه	حمایــت	خاصــی	از	تئاتــر	توســط	
ــرد	و	 ــی	گی ــورت	نم ــدره	ص ــتان	خرم ــئوالن	در	شهرس مس
ایــن	امــر	باعــث	شــده	اســت	از	نظــر	کمــی	و	کیفــی	تئاترهــا	

ــد. در	شهرســتان	خرمــدره	مشــکالتی	پیــش	بوجــود	بیای
ــای	 ــدره	از	فض ــتان	خرم ــردم	شهرس ــه	م ــان	اینک ــا	بی وی	ب
تئاتــری	دور	شــده	انــد،	گفــت:	ایــن	امــر	در	زمینــه	اســتقبال	
هنرجــو	هــای	تئاتــر	نیــز	تاثیــر	گذاشــته	و	اســتقبال	چندانی	

بــرای	فعالیــت	در	رشــته	تئاتــر	صــورت	نمــی	گیــرد.
نجفــی	افــزود:	متاســفانه	اســتقبال	خوبــی	از	نمایــش	هــای	
جــدی	صــورت	نمــی	گیــرد	و	حتــی	شــاهد	آن	بودیــم	کــه	
بــرای	دیــدن	یــک	نمایــش	جــدی	تنهــا	یــک	نفــر	تماشــگر	

بــه	ســالن	آمــده	اســت.

مشــکلی از نظــر امکانــات ســخت افزاری در عرصــه 
هنرهــای نمایشــی در زنجــان وجــود ندارد

در	ایــن	میــان	مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	
زنجــان	گفــت:	در	اســتان	زنجــان	مشــکلی	از	نظــر	امکانــات	
ــدارد،	 ــای	نمایشــی	وجــود	ن ســخت	افزاری	در	عرصــه	هنره
و	ایــن	اســتان	شــاهد	هنرمنــدان،	نویســندگان	و	کارگردانــی	
ــائل	و	 ــا	مس ــرد	ت ــالش	ک ــد	ت ــت	و	بای ــی	اس ــطح	مل در	س
مشــکالت	اجتماعــی	از	ســوی	ایــن	هنرمنــدان	در	ســالن	های	

تئاتــر	بــه	مــردم	ارائــه	شــود.
مقــدم	شهرســتان	خدابنــده	را	قطــب	تئاتــر	اســتان	دانســت	

فرهنــگ و هنــر ایــران
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و	افــزود:	تمــام	هنرمنــدان	هنرهــای	نمایشــی	کــه	در	ســطح	
شهرســتان	هــا	فعالیــت	می	کننــد،	از	ظرفیــت	باالیــی	

ــد. برخوردارن
ــاد	 ــال	ایج ــه	دنب ــر	ب ــدان	تئات ــه	هنرمن ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــد	ایــن	جذابیــت	را	 ــرای	خــود	نباشــند	بلکــه	بای جذابیــت	ب
بــرای	مــردم	ایجــاد	کننــد،	افــزود:	اینکــه	هنــر	تئاتــر	چگونــه	
می	توانــد	بــه	شــکل	تاثیرگــذار	بــا	مخاطــب	و	عمــوم	مــردم	
ارتبــاط	برقــرار	کنــد،	دغدغه	ای	اســت	کــه	متولیــان	فرهنگی	
بــا	آن	درگیــر	هســتند	و	تــا	زمانــی	کــه	تئاتــر	ارتبــاط	خــود	
ــی	 ــات	ب ــن	زحم ــام	ای ــد	تم ــرار	نکن ــردم	برق ــوم	م ــا	عم را	ب

ــد. ــه	می	مان نتیج
ــان	خــاص	خــود	 ــا	مخاطب ــر	تنه ــر	تئات ــه	هن ــدم	از	اینک مق
ــبی	 ــتر	مناس ــر	بس ــن	هن ــزود:	ای ــرد	و	اف ــاد	ک را	دارد	انتق
ــورت	 ــه	ص ــد	ب ــت	و	بای ــی	اس ــائل	اجتماع ــان	مس ــرای	بی ب

عمومی	تــری	ارائــه	شــود.
وی	گفــت:	ســالن	چنــد	منظــوره	ای	بــرای	اجــرای	برنامه	های	
ــا	 ــی	رود	ب ــد	م ــه	امی ــت	ک ــاخت	اس ــت	س ــی	در	دس نمایش
تکمیــل	آن	تــا	زمــان	برگــزاری	جشــنواره	فرهنگــی	و	هنــری	
ــه	 غواصــان	دریــادل،	برنامه	هــای	جشــنواره	در	ایــن	ســالن	ب

اجــرا	درآیــد.
همچنیــن	رئیــس	اداره	امــور	هنــری	اداره	کل	فرهنــگ	
ــر	 ــه	تئات ــان	اینک ــا	بی ــان	ب ــتان	زنج ــالمی	اس ــاد	اس و	ارش
اســتان	زنجــان	از	دیربــاز	هــم	خــود	هنرمندانــش	و	هــم	خود	
ــه	 ــادی	صــورت	گرفت ــای	زی ــوده	و	تالش	ه ــوی	ب ــرش	ق تئات
اســت،	گفــت:		تئاتــر	زنجــان	طــی	دهــه	۶۰،	۷۰	بــا	۸۰	و	۹۰	
ــه	 ــه	۶۰	و	۷۰	ب ــت	و		ده ــی	داش ــیب	های	متفاوت ــراز	و	نش ف
ــدد	 ــز	متع ــوده	و	جوای ــان	ب ــر	زنج ــا	اوج	تئات ــان	بعضی	ه گم

ــت	شــده	اســت. ــه	ای	دریاف کشــوری	و	منطق

اکثـرا نمایش هـای مـا در دهـه ۷۰ در جشـنواره های 
ملی و منطقـه ای حضـور موفقی داشـتند

معــراج	کرمــی	افــزود:	در	دهــه	۷۰	اکثــرا	نمایش	هــای	مــا	در	
جشــنواره	های	ملــی	و	منطقــه	ای	حضــور	موفقــی	داشــتند.

وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	زمینــه	آمــوزش	و	نیروســازی	فعالیــت	
خاصــی	نشــد	و	از	همیــن	رو	رفتــه	رفتــه	بــا	مشــکل	روبــه	رو	
ــدیم	 ــه	ش ــکل	مواج ــن	مش ــا	ای ــه	۸۰	ب ــزود:	ده ــدیم،	اف ش
کارهــای	 و	۷۰	گرفتــار	 کــه	گروه	هــای	دهه	هــای	۶۰	
دیگــری	بودنــد	و	پــرورش	نیــروی	جدیــدی	انجــام	نشــد	و	در	

جشــنواره	ها	کمتــر	شــرکت	کردیــم	و	اگــر	هــم	موفــق	بودیم	
ــه	 ــا	ب ــرای	تئاتره ــکل	اج ــم	ش ــه	ه ــه	رفت ــم.	رفت ــی	ک خیل

ــرد. ــر	ک لحــاظ	سیاســی	و	اجتماعــی	کشــور	تغیی
رئیــس	اداره	امــور	هنــری	اداره	کل	فرهنگ	و	ارشــاد	اســالمی	
اســتان	زنجــان	گفــت:	االن	اجراهــا	اکثــر	بــه	صــورت	پالتویی	
انجــام	می	شــود	و	قداســت	صحنــه	را	نمی	بینیــم.	هنرمنــدان	
تنبــل	شــده	اند	و	بیــان	و	اجــرای	قــوی	نمایــش	دیــده	
ــم	و	 ــا	داری ــه	م ــی	اســت	ک ــه	از	زندگ ــه	برگرفت نمی	شــود	ک
زندگــی	مــا	از	حالــت	ویالیــی	بــه	آپارتمانــی	می	آیــد،	بالطبــع	

تئاتــر	هــم	بــه	ایــن	ســمت	و	ســو	پیــش	مــی	رود.
کرمــی	بــا	یــادآوری	اینکــه	تئاتــر	اســتان	زنجــان	و	یــک	برهه	
خــود	زنجــان	و	برهه	هــای	دیگــر	تئاتــر	خدابنــده	حرکت	های	
خوبــی	شــروع	کردنــد،	گفــت:		االن	هــم	تئاتــر	ابهــر	کارهــای	
خوبــی	دارنــد	انجــام	می	دهنــد	چــون	ایــن	هنرمنــدان	
ــر	 ــق	دانشــگاه	پیگی ــران	و	از	طری ــه	ته ــد	ب ــه	می	کنن مراجع

ــذارد. ــر	می	گ ــر	هســتند	تاثی ــات	روز	تئات اتفاق
وی	ادامــه	داد:	تئاتــر	زنجــان	هــم	قــوی	بــوده	ولــی	در	
ــث	 ــد	بح ــه	بای ــده	ک ــر	ش ــی	ضعیف	ت ــر	کم ــال	های	اخی س
آموزشــی	و	برگــزاری	کارگاه	هــای	تخصصــی	را	تقویــت	کنیم.
کرمــی	در	ادامــه	بــر	لــزوم	پــرورش	نیروهــای	جــوان	خصوصا	
در	حــوزه	نویســندگی	تاکیــد	کــرد	و	گفــت:	یکــی	ازعناصــر	
مهــم	مــا	در	تئاتــر	بحــث	متــن	اســت	و	نویســندگان	بومی	ما	
خیلــی	کــم	هســتند	و	این	هــا	را	بایــد	دعــوت	کنیــم	و	بحــث	
آمــوزش	را	در	ایــن	بحــث	جــدی	بگیریــم.	متن	هایــی	کــه	بــه	
خــود	اســتان	می	پــردازد	را	بایــد	بیشــتر	دقــت	کنیــم	هــم	از	
ــره	 ــدان.	باالخ ــود	هنرمن ــم	خ ــای	اداری	و	ه ــر	حمایت	ه نظ

بایــد	برنامــه	منســجمی	را	داشــت.
رئیــس	اداره	امــور	هنــری	اداره	کل	فرهنگ	و	ارشــاد	اســالمی	
اســتان	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	اگــر	ایــن	رونــد	ادامــه	داشــته	
باشــد	بــرای	اســتان	و	شــهر	مــا	خــوب	نخواهــد	بــود،	گفــت:	
در	کنــار	ایــن	بحــث،	اجراهــای	عمومــی	اســت	و	تــالش	مــا	
ایــن	اســت	کــه	بحــث	اجــرای	عمومــی	را	جــدی	بگیریــم	و	
ــد	 ــا	منتظرن ــان	م ــیم.	مخاطب ــته	باش ــدی	داش ــت	ج حمای

نمایــش		بــا	ژانرهــای	مختلــف	اجــرا	شــود	و	ببیننــد.
ــن	 ــر	ای ــا	طــی	دو	و	ســه	ســال	اخی ــی	گفــت:	هــدف	م کرم
بــوده	کــه	توجــه	جــدی	داشــته	باشــیم	بــه	اجراهــای	
ــا	 ــه	آن	ه ــه	ب ــی	و	توج ــندگان	بوم ــرورش	نویس ــی،	پ عموم
ــرکت	 ــا	و	ش ــنامه	های	آن	ه ــاپ	نمایش ــتای	چ ــی	در	راس حت
ــزه	می	شــود	 ــه	نوعــی	انگی ــف	کــه	ب در	جشــنواره	های	مختل

ــدان. ــود	هنرمن ــرای	خ ب
ــه	 ــود	ک ــث	می	ش ــنواره	ها	باع ــره	جش ــه	داد:	باالخ وی	ادام
یــک	حرکــت	و	انگیــزه	ای	بــرای	هنرمنــدان	باشــد	و	کارهــای	
خوبــی	ارایــه	بدهنــد.	مــا	بــا	اســتان	های	هم	جــوار	خودمــان	
ــرا	 ــتان	ها	اج ــا	در	اس ــا	گروه	ه ــتیم	ت ــاط	هس ــال	ارتب در	ح
داشــته	باشــند	و	تبــادل	فرهنگــی	هنــری	داشــته	باشــیم	که	
در	راســتای	افزایــش	ســطح	آمــوزش	و	کارهــای	اجرایــی	خود	

ــت. ــا	اس بچه	ه
تئاتــر	اســتان	زنجــان	بــا	همــه	فــراز	و	نشــیب	هــا	بــه	راه	خود	
ــرای	 ــد	ب ــای	امی ــوی	ه ــت	کورس ــته	اس ــه	داده	و	توانس ادام
ــا	 ــو	ب ــود	پالت ــا	نب ــده	نگــه	دارد،	ب ــر		را	زن تحقــق	آینــده	بهت
نبــود	مخاطــب	و	بــا	همــه	نبودهــا	و	امــا	و	اگرهــا	به	نقطــه	ای	
از	بلــوغ	خــود	رســیده	کــه	بــاز	هــم	رقبــا	حســاب	ویــژه	ای	در	

جشــنواره	هــا	برایــش	بــاز	مــی	کننــد.
مســئولین	بــه	عنــوان	سیاســتگذاران	فرهنــگ	و	هنــر	اســتان	
نقــش	تاثیرگــذاری	در	حمایــت	از	تئاتــر	زنجــان	دارد	و	بــرای	
بازســازی	و	بازگشــت	بــه	روزهــای	اوج	بایــد	تئاتــر	زنجــان	را	
حمایــت	کننــد	هــر	چنــد	کارهــای	زیــادی	صــورت	گرفتــه	
ولــی	مشــکالت	زیــاد	اســت	و	چالــش	هــا	بایــد	رفــع	شــود،	
ــرای	 ــا	ب ــئوالن	دارد	ت ــت	مس ــه	حمای ــاز	ب ــان	نی ــر	زنج تئات
بقایــش	بجنگــد	و	توانایــی	هایــش	را	بــه	روز	کنــد	تــا	

ــرد. ــی	و	را	جشــن	بگی ــای	طالی ــه	روزه بازگشــت	ب

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــی  ــا دیگــر صف هــای طوالن ــن روزه ای
نمی بینیــم،  را  ســینماها  جلــوی 
ــای  ــر از دهه ه ــینما کمت ــتقبال از س اس
گذشــته شــده اســت و بــه نوعــی شــور 
و شــوق ســابق در ســینماها کاهــش 

ــت. ــه اس یافت

در	روزهایــی	کــه	شــبکه	های	تلویزیــون	یکــی	دو	تــا	بیشــتر	
نبــود	و	هــر	شــبکه	هــم	فقــط	چنــد	ســاعت	برنامــه	داشــت،	
ــن	 ــه	چندی ــر	ثانی ــود	و	ه ــرفته	نب ــدر	پیش ــا	اینق موبایل	ه
ــه	 ــی	ب ــود	نمی	شــد،	شــبکه	های	اجتماع ــود	و	دانل ــم	آپل فیل
ــال	 ــه	فع ــود،	شــبکه	های	خانگــی	اینگون گســتردگی	االن	نب
نبــود،	مــردم	این	قــدر	کمبود	وقــت	نداشــتند	و	.	.	.	ســینماها	

هــم	رونــق	بیشــتری	داشــتند.
گاهــی	اوقــات	بایــد	بــه	انــدازه	یــک	ســانس	ســینما	در	صــف	
ــری	و	 ــینما	بگی ــرای	س ــی	بب ــی	بلیط ــا	بتوان ــدی	ت می	مان
بعضــی	روزهــا	کــه	فیلم	هــای	جدیــد	می	آمــد،	گرفتــن	بلیــط	
کار	بســیار	ســختی	بــود	و	بعضــی	روزهــا	بــدون	دیــدن	فیلــم	

برمی	گشــتیم.
ــردم	 ــم	م ــاید	ه ــا	ش ــود	و	ی ــر	ب ــا	کیفت	ت ــا	ب ــاید	فیلم	ه ش
ــر	 ــی	ه ــتند	ول ــن	داش ــینما	رفت ــه	س ــتری	ب ــه	بیش عالق
ــود	و	شــور	و	شــوق	 ــود	اســتقبال	از	ســینما	بیشــتر	ب چــه	ب

فیلم	دیــدن	در	ســینما	هــم	بیشــتر	از	االن	بــود.
ایــن	روزهــا	هــر	چنــد	شــاهد	افزایــش	نســبی	از	فیلم	هــای	
ســینمایی	هســتیم	ولــی	بــاز	هــم	نســبت	بــه	دهــه	گذشــته	
افــت	محسوســی	در	تعــداد	افــرادی	کــه	بــه	ســینما	می	رونــد	

را	شــاهد	هســتیم.
ولــی	در	برخــی	از	لیــن	روزهــا	نیــز	همــان	صف	های	گذشــته	
جلــوی	ســینماها	تشــکیل	می	شــود؛	برخــی	فیلم	هــای	
ــدن	 ــرای	دی ــردم	ب ــتیاق	م ــه	اش ــوند	ک ــث	می	ش ــوب	باع خ
ــوق	 ــور	و	ش ــن	ش ــز	ای ــی	نی ــی	گاه ــود	ول ــتر	ش ــم	بیش فیل

فروکــش	می	کنــد.
	

سینمای خانگی و حق کپی رایت
ــا	 ــود	تلویزیون	ه ــاهد	وج ــا	ش ــک	از	خانه	ه ــر	ی ــروزه	در	ه ام
بزرگــی	هســتیم	کــه	هــر	یــک	ادعــای	ســینما	بــودن	

ــد،	شــبکه	فیلم	هــای	خانگــی	گســترش	یافتــه	اســت	و	 دارن
ــت. ــراد	اس ــترس	اف ــز	در	دس ــای	روز	نی فیلم	ه

ــا	قیمــت	 ــت	ب ــت	حــق	کپی	رای ــدون	رعای ــه	ب ــی	ک فیلم	های
ــازار	یافــت	می	شــوند	و	افــراد	 ــه	وفــور	در	ب دو	هــزار	تومــان	ب
نیــز	عــالوه	بــر	اینکــه	فیلم	هــا	را	در	خانــه	بــه	همــراه	خانــواده	

ــد. ــرض	می	دهن ــم	ق ــران	ه ــه	دیگ ــد،	ب می	بینن
ــار	 ــای	روز	و	انتش ــرقت	فیلم	ه ــی	در	س ــایت	های	اینترنت س
رایــگان	آن	بــا	هــم	مســابقه	می	گذارنــد	و	افــرادی	کــه	بــدون	
توجــه	بــه	حقــوق	معنــوی	ســازندگان،	تنهــا	بــا	یــک	کلیک،	

فیلــم	را	دانلــود	کــرده	و	تماشــا	می	کننــد.

سینما شور خاص خود را دارد
علــی	دارابــی	از	جوانــان	بوشــهری	اســت	کــه	عالقــه	باالیــی	
ــینماها	 ــق	س ــرای	رون ــه	ب ــاد	دارد	ک ــینما	دارد	و	اعتق ــه	س ب
ــه	 اگــر	گاهــا	فیلــم	خوبــی	هــم	نمایــش	نمی	دهنــد،	بایــد	ب

ــرده	باشــیم. ــت	ک ــا	حمای ــا	از	فیلم	ه ــم	ت ســینما	بروی
او	می	گویـد:	هر	هفتـه	یکی	دو	بار	به	سـینما	مـی	روم،	هرچند	
بسـیاری	از	ایـن	فیلم	هـا	در	شـبکه	فیلم	هـای	خانگـی	هـم	
می	تـوان	یافت	ولی	سـینما	رفتن	شـور	خاصـی	دارد	که	هرگز	

بـا	فیلم	دیـدن	در	تلویزیون	قابل	مقایسـه	نیسـت.
حســین	شایســته	نیــز	از	طرفــداران	پــر	و	پــا	قــرص	ســینما	

همــه	 اســم	 و	 اســت	
ــردان	 ــا	کارگ ــای	روز	ب فیلم	ه
و	بازیگــران	و	دیگــر	عوامل	ان	
ــه	 ــت	و	بی	صبران ــر	اس را	از	ب
ــا	 ــه	فیلم	ه ــت	ک ــر	اس منتظ
ــا	 ــا	آنه ــد	ت ــه	ســینما	بیاین ب

ــد. را	ببین
او	می	گویــد:	هیــچ	چیــزی	
ــرد؛	 ــینما	را	نمی	گی ــای	س ج
ســالن	 در	 فیلــم	 دیــدن	
ســینما	لذت	بخــش	تــر	از	
دیــدن	آن	در	خانــه	اســت؛	
در	 مــردم	 شــوق	 و	 شــور	
ــا	 ــه	ب ــل	مقایس ــینما	قاب س
دیــدن	فیلــم	در	تلویزیــون	

نیســت.

لزوم افزایش کیفیت فیلم ها
کــه	 می	گویــد	 او	 دارد،	 دیگــری	 عقیــده	 محمــد	 امــا	
ــد	و	 ــته	را	ندارن ــت	گذش ــر	کیفی ــینمایی	دیگ ــای	س فیلم	ه
ــی	 ــه	فیلم ــازند	ک ــم		می	س ــط	فیل ــا	فق ــا	بعضی	ه ــن	روزه ای
ــط	 ــه	فق ــد	ک ــازی	می	کنن ــز	ب ــی	نی ــند	و	برخ ــاخته	باش س

ــند. ــرده	باش ــازی	ک ب
ــده	دارد	کــه	گاهــا	فیلم	هــای	 ــا	وجــود	اینکــه	عقی محمــد	ب
خوبــی	نیــز	بــا	کارگردانــی	و	بازیگرانــی	خــوب	ســاخته	مــی	
شــود،	ولــی	می	گویــد:	بســیاری	از	فیلم	هــا	دچــار	روزمرگــی	
ــم. ــا	نمی	بینی ــام	خاصــی	در	فیلم	ه ــده	اند	و	موضــوع	و	پی ش
ــا	 ــد	ت ــر	کنن ــد	صب ــح	می	دهن ــان	ترجی ــیاری	از	جوان بس
فیلم	هــا	وارد	اینترنــت	و	یــا	کلوپ	هــا	شــود	و	فیلم	هــا	را	
ــا	 ــر	ی ــه	کامپیوت ــد	روی	صفح ــت	دارن ــه	دوس ــی	ک در	زمان

ــد. ــود	ببینن ــون	خ تلویزی

تشریح دالیل عدم استقبال از سینما
رئیــس	اداره	امــور	ســینمایی	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	
ــردم	 ــتقبال	م ــش	اس ــاره	کاه ــهر	درب ــتان	بوش ــالمی	اس اس
از	ســینما	می	گویــد:	تلویزیــون	ایــن	روزهــا	برنامه	هــای	
ــه	 ــد	ک ــش	می	کن ــادی	را	پخ ــای	زی ــی	دارد	و	فیلم	ه متنوع

ــوند. ــیده	می	ش ــوی	آن	کش ــه	س ــردم	ب م
ــم	در	 ــدن	فیل ــه	اینکــه	دی ــا	اشــاره	ب ــی	ب عبدالرســول	جمال
ــر	متفــاوت	 ــا	دیــدن	فیلــم	در	تلویزیــون	و	کامپیوت ســینما	ب
اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	در	بســیاری	از	کشــورها	کــه	
تلویزیــون	نیــز	گســتردگی	خــاص	خــود	را	دارد	ولــی	مــردم	

ــد. ــتقبال	می	کنن ــز	اس ــینما	نی از	س
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بســیاری	از	فیلم	هــا	از	طریــق	
مجــاری	غیرقانونــی	و	بــا	عــدم	رعایــت	حــق	کپــی	رایــت	وارد	
ــز	 ــکالت	نی ــی	از	مش ــرد:	یک ــح	ک ــود،	تصری ــا	می	ش خانه	ه
کمبــود	فیلم	هــای	خــوب	بــا	کارگردانــی	و	بازیگــران	توانمنــد	

اســت.
رئیــس	اداره	امــور	ســینمایی	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	
ــهرهای	 ــون	در	ش ــزود:	هم	اکن ــهر	اف ــتان	بوش ــالمی	اس اس
بوشــهر	و	برازجــان	ســینماها	فعــال	هســتنند	و	در	برخــی	از	
ــران	 ــز	فیلم	هــای	ســینمایی	در	ســالن	ها	اک شهرســتان	ها	نی

می	شــوند.
ــای	 ــی	در	زمینه	ه ــش	خصوص ــه	بخ ــی	ک ــن	روزهای در	ای
ــتقبال	 ــر	اس ــاید	اگ ــد،	ش ــرمایه	گذاری	می	کن ــف	س مختل
ــد	 ــری	تولی ــای	فاخرت ــد	و	فیلم	ه ــینما	می	ش ــبی	از	س مناس
ــن	 ــری	در	ای ــز	ورود	جدی	ت ــی	نی ــش	خصوص ــد،	بخ می	ش

ــت. بخــش	داش
ایجــاد	ســالن	های	مــدرن	ســینما	و	ســاخت	فیلم	هــای	
پرمحتــوا	و	باکیفیــت	می	توانــد	بــار	دیگــر	پــای	مــردم	را	بــه	
ســینماها	بــاز	کنــد.	ایــن	مهــم	نیازهــا	همــکاری	مســئالن	و	

تــالش	بیشــتر	هنرمنــدان	ســینما	اســت.

کاهش استقبال از سینما/ 
کمبود فیلم های خوب و دانلود رایگان آثار

سعید رضایی

فرهنــگ و هنــر ایــران
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ــزای	 ــاه	ع ــن	کــرده	در	م ــر	ت ــاس	ســرخ	ب سال	هاســت	لب
ــرای	 ــرش	را	داده	ب ــد،	عم ــه	می	خوان ــین)ع(	و	تعزی حس
داشــتن	ســهمی	از	خیمــه	عزای	ســرور	و	ســاالر	شــهیدان.
ــوان	 ــا	خ ــی	اولی ــش	همگ ــرادران	و	فرزندان ــد	ب می	گوی
هســتند،	امــا	او	صدایــش	خــوب	نبــوده	بایــد	لباس	اشــقیا	
ــه	 ــین)ع(	ک ــق	حس ــد	»عش ــرد،	می	گوی ــن	می	ک ــه	ت ب
ــو	از	 ــش	ممل ــد«	و	او	دل ــد،	دل	می	خواه ــدا	نمی	خواه ص
ایــن	عشــق	اســت	و	بــا	خــود	می	خوانــد	»کــردم	از	عقــل	
ســؤالی	کــه	بگــو	ایمــان	چیســت؟	عقــل	در	گــوش	دلــم	

ــان	ادب	اســت«. ــه	ایم ــت	ک گف
ــر	را	بســت	و	 ــد	چشــم	س ــه	بای ــه	در	تعزی ــاد	دارد	ک اعتق
ــدر	در	 ــا	آن	ق ــد	»پیش	تره ــود،	می	گوی ــم	دل	را	گش چش
ــده	 ــارج	ش ــه	خ ــب	تعزی ــه	از	قال ــدم	ک ــم	وارد	می	ش نقش
ــه	 ــروع	تعزی ــدای	ش ــان	ابت ــد،	از	هم ــاد	می	ش و	حــس	زی
ــه	 ــتیم،	روز	واقع ــال	۶۱	هس ــه	در	س ــم	ک ــور	می	کن تص
ورود	کــرده	اســت	و	مــن	در	بیابــان	برهــوت	و	کنــار	فــرات	
ایســتاده	ام	و	همیــن	هــم	ذات	پنــداری	شــقاوت	شــمر	را	
ــد«. ــر	می	کش ــه	تصوی ــتر	ب ــاکنندگان	بیش ــرای	تماش ب

یک عمر روی صحنه تعزیه
۴۸	ســال	دارد	و	تقریبــاً	برابــر	ســّنش	را	در	صحنــه	تعزیــه	
بــوده	اســت،	از	زمــان	نــوزادی	در	روســتای	محــل	تولــدش	
»موجــان«	و	بــودن	در	لبــاس	حضــرت	علــی	اصغــر)ع(	تــا	

ــای	 ــه	ایف ــار	در	۱۳	ســالگی	ب ــن	ب ــرای	اولی ــه	ب ــی	ک زمان
ــا	۱۹	ســالگی	کــه	 نقــش	در	صحنــه	تعزیــه	پرداخــت	و	ت
ــاری،	 ــر	ق ــی	اکب ــار	مرحــوم	مشــهدی	عل ــن	ب ــرای	اولی ب
ــت	او	داد	و	 ــه	دس ــین)ع(	را	ب ــام	حس ــری	ام ــم	نوک پرچ
ــی	کــه	 ــا	جای ــت	ت ــه	رف ــه	صحن ــب	نقــش	شــمر	ب در	قال
ــی	کــرده	اســت	همیشــه	 لبــاس	دار	شــده	و	خــود	زره	باف
خدمــت	بــه	خلــق	و	شــرکت	در	عــزاداری	امام	حســین)ع(	

ــوده	اســت. اولویــت	اولــش	ب
	نامــش	»محمدتقــی	ســاده«،	فرزنــد	شــهید	علــی	و	بــرادر	
ــی	 ــا	عموتق ــه	ام ــت،	هم ــاده	اس ــا	س ــهید	محمدرض ش
ــی	 ــرای	معرف ــش	ب ــی	فرزندان ــد.	حت ــش	می	کنن صدای
ــتیم. ــی	هس ــد	عموتق ــه	فرزن ــد	ک ــان	می	گوین خودش

حــاال	سال	هاســت	کــه	در	شــهرهای	مختلــف	روی	
صحنــه	مــی	رود،	شــمر،	ابــن	ســعد،	یزیــد،	ابــن	زیــاد	و	هر	
ــازی	کــرده	اســت،	بیشــتر	از	 ــف	دیگــری	را	ب نقــش	مخال
ــادی	 ــن	راه	ســختی	های	زی ــوده،	در	ای ــمر	ب ــا	ش ــه	ام هم

هــم	کشــیده	اســت.
ــختی	هایی	 ــه	س ــدگان	از	جمل ــی	بینن ــای	منف بازخورده
ــد:	 اســت	کــه	عموتقــی	روی	آن	تأکیــد	داشــته	و	می	گوی
در	اجراهایــی	کــه	در	روســتا	داشــتیم	خانــم	ســالخورده	ای	
ــد	 ــه	می	آم ــای	تعزی ــرای	تماش ــه«	ب ــی	فاطم ــام	»باج بن
کــه	در	حیــن	اجــرای	نقــش	واکنــش	نشــان	مــی	داد	و	بــا	
صــدای	بلنــد	لعنــت	می	فرســتاد	کــه	همیشــه	در	ذهنــم	

ــراً	هــم	دخترخانمــی	کــه	از	بچگــی	 ــدگار	اســت،	اخی مان
در	اجــرای	تعزیه	هــای	مــن	حضــور	داشــت	اعتــراف	کــرد	
کــه	همیشــه	از	مــن	می	ترســیده	و	حتــی	جــرأت	نزدیــک	

شــدن	بــه	مــن	را	نداشــته	اســت.

	وقتی شمر در عزای حسین)ع( می گرید
ــاالر	 ــرور	س ــزای	س ــیاری	در	ع ــک	های	بس ــال	ها	اش س
شــهیدان	جــاری	کــرده	امــا	هنــوز	هــم	هــر	نمایــش	تعزیه	
ــدا	 ــه	را	ج ــن	بخــش	تعزی ــی	دارد،	غم	بارتری ــش	تازگ برای
شــدن	و	وداع	حضــرت	زینــب	و	امــام	حســین)ع(	می	دانــد	
و	معتقــد	اســت،	»بخــش	وداع	در	تعزیــه	عاشــورا«	و	قــرار	
ــی	 ــرها	از	صحنه	های ــا	س ــت	ب ــت	صحب ــری	در	موقعی گی
ــا	 ــا	و	باره ــم	باره ــمرها	را	ه ــک	ش ــی	اش ــه	حت ــت	ک اس

ــرده	اســت. ــاری	ک ج
ــد،	 ــگ	نمی	کن ــش	را	کمرن ــنیدن	داغ ــن	و	ش از	درد	گفت
عموتقــی	حــاال	سال	هاســت	کــه	از	غــم	عــزای	حســین)ع(	
و	خاندانــش	می	گویــد	امــا	هنــوز	هــم	گاهــی	تــاب	
نمــی	آورد	»اینکــه	در	طــول	اجــرا	گاهــی	خــدا	یــاری	کند	
چشــم	ســر	را	ببنــدی	و	چشــم	دل	را	بــاز	کنــی،	واقعــه	را	
ــام	وجــودت	درد	را	حــس	خواهــی	 ــا	تم ــرده	و	ب حــس	ک
ــود	کــه	در	یکــی	 کــرد،	یکــی	از	همیــن	لحظه	هــا	روزی	ب
ــکم	 ــه	اش ــم	ک ــه	وداع	ســخن	می	گفت ــا	از	لحظ از	تعزیه	ه
ــدود	 ــت	دادم	و	ح ــود	را	از	دس ــرل	خ ــد	و	کنت ــاری	ش ج

هنرمندی که روی صحنه تعزیه عشق بازی می کند؛ 
قلبی حسینی در لباس شمر وجیهه 

غامحسین زاده

تعزیــه از هنرهــای اصیــل و فاخــر 
کــه  اســت  زمیــن  ایــران  مــردم 
بــا آن ارادت و عشــق خــود را بــه 
سیدالشــهدا)ع( و اهــل بیــت عصمــت 

می دهنــد. نشــان  طهــارت)ع(  و 

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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۲۰	دقیقــه	نمی	توانســتم	خــودم	را	کنتــرل	کنــم	و	تنهــا	
اشــک	می	ریختــم«.

گاهــی	هــم	فرصتــی	پیــدا	می	شــود	کــه	خــودت	را	
ــرای	 ــال	و	ب ــخصیت	های	کرب ــی	از	ش ــای	یک ــذاری	ج بگ
لحظــه	ای	تــالش	کنــی	تــا	واقعــه	را	از	نــگاه	آن	هــا	ببینــی،	
عموتقــی	ایــن	فرصــت	را	داشــته	و	حــاال	بعــد	از	ســال	ها	
ــود. ــر	می	ش ــادآوری	اش	متأث ــر	آورده	و	از	ی ــه	خاط آن	را	ب
»ســال	۸۴	اجرایــی	در	مشــهد	داشــتیم،	فرزنــد	کوچکــم	
ــش	 ــه	نق ــردم	ک ــش	ک ــود	و	خواه ــده	ب ــر	ش ــی	اصغ عل
ــوزادی	در	 ــدم	در	ن ــم،	فرزن ــازی	کن ــودم	ب ــه	را	خ حرمل
آغــوش	هیــچ	کســی	جــز	مــادرش	آرام	و	قــرار	نداشــت	و	
در	روز	اجــرای	تعزیــه	وقتــی	بــه	آغــوش	بازیگر	نقــش	امام	
داده	شــد	شــدیداً	گریــه	کــرد	امــا	بعــد	از	مدتــی	صدایــش	
ــد	از	 ــه	نکن ــودم	ک ــران	ب ــی	نگ ــن	خیل ــه	م قطــع	شــد	ک
ــاب	 ــوی	او	پرت ــه	گل ــر	ب ــا	وقتــی	تی ــه	اســت	ام حــال	رفت
کــردم	متوجــه	شــدم	کــه	در	آغــوش	امام	خــوان	خوابیــده	
اســت	و	امــام	در	ایــن	حــال	بــه	بخشــی	از	نســخه	رســیده	
بــود	کــه	می	خوانــد	»عجــب	ســیراب	شــد	قلــب	فــکارت،	

ــت«. ــرده	خواب ــا	ب ــه	روی	دســت	باب ب

آئینی به گستره یک تاریخ
ــه	 ــد	ک ــخن	می	گوی ــی	س ــای	آئین ــی	از	لحظه	ه ــو	تق عم
یــک	تاریــخ	را	پشــت	ســر	دارد،	آئینــی	کــه	هنــری	اســت	
ــه	 ــه	در	لحظ ــون	ک ــش	و	مت ــیقی،	نمای ــب	موس از	ترکی
لحظــه	اش	عشــق	در	جریــان	اســت،	ایــن	تعریفــی	اســت	
کــه	عموتقــی	از	هنــری	کــه	عمــر	خــود	را	در	آن	گذرانــده	

ــد. ــه	می	ده ــت	ارائ اس
آن	طــور	کــه	او	می	گویــد	در	کشــور	چندیــن	زمینــه	بــرای	
ــره	عــزا	 ــه	می ــه	وجــود	دارد،	مثــل	زمین نســخه	های	تعزی
کــه	نویســنده	و	گوینــده	اشــعار	آن	میــره	عــزای	کاشــانی	
بــوده	و	ایــن	نــوع	از	نســخ	در	تهــران	و	قــم	اجــرا	می	شــود.	
ــن	 ــداح	در	قزوی ــه	م ــم	در	اراک	و	زمین ــر	انج ــه	بح زمین
ــور	 ــه	درکل	کش ــترکی	اســت	ک ــای	مش ــه	از	زمینه	ه هم
اســتفاده	می	شــود	و	اخیــراً	هــم	زمینه	هــای	معاصــر	

ــدی	نوشــته	شــده	اســت. جدی
ایــن	هنــر	اصیــل	و	فاخــر	ایرانــی	امــا	ابزارهایــی	هــم	الزم	
ــی	از	 ــک	آب	بخش ــیر	و	مش ــود،	شمش دارد،	زره،	کاله	خ
ابــزاری	اســت	کــه	در	تعزیــه	بــه	کار	گرفتــه	می	شــود	کــه	
ســاخت	هــر	کــدام	ســختی	ها	و	ممارســت	های	بســیار	را	
ــت	 ــال	اس ــال	های	س ــاده	س ــی	س ــد	تق ــد،	محم می	طلب
ــه	 ــش	دارد	و	دان ــر	آت ــتی	ب ــز	دس ــاخت	زره	نی ــه	در	س ک
ــا	در	 ــزد	ت ــم	می	آمی ــزی	را	در	ه ــای	فل ــه	مفتول	ه ــه	دان ب

ــل	شــود. ــه	کام ــای	تعزی ــت	یکــی	از	حلقه	ه نهای
بــه	گفتــه	او	زره	هــای	مــورد	اســتفاده	در	تعزیــه	تمامــاً	بــا	
دســت	بافتــه	شــده	و	راه	ســاخت	دیگــری	بــرای	آن	وجــود	
نــدارد،	ایــن	زره	هــا	تشــکیل	شــده	از	بالــغ	بــر	۳۰	الــی	۵۰	
هــزار	دانــه	حلقــه	مفتــول	اســت	کــه	بــه	هــم	بافتــه	شــده	

و	زره	را	می	ســازد.

شرط اول خلوص نیت و تعهد
ــدان	 ــه	می ــد	ب ــه	می	خواهن ــانی	ک ــه	کس ــفارش	او	ب س
ــن	اســت	کــه	اول	خودســازی	داشــته	و	 ــه	بیاینــد	ای تعزی
متوجــه	باشــند	بــه	میدانــی	می	رونــد	کــه	نمایــش	محض	
ــد	 ــازی،	او	معتق ــق	ب ــت	و	عش ــق	اس ــه	عش ــت	بلک نیس
ــزی	در	 ــر	چی ــش	از	ه ــد	بی ــت	و	تعه ــوص	نی ــت	خل اس

ــت	دارد. ــه	اهمی ــی	در	تعزی ــش	آفرین نق
ــخ	و	 ــی	در	تاری ــات	ضمن ــال	ها	مطالع ــود	س ــه	خ 	وی	ک
انــواع	نســخ	ایــن	آئیــن	داشــته	اســت،	فعــاالن	ایــن	عرصه	

را	بــه	تحقیــق	و	مطالعــه	تشــویق	کــرده	و	می	گویــد:	
ــه	وارد	 ــا	مطالع ــه	ب ــت	ک ــه	الزم	اس ــن	عرص ــاالن	ای فع
شــوند	و	در	زمینــه	هنــر	تعزیــه	کتــاب	و	مقالــه	و	مقاتــل	
را	مطالعــه	کننــد	و	از	آن	مهم	تــر	ایــن	اســت	کــه	احتــرام	
ــکاران	را	 ــتمعین	و	هم ــوتان،	مس ــران،	پیشکس ــه	دیگ ب

ــد. ــرار	دهن ــود	ق ــرلوحه	کار	خ س
ــاس	و	کاله	 ــک	دســت	لب ــد	ی ــا	خری ــد	اســت	ب وی	معتق
ــد	خــاک	 ــه	خــوان	نمی	شــود	بای خــود	و	زره	کســی	تعزی
میــدان	تعزیــه	را	خــورد	و	ادب	را	چاشــنی	آن	کــرد	تــا	آخر	

عاقبــت	بــه	خیــر	باشــی.
بــه	گفتــه	او	ســّیاحانی	چــون	پیترپلکوفســکی	لهســتانی-	
ــر	 ــته	تئات ــای	بس ــاینده	دره ــه	را	گش ــار	تعزی ــی	تب روس
جهانــی	می	نامنــد	و	یــا	پیتربــروک	معتقــد	اســت	
ــران	 ــردم	ای ــوغ	نمایشــی	م ــارز	نب ــه	ب ــه،	نمون ــه	»تعزی ک
اســت«.	هنــر	واالی	شــبیه	خوانــی،	افــزون	بــر	جنبه	هــای	

اعتقــادی	و	عاطفــی،	جلوه	هــای	تصویــری	و	حــرکات	
تأثیــر	آن	در	تجســم	 و	 دارد	 نمایشــی	چشــمگیری	

ــت. ــق	اس ــیار	عمی ــال	بس ــای	کرب صحنه	ه
ســاده	معتقــد	اســت	ایــن	نقــش	بــا	اهمیــت	نبایــد	ســیر	
ــرای	جلوگیــری	از	ایــن	 نزولــی	طــی	کنــد	و	الزم	اســت	ب
ــن	 ــر	ای ــت	دامن	گی ــالی	اس ــد	س ــه	چن ــی	ک ــیر	نزول س
ــه	 ــده	توج ــی	ش ــی	و	ایران ــنتی	مذهب ــی	س ــش	آئین نمای
بیشــتری	بــه	آن	شــده	و	تحویــل	آینــدگان	دهیــم	و	الزمه	
ــل	 ــه	جــای	در	مقاب ــودن	ب ــار	هــم	ب ــر	هــم	در	کن ــن	ام ای

ــودن	اســت. هــم	ب
	تعزیــه	بــرای	عمــو	تقــی	نــه	شــغل	اســت	و	نــه	ســرگرمی	
ــت،	 ــی	اس ــرای	او	زندگ ــه	ب ــزاداری،	تعزی ــاً	ع ــه	صرف و	ن
ــرد	 زندگــی	کــه	لحظــه	لحظــه	اش	را	از	خاطــر	نخواهــد	ب
و	حــاال	بــا	یــادآوری	هــر	آنچــه	کــه	گذشــته	لبخنــدی	از	

ــدد. ــش	می	بن ــش	نق ــر	لب	های ــت	ب رضای

فرهنــگ و هنــر ایــران

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 49 | شماره 21 | مهر 96

همــه ایــران بــا چشــمانی اشــکبار بــرای 
آخریــن بــار پیکــر شــهید محســن 
حججــی کــه نمــاد مقابلــه بــا کفــر شــد 
را تشــییع کــرده و او را تــا آرامــگاه 

ــد. ــه کردن ــدی اش بدرق اب

	همــه	ایــران	بــه	نجف	آبــاد	آمدنــد،	از	بروجــن،	شــیراز،	
ــز،	تهــران،	کــرج	و	همــه	و	همــه	در	یــک	کالم	از	ایــران	 تبری
ــه	رخ	 ــی	را	ب ــرت	ایران ــر	غی ــار	دیگ ــا	ب ــد	ت ــد.	آمده	ان آمده	ان
ــر	و	 ــادر،	همس ــدر	و	م ــه	پ ــا	ب ــد	ت ــان	بکشــند	و	آمدن جهانی
ــزادار	محســن	 ــران	ع ــه	ای ــه	هم ــد	ک ــد	محســن	بگوین فرزن

ــت. اس
ــران	را	دیشــب	اشــک	هایی	 ــردم	ای ــه	م ــای	صــورت	هم پهن
پــر	کــرده	بــود	کــه	بــرای	نمایــش	اقتــدار	ایــران	و	ایرانــی		بــر	
گونه	هــا	جــاری	شــده	بــود.	امــروز	شــهید	بــی	ســر	هماننــد	
ــن	 ــر	ای ــان	نظــاره	گ ــه	جه ــه	هم ســرداری	تشــییع	شــد	ک
تشــییع	بودنــد.	امــروز	نجف	آبــاد،	دیــروز	اصفهــان	و	تهــران	و	
دو	روز	گذشــته	مــردم	مشــهد	میزبــان	پیکر	بی	ســر	محســن	
بودنــد	و	مــی	تــوان	گفــت	همــه	ایــران	بــه	احتــرام	محســن	

ایســتاد.
	پیکــر	محســن	ســاعت	هشــت	صبــح	بــر	روی	دســتان	مردم	
ــی	 ــد،	میدان ــیج	ش ــدان	بس ــاد	وارد	می ــناس	نجــف	آب قدرش
ــاب	 ــی	ت ــه	کــرد،	یــک	مملکــت	ب ــال	را	تجرب کــه	امــروز	کرب
محســن	بــود	محســنی	کــه	امــروز	در	کنــار	ارابابــش	حســین	
ــود. ــرای	تشــییع	اش	ب ــران	ب ــه	مردمــان	ای )ع(	نظاره	گــر	ولول
ــردم	 ــه	م ــت	را	از	هم ــوان	حرک ــت	ت ــم	جمعی ــل	عظی خی
ــود،	عاشــقان	دلســوخته	منتظــر	رســیدن	لحظــه	 ــه	ب گرفت
وصــال	بــا	یــار	بودنــد.	همــه	بــا	هــم	»خــوش	آمــدی	مدافــع	
ــرادرم«،	 ــز	ب ــالم	عزی ــرم«،	»س ــز	پرپ ــالم	عزی ــرم«،	»س ح
»ســالم	مــاه	منــورم«	را	زمزمــه	مــی	کردنــد	و	همــه	از	

ــتند. ــا	داش ــب	دع ــن	طل محس

از محسن طلب بازگشت مرتضی را دارم
مــادری	حــدود	۷۰	ســاله	کــه	تــازه	از	راه	شــیراز	بــا	در	دســت	
ــه	 ــه	عشــق	محســن	ب ــهیدش	و	ب ــس	پســر	ش ــتن	عک داش
نجــف	آبــاد	آمــده	بــود،	گفــت:	از	محســنم	مــی	خواهــم	کــه	

پیکــر	شــهیدم؛	مرتضــی،	هــم	بــه	خانــه	بازگــردد.
او	کــه	بــرای	تســلی	خاطــر	مــادر	شــهید	حججــی	از	راه	دور	
ــادر	شــهید	 ــه	م ــا	ب ــده	ام	ت ــروز	آم ــه	داد:	ام ــود،	ادام ــده	ب آم
بگویــم	مــا	هــم	همــدرد	و	همــراه	وی	هســتیم	و	او	در	تحمــل	

ایــن	غــم	بــزرگ	تنهــا	نیســت.
حضــور	جانبــازان	و	رزمنــدگان	دفــاع	مقــدس	در	کنــار	دیگــر	
مســئوالن	ملــی	و	اســتانی	از	جمله	ســردار	ســالمی	جانشــین	
ســپاه	پاســداران،	محمــود	حجتــی،	وزیــر	کشــاورزی،	ســردار	
پاکپــور	فرمانــده	نیروی	زمینی	ســپاه،	ســردار	وحیــد	نماینده	
رهبــر	معظــم	انقــالب،	سرلشــکر	مصطفــی	ایــزدی،	ســردار	
ــان	)ع(	و	 ــب	الزم ــپاه	صاح ــده	س ــلیمانی	فرمان ــا	س غالمرض
جمــع	کثیــری	از	خانــواده	شــهدای	مدافــع	حــرم	نیــز	در	این	
مراســم	بــا	شــکوه	وداع	قابــل	توجــه	بــود	و	اشــک	های	جــاری	
ــان	 ــر	دل	مانده	ش ــزان	از	حســرتی	ب ــن	عزی ــای	ای ــر	گونه	ه ب

نشــان	داشــت.

محسن عاقبت بخیر شد و آرزو دارم به او بپیوندم
حامــد	ادیــب	در	حالــی	کــه	بــر	روی	ویلچــر	در	حــال	حرکــت	
در	بیــن	مــردم	ایــران	در	نجــف	آبــاد	بــود	خــود	را	جا	مانــده	از	
غافلــه	محســن	دانســت	و	گفــت:	محســن	عاقبــت	بخیر	شــد	

و	آرزو	دارم	بــه	محســن	بپیونــدم.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	مــردم	ایــران	ســه	مــاه	اســت	کــه	بــرای	
ــا	 ــد	م ــد	بدان ــت:	دشــمن	بای ــد،	گف محســن	اشــک	می	ریزن
امثال	محســن	حججــی	را	زیــاد	داریــم	و	ایــن	غیــرت	همواره	

ــران	جــاری	اســت. در	جامعــه	ای
احتــرام	ســربازانی	که	با	چشــمان	اشــکبار	در	مراســم	تشــییع	
شــهید	بودنــد	نظــاره	گــر	تابــوت	شــهید	بــا	حــس	غیــرت	و	
انتقــام	جویــی	خــون	او	بودنــد	بــه	گونــه	ای	کــه	مــردم	ایــران	
بــا	دیــدن	هــر	یــک	از	ایــن	ســربازها	بــر	خــود	میبالیدنــد	چرا	
کــه	در	چهــره	هــر	یــک	از	ایــن	ســربازان	محســن	حججــی	

ــد. ــده	می	ش دی
امــا	مــردم	امــروز	در	آخریــن	وداع	بــا	پیکــر	شــهید	حججــی	
همــراه	بــا	خــود	وســایلی	را	نیــز	بــرای	تبــرک	آورده	بودنــد	تا	
یــادگاری	از	شــهید	را	نیــز	همــراه	بــا	خــود	بــه	خانــه	ببرنــد.

بــا	نگاهــی	اجمالــی	بــه	میــدان	بســیج	و	خیابان	هــای	منتهی	
بــه	ایــن	میــدان	شــاهد	مردمانــی		بودیــم	کــه	هــر	کــدام	بــا	
حاجتــی	در	دل	نظــاره	گــر	تابــوت	شــهید	بــی	ســر	محســن	

حججــی	بودنــد	و	از	ایــن	شــهید	بزرگــوار	تقاضــای	وســاطت	
بــرای	بــرآورده	شــدن	حاجتشــان	را	داشــتند.

ــی	و	 ــا	نریمان ــی	رض ــس	از	مداح ــه	و	پ ــن	برنام ــه	ای در	ادام
ســخنرانی	ســردار	ســالمی،	جانشــین	فرمانــده	ســپاه	انقــالب	
ــم	 ــل	عظی ــان	خی ــی	از	می ــهید	حجج ــر	ش ــالمی،	پیک اس
جمعیــت	مســیر	میــدان	بســیج	تــا	گلــزار	شــهدا	را	طــی	کرد.

۴۰۰ عــکاس و خبرنــگار وداع آخــر مــردم ایــران بــا 
محســن را ثبــت کردنــد

موکب	هــا	نیــز	پذیــرای	اســتقبال	کننــدگان	پیکــر	
شــهید	حججــی	بودنــد	و	همــه	مــردم	بــا	نظــم	و	
ــرام	 ــت	احت ــا	نهای ــا	ب ــن	موکب	ه ــی	در	ای ــب	خاص ترتی

می	شــدند. پذیرایــی	
ــگاران	نیــز	در	مراســم	تشــییع	 امــا	حضــور	چشــمگیر	خبرن
ــه	ای	کــه	 ــه	گون ــود	ب ــل	توجــه	ب پیکــر	شــهید	حججــی	قاب
حــدود	۴۰۰	خبرنــگار	و	عــکاس	از	رســانه	های	گروهــی	بــرای	

پوشــش	ایــن	برنامــه	حضــور	یافتنــد.
پیکــر	شــهید	بزرگــوار	در	نهایــت	پــس	از	یــک	ســاعت	
حرکــت	در	مســیر	وارد	گلــزار	شــهدای	نجــف	آبــاد	و	بــا	قــرار	
ــی	 ــران	راه ــناس	ای ــردم	قدرش ــتان	م ــر	روی	دس ــن	ب گرفت

ــد. ــدی	اش	ش ــه		اب خان

حجت االسام  توسط  حججی  شهید  میت  نماز  اقامه 
حسناتی

خانــواده	ایــن	شــهید	بزرگــوار	نیــز	بــرای	تقدیــم	بــدن	قطعــه	
ــگاه	 ــاده	ســازی	آرام ــه	شــده	محسن	شــان	در	حــال	آم قطع
ایــن	شــهید	شــدند.	آرامگاهــی	کــه	بــه	بــاور	بســیاری	از	مردم	

شــعبه	ای	از	حــرم	امــام	حســین	)ع(	اســت.
نمــاز	میــت	در	فاصلــه	صــد	متــری	آرامــگاه	شــهید	بــه	امامت	
ــه	 ــاد	اقام ــف	آب ــه	نج ــام	جمع ــناتی،	ام ــالم	حس حجت	االس
ــس	از	 ــی	پ ــهید	محســن	حجج ــر	ش ــت	پیک ــد	و	در	نهای ش
وداعــی	بــا	شــکوه	و	پــس	از	حــدود	ســه	مــاه	بــا	تقدیم	ســالم	
بــه	امــام	حســین	)ع(،	و	بــا	دادن	شــعارهایی	همچــون	مــرگ	
ــواده	اش،	 ــکبار	خان ــمان	اش ــا	چش ــرائیل	ب ــکا	و	اس ــر	آمری ب
ــت	آرام	 ــن	می ــام	آداب	دف ــس	از	انج ــدی	اش	پ ــگاه	اب در	آرام

ــت. گرف
محسن	جان!	سالم	ما	را	هم	به	ارباب	برسان.

وداع عاشورایی با شهید حججی/تبلور ایران در نجف آباد

مریم یاوری

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


عمـارت تاریخی»بلدیـه« با عمری 90 سـاله در مرکزی ترین نقطه شـهر رشـت این 
روزهـا همچون بمب سـاعتی در انتظار فاجعه ای اسـت کـه این عمارت کهنسـال را 

تهدیـد می کند.

تپـه پوسـتچی در نزدیکی بلـوار رحمت شـیراز این روزهـا محلی برای کشـف های 
تاریخـی شـده اسـت. کشـف هایی کـه نه تنهـا تاریـخ شـیراز را افزایـش می دهـد 
بلکـه اطالعاتـی را از محلـی ارائـه می دهـد کـه باسـتان شناسـان به عنوان نخسـتین 

اسـتقرارگاه در دشـت شـیراز می شناسـند.

در منظـر اول همـه تصـور مـی کننـد تنهـا اثـر ثبـت جهانـی و در حـال مرمـت ایـن 
شـهر، ارگ بـم اسـت امـا طی سـال های اخیـر ده هـا اثر تاریخـی دیگر نیـز مرمت 
شـده اسـت و همگـی ایـن داشـته هـا نتیجـه کار کارشناسـان و کارگرانی اسـت که 
در گرمـای شـدید خرماپـزان بـم شـب و روز کار مرمـت ایـن مجموعـه تاریخی را 

بـه عهـده دارند.

ایـن روزهـا برخـی تصمیمـات در خصوص مسـجد جامع بجنـورد، هـراس تخریب 
را بـر پیکـره ایـن قدیمی تریـن مسـجد شـهر پدیـد آورده و سـایه تیشـه لـرزه بر 

سـتون های آن افکنـده اسـت.

میــرٍاث ایــــران
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فصــل دوم کاوش هــای باستان شناســی 
ــژه ای  ــتاوردهای وی ــتچی دس ــه پوس تپ
دوران  از  اســکلت هایی  داشــت، 
ادامــه  و  شــد  کشــف  ساســانیان 
کاوش هــا احتمــاالً تاریــخ شــیراز را بــه 

می رســاند. ســال   6500 از  بیــش 

ــن	 ــیراز	ای ــت	ش ــوار	رحم ــی	بل ــتچی	در	نزدیک ــه	پوس تپ
ــت.	 ــده	اس ــی	ش ــف	های	تاریخ ــرای	کش ــی	ب ــا	محل روزه
کشــف	هایی	کــه	نه	تنهــا	تاریــخ	شــیراز	را	افزایــش	می	دهــد	
ــتان	 ــه	باس ــد	ک ــه	می	ده ــی	ارائ ــی	را	از	محل ــه	اطالعات بلک
شناســان	به	عنــوان	نخســتین	اســتقرارگاه	در	دشــت	شــیراز	

می	شناســند.
فصــل	اول	کاوش	هــا	در	خردادمــاه	ســال	۹۵	انجــام	و	منجــر	
بــه	کشــف	حــدود	هــزار	شــیء	باســتانی	از	ایــن	تپــه	شــد	و	
البتــه		کاوش	هــا	باعــث	شــد	تاریــخ	شــیراز	را	ســه	هزار	ســال	
افزایــش	دهــد	و	بــه	عــدد	شــش	هــزار	و	۵۰۰	ســال	برســاند.
حــاال	فصــل	دوم	کاوش	هــا	هــم	بــا	دســتاوردهایی	آغازشــده	و	
ــا	 ــه	الیه	نگاری	ه ــد	ادام ــال	می	دهن ــان	احتم ــتان	شناس باس
باعــث	افزایــش	تاریــخ	شــیراز	از	ایــن	عــدد	شــود	و	اطالعــات	

بیشــتری	از	ایــن	اســتقرارگاه	بــه	آن	هــا	بدهــد.
در	ایــن	رابطــه	حســنعلی	عــرب	سرپرســت	مشــترک	
ــل	 ــن	فص ــت:	دومی ــیراز	گف ــتچی	ش ــه	پوس ــم	کاوش	تپ تی
شــیراز	 پوســتچی	 تپــه	 باستان	شناســی	 کاوش	هــای	
به	عنــوان	کار	مشــترک	دانشــگاه	هنــر	شــیراز	و	پژوهشــکده	

باستان	شناســی	از	بیســتم	شــهریور	شــروع	شــد.
وی	گفـت:	هدف	ما	در	فصـل	دوم	کاوش،	ادامـه	کارهای	فصل	
قبـل	بـوده	و	درواقـع	گاه	نـگاری	محوطه	باسـتانی	پوسـتچی	

مهم	تریـن	هـدف	محسـوب	می	شـود	و	اینکـه	بتوانیـم	بـه	
شـناختی	از	الیه	هـای	قدیمی	تـر	ایـن	محوطـه	برسـیم.

ــه	اینکــه	الیه	هــای	 ــا	اشــاره	ب ــن	سرپرســت	تیــم	کاوش	ب ای
فصــل	کاوش	مربــوط	بــه	دوره	ای	اســت	کــه	به	عنــوان	
ــزار	و	۵۰۰	 ــش	ه ــه	ش ــود	ک ــناخته	می	ش ــمس	آباد«	ش »ش
ســال	قدمــت	دارد،	بیــان	کــرد:	در	ایــن	فصــل	معماری	هایــی	
ــه	از	 ــتند	چراک ــی	هس ــه	جالب	توجه ــم	ک ــت	آوردی ــه	دس ب
ایــن	دوره	تــا	حــاال	در	اســتان	مــوارد	معمــاری	قابل	توجهــی	

نداشــته	ایم.
وی	عنــوان	کــرد:	درواقــع	بــر	اســاس	مطالعاتــی	کــه	تاکنــون	
انجام	شــده	نشــان	می	دهــد	تپــه	پوســتچی	نخســتین	
ــای	 ــوز	الیه	ه ــا	هن ــت.	م ــیراز	اس ــت	ش ــتقرارگاه	در	دش اس
ــم	و	 ــه	کاوش	نکردی ــم	ک ــال	را	داری ــر	از	۶۵۰۰	س قدیمی	ت
آثــار	و	شــواهد	نشــان	می	دهــد	کــه	زندگــی	در	دشــت	شــیراز	
ــردد. ــل	برمی	گ ــال	قب ــزار	و	۵۰۰		س ــش	ه ــش	از	ش ــه	بی ب

ایـن	باستان	شـناس	بـا	اشـاره	بـه	شـواهد	دیگـری	کـه	در	
ازجملـه	شـواهد	 کـرد:	 بیـان	 نیـز	 به	دسـت	آمده	 کاوش	هـا	
دیگـری	کـه	از	ایـن	فصل	بـه	دسـت	آمد	تعـداد	زیـاد	قطعات	
سـفالی	و	ابزارهـای	سـنگی	اسـت	کـه	اطالعـات	زیـادی	در	
خصـوص	نحـوه	معیشـت	مردمـان	دوره	شـمس	آباد	می	دهد.

کشف اسکلت ساسانیان
ــد	 ــه	دســت	آم ــز	ب ــرد:	داده	هــای	اســتخوانی	نی ــان	ک وی	بی
کــه	بــه	ایــن	نتیجــه	رســیدیم	در	ایــن	محــل	تدقیــن	هایــی	
از	دوره	ساســانی	وجــود	داشــته	اســت	و	انســان	ها	به	صــورت	
ــه	 ــوط	ب ــاالً	مرب ــه	احتم ــد	ک ــام	داده	ان ــن	انج ــذرا	تدفی گ
ــه	 ــن	منطق ــانی	در	ای ــه	در	دوره	ساس ــوده	ک کوچ	نشــینانی	ب

حضــور	داشــته	اند.
ایــن	باستان	شــناس	ادامــه	داد:	بعــدازآن	وارد	دوره	هــای	

می	شــویم. قدیمی	تــر	
همچنیــن	دیگــر	سرپرســت	مشــترک	ایــن	تیــم	کاوش	نیــز	
بیــان	کــرد:	در	ادامه	کاوش	هــا	مجموعــاً	دو	کارگاه	ایجادشــده	
در	دو	ســطح	تپــه	کــه	یکــی	از	آن	در	الیحه	تحتانــی		و	زیرین	
ــه	 ــوط	ب ــخ	مرب اســت	و	کارگاه	دوم	در	الیحه	هــای	پیش	ازتاری
هــزاره	پنجــم	قبــل	از	میــالد	و	شــاید	هــزاره	ششــم	قبــل	از	
میــالد	یعنــی	حــدود	شــش	هــزار	و	۵۰۰		تــا	۷	هــزار	ســال	

ــم. ــرار	می	دهی ــورد	کاوش	ق پیــش	را	م
ــت	 ــگاری	اس ــا	الیه	ن ــدف	م ــه	داد:	ه ــرداری	ادام ــا	س علیرض
و	اینکــه	نهایتــاً	برســیم	بــه	قدیمی	تریــن	روســتایی	کــه	بنــا	

نهــاده	شــده	اســت.
وی	توضیــح	داد:	بایــد	گفــت	تپــه	پوســتچی	بقایــای	
به	جامانــده	از	روســتایی	از	دوران	پیش	ازتاریــخ	از	شــش	
ــه	در	 ــوده	ک ــش	ب ــال	پی ــزار	س ــت	ه ــا	هف ــزار	و	۵۰۰	ت و	ه
ــه	 ــمس	آباد«	گفت ــا	»ش ــون«	ی ــه	آن	»باک ــی	ب باستان	شناس
ــزرگ	و	 ــتاهای	ب ــکل	گیری	روس ــه	ش ــی	مرحل ــود	یعن می	ش
پیچیــده	بــا	فرهنــگ	مســنجم	کــه	بــا	روســتاهای	قدیمی	تــر	

ــت. ــاوت	اس متف
این	باستان	شـناس	ادامـه	داد:	این	روسـتا	نیز	بخـش	زیادی	از	
شـیراز	را	در	برمی	گرفتـه	اسـت	و	این	روسـتاییان	معمـاری	از	

خشـت	و	...	کـه	عمدتاً	مصالـح	سـاده	ای	بوده	داشـته	اند.
وی	گفــت:	در	کارگاه	مــا	بقایایــی	از	معمــاری	خشــتی	را	
شناســایی	کردیــم	کــه	خیلــی	ســاده	هســت	و	نبایــد	توقــع	
معمــاری	بــزرگ	و	فاخــر	داشــته	باشــیم	امــا	بــا	کشــف	ایــن	
ــم	و	 ــی	ببری ــالن	خانه	هایشــان	پ ــه	پ ــم	ب خشــت	ها	می	توانی

ــویم. ــنا	ش ــان	آش ــام	سکونتی	ش ــوع	نظ ــا	ن ب
ــش	 ــن	بخ ــا	در	ای ــتمرار	کاوش	ه ــا	اس ــزارش	ب ــن	گ بنابرای
ــی	فصــل	 ــد	منتظــر	رونمای ــه	نظــر	می	رســد	بای از	شــیراز	ب

ــیم. ــزوراز	باش ــهر	پررم ــن	ش ــخ	ای ــدی	از	تاری جدی

میـراث ایــران
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ــالمی در  ــورهای اس ــگری کش ــت گردش ــوان پایتخ ــه به عن ــز ک تبری
ــیار  ــی بس ــی و طبیع ــای تاریخ ــده، از مکان ه ــال 2018 انتخاب ش س
ــد  ــن مقاصــد بازدی ــا را اولی ــد آن ه ــه بای ــی برخــوردار اســت ک زیبای

ــد. ــرار دهی خــود ق

تنهــا	۱۰۰روز	تــا	بزرگ	تریــن	اتفــاق	گردشــگری	ایــران	باقی	مانــده	اســت؛	»تبریــز	
ــنا	 ــان	ناآش ــوان	برایش ــن	عن ــزارش	ای ــن	گ ــدگان	ای ــیاری	از	خوانن ــاید	بس ۲۰۱۸«...	ش
ــان	 ــرای	بی ــا	ب ــت	ام ــط	رسانه	هاس ــی	توس ــانی	کاف ــدم	اطالع	رس ــی	از	ع ــه	حاک ــد	ک باش
اهمیــت	تبریــز	۲۰۱۸	کافــی	اســت	بگوییــم	کــه	تبریــز	میــان	۵۷	کشــور	اســالمی	جهــان	
به	عنــوان	پایتخــت	گردشــگری	در	ســال	۲۰۱۸	توســط	ســازمان	های	بین	المللــی	

ــت. ــده	اس ــاب	ش انتخ
هرســال	یکــی	از	شــهرهای	کشــورهای	اســالمی	ایــن	عنــوان	را	دریافــت	می	کنــد	کــه	تبریــز	
ــز	و	 ــرای	تبری ــا	ب ــگری	نه	تنه ــر	گردش ــت	بی	نظی ــن	فرص ــت.	ای ــده	اس ــا	ش ــزو	آن	ه ــز	ج نی
ــراه	 ــه	هم ــدگاری	ب ــیار	مان ــای	بس ــد	بهره	ه ــران	می	توان ــرای	ای ــه	ب ــرقی،	بلک ــان	ش آذربایج
ــن	 ــه	ای ــد	از	۵۷	ســال	شــانس	انتخــاب	ب ــران	بع داشــته	باشــد	و	شــاید	اینکــه	شــهرهای	ای

ــداد	باشــد. عنــوان	را	خواهنــد	داشــت،	بیانگــر	اهمیــت	ایــن	روی
بســیاری	از	افــراد	فکــر	می	کننــد	کــه	بــا	تحویــل	ســال	۲۰۱۸	میــالدی،	ســیلی	از	مســافران	
روانــه	تبریــز	خواهنــد	شــد	امــا	مســئوالن	شــهری	و	اســتانی	کــه	همــواره	بــه	خاطر	کــم	کاری	
ــی	و	 ــت	معرف ــاً	جه ــاق	صرف ــن	اتف ــد	ای ــد،	می	گوین ــرار	می	گیرن ــاد	ق ــاره	موردانتق دراین	ب
تبلیــغ	تبریــز	اســت	و	می	توانــد	آغــازی	بــرای	توســعه	صنعــت	توریســم	در	ایــن	خطــه	باشــد.
اکنــون	چیــزی	حــدود	۱۰۰روز	تــا	تبریــز	۲۰۱۸	باقــی	مانــده	اســت	و	طبــق	گفتــه	مســئوالن	
بخش	هــای	مختلــف،	قــرار	اســت	طــی	ســال	۲۰۱۸،	برنامه	هــای	متنــوع	ملــی	و	فراملــی	در	
تبریــز	برگــزار	شــود	تــا	از	آن	طریــق	بتــوان	گردشــگر	جــذب	کــرد	امــا	چیــزی	کــه	امــروز	نیــز	

شــاهد	آنیــم،	افزایــش	مســافران	به	ویــژه	مســافران	خارجــی	در	تبریــز	اســت.

تبریــز	و	آذربایجــان	شــرقی	اماکــن	بســیار	زیــاد	و	زیبایــی	بــرای	گــردش	دارنــد.	تبریــز	شــهر	
ــای	 ــاهد	برج	ه ــدرن	آن	ش ــت	م ــازار	را	دارد،	در	باف ــه	ســنتی	ترین	ب تناقض	هاســت.	درحالی	ک

تجــاری	متعــدد	هســتیم.	درحالی	کــه	کویــر	دارد،	پیســت	اســکی	نیــز	دارد.
امــا	آن	هایــی	کــه	قــرار	اســت	بــه	تبریــز	بیاینــد	جــزو	۷۰میلیــون	گردشــگری	
ــر،	 ــن	خاط ــه	همی ــک	ب ــد	و	بی	ش ــفر	می	کنن ــی	س ــداف	فرهنگ ــا	اه ــه	ب ــتند	ک هس
ــد.	در	 ــد	باش ــز	می	توان ــه	تبری ــفر	ب ــان	از	س ــل	آن ــن	دلی ــاوت«،	اصلی	تری ــل	»تف عام
ــم.	 ــی	اش	می	پردازی ــز	و	حوال ــگری	تبری ــه	گردش ــی	۷	نقط ــه	معرف ــزارش	ب ــن	گ ای

مکان	هایــی	کــه	بایــد	اولیــن	مقصــد	شــما	در	شــهر	اولین	هــا	باشــند.

تاریخ زنده در تیمچه های بزرگ ترین بازار سرپوشیده جهان
یکــی	جاذبه	هــای	تبریــز	کــه	بســیاری	از	گردشــگران	خارجــی	هــدف	از	سفرشــان	بــه	تبریــز	
ــی	 ــه	به	نوع ــت	ک ــان	اس ــیده	جه ــازار	سرپوش ــن	ب ــد،	بزرگ	تری ــوان	می	کنن ــدن		آن	عن را	دی

اولین  جاذبه هایی که باید در شهر اولین ها دیدن کنید
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ــود. ــی	می	ش ــز	تلق ــهر	تبری ــاهرگ	های	ش ــای	آن،	ش ــا	و	کوچه	ه داالن	ه
بــازاری	کــه	به	انــدازه	تاریــخ	تجــارت	ایــن	ســرزمین	طوالنــی	و	بــزرگ	اســت	و	می	تــوان	گــذر	
ــز	 ــازار	سرپوشــیده	تبری ــد.	ب ــروزی	دی ــای	ام ــا	وضــوح	دوربین	ه ــا	را	در	آن	ب ــا	و	قرن	ه عصره
ــت	 ــا،	در	ســازمان	یونســکو	ثب ــازار	مســقف	دنی ــن	ب ــوان	بزرگ	تری ــش	به	عن ــا	پی ــه	مدت	ه ک

جهانــی	شــده،	پــر	اســت	از	آدم	هایــی	کــه	بیــش	از	مغازه	هایشــان	جــذاب	هســتند.
ایــن	بــازار	در	گذشــته	های	دور	و	بــه	عبارتــی	از	ســده	چهــارم	هجــری	بــه	دلیــل	قــرار	گرفتــن	
در	مســیر	جــاده	ابریشــم،	گــذرگاه	بســیاری	از	تجــار	خارجی	و	بــه	عبارتــی	ورودی	کشــورهای	
همچــون	کشــورهای	اروپایــی	بــوده	کــه	بــه	گفتــه	تاریخ	دانــان،	بزرگ	تریــن	علــت	رونــق	ایــن	

ــازار	همین	اســت. ب
	

موزه قاجار، راوی خوش چهره دوران قاجار

ــازار،	یکــی	از	بهتریــن		موزه	هــای	ایــران	ســکونت	دارد؛	مــوزه	 ــا	ب ــاد	ب در	فاصلــه	نه	چنــدان	زی
قاجــار.	ایــن	مــوزه	کــه	بــه	نــام	خانــه	امیرنظــام	گروســی	نیــز	شــناخته	می	شــود	بــا	ســاخت	و	
معمــاری	کم	نظیــرش،	یکــی	از	بهتریــن	عمارت	هــای	تاریخــی	ایــران	بــه	شــمار	می	آیــد	کــه	

راوی	یــک	دوره	مهــم	از	تاریــخ	ایــران	یعنــی	دوره	قاجــار	اســت.
ــاره	دوران	قاجــار	مطالعــه	نداشــته	باشــد،	 ــا	فیلم	هــا	درب بی	شــک	اگــر	کســی	در	کتاب	هــا	ی
بــا	یــک	گشــت	کوچــک	در	ایــن	مــوزه،	حتــی	بــه	جزئیــات	زندگــی	آدم	هــا	و	اهالــی	دربارهای	
قاجــاری	پــی	خواهــد	بــرد.	ایــن	مــوزه	به	تازگــی	بــا	گســترش	حیــاط	خــود،	بــه	پارک	مــوزه	ای	
ــران	و	 ــر	ای ــتان	از	سرتاس ــان	تاریخ	دوس ــه	روزه	میزب ــه	هم ــت	ک ــده	اس ــل	ش ــر	تبدی بی	نظی

جهــان	اســت.
	

سراغ زمان را از عمارت ساعت بگیرید

ــیم.	 ــز	می	رس ــای	تبری ــن	نماده ــی	از	زیباتری ــه	یک ــم،	ب ــه	می	روی ــهر	ک ــز	ش ــه	مرک ــا	ب ام
عمــارت	ســاعت	یــا	عمــارت	تاریخــی	شــهرداری	تبریــز	کــه	بیــش	از	۸۰ســال	پیش	به	دســت	
ــز	در	 ــای	تبری ــی	از	نماده ــوان	یک ــه	به	عن ــت	ک ــده،	مدت	هاس ــی	ساخته	ش ــان	آلمان مهندس

ــود. ــتفاده	می	ش ــف	از	آن	اس ــع	مختل ــب	و	مناب کت
ــد	و	اعضــای	شــورای	شــهر	در	 ــری	اداری	پیــدا	کرده	ان ــن	عمــارت	کارب هرچنــد	بخشــی	از	ای
آن	اســتقرار	دارنــد،	امــا	بخــش	دیگــر	و	اعظــم	آن	صــرف	نگــه	داری	اشــیای	تاریخــی	و	بــاارزش	

ــز	اســت	کــه	در	معــرض	بازدیــد	گردشــگران	قــرار	می	گیــرد. مثــل	فــرش	تبری
ــا	توجــه	 ــر	ســاعت	ب ــش	بســته	اســت،	ه ــارت	نق ــن	عم ــدای	ای ــه	در	بلن ــی	ک ســاعت	بزرگ

ــد	و	 ــدا	درمی	آی ــه	ص ــار	و...(	ب ــاعت۲،	دو	ب ــار،	در	س ــاعت	۱،	یک	ب ــاًل	در	س ــان	)مث ــه	زم ب
ــارت	 ــان	را	از	عم ــراغ	زم ــد،	س ــور	می	کنن ــکان	عب ــن	م ــه	از	ای ــی	ک مدت	هاســت	تبریزی	های

ســاعت	می	گیرنــد.
	

مسجد کبود، فیروزه جهان اسام

در	همــان	حوالــی	عمــارت	ســاعت	در	خیابــان	امــام	کــه	قــدم	بزنیــد	مســجد	کبــود	تبریــز	بــه	
ــروزه	جهــان	اســالم«.	چنانچــه	از	صفــت	زیبایــش	پیداســت،	 چشــم	خــورده	می	شــود،	»فی
ایــن	مســجد	عــالوه	بــر	اینکــه	رابطــه	ای	معنــوی	بــا	اســالم	دارد،	از	یــک	رابطــه	ظاهــری	نیــز	

برخــوردار	اســت.
ــا	را	 ــیار	زیب ــجد	بس ــک	مس ــالمی	ی ــاری	اس ــوه	معم ــه	ق ــه	ب ــی	ک ــی	ها	و	گچ	کاری	های کاش
ــود	 ــن	خ ــه	ت ــی	را	ب ــای	محکم ــز،	لرزه	ه ــخ	پرفرازونشــیب	تبری ــول	تاری ــم	آورده،	در	ط فراه
ــان	 ــرده،	همچن ــرزمین	ارث	ب ــن	س ــردان	ای ــتحکام	م ــه	از	اس ــی	ازآنجایی	ک ــت	ول ــده		اس دی
پابرجاســت	و	به	عنــوان	نماینــده	ای	از	تاریــخ	زیبــای	اســالمی	در	یکــی	از	خیابان	هــای	قدیمــی	

ــد. ــی	می	کن ــز	زندگ تبری
	

مقبره ای که ۴۰۰شاعر، شعر مرگ را در آن سروده اند

ــوان	 ــش	شــناخته	می	شــود،	به	عن ــی	و	قدمت ــر	زیبای ــه	خاط ــه	ب ــدازه	ک ــان	ان ــه	هم ــز	ب تبری
مهــد	فرهنــگ	و	هنــر	نیــز	نام	بــرده	می	شــود	و	بــرای	اثبــات	ایــن	حــرف	کافــی	اســت	کمــی	
آن	طرف	تــر	از	مــوزه	قاجــار	بــه	مقبــره	الشــعرا	برویــم.	مقبــره	ای	کــه	در	خیابــان	ســرخاب	قــرار	

گرفتــه...	خیابانــی	کــه	هــزاران	فرهیختــه	در	آن	ســر	بــه	زمیــن	گذاشــته	اند.
ــه	شــانه	ســردمدار	شــعر	ترکــی،	شــهریار	 ــل	مقبره	الشــعرا	ســر	ب ــی	مث ۴۰۰	شــاعر	در	مکان
ــد.	 ــاعر	کن ــه	را	ش ــد	هم ــاید	بتوان ــعرا	ش ــدم	زدن	در	مقبره	الش ــد.	ق ــته	و	آرام	گرفته	ان گذاش

ــراید. ــار	بس ــن	دی ــق	ای ــت	از	عم ــد	بی	نهای ــه	می	توان ــاعری	ک ش
	

ائل گلی که نیاز به معرفی ندارد
ــا	نشــات	از	اســمش	همــه	مــردم	آن	را	می	شناســند.	حتــی	شــاید	اولیــن	 همان	جایــی	کــه	ب
مقصــد	مســافران	در	تبریــز	همیــن	ائل	گلــی	اســت	و	ازآنجایی	کــه	گل	یــا	همان	اســتخر	وســط	
ــز	شــناخته	 ــاغ	زیبــا	مدت	هاســت	در	کتــب	و	فضاهــای	مختلــف	به	عنــوان	نمــاد	تبری ــن	ب ای
ــه	 ــم	بلک ــه	کار	ببری ــز	ب ــف	تبری ــا	را	در	توصی ــط	آنج ــه	فق ــاید	خــوب	نباشــد	ک می	شــود	ش
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ــد. ــی	می	کن ــز	را	تداع ــای	تبری ــی	و	ســبزی	رگ	ه ــه	زیبای ــی	اســت	ک ائل	گل
امـا	از	تبریز	که	کمی	بیرون	می	آییم،	در	اسـتان	آذربایجان	شـرقی	و	حوالـی	تبریز،	طبیعت	های	
بکـر	و	مکان	هـای	تاریخـی	فراوانی	وجـود	دارند	که	ممکن	نیسـت	گردشـگری	به	خاطـر	تبریز	

بـه	این	خطه	سـفر	کند	و	آن	هـا	را	ندیده،	ایـن	دیـار	را	ترک	کند.
	

شهری دورافتاده، خواب آلود، میان کوه های سربه فلک کشیده

اســتان	مــا	یــک	شــمال	کوچــک	در	دل	خــود	دارد؛	کلیبــر.	در	مــورد	ایــن	شهرســتان	ســبز	و	
بهشــتی	آذربایجــان	شــرقی	کافــی	اســت	بــه	مــرور	نظــر	یــک	گردشــگر	خارجــی	اکتفــا	کنیم.

یــک	گردشــگر	کانادایــی	کلیبــر	را	این	گونــه	توصیــف	می	کنــد:	»شــهری	دورافتــاده	و	
خواب	آلــود	در	میــان	کوه	هــای	ســر	بــه	فلــک	کشــیده	ای	کــه	قله	هایشــان	در	زیــر	مــه		غلیــظ	
ــس	و	ورای	 ــبزی	انگلی ــر	س ــراوت	و	س ــه	ط ــی؛	ب ــی	اســت	عال ــده	اند...	مکان ــده	پنهان	ش از	دی

ــران.« ــری	و	خشــک	ای ــا	از	طبیعــت	کوی ذهنیــت	م
	

وقتی انسان می خواهد

ــورد	 ــم	می	خ ــه	چش ــی	ب ــکل	و	یک	رنگ ــای	یک	ش ــم،	خانه	ه ــه	می	گذاری ــدوان	ک ــه	کن ــا	ب پ
کــه	در	دل	کــوه،	ماننــد	کندوهــای	عســل	النــه	ای	هســتند	بــرای	زندگــی	انســان	های	یکرنــگ	
ــی	 ــا	دیدن ــه،	نه	تنه ــای	گرفت ــکو	ج ــی	اس ــه	در	حوال ــدوان	ک ــان.	کن ــت	و	مهرب و	غریب	دوس
اســت،	بلکــه	فهمیدنــی	نیــز	اســت.	بایــد	فهمیــد	کــه	اگــر	انســان	بخواهــد	می	توانــد	حتــی	

ــرای	خــود	پناهــگاه	قــرار	دهــد	و	زندگــی	کنــد. کوه	هــا	را	ب
ــوش	 ــای	خ ــتان	ج ــن	اس ــره	ای ــر	پیک ــه	آزاد	ارس	ب ــا	و	منطق ــز	جلف ــر	نی ــی	آن	طرف	ت کم
ــه	آنجــا	ســر	 ــز	می	آینــد	ب ــه	تبری کــرده	اســت.	جایــی	کــه	کم	کــم	نه	تنهــا	مســافرانی	کــه	ب
می	زننــد،	بلکــه	مســافرانی	کــه	ایــن	منطقــه	می	آینــد	موقــع	گــذر،	تبریــز	را	نیــز	می	بیننــد.	
ــی	 ــت	ول ــار	اس ــن	دی ــن	ای ــای	که ــتپانوس	از	جاذبه	ه ــنت	اس ــای	س ــیاب	خرابه	و	کلیس آس
ــر	بازارهــای	مــدرن	و	پیشــرفته	و	 ــد،	هرگــز	ب ــه	آزاد	ارس	ســفر	می	کن ــه	منطق کســی	کــه	ب

ــدد. ــم	نمی	بن ــگرطلب	آن	چش گردش
مکان	هایــی	کــه	از	آن	هــا	نــام		بــرده	شــد،	تنهــا	مکان	هــای	گردشــگری	تبریــز	یــا	آذربایجــان	
ــا	 ــا	آن	ه ــز	را	ب ــت	تبری ــه	سال	هاس ــتند	ک ــی	هس ــاً	همان	های ــا	دقیق ــتند،	ام ــرقی	نیس ش
می	شناســید	و	به	عنــوان	نمادهــای	تبریــز	یــاد	می	کنیــد.	این	هــا	همــان	مکان	هایــی	
ــداد	 ــن	روی ــا	بزرگ	تری ــد	ت ــز	امضــا	انداختن ــخ	تبری ــی	و	تاری ــای	ســند	زیبای ــه	پ هســتند	ک

ــا	باشــیم. ــن	بناه ــت	دار	ای ــد	من ــزار	شــود.	بای ــز	برگ ــان	اســالم	در	تبری گردشــگری	جه

میـراث ایــران
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میـراث ایــران

بــه  کــه  بــم  ارگ 
بنــای  بزرگتریــن 
خشــتی جهــان شــهرت 
چنــد  از  هــر  یافتــه 
مشــکل  بــا  گاهــی 
ــدم  ــار و ع ــود اعتب کمب
حقــوق  پرداخــت 
ــی  ــه نگران ــود ک ــی ش ــه م ــران مواج کارگ
ــه  ــا ب ــن بن ــی را در مســیر بازســازی ای های

اســت. آورده  وجــود 

ــت	 ــه	ثب ــت	ک ــران	اس ــهر	ای ــا	ش ــم	تنه ب
ــراث	 ــات	می ــق	اطالع ــده	و	طب ــی	ش جهان
فرهنگــی	مســاحت	جغرافیایــی	پرونــده	
ثبــت	جهانــی	ایــن	مجموعــه	۲۳	هــزار	
هکتــار	مــی	باشــد	که	نــه	فقــط	شــامل	ارگ	
بــم	بلکــه	صدهــا	اثــر	تاریخــی	و	کلیــه	بناهــا	
ــود. ــی	ش ــامل	م ــم	را	ش ــهر	ب ــر	ش و	منظ

از	پایــگاه	جهانــی	ارگ	بــم	بــه	عنــوان	
ــاد	مــی	 ــران	ی ــی	ای ــگاه	جهان ــن	پای بزرگتری
ــه	 ــم	کار	و	چ ــر	حج ــه	از	نظ ــه	چ ــود	ک ش
ــر	 ــبقت	را	از	دیگ ــوی	س ــانی	گ ــروی	انس نی
بناهــای	ثبــت	جهانــی	در	کشــور	ربــوده	

اســت.
ــای	 ــال	ه ــی	س ــه	ط ــر	آنچ ــروری	ب ــا	م ب
ــت	و	 ــته	اس ــگاه	گذش ــن	پای ــته	در	ای گذش
مرمــت	بخــش	قابــل	توجهــی	از	ایــن	بناهــا	
بــا	وجــود	همــه	کمبودهــا،	بــه	ســادگی	مــی	
ــه	 ــه	گوش ــالش	را	در	گوش ــعی	و	ت ــوان	س ت
بناهــای	تاریخــی	بــم	بــه	خصــوص	ارگ	بــم	

ــرد. ــاهده	ک مش
در	منظــر	اول	همــه	تصــور	مــی	کننــد	تنهــا	
ــن	 ــت	ای ــال	مرم ــی	و	در	ح ــت	جهان ــر	ثب اث
شــهر،	ارگ	بــم	اســت	امــا	طــی	ســال	هــای	
اخیــر	ده	هــا	اثــر	تاریخــی	دیگــر	نیــز	مرمــت	
شــده	اســت	و	همگــی	ایــن	داشــته	هــا	
ــی	اســت	 ــان	و	کارگران نتیجــه	کار	کارشناس
کــه	در	گرمــای	شــدید	خرماپــزان	بــم	شــب	
ــن	مجموعــه	تاریخــی	را	 و	روز	کار	مرمــت	ای

ــد. ــه	عهــده	دارن ب
ــهر	 ــن	ش ــردم	ای ــرای	م ــم	ب ــت	ارگ	ب 	اهمی
و	همچنیــن	فعــاالن	عرصــه	گردشــگری	
و	باســتان	شناســی	آنقــدر	زیــاد	اســت	
ــه	 ــم	دقیق ــت	ارگ	ب ــان	مرم ــرای	پای ــه	ب ک
ــک	 ــام	پی ــر	در	ای ــد.	اگ ــی	کنن ــماری	م ش
گردشــگری	بــه	ارگ	بــم	ســر	بزنیــد	ایــن	بنا	
ــو	از	گردشــگرانی	اســت	کــه	از	مناطــق	 ممل
مختلــف	جهــان	و	کشــور	بــه	ایــن	بنــا	

ــد. ــرده	ان ــه	ک مراجع
ــردم	 ــوار	م ــاد	خان ــن	در	اقتص ارگ	همچنی
بــم	نیــز	بســیار	قابــل	توجــه	اســت	و	
ــی	در	 ــهر	تاریخ ــن	ش ــردم	ای ــیاری	از	م بس
ــال	هســتند	و	تمــام	 عرصــه	گردشــگری	فع
ــه	 ــی	اســت	ک ــن	معن ــه	ای ــات	ب ــن	اطالع ای
بازســازی	ایــن	بنــای	حیــرت	انگیــز	تاریخــی	
همچــون	حفــظ	مهمتریــن	شــریان	زندگــی	

ــت. ــم	اس در	ب

ــن	ارگ	کــه	همیشــه	ســد	راه	 ــی	ای ــا	گوی ام
ــت	 ــوده	اس ــور	ب ــرق	کش ــه	ش ــاوزان	ب متج
ــده	اســت	 ــی	ش ــی	پول ــیر	ب ــود	اس ــاال	خ ح
ــن	 ــزرگ	ای ــای	ب ــگاه	از	حصاره ــه	گاه	و	بی ک
بنــا	ســرک	مــی	کشــد	و	نفــس	ارگ	را	مــی	

ــرد. گی
ــدم	 ــاهد	ع ــا	ش ــر	باره ــال	اخی ــی	دو	س ط
پرداخــت	بــه	موقــع	حقــوق	کارگــران	پایــگاه	
ــن	 ــم،	کارگــران	ای ــوده	ای ــم	ب ــی	ارگ	ب جهان
بنــا	کــه	اکثــرا	از	مــردم	محلــی	و	شــب	و	روز	
ــوق	 ــا،	حق ــتند	بعض ــت	هس ــغول	فعالی مش
خــود	را	بعــد	از	رســانه	ای	شــدن	مشــکالت	
ــی	و	فشــارهای	رســانه	ای	دریافــت	مــی	 مال

ــد. کنن
در	 مهــر	 خبرگــزاری	 ایــن	 از	 پیــش	
گزارشــهایی	بــه	ایــن	مشــکل	پرداختــه	
ــوق	 ــت	حق ــدم	پرداخ ــد	ع ــر	چن ــت،	ه اس
ــد	کار	بازســازی	 ــل	شــدن	رون موجــب	مخت
ارگ	نشــده	اســت	امــا	بــدون	شــک	موجــب	
بــروز	مشــکالتی	بــرای	کارگــران	بمــی	

مجموعــه	شــده	اســت.
ــن	دســت	مشــکالت	 ــورد	از	ای ــن	م در	آخری
ــه	 ــه	طــی	هفت ــم	ک ــران	ارگ	ب ــی،	کارگ مال
ــه	 ــان	ب ــت	حقوقش ــدم	پرداخ ــته	از	ع گذش
ــم	 ــروز	ه ــد	ام ــر	داده	بودن ــاه	خب ــدت	۴	م م
ــای	 ــانه	ه ــالم	رس ــق	اع ــدند	طب ــور	ش مجب
محلــی	مقابــل	ارگ	بــم	بــرای	لحظاتــی	

ــد. ــع	کنن تجم
یکـی	از	ایـن	کارگـران	اظهارداشـت:	بیش	از	
صـد	نفـر	از	کارگـران	ارگ	بـم	چندیـن	مـاه	
اسـت	که	هیـچ	گونـه	پرداختـی	نداشـته	اند.	
در	ایـن	مدت	مجبور	شـدیم	با	قـرض	گرفتن	

از	اطرافیـان	زندگـی	را	مدیریـت	کنیم.

ــرای امــرار معــاش مجبوریــم چنــد  ب
مــاه پــول قــرض کنیــم

ــا	 ــاش	م ــرار	مع ــل	ام ــا	مح ــزود:	تنه وی	اف
ــوق	 ــدم	پرداخــت	حق ــان	اســت	و	ع حقوقم
ــا	 ــی	م ــد	زندگ ــاه	رون ــار	م ــدت	چه ــه	م ب
ــدت	 ــن	م ــی	ای ــت،	ط ــرده	اس ــل	ک را	مخت
ــم	 ــرده	ای ــف	نک ــک	روز	کار	را	متوق ــی	ی حت
امــا	آیــا	ایــن	درســت	اســت	کــه	طــی	ســال	
هــای	اخیــر	حقــوق	کارگــران	هــر	چنــد	مــاه	
یــک	بــار	پرداخــت	مــی	شــود	و	دلیلــش	هم	
مشــکالت	اداری	و	مالــی	عنــوان	مــی	شــود.

وی	بیــان	کــرد:	اقســاط	و	کرایــه	خانــه	
هــای	مــا	مانــده	اســت	و	هــر	بــار	وعــده	مــی	
دهنــد	کــه	حقــوق	کارگــران	تــا	چنــد	وقــت	
دیگــر	پرداخــت	مــی	شــود،	ســوال	مــن	ایــن	
اســت	کــه	چــرا	ســال	هــای	گذشــته	چنیــن	

ــی	داد. ــی	روی	نم اتفاق
ــزود:	هــر	چنــد	کارشناســان	 ــن	کارگــر	اف ای
ــا	 ــا	م کار	تخصصــی	را	انجــام	مــی	دهنــد	ام
ــرای	مرمــت	ارگ	 ــم	و	ب کارگــران	اگــر	نبودی
بــم	تــالش	نمــی	کردیــم	کار	بــه	اینجــا	مــی	
رســید؟	بعــد	از	اینکــه	بخــش	قابــل	توجهــی	
ــتمزد	 ــرا	دس ــده	اســت	چ ــت	ش از	ارگ	مرم

مــا	را	اینگونــه	پرداخــت	مــی	کننــد.
طبــق	گفتــه	ایــن	کارگــر	بخشــی	از	حقــوق	
طبــق	وعــده	داده	شــده	قــرار	اســت	پرداخت	
شــود	امــا	ســوال	ایــن	اســت	کــه	ایــن	رونــد	

تــا	چــه	زمانــی	ادامــه	خواهــد	یافــت.
محمــود	وفایــی،	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	
ــای	 ــت:	پیگیریه ــان		اظهارداش ــتان	کرم اس
ســازمان	میــراث	فرهنگــی	بــه	صــورت	
مســتمر	بــرای	رفــع	ایــن	مشــکل	ادامــه	دارد	
ــالغ		 ــوق،	اب ــت	حق ــدم	پرداخ ــت	ع ــا	عل ام

ــت. ــوده	اس ــار	ب ــدن	اعتب نش
وی	افــزود:	طبــق	اقداماتــی	کــه	انجــام	شــده	
قــرار	اســت	اعتبــار	از	مرکــز	بــه	زودی	ابــالغ	
و	حقــوق	کارگــران	ارگ	بــم	پرداخــت	شــود.
ــه	 ــم	ب ــارات	ارگ	ب ــه	داد:	اعتب ــی	ادام وفای
امــور	 از	 جداگانــه	 و	 مســتقیم	 صــورت	
پایگاههــای	ثبــت	جهانــی	ابــالغ	مــی	شــود	
و	امیدواریــم	بــا	حــل	ایــن	مشــکل	در	آینــده	
هــم	شــاهد	بــروز	چنیــن	مشــکالتی	در	
ــم	و	پایــگاه	جهانــی	 زمینــه	بازســازی	ارگ	ب

ــیم. ــهر	نباش ــن	ش ای

مشــکل عــدم پرداخــت حقــوق 
ــود ــی ش ــع م ــه زودی رف ــران ب کارگ
نیــز		 بــم	 ارگ	 پایــگاه	جهانــی	 رئیــس	
ــش	 ــه	بخ ــوط	ب ــکل	مرب ــت:	مش اظهارداش
مســائل	مالــی	و	اداری	اســت	و	در	ایــن	
خصــوص	مســئوالن	مربوطــه	بایــد	پاســخگو	

باشــند.
وی	افــزود:	۹	ســال	اســت	کــه	کنــار	کارگران	
ارگ	بــم	در	حــال	کار	و	زندگــی	هســتم	و	این	
افــراد	همچــون	اعضــای	خانــواده	ام	هســتند	
و	عــدم	پرداخــت	حقــوق	کارگــران	منجــر	به	

رنجــش	همــه	مــا	می	شــود	امــا	بایــد	ایــن	را	
بدانیــم	کــه	میــراث	فرهنگــی	تمــام	تــالش	
خــود	را	بــرای	حمایــت	از	کارگــران	مــی	کند	
ــد	 ــته	باش ــود	داش ــی	وج ــد	پول ــع	بای در	واق

کــه	بتواننــد	ابــالغ	و	پرداخــت	کننــد.
	ابراهیمــی	افــزود:	پیگیــری	هــای	مســتمری	
صــورت	گرفتــه	و	بنــا	بــه	آخریــن	اطالعاتــی	
ــروز	و	 ــی	ام ــاز	ط ــورد	نی ــار	م ــه	دارم	اعتب ک
ــده	 ــد	روز	آین ــا	چن ــر	ت ــالغ	و	حداکث ــردا	اب ف

پرداخــت	هــا	انجــام	مــی	شــود.
ابراهیمــی	بــه	ایــن	نکتــه	اشــاره	کــرد	کــه	با	
ــران	 ــوق	کارگ ــاه	حق ــد	م ــه	چن وجــود	اینک
ــک	روز	کار	 ــی	ی ــا	حت ــده	ام ــت	نش پرداخ
ــام	 ــا	تم ــران	ب ــف	نشــده	اســت	و	کارگ متوق
ــد. ــام	داده	ان ــادی	کار	را	انج ــد	ع ــوان	رون ت

رئیــس	پایــگاه	جهانــی	ارگ	بــم	اظهــار	کرد:	
ــران	در	 ــن	کارگ ــالش	همی ــا	ت ــن	ارگ	ب ای
حــال	بازســازی	اســت	و	هیــچ	وقفــه	و	خللی	

در	بازســازی	صــورت	نگرفتــه	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	حــدود	۱۳۵	کارگــر	و	
ــه	 ــه	مشــغول	ب ــن	مجموع ــناس	در	ای کارش
کار	هســتند	و	ارگ	بــم	بخشــی	از	مجموعــه	
هــای	ثبــت	جهانــی	اســت	در	واقــع	۲۳	هزار	
هکتــار	مســاحت	تحــت	پوشــش	اســت	کــه	
ارگ	بــم	۱۸	هکتــارش	را	تشــکیل	مــی	دهد.
مجموعــه	 عامــری،	 خانــه	 گفــت:	 وی	
کارخانــه	 وکیــل،	 مجموعــه	 کوشــک،	
حناســازی	و	...	تنهــا	بخــش	کوچکــی	از	
پــروژه	هــای	پایــگاه	اســت	کــه	بــا	جدیــدت	
ــم	 ــازی	ارگ	ب ــد	بازس ــده	و	رون ــری	ش پیگی
نیــز	جلوتــر	از	برنامــه	زمــان	بنــدی	شــده	در	

ــت. ــام	اس ــال	انج ح
وی	ابــراز	امیــدواری	کــرد	کــه	بــا	اختصــاص	
اعتبــار	مــورد	نظــر	مشــکالت	کارگــران	کــه	
در	صــف	اول	بازســازی	ارگ	بــم	هســتند	بــه	

زودی	رفــع	شــود.
ــه	 ــط	هفت ــه	اواس ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
ــراث	 ــای	می ــور	پایگاه ــرکل	ام گذشــته	مدی
ــا	 ــانه	ه ــا	رس ــو	ب ــور	در	گفتگ ــی	کش جهان
وعــده	داده	بــود	کــه	حقــوق	کارگــران	پایگاه	
ــود. ــی	ش ــت	م ــه	زودی	پرداخ ــم	ب ارگ	ب

وی	علــت	عــدم	پرداخــت	حقــوق	کارگــران	
را	اینگونــه	اعــالم	کــرده	بــود	کــه	بــه	دنبــال	
ــت	 ــرای	پرداخ ــی	ب ــارات	مال ــش	اعتب افزای
همــه	معوقــات	مــزدی	کارگــران	ارگ	قدیــم	
ــرای	 ــم	و	ب ــر	بودی ــروژه	دیگ ــد	پ ــم	و	چن ب
ــال	 ــد	و	در	ح ــود	آم ــه	وج ــر	ب ــن	تاخی همی
حاضــر	ایــن	اعتبــارات	تامیــن	شــده	و	طــی	
ــارات	 ــت	اعتب ــتور	پرداخ ــردا	دس ــروز	و	ف ام
جــاری	و	معوقــه	کارگــران	بــه	پایگاه	هــا	

ابــالغ	می	شــود.
ــل	داده	 ــه	قب ــط	هفت ــه	اواس ــده	ک ــن	وع ای
ــی	هنــوز	محقــق	نشــده	اســت	 شــد	در	حال
کــه	کارگــران	پایــگاه	جهانــی	ارگ	بــم	
ــر	 ــوق	ب ــردا	حق ــروز	و	ف ــی	ام ــد	ط امیدوارن
زمیــن	مانــده	مــاه	هــای	اخیــر	را	دریافــت	و	
ــازی	ارگ	 ــری	کار	بازس ــوده	ت ــال	آس ــا	خی ب

ــد. ــه	دهن ــم	را	ادام ب

بی پولی ارگ بم را فتح کرد/ سه ماه تاخیر در پرداخت حقوق کارگران

اسما محمودی
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عمارت تاریخی»بلدیه« با عمری 90 سـاله پالیز  ایمانی
در مرکزی تریـن نقطـه شـهر رشـت این 
روزهـا همچـون بمـب سـاعتی در انتظـار 
فاجعه ای اسـت کـه این عمـارت کهنسـال را تهدیـد می کند.

ــام	از	معمــاری	 ــا	اله ــه	ب ــه	شــهرداری	رشــت	ک عمــارت	بلدی
ــک	 ــرداراف«	ی ــم	س ــیه	توســط	»آرت ــورگ	روس ســنت	پترزب
ــال		۱۳۰۸	 ــم	رشــت	ســاخته	شــد،	از	س ــی	روســی	مقی ارمن
در	تملــک	شــهرداری	ایــن	شــهر	ثبــت	شــده	وحــاال	پــس	از	
ــد	از		 ــه	بلکــه	بازدی ــری	نیافت ــر	کارب ــا	تغیی ــه	تنه ۹۰ســال،		ن
بنــا	نشــان	مــی	دهــد	یــک	فاجعــه	در	کمیــن	عمــارت	بلدیــه	

ــت. اس
ــو		و	 ــک	س ــقف	از	ی ــدید	س ــای	ش ــه	ه ــر،	چک ــی	اخی بارندگ
ــای	 ــه	ه ــدن	روی	لمب ــا	ش ــده	و	ره ــرق	پراکن ــای	ب ــیم	ه س
ــک	 ــا	ی ــه	ب ــک	بمــب	ســاعتی	اســت	ک ــه	ی ــه	مثاب ــی،	ب چوب
ــه	ای	 ــه	ویران ــا	را	ب ــن	اســت	کل	بن ــه	ممک ــر	لحظ ــال	ه اتص

ــد. ــل	کن تبدی

چگونگی ساخته شدن عمارت بلدیه
ــاختمان	 ــداث	س ــگ	اح ــژوه،	کلن ــت	پ ــک	رش ــه	ی ــه	گفت ب
ــاور	 ــان	»ی ــیدی	در	زم ــال	۱۳۰۲		خورش ــه	در	س اداری	بلدی
محمــود	خــان	غفــاری«،	شــهردار	وقــت،	بــه	زمیــن	زده	شــد	و	
مهندســی	ارمنــی	بــه	نــام	»آرتــم	ســرداراف«	-	کــه	از	ارامنه	ی	
روســیه	و	مقیــم	شــهر	رشــت	بــود-	کار	طراحــی	و	نظــارت	بــر	

ــر	عهــده	گرفــت. ســاخت	آن	را	ب
مهنــدس	روبــرت	واهانیــان	تبریــز		توضیــح	مــی	دهــد:	
ــم	 ــده،	»آرت ــاد	ش ــال	ی ــاه	س ــن	م ــه	از	اول	فروردی اداره		بلدی
ــا	ماهــی	 ــه	رشــت	ب ــدس	بلدی ــه	ســمت	مهن ســرداراف«	را	ب
ــه	ای	ســه	روز	 ــا	وی	هفت ــان	حقــوق	اســتخدام	کــرد	ت ۷۰توم
در	بلدیــه	شــعبه	ســاختمان)یعنی	واحــد	عمــران	شــهرداری(	

ــود. ــر	ش ــف	حاض ــام	وظای ــرای	انج ب
چهــارم	اردیبهشــت	مــاه	۱۳۰۵	خورشــیدی	عمــارت	بلدیــه	با	
ــه	صــورت	نیمــه	کاره	افتتــاح	و	دو	مــاه	 یــک	بــرج	دیدبانــی	ب
بعــد	از	تکمیــل	نهایــی،	ســاختمان	اداری	شــهرداری	رشــت	به	

مــکان	تــازه	تاســیس	خــود	منتقــل	شــد.
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	ســال	۱۳۰۸	در	برج	دیدهبانــی	تغییراتی	
رخ	داد.	در	همــان	ســال	بــا	یــک	فراخــوان،	چهار	ســاعت	باالی	
ــن	 ــمت	پایی ــه	س ــع	ب ــد	متقاط ــت	و		دو	کلی ــرار	گرف ــرج	ق ب
همــراه	بــا	دو	گلــدان	بــر	روی	عمــارت	شــهرداری	نقش	بســت	

و	بالکنــی	هــم	بــرای	ســخنرانی	هــا	بــه	بــرج	اضافــه	شــد.
	

زلزله رودبار و تخریب  عمارت بلدیه
	۶۴ســال	بعــد	از	تاســیس،	زلزلــه	مهیــب	رودبــار،	بــرج	ســاعت	
ــای	 ــه	ســتون	ه ــود	ک ــه	حــدی	ب را	فروریخــت.	شــدت	آوار	ب
ــت	و	 ــا	ریخ ــل	بن ــرف	داخ ــای	دو	ط ــه	ه ــرد	پل ــر	پاگ ــرج	ب ب
ــد	شــد.	آن	 ــرداری	ناپدی ــرج	در	آوار	ب ــی	ب ــای	آلمان ســاعت	ه
زمــان	بــا	نظــارت	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	عمــارت	بلدیه	با	

ــرت	واهانیــان«		مرمــت	شــد. نظــارت	»روب
آنگونــه	کــه	وی	توضیــح	می	دهــد،	بــا	الگوبــرداری	و	کشــیدن	
طــرح	هــای	گلــدان	و	کلیــد،	بــرج	بلدیــه	هماننــد	اصــل	بنــا	
مرمــت	و	بــه	جــای	ســاعت	هــای	آلمانــی	چهــار	ســاعت	ژاپنی	
بــاالی	بــرج	رفــت	تــا	اهمیــت	زمــان	را	به	مــردم	یــادآور	شــود.
ــرج،	 ــتحکام	ب ــرای	اس ــه	ب ــد	ک ــی	ده ــح	م ــان	توضی واهانی
ــرای	 ــی	و	ب ــرج	جانمای ــار	طــرف	ب چهارســتون	آهنــی	در	چه
ــه	بلنــد	 ــاران،	از	بــاالی	بــرج	دو	لول جلوگیــری	از	تجمــع	آب	ب
نــاودان	تــا	پاییــن	بنــا	کشــیده	شــد	تــا	کل	عمــارت	از	رطوبت	

ــد. مصــون	بمان
	

زلزله دوم و مرمت های غیر اصولی
ــار	دیگــر	ایــن	بنــای	فاخــر	 ــان	مــاه	ســال	گذشــته،	یــک	ب آب
مــورد	تخریــب	قــرار	گرفــت.	تخریبــی	کــه	آســیب	هــای	آن	

هــر	روز	بیشــتر	خــود	را	نشــان	مــی	دهــد.
ســال	گذشــته	شــهرداری	رشــت	الیحــه	ای	تحــت	عنــوان	
ــال	 ــورا	ارس ــه	ش ــه	ب ــی	بلدی ــاختمان	تاریخ ــی	س بازآفرین
کــرد	تــا	عمــارت	را	مرمــت	کنــد.	هرچنــد	در	بودجــه	
مصــوب	شــده	بــود	کــه	پــروژه	هــای	بازآفرینــی	مــی	بایــد	
بــا	اعتبــار	دولتــی	هزینــه	شــود	ولــی،	شــورای	شــهر	رشــت	
۲۰	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	بــرای	مرمــت	و	احیــای	عمــارت	

ــص	داد. ــه	تخصی بلدی
پــروژه	،	بــه	یک	شــرکت	غیــر	بومــی	واگذار	شــد	و	این	شــرکت	
در	یــک	طــرح	عجوالنــه	و	بــدون	اخذ	مجــوز	از	ســازمان	میراث	
فرهنگــی	بازآفرینــی	بنــا	را		آغــاز	کــرد.	امــا	بــا	مداخلــه	میراث	

فرهنگــی	گیــالن،	جلــوی	ادامــه	پــروژه	گرفته	شــد.
ــراث	 ــازمان	می ــت	س ــاون	وق ــته،		مع ــال	گذش ــاه	س ــان	م آب
فرهنگــی	بــا	حضــور	در	صحــن	شــورا،	متذکــر	شــد	کــه	بارهــا	
بــه	شــهرداری	اعــالم	کــرده	کــه	طــرح	شــرکت	مذکــور،	فاقــد	
نــگاه	میراثــی	اســت	و	بســیار	ناپختــه	طراحــی	شــده	اســت.

ــتور	 ــق	دس ــه	طب ــود	ک ــده	ب ــادآور	ش ــان	ی ــا	باقری محمدرض
ــی	مــی	 ــای	میراث ــالغ	شــده،	طــرح	مرمــت	هــر	بن العمــل	اب
ــد	و	 ــور	تایی ــی	کش ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــدا	در	س ــد	ابت بای

ــود. ــرا	ش ــپس	اج س
بــا	ایــن	حــال	ســازمان	میــراث	گیــالن	اعــالم	آمادگــی	کــرد	
ــارت	 ــا	نظ ــرف	و	ب ــرح	را	برط ــص	ط ــت	نواق ــر	اس ــه	حاض ک
میــراث	عمــارت	بلدیــه	مرمــت	شــود.	مرمتــی	کــه	هیــچ	گاه	

ــه	ســرانجام	نرســید. ب
اکنــون	بــه	جــای	برخــی	از	درهــای	اصیــل	ایــن	بنــا،	درهــای	
جدیــد	قهــوه	ای	رنــگ	بــا	شیشــه	هــای	شکســته	جــا	خــوش	
کــرده	اســت	و	از	سرنوشــت	درهای	قبلــی	هم	خبری	نیســت	و	
یکــی	از	ســالن	هــای	طبقــه	پاییــن،	محــل	دپــوی	لــوازم	اداری	

مســتهلک	شــده	اســت.

فاجعه در کمین نماد شهر رشت
اکنــون	امــا	خطــر	از	ســقف،	بنــا	را	تهدیــد	مــی	کنــد.	ســیم	
هــای	بــرق	دپــو	شــده	و	بــی	نظــم	در	زیــر	شــیروانی	و	بــاالی	
بــرج	ریختــه	شــده	و	رطوبــت	بــاالی	ســاختمان	و	نمــی	کــه	با	
بارندگــی	هــای	اخیــر	شــدت	یافته،	هــر	لحظــه	فاجعــه	اتصال	
ســیم	کشــی	و	آتــش	ســوزی	ایــن	بنــا	را	تهدیــد	مــی	کنــد.

دیوارهــای	طبقــه	پاییــن	تــا	نیمــه	رطوبــت	زده	و	طــاق	هــای	
زیــر	بــرج	ســاعت،	تــرک	برداشــته	و	در	برخــی	از	اتــاق	هــای	

طبقــه	بــاال،	آب	از	ســقف	چکــه	مــی	کنــد.
ــزارش	 ــه	را	گ ــق	فاجع ــرج،	عم ــیروانی	و	ب ــر	ش ــد		از		زی بازدی
مــی	دهــد.	چــوب	هــای	۹۰ســاله	پوســیده	،	ســیم	هــای	برقی	
کــه	افشــان	و	پراکنــده	و	تنهــا	بــا	نــوار	چســب	اتصــاالت	را	نگه	
داشــته	اســت	و	آب	بارانــی	کــه	از	شــیروانی	چکــه	مــی	کنــد	

فاجعه در کمین عمارت »بلدیه« رشت/
مدیریت شهری در خواب است
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ــای	 ــه	ه ــع	آوری	آب	روی	لمب ــرای	جم ــه	ب ــی	ک ــن	های و	لگ
ــر	شــیروانی	 ــرق	زی پوســیده	قــرار	گرفتــه	اســت.	روشــنایی	ب
قطــع	شــده	و	هواکــش	هایــی	کــه	زیــر	شــیروانی	بــرای	خروج	

رطوبــت	تعبیــه	شــده،	از	کار	افتــاده	اســت.
از	زیـر	سـقف،	پلـه	مارپیچی	به	برج	سـاعت	مـی	رود.	برجی	که	
انتهـای	آن	محل	النه	زنبورهاسـت.	در	تمام	مسـیر	داخلی	برج،	
شـدت	رطوبـت	به	حدی	اسـت	کـه	پنجره	هـای	چوبی	بـرج	را	

پوسـانده	و	دیوارهـای	برج	تبله	کرده	اسـت.
ــه	گفتــه	واهانیــان	 ــرج،	شــکاف	گــردی	اســت	کــه	ب وســط	ب
محــل	اســتقرار	بلنــد	گــو	بــوده	امــا	اکنــون	در	انتهــای	بــرج،	
شیشــه	هــای	پنجــره	بــرج	را	در	حــد	وســیع	بــرش	داده	انــد	تا	

چهــار	عــدد	بلندگــو	مســتقر	شــود.
حاال	همین	شیشـه	های	باز	و	شکسـته	نیز	محلی	بـرای	هجوم	
رده	بـاران	به	داخل	برج		شـده	اسـت.	چند	بلندگوی	مسـتهلک	

نیـز	در	فضای	میانی	برج	رها	شـده	اسـت.
بــا	اینکــه	چهــار	نــور	افکــن	جدیــد	در	فضــای	بــاز	بــرج	تعبیــه	
شــده،	نورافکــن	هــای	ســنگین	و	قدیمــی	دوران		رضا	ســاغری	
ــرج	 ــاالی	ب ــک	ب ــای	کوچ ــهردار	۱۳۸۵-۱۳۸۶(،	در	فض )ش

بالاســتفاده	رهــا	شــده	اســت.
درایــن	فضــا،	ناودانــی	کــه	محــل	خــروج	آب	اســت،	از	انباشــت	
ســیم	هــای	نــور	افکــن		مســدود	شــده	و	ســیم	هایــی	کــه	اگر	

اندکــی	بــدون	پوشــش	رهــا	شــده	باشــد،	در	زمــان	بارندگــی	
یــک	فاجعــه	ایجــاد	مــی	کنــد.

	
بنایی که  باید موزه مردم شناسی گیان می شد

ــاره	 ــی	گیــالن،	درب کارشــناس	مســئول	ثبــت	بناهــای	میراث
ــدود	 ــه	از	مع ــارت	بلدی ــد:	عم ــی	گوی ــر	م ــای	فاخ ــن	بن ای
بناهایــی	اســت	کــه	هنــوز	عمــر	آن	بنــا	بــه	نیمــه	نرســیده،	در	
تاریــخ	۲۶	آذر	۱۳۵۶	بــه	شــماره	ی		۱۵۱۶	در	فهرســت	بناهای	

میراثــی	کشــور		ثبــت	شــد.
ــان	 ــه	در	زم ــارت	بلدی ــد:	عم ــی	افزای ــی	م ــدی	میرصالح مه
ثبــت،	مصــوب	شــده	بود	کــه	بــه	عنــوان	مــوزه	مردم	شناســی	
بلدیــه	گیــالن	تغییــر	کاربــری	دهــد،	اتفاقــی	کــه	در	عمــارت	
ــه	 ــد	ک ــالش	کردن ــن	برخــی	ت ــز	رخ	داد.	همچنی ــه	تبری بلدی
ــر	 ــوان	مــوزه	هنرهــای	معاصــر	تغیی ــه	عن یکــی	از	طبقــات	ب
ــت،	 ــگ	وق ــور	وزارت	فرهن ــن	منظ ــه	همی ــد	و	ب ــری	یاب کارب
تابلوهایــی	را	از	نقاشــان	بنــام	گیــالن	از	جمله	آیدین	آغداشــلو	
ــون	 ــا	کن ــی	ت ــرد.	ول ــداری	ک ــی	و...	خری ــین	محجوب و	حس
عمــارت	بلدیــه	مــوزه	نشــده	اســت	و	تابلوهــا	نیــز	در	بایگانــی	

ــورد. ــی	خ ــاک	م ــاد	خ وزارت	ارش
ــتان	و	 ــده	در	اس ــت	ش ــای	ثب ــدد	بناه ــه	تع ــاره	ب ــا	اش وی	ب
محدودیــت	بودجــه	ایــن	ســازمان،	تاکیــد	مــی	کنــد:	ســازمان	

ــد	 ــی	از	گزن ــای	میراث ــک	بن ــه	ی ــرای	آنک ــراث	فرهنگــی	ب می
ــد،	بنــا	را	در	فهرســت	بناهــای	 تخریــب	و	آســیب	حفــظ	بمان
ــظ	و	 ــه	حف ــی	وظیف ــد.	ول ــی	کن ــت	م ــور	ثب ــی	کش میراث

ــک	اســت. ــده	مال ــر	عه ــا	ب ــا	قانون ــن	بناه ــداری	ای نگ
میرصالحــی	همچنیــن	یــادآور	مــی	شــود:	طرحی	که	شــرکت	
ــد	 ــود،	فاق ــه	داده	ب ــه	ارای ــای	بلدی ــرای	مرمــت	بن ــل	شــیر	ب پ
ــته	 ــال	گذش ــل	س ــن	دلی ــه	همی ــود	و	ب ــی	ب ــگاه	کارشناس ن

ــت. ــه	کار	را	گرف ــوی	ادام ــراث	فرهنگــی	جل ســازمان	می
ایــن	مقام	مســئول	در	پاســخ	بــه	وضعیــت	فعلی	عمــارت	بلدیه	
ابــراز	مــی	کنــد:	بازدیدهــای	دوره	ای	توســط	یــگان	حفاظــت	
میــراث	صــورت	مــی	گیــرد.	در	بازدیــدی	کــه	روزهــای	اخیــر	
صــورت	گرفــت،	بــه	شــهرداری	اخطــار	داده	شــد	کــه	وضعیت	
ســیم	کشــی	هــای	بنــا	را	بررســی	و	بــه	لحــاظ	ایمنــی	از	بنــا	

رفــع	خطــر	کنــد.
در	شــرایط	کنونــی	بایــد	پرســید،	شــهرداری	بــه	عنــوان	مالک	
چهاربنــای	شــاخص	تاریخــی	در	شــهر	رشــت،	تــا	چــه	انــدازه	
از	وضعیــت	نگــه	داشــت	و	ایمنــی	ایــن	بناهــا	بــا	خبــر	اســت؟	
اکنــون	مشــخص	شــده	عمــارت	بلدیــه	بــه	عنــوان	شــاخص	
تریــن	بنــای	مرکــز	اســتان	در	شــرایط	ناایمــن	بســر	مــی	بــرد	
ــی	 ــی	و	حت ــه	میراث ــک	فاجع ــت	ی ــن	اس ــه	ممک ــر	لحظ و	ه

انســانی	در	مرکــز	رشــت	رخ	دهــد.

ــی  ــش کم ــی از افزای ــئوالن درحال مس
ــازی  ــمت استانداردس ــه س ــت ب و حرک
موزه هــای گلســتان خبــر می دهنــد 
ایــن  معتقدنــد  کارشناســان  کــه 
توســعه  راســتای  در  افزایــش 

نیســت. گردشــگری 

ــردی	 ــر	بف ــا	ارزش	و	منحص ــای	ب ــه	ه ــا	مجموع ــوزه	ه م
ــت	 ــته،	هوی ــال	و	گذش ــاط	دادن	ح ــا	ارتب ــه	ب ــتند	ک هس
فرهنگــی	و	اثــرات	فرهنــگ	جامعــه	گذشــته	در	اشــیاء	

مشــاهده	کــرد.
ــه	تنهــا	گنجینــه	ملــی	 چنیــن	مجموعــه	هــای	مــوزه	ای،	ن
یــک	کشــور	بلکــه	جزیــی	از	اســناد	جهانــی	فرهنــگ	و	تمدن	

انســانی	بــه	حســاب	مــی	آینــد.
در	واقــع	کارکــرد	مــوزه	هــا	نــه	تنهــا	یــک	نمایشــگاه	صــرف	
اســت	بلکــه	مــوزه	هــا	بــه	عنــوان	نهــادی	فرهنگی	محســوب	

شــده	و	قــادر	هســتند	بــا	فراهــم	آوردن	محصــوالت	فرهنگــی	
ــدن	 ــن	ش ــه	روش ــته	ب ــدن	گذش ــخ	و	تم ــش	در	تاری و	پژوه

گوشــه	هــای	تاریــک	تاریــخ	منطقــه	کمــک	کننــد.
در	واقــع	مــوزه	هــا	بــرای	دســتیابی	بــه	ایــن	اهــداف،	نیازمند	
توجــه	بــه	عوامــل	اقتصــادی،	اجتماعــی،	فرهنگی	و	آموزشــی	

و	همچنیــن	توجــه	ویــژه	دولت	هســتند.
مدیــرکل	امــور	موزه	هــای	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	
طــی	ســفر	خــود	بــه	اســتان	گلســتان	از	گســترش	کمــی	و	
ــر	داد	 ــا	در	کشــور	در	ســه	ســال	گذشــته	خب ــی	موزه	ه کیف
و	گفــت:	مــا	در	ابتــدای	شــروع	کار	شــعار	هرمــاه	یــک	مــوزه	
را	مطــرح	کردیــم	و	ســال	گذشــته	قــول	افتتــاح	هــر	۱۰	روز	

یــک	مــوزه	را	دادیــم.
محمدرضــا	کارگــر	بــا	بیــان	اینکــه	امســال	هــر	هفتــه	یــک	
ــال	 ــرد:	در	س ــار	ک ــم،	اظه ــاد	می	کنی ــور	ایج ــوزه	در	کش م
گذشــته	۴۵	مــوزه	افتتــاح	شــد	و	درواقــع	مــا	در	فاصلــه	کمتر	

از	۱۰	روز	یــک	مــوزه	افتتــاح	کــرده		ایــم.

حرکت جدی به سمت موزه داری در کشور
مدیـرکل	امور	موزه	های	سـازمان	میراث	فرهنگی	کشـور	ادامه	
داد:	دسـتاوردهای	مـا	نشـان	می	دهـد	توجه	بـه	مـوزه	و	موزه	
	داری	در	دولـت	تدبیـر	و	امیـد	اهمیت	پیـدا	کـرده	و	خیلی		ها	

هـم	باورشـان	نمی		شـد	این	شـعار	تحقق	پیـدا	کند.
وی	بـا	بیـان	اینکـه	آمار	بازدیـد	کننـدگان	از	موزه	ها	هم	سـیر	
صعودی	داشـته،	تصریح	کرد:	در	سـال	۹۴	حـدود	۱۷	میلیون	
نفـر	از	موزه	هـای	کشـور	بازدید	کـرده	بودند	کـه	این	آمـار	در	

سـال	گذشـته	به	حـدود	۲۰	میلیون	نفر	رسـید.
کارگــر	بــا	بیــان	اینکــه	یــک		میلیــون	و	۳۰۰	نفــر	از	
انــد،	 بــوده		 بازدیدکننــدگان	ســال	گذشــته	خارجــی	
ــروش	 ــق	از	محــل	ف ــمی	و	دقی ــار	رس ــرد:	آم ــان	ک خاطرنش
ــت	 ــارم	از	جمعی ــک		چه ــدود	ی ــد	ح ــی		ده ــت	نشــان	م بلی
ــی	و	 ــکان	تاریخ ــا	و	ام ــته	از	موزه	ه ــال	گذش ــور	در	س کش

ــد. ــرده		ان ــد	ک ــور	بازدی ــی	کش فرهنگ
ــای	 ــوزه	ه ــی	م ــی	و	کیف ــعه	کم ــر	از	توس ــد	کارگ هرچن
ــه	 ــت	ب ــت	حرک ــد	اس ــد	و	معتق ــی	ده ــر	م ــور	خب کش
ــب	 ــا	اغل ــت،	ام ــدی	اس ــور	ج ــوزه	داری	در	کش ــمت	م س
ــای	 ــوزه	ه ــژه	م ــه	وی ــا	ب ــوزه	ه ــدگان	از	م ــد	کنن بازدی
ــتر	 ــور	بیش ــای	کش ــوزه	ه ــد؛	م ــتان	معتقدن ــتان	گلس اس
شــبیهه	نمایشــگاهی	از	آثــار	قدیمــی	اســت	و	ارزش	چنــد	
ــوزه	 ــرد:	م ــار	ک ــادنیا	اظه ــا	فرس ــدارد.	مون ــدن	را	ن ــار	دی ب
هــای	مــا	کیفــی	نبــوده	و	از	جذابیــت	الزم	برخوردار	نیســتند.
ــیاء	 ــی	از	اش ــوان	ویترین ــه	عن ــتان	ب ــای	اس ــوزه	ه وی	از	م
قدیمــی	نــام	بــرد	و	گفــت:	مــوزه	فــرش	گنبــد	و	چنــد	مــوزه	
ــد	 ــرای	بازدی ــا	ب ــرده	ام	ام ــد	ک ــار	بازدی ــر	اســتان	را	یکب دیگ

ــدارم. ــی	ن ــا	تمایل ــاره	از	آن	ه دوب
وی	تاکیـد	کـرد:	در	حـال	حاضـر	مـوزه	هـا	از	جذابیـت	الزم	
برخـوردار	نیسـتند	و	شـاید	تغییـر	کارکرد	مـوزه	هـا	و	تبدیل	
شـدن	آن	هـا	بـه	مکانـی	بـرای	پژوهـش	و	ارائـه	برنامـه	های	

فرهنگـی	بتوانـد	در	تغییـر	ایـن	رونـد	موثر	باشـد.

	ظرفیت ایجاد ۱۰۰ موزه در گلستان وجود دارد
ــد	کننــده	کارشــناس	 ــن	بازدی ــه	هــای	ای ــا	برخــالف	گفت ام
ــت؛	 ــد	اس ــتان	معتق ــتان	گلس ــای	اس ــور	موزه	ه ــئول	ام مس

موزه های گلستان خواب گردشگر می بینند/ افزایش بدون برنامه

زهرا بهرامی
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میـراث ایــران

ــای	 ــه	ه ــا	وجاذب ــت	ه ــی	از	ظرفی ــای	گلســتان	یک ــوزه	ه م
ــگران	اســت. ــرای	جــذب	گردش ــتان	ب ــم	اس مه

غالمرضــا	حمیــدی	از	مــوزه	داری	بــه	عنــوان	یکــی	از	
پایدارتریــن	ســرمایه	گــذاری	هــر	حکومــت	در	توســعه	
فرهنگــی،	اقتصــادی	و	اجتماعــی	و	...	نــام	بــرد	و	اظهــار	کــرد:	
ــی	و	...	 ــش	و	معرف ــت،	پژوه ــود	حفاظ ــا	در	ذات	خ ــوزه	ه م
ــای	 ــه	نیازه ــن	ب ــرای	پرداخت ــی	ب ــد	و	پتانســیل	خوب را	دارن

ــتند. ــا	هس ــوزه	ه ــن	ح ــه	در	ای جامع
وی	بــا	بیــان	اینکــه	مــوزه	داری	در	مجمــوع	مقولــه	نوپایی	در	
ادبیــات	سیاســی،	اجتماعــی،	اقتصــادی	و	فرهنگــی	ماســت،	
افــزود:	توســعه	کمــی	و	کیفــی	مــوزه	هــا	جــزو	سیاســت	ها	و	
برنامــه	هــای	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	و	بــه	تبعه	آن	

اســتان	گلســتان	اســت.
ــا	 ــتان	ب ــتان	گلس ــای	اس ــور	موزه	ه ــئول	ام ــناس	مس کارش
ــال	 ــوزه	در	اســتان	فع ــادآوری	اینکــه	در	حــال	حاضــر	۹	م ی
اســت،	ادامــه	داد:	تنــوع	آب	و	هوایــی	و	همچنیــن	جغرافیایی،	
حضــور	اقــوام،	مشــاهیر	و	شــخصیت	هــا	و	...	ظرفیــت	ایجــاد	

حــدود	۱۰۰	مــوزه	در	اســتان	را	فراهــم	کــرده	اســت.
ــد	جــزو	ســه	مرکــز	و	 ــا	بای ــوزه	ه ــادآوری	اینکــه	م ــا	ی وی	ب
ــم	 ــرد:	ه ــه	ک ــند،	اضاف ــه	باش ــر	منطق ــی	ه ــون	فرهنگ کان
ــی	 ــار	معرف ــانی	و	استانداردســازی	در	کن ــه	روز	رس ــون	ب اکن
مــوزه	هــا	کمــک	مــی	کنــد	کــه	بــه	موضــوع	مــوزه	هــا	بــه	
ــا	در	 ــوزه	ه ــرده	و	م ــگاه	ک ــهری	ن ــه	ش ــک	جاذب ــوان	ی عن

ــند. ــر	باش ــگر	موث ــذب	گردش ج
حمیدی	با	تاکید	بر	اینکه	به	سمت	استانداردسازی	موزه	های	
استان	در	حرکت	هستیم،	تصریح	کرد:	ایجاد	حداقل	یک	موزه	

در	هر	شهرستان	در	گلستان	در	دستور	کار	قرار		دارد.
وی	بـا	یـادآوری	اینکـه	تعـداد	بازدیـد	کننـدگان	و	درآمدهای	
مـوزه	هـای	اسـتان	در	سـال	هـای	اخیـر	رونـد	رو	بـه	رشـد	
داشـته،	خاطر	نشـان	کـرد:	درآمدهای	حاصل	از	فـروش	بلیت	
موزه	ها	و	اماکن	فرهنگی	و	تاریخی	اسـتان	گلسـتان	در	سـال	
۹۳	حـدود	۱۱۰	میلیـون	تومـان	بـود	کـه	ایـن	رقـم	در	سـال	

گذشـته	بـه	۲۰۴	میلیـون	تومان	رسـیده	اسـت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	رقــم	در	ســه	ماهــه	نخســت	
امســال۱۰۶	میلیــون	تومــان	بــود،	یــادآور	شــد:	تعــداد	بازدید	
کننــدگان	از	۱۱	مــوزه	و	اماکــن	فرهنگــی	و	تاریخــی	مــا	در	
ــم	در	ســه	 ــن	رق ــا	ای ــود	ام ــر	ب ســال	گذشــته	۱۰۴	هــزار	نف
ماهــه	نخســت	امســال	بــه	حــدود	۵۰	هــزار	نفــر	رســیده	کــه	

ــن	حــوزه	اســت. ــل	توجــه	در	ای نشــان	دهنــده	رشــد	قاب
حمیــدی	متذکــر	شــد:	بــرای	اینکــه	مــوزه	هــای	اســتان	بــه	
یــک	مجموعــه	فرهنگــی	و	جــاذب	گردشــگری	تبدیل	شــوند	
بایــد	همــه	دســتگاه	هــا	و	شــهروندان	در	کنــار	میــراث	در	این	

حــوزه	قــرار	گینــد.

	موزه های موجود گردشگر پسند نیست
هرچنــد	حمیــدی	مــوزه	هــای	اســتان	و	ظرفیت	هــای	قومی،	
تاریخــی	و	...	را	بــرای	توســعه	مــوزه	هــا	را	در	جذب	گردشــگر	
ــر	 ــد	ب ــا	تاکی ــوزه	ب ــک	کارشــناس	م ــا	ی ــد	ام ــی	دان ــر	م موث
اینکــه	ظرفیــت	مــوزه	داری	کافــی	نیســت	و	مــوزه	هــا	بــرای	
تبدیــل	شــدن	بــه	جاذبــه	بایــد	برنامــه	داشــته	باشــند،	گفت:	
مــوزه	هــای	موجــود	در	کشــور	و	بــه	ویــژه	گلســتان	خیلــی	

مــورد	ســلیقه	گردشــگران	نیســت.
ــگران	 ــور	از	گردش ــه	منظ ــان	اینک ــا	بی ــژاد	ب ــری	ن ــا	دبی رض
جامعــه	هــدف	و	مخاطــب	مــوزه	هاســت	نــه	تنهــا	مســافران	
ــن	 ــی	از	ای ــزود:	بخش ــی،	اف ــی	و	خارج ــگران	داخل و	گردش
موضــوع	بــه	فضــای	فرهنگــی،	تربیتــی	و	پرورشــی	جامعــه	و	
نــوع	نــگاه	بــه	مــوزه	هــا	بــاز	مــی	گــردد	و	بخشــی	از	آن	را	هم	

بایــد	در	خــود	مــوزه	هــا	جســتجو	کــرد.
وی	ادامـه	داد:	واقعیـت	ایـن	اسـت	در	عیـن	حـال	که	بـا	تنوع	
سـوژه	و	موضـوع	در	مـوزه	هـا	روبـرو	هسـتیم	اما	همچنـان	از	

الگوهـای	قدیمـی	مـوزه	داری	اسـتفاده	مـی	کنیم.
ایــن	کارشــناس	مــوزه	بــا	بیــان	اینکــه	مــوزه	صنایــع	دســتی	
و	باســتان	شناســی	گلســتان		دارای	تنــوع	شــکلی	و	جنســی	
از	نــوع	ارائــه	نیســتند،	اضافــه	کــرد:	در	واقــع	مــوزه	هــای	مــا	
بیشــتر	نمایشــگاه	هســتند	و	یکبــار	راه	انــدازی	مــی	شــوند	و	
ــدا	نمــی	 ــد	و	تنوعــی	پی ــا	۴۰	ســال	فعالیتــی	ندارن ــا	۳۰	ی ت

کننــد	و	ایــن	یعنــی	اینکــه	مــا	فاقــد	مــوزه	داری	هســتیم.
ــلیقه	 ــا	س ــه	م ــی	اینک ــوزه	داری	یعن ــرد:	م ــح	ک وی	تصری
مخاطــب	را	بــه	خوبــی	بشناســیم	و	آن	را	بــه	برنامــه	تبدیــل	
کنیــم؛	بــه	عبــارت	دیگــر	مــا	فاقــد	برنامــه	جــذب	مخاطــب	
ــک	 ــا	ی ــا	تنه ــای	م ــوزه	ه ــل	م ــن	دلی ــه	همی ــتیم	و	ب هس

ــتند. ــگری	هس ــت	گردش ظرفی
ــتان	 ــای	گلس ــوزه	ه ــه	م ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــژاد	ب ــری	ن دبی
ــل	 ــت	و	پتانســیل	تبدی ــه	قابلی ــی	هســتند	ک ــه	های مجموع
ــرد:	 ــد،	خاطرنشــان	ک ــه	گردشــگری	را	دارن ــه	جاذب شــدن	ب
ــگر	در	 ــذب	گردش ــرای	ج ــتراتژی	ب ــی	و	اس ــه	عمل ــا	برنام م
مــوزه	هــا	نداریــم	و	ایــن	موضــوع	ناشــی	از	نــگاه	و	تصور	مــا	از	
مدیریــت	مــوزه	هــا	و	همچنیــن	بحــران	هایــی	اســت	کــه	بــر	

مــوزه	هــای	مــا	حاکــم	اســت.
وی	تاکیــد	کــرد:	مــوزه	هــای	گلســتان	بــرای	تبدیــل	شــدن	
بــه	جاذبــه	گردشــگری	بایــد	برنامــه	داشــته،	رویــداد	محــور	

شــوند	و	بتواننــد	در	مــوزه	فعالیتــی	را	تحقــق	دهنــد.
	

استفاده ابزاری از موزه ها
وی	متذکــر	شــد:	مــوزه	هــا	بــرای	اینکــه	بتواننــد	مخاطــب	را	
ــداد	 ــرای	مخاطــب	برنامــه	و	روی ــد	مــدام	ب جــذب	کننــد	بای
ــروی	انســانی	و	 ــد	نی ــن	کار	نیازمن ــرای	ای داشــته	باشــند	و	ب

هزینــه	هســتند	امــا	نــه	نیــروی	کافــی	در	ایــن	حــوزه	داریم	و	
نــه	اعتبــارات	پاسخگوســت.

دبیــری	نــژاد	بیــان	کــرد:	مــا	فقــط	مــی	خواهیــم	در	راســتای	
ــزاری	 ــتفاده	اب ــا	اس ــوزه	ه ــان	از	م ــازمانی	خودم ــت	س فعالی
ــوان	 ــا	ت ــوزه	هــای	م ــن	اســت	کــه	م ــا	واقعیــت	ای ــم	ام کنی
فعالیــت	برنامــه	ای	را	ندارنــد	و	توســعه	مــوزه	هــا	در	راســتای	

توســعه	گردشــگری	نیســت.
ایـن	کارشـناس	مـوزه	بـا	بیـان	اینکـه	مـوزه	هـای	مـا	بنـا	به	
سـلیقه	سـازمانی	و	یا	عالقمندی	طـراح	راه	اندازی	می	شـوند،	
گفـت:	وقتی	بدون	در	نظر	گرفتن	سـلیقه	گردشـگران	به	طور	
واقعی،	بدون	امکان	سـنجی	ظرفیت	های	گردشـگری	و	بدون	
در	نظـر	گرفتـن	تـوان	فعالیت	گردشـگری	منطقه	مـوزه	ای	را	
ایجـاد	مـی	کنیم	چطـور	انتظار	داریم	مـوزه	های	مـا	در	جذب	

گردشـگر	موثر	باشند.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	مــوزه	هــای	گلســتان	بــرای	تبدیــل	
شــدن	بــه	جاذبــه	گردشــگری	نیازمند	تغییــر	رویکرد	نســبت	
بــه	مــوزه	هــا	هســتند،	افــزود:	چــاره	ای	نداریــم	جــز	آنکــه	بــا	
توجــه	بــه	شــرایط	اجتماعــی	کشــور	و	نوع	ســلیقه	گردشــگر	
و	همچنیــن	ظرفیــت	و	قابلیــت	مــوزه	هــای	اســتان،	ســبک	و	
ســیاق	جدیــدی	از	مــوزه	هــا	را	ایجــاد	کنیــم	کــه	برآمــده	از	
شــرایط	اجتماعــی	و	بومــی	اســتان	باشــد	و	در	شــکل	و	محتوا	

رویکــرد	نوینــی	داشــته	باشــد.
وی	تاکیــد	کــرد:	نبایــد	اشــتباه	کــرد	صــرف	تقلیــد	از	مــوزه	
هــای	جدیــد	دنیــا	پاســخ	مســئله	نیســت	البتــه	ایــن	بــه	این	
معنــا	نیســت	کــه	نبایــد	مــوزه	هــای	جدیــد	دنیــا	را	ببینیم	و	
از	آن	هــا	بهــره	بــرداری	کنیــم	بلکــه	الزم	اســت	بــا	شــناخت	
از	مخاطــب	و	ســلیقه	آن	بومــی	ســازی	کنیــم	و	نــه	تقلیــد.

دبیــری	نــژاد	ادامــه	داد:	یادمــان	باشــد	مــوزه	هــا	قرار	نیســت	
ــب	 ــد	کس ــگری	درآم ــوزه	گردش ــتقیما	از	ح ــا	مس ــوزه	ه م
کننــد	بــه	عبارتــی	نبایــد	انتظــار	داشــته	باشــیم	مــوزه	هــای	
مــا	بتواننــد	از	قبــل	فــروش	بلیــط	هزینــه	هــای	خودشــان	را	
تامیــن	کننــد؛	ایــن	شــرایط	نــه	تنهــا	در	اســتان	گلســتان	و	
کشــور	مــا	بلکــه	در	بهتریــن	و	پــر	مخاطــب	تریــن	مــوزه	های	

دنیــا	هــم	رخ	نمــی	دهــد.
وی	اضافــه	کــرد:	اگــر	مــوزه	هــا	جــاذب	گردشــگری	
بــوده	و	بــه	قطــب	گردشــگری	تبدیــل	شــوند	مــی	تواننــد	
ــه	 ــق	منطق ــث	رون ــانند	و	باع ــع	برس ــهر	مناف ــه	کل	ش ب
ــه	 ــران	ب ــه	مدی ــت	ک ــگاه	اس ــن	ن ــا	همی ــا	ب ــوند؛	اساس ش
نمایندگــس	از	مــردم	جامعــه	مــوزه	هــا	را	راه	انــدازی	
کــرده	و	برنامــه	ریــزی	مــی	کننــد	کــه	آن	هــا	تبدیــل	بــه	

ــوند. ــگری	ش ــه	گردش جاذب
ایــن	کارشــناس	مــوزه	بیــان	کــرد:	در	حــال	حاضر	مــوزه	های	
مهــم	دنیــا	ســازمان	هســتند	یعنــی	اینکــه	برنامه	پژوهشــی،	
حفاظتــی	و	فعالیــت	هایــی	بــرای	معرفــی	و	بازاریابــی	و	تولید	
ــک	از	 ــچ	ی ــون	هی ــم	اکن ــا	ه ــد؛	ام ــار	دارن محصــوالت	و	اخب
مــوزه	هــای	گلســتان	روابــط	عمومــی	ندارنــد	و	خبــر	تولیــد	
نمــی	کننــد	در	حالــی	کــه	بایــد	مــوزه	هــا	تبدیــل	بــه	جریان	
و	برنامــه	فرهنگــی	شــده	و	جنــب	و	جــوش	در	شــهر	ایجــاد	
کننــد	کــه	عمــال	چنیــن	پلــن	مدیریتــی	و	برنامــه	ریــزی	در	

مــوزه	هــای	گلســتان	وجــود	نــدارد.
در	حــال	حاضــر	گلســتان	دارای	۹	مــوزه	)	باســتان	شناســی،	
صنایــع	دســتی،	کاخ	مــوزه	و	مــوزه	خصوصــی	زمین	شناســی	
در	گــرگان،	تاریخــی	طبیعــی	در	علــی	آبــاد،	فــرش	در	گنبــد	
و	ســه	مــوزه	در	آزادشــهر،	گمیشــان	و	مینودشــت	اســت(	در	
واقــع	بــا	توجــه	بــه	سیاســت	هــای	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	
دســتی	و	گردشــگری	بــر	توســعه	کمــی	مــوزه	هــا	راه	انــدازی	
مــوزه	در	هشــت	شهرســتان	دیگر	در	گلســتان	در	دســتور	کار	
ــتایی	 ــوزه	روس ــن	م ــدازی	دومی ــات	راه	ان ــرار	دارد	و	مقدم ق
ــه	 ــه	ب ــده،	توج ــام	ش ــتان	انج ــزرگ	گلس ــوزه	ب ــور	و	م کش
کارکردهــا	و	موضــوع	مــوزه	هــا	مــی	توانــد	در	نهایــت	مــوزه	

هــا	را	بــه	ظرفیتــی	بــرای	جــذب	گردشــگر	تبدیــل	کنــد.
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میـراث ایــران

اخیــر  ســال های  طــی  گردشــگری 
رنــگ و بویــی دیگــر در یــزد گرفتــه و 
حتــی شهرســتان های ایــن اســتان نیــز 
ــده اند  ــع ش ــش منتف ــن بخ ــب از ای اغل
بــه نحــوی کــه بــه نظــر می رســد 
افق هــای روشــنی پیــش روی ایــن 

ــت. ــده اس ــوده ش ــت گش صنع

شهرســتان	بافــق	چنــدی	پیــش	میزبــان	یکــی	از	مهم	ترین	
ــاالن	 ــی	از	فع ــود	و	جمع ــگری	کشــور	ب ــای	گردش رویداده
ــن	 ــکالت	ای ــد	مش ــی	و	رص ــور	بررس ــه	منظ ــوزه	ب ــن	ح ای
بخــش،	در	بافــق	گردهــم	آمدنــد	و	شــاید	بتــوان	گفــت	ایــن	
جمــع،	یکــی	از	مهم	تریــن	اجتماعــات	فعــاالن	گردشــگری	

در	ســطح	ملــی	و	منطقــه	ای	بــود.
شــرکت	کننــدگان	ســفر	بافــق	را	اتحادیــه	تأمیــن	نیازهــای	
فــرش	و	صنایع	دســتباف،	انجمــن	تورلیدرهای	گردشــگری	
و	تعاونی	هــای	گردشــگری	و	لیدرهــای	رســمی	گردشــگری	
ــه	ســهم	خــود	نقــش	 تشــکیل	می	داننــد	کــه	هــر	کــدام	ب

بســیاری	در	تــالش	بــرای	توســعه	گردشــگری	دارنــد.

بافق موقعیت برجسته ای در گردشگری کشور دارد
ــا		 ــنایی	ب ــر	و	آش ــای	کوی ــه	جاذبه	ه ــان	دادن	ب ــه	نش توج
ــوان	اولیــن	 ــه	عن ــق	ب ــرکارال	باف مجتمــع	گردشــگری	کوی
مجتمــع	از	نــوع	خود	در	اســتان	یــزد	بــرای	تــدارک	تورهای	
مســافرتی	بــه	ایــن	منطقــه	نیــز	یکــی	از	اصلــی	دالیــل	ایــن	

ــد. ــه	حســاب	می	آی ــه	بافــق	ب ــرای	ســفر	ب فعــاالن	ب
ــبه	 ــک	ش ــت	ی ــد	از	اقام ــور	بع ــگری	کش ــاالن	گردش فع
ــا	موضــوع	 در	ایــن	مجتمــع	و	برگــزاری	نشســت	هایــی	ب
چگونگــی	تعامــل	بیــن	مجموعــه	ای	بــرای	توســعه	
ــی	 ــه	راهکارهای ــن	ارائ ــور	و	همچنی ــگری	در	کش گردش
بــرای	اســتفاده	و	ســفر	بهتــر	گردشــگران	بــه	ایــن	منطقه،	
نظرات	خــود	در	مورد	اســتفاده	بهینــه	از	مجتمــع	کاراکال	
بافــق	کــه	از	مهمتریــن	جاذبه	هــای	ایــن	شهرســتان	

ــتند. ــث	گذاش ــه	بح ــت	را	ب اس
خبرنــگار	مهــر	در	گفتگــو	بــا	چنــد	تــن	از	شــرکت	کنندگان	
در	ایــن	نشســت،	نظــر	آنــان	در	مــورد	بافــق	را	جویــا	شــده	
ــورد	توجــه	 ــرون،	م ــوان	نگاهــی	از	بی ــه	عن ــد	ب ــه	می	توان ک
مســئوالن	و	فعــاالن	گردشــگری	اســتان	یــزد	و	بافــق	قــرار	

بگیــرد.

بافــق راضــی هســتیم/ توجــه  میزبانــی  از 
اســت کننــده  امیــدوار  مســئوالن 

ــراز	 ــد،	اب ــه	می	کن ــب	توج ــا	جل ــن	گفتگوه آنچــه	در	ای
ــق	 ــهر	باف ــوب	ش ــی	خ ــراد	از	میزبان ــن	اف ــت	ای رضای
افــراد	 ایــن	 برنامه	هــای	گردشــگری	بــود	زیــرا	 از	
معتقدنــد،	توجــه	مســئوالن	بــه	فعــاالن	فرهنگــی	
حــوزه	 در	 امــور	 تســهیل	 بــه	 آنهــا،	 ایده	هــای	 و	

می	کنــد. کمــک	 گردشــگری	
ــی	 ــا	قدردان ــن	نشســت	ب ــدگان	در	ای یکــی	از	شــرکت	کنن
ــفر	 ــت	از	س ــار	رضای ــده	،	اظه ــام	ش ــوب	انج ــی	خ از	میزبان
ــرای	 ــردی	دانســتن	چنیــن	نشســت	های	ب ــق	،	کارب ــه	باف ب
ــان	 ــق	میزب ــن	مناط ــور	همچنی ــگری	کش ــعه	گردش توس
اظهــار	داشــت:	چنــد	نکتــه	بســیار	کوچــک	کــه	شــاید	در	
بهبــود	و	رونــق	صنعــت	توریســت	در	ایــن		اقامتــگاه	و	دیگــر	
مکان	هــای	گردشــگری	ایــن	شــهر	کارســاز	باشــد	را	بیــان	
می	کنــم	و	امیــدوارم	ایــن	مطالــب	بــرای	حــوزه	گردشــگری	

راهگشــا	باشــد.
محســن	شایســته	فر	افــزود:	داد	و	ســتد	بــا	روســتاها	و	
ــن	 ــی	ای ــان	بوم ــا		و	مردم ــراف	اقامتگاه	ه ــای	اط آبادی	ه
ــه	 ــرا	در	مرحل ــرد	زی ــرار	گی ــه	ق ــورد	توج ــد	م ــق	بای مناط
اول		بایــد	ســود	دهــی	را	بــرای	مردمــان	بومــی	و	روســتاهای	
ــتفاده	از	 ــه،	اس ــوان	نمون ــه	عن ــت	و	ب ــر	داش ــراف	در	نظ اط
ــد	شــده	 ــا	کیفیــت	تولی ــی	بهداشــتی	و	ب محصــوالت	غذای
توســط	ســاکنان	ایــن	مناطــق	در	ایــن	مراکــز	مدنظــر	قــرار	

ــرد. گی
ــوالت	 ــر	محص ــالوه	ب ــق	ع ــه	باف ــه	داد:	در	منطق وی	ادام
محلــی	کــه	در	بیشــتر	نقــاط	کشــور	نیز	توســط	روســتاییان	
تهیــه	مــی	شــود	مــی	تــوان	از	شــیر	شــتر	و	فــرآورده	هایــی	
ــه	 ــرای	تغذی ــرد	ب ــه	ک ــوان	از	آن	تهی ــی	ت ــاال	م ــه	احتم ک

ــرد. ــره	ب ــگران	به گردش

کارآفرینــی بــرای روســتاییان توســعه گردشــگری 
را بــه دنبــال دارد

ایــن	فعــال	گردشــگری	ادامــه	داد:	معرفــی	صنایــع	دســتی	
منطقــه	و	فــروش	آنهــا	بــه	گردشــگران	توســط	افــراد	
ــا	 ــرش	دســتباف	و	نقــش	نگاره ــی		ف ــی	معرف ــی	و	حت بوم
و	دســت	بافتــه	هــا	نیــز	از	جملــه	مــواردی	اســت	کــه	عــالوه	
بــر	کارآفرینــی	در	روســتاها،	ســود	خوبــی	را	عایــد	مدیــران	
ــر	 ــه	نظ ــه	ب ــد	ک ــق	می	کن ــگری	باف ــای	گردش مجموعه	ه

ــه	آن	نشــده	اســت. مــی	رســد	کــه	چنــدان	توجهــی	ب
ــواع	 وی	یــادآور	شــد:	برگــزاری	جشــنواره	غــذا	و	معرفــی	ان
غذاهــای	لذیــذ	و	ســنتی	مربــوط	بــه	بافــق	و	فــروش	
ــه	گردشــگران،	شناســایی	ظرفیــت	 ــراد	بومــی	ب توســط	اف
ــال،	 ــوان	مث ــه	عن ــه	و	ب ــگری	منطق ــی	و	گردش ــای	بوم ه
شناســایی	گونــه	هــای	بومــی	جانــوری،	گیاهــی،	حشــره	و	
پرنــده	شناســایی	و	برگــزاری	تورهــای	تخصصــی،	برگــزاری	
ــه	 ــر	از	جمل ــوم	در	کوی ــوزش	نج ــی	و	آم ــای	عکاس توره
ــورد	توجــه	بســیاری	از	گردشــگران	 ــه	م ــواردی	اســت	ک م

ــرد. ــرار	می	گی ــی	ق ــی	و	خارج ایران
ــابقات	و	 ــزاری	مس ــه	داد:	برگ ــگری	ادام ــال	گردش ــن	فع ای

فعاالن گردشگری کشور از بافق می گویند/افقی نو در گردشگری استان یزد
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جشــنواره	هــای	ورزش	هــای	محلــی	و	بومــی	و	آییــن	هــای	
ــد	راهــی	 ســنتی	نیــز	ماننــد	دیگــر	نقــاط	کشــور	مــی	توان
ــه	ایــن	منطقــه	باشــد. ــرای	جــذب	بیشــتر	گردشــگران	ب ب
ــگری	 ــی	و	گردش ــوزه	کارآفرین ــاالن	ح ــر	از	فع ــی	دیگ یک
شــرکت	کننــده	در	ایــن	نشســت	اظهــار	داشــت:	ســفر	بــه	
بافــق	بــه	مجتمــع	کویــرکارال	ایــن	شــهر	کــه	بیشــتر	وقــت	
مــا	را	بــه	خــود	اختصــاص	داد،	برایــم	بســیار	جالــب	و	دیدنی	
ــفر	 ــتان	همس ــر	دوس ــا	دیگ ــه	ب ــی	ک ــود	و	در	گفتگوهای ب
داشــتم	آنــان	نیــز	از	ایــن	ســفر	کــه	بــه	دعــوت	یــک	فعــال	
بخــش	خصوصــی	گردشــگری	در	ایــن	شــهر	صــورت	گرفت	
ــدای	 ــهر	در	ابت ــن	ش ــئوالن	ای ــن	از	مس ــد	ت ــور	چن و	حض

برنامــه	هــا	اظهــار	رضایــت	مــی	کردنــد..

نــکات کوچــک و مهمــی کــه بایــد مدنظــر فعــاالن 
گردشــگری و مســئوالن بافــق قــرار گیــرد

محمدعلــی	دهقــان	بــا	زیبــا	خوانــدن	شــهر	بافــق	گفــت:	به	
نظــر	مــن،	بــرای	جــذب	گردشــگر	بــه	ایــن	منطقــه	زیبــای	
ــاظ	 ــاید	از	لح ــه	ش ــکات	ک ــی	از	ن ــه	برخ ــد	ب ــری	بای کوی
افــراد	عــادی	چنــدان	بــه	چشــم		نیایــد؛	ولــی	گردشــگران	
را	بــا	مشــکل	مواجــه	مــی	کنــد،	توجــه	کــرد	کــه	تبلیغــات	
ضعیــف	در	شــهر	بافــق	و	کمبــود	تابلوهــای	راهنمــا	یــا	عدم	
ــریع	 ــت	س ــور	هدای ــه	منظ ــا		ب ــح	تابلوه ــذاری	صحی جاگ

گردشــگران	بــه	مکان	هــای	دیدنــی	ایــن	شــهر	یکــی	از	ایــن	
مشــکالت	اســت	و	مجموعــه	مــا	در	ســفر	بــه	ایــن	شــهر	و	
بــرای	پیــدا	کــردن	برخــی	از	ایــن	مــکان	هــا	وقــت	بســیاری	

ــت. گذاش
ــاری	 ــا	معم ــی	ب ــه	تاریخ ــک	قلع ــود	ی ــا	وج ــزود:	ب وی	اف
ــوی	 ــود	الگ ــم	و	وج ــدن	کردی ــه	از	آن	دی ــق	ک ــل	باف اصی
مناســب	بــرای	احــداث	ســاختمان	هــای	تفریحــی	و	
ــن	نتیجــه	رســاند	کــه		 ــه	ای ــرا	ب گردشــگری،	مشــاهدات	م
الگوبرداری	هــای	ســاخت	بــا	ایــن	دیــدگاه	چشــمگیر	
ــه	 ــار	ب ــا	از	آث ــتر	از	اینه ــیار	بیش ــت	بس ــت	و	می	توانس نیس
جــا	مانــده	تاریخی	بــرای	الگــوی	ســاختمانی	ایــن	مجموعه	

ــت. ــره	گرف ــا	به ه
دهقـان	گفـت:	نظـم	و	انضبـاط	مجموعـه	ای	کـه	شـامل	
برخـی	از	مـوارد	چـون	پوشـیدن	لباس	فـرم	افـراد	خدمتکار	
در	مجموعـه	هـای	گردشـگری		کـه	باعث	دسترسـی	آسـان	
گردشـگران	بـه	آنها	می	شـود	از	جمله	مـواردی	اسـت	که	به	

مدیـران	ایـن	مجموعه	هـا	پیشـنهاد	می	کنـم.

به موضوع اطاع رسانی توجه جدی شود
	ایــن	فعــال	گردشــگری	ادامــه	داد:	در	دنیــای	امــروز،	اطــالع	
رســانی	بــه	وســیله	ســایت	هــای	چنــد	زبانــه	یکــی	از	اصلی	
ــای	 ــیل	ه ــا	پتانس ــگران	ب ــنایی	گردش ــای	آش ــن	راه	ه تری

گردشــگری	جهــان	اســت	و	شــهر	بافــق	و	مجموعــه	هــای	
ــن	 ــه	ای ــتر	ب ــد	بیش ــوزه	بای ــن	ح ــاالن	ای ــگری	و	فع گردش
مســئله	بهــا	بدهنــد	ضمــن	اینکــه	عــدم		برندســازی	قــوی	
و	طراحــی	لوگــو	کــه	امــروزه	بــه	عنــوان	یــک	بخــش	مهــم	
در	تولیــد	کاال	و	یــا	ارائــه	خدمــات	اســت،	در	مجموعــه	مورد	

بازدیــد	کمتــر	بــه	چشــم	مــی	خــورد.
ــه	دلیــل	 ــواردی	ب ــان	چنیــن	م ــا	ذکــر	اینکــه	بی ــان	ب دهق
ــاالن	 ــرای	فع ــگری	ب ــهر	گردش ــن	ش ــتن	ای ــت	داش اهمی
گردشــگری	کشــور	و	اســتفاده	بهتــر	از	ظرفیــت	هــای	
ایــن	شــهر	زیبــا	اســت،	اظهــار	داشــت:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	
ــرار	 ــه	و	ق ــی	شــکل	گرفت ــب	تعاون ــه	کارکال	در	قال مجموع
ــای	 ــاون،	از	فرصت	ه ــه	تع ــد	در	هفت ــان	بازدی ــتن	زم داش
ــگران	 ــرای	گردش ــه	ب ــن	زمین ــتفاده	و	در	ای ــش	رو	اس پی
برنامــه	ریــزی	نشــد	کــه	در	ایــن	راســتا	بایــد	نقــش	ادارات	
ــد؛	چــون	تمامــی	دســتگاه	ها	تــالش	 ــگ	دی ــط	را	پررن ذیرب
مــی	کننــد	کــه	فعالیــت	هــای	خــود	را	انعــکاس	دهنــد	و	در	
راســتای	آشــنایی	مــردم	بــا	مجموعــه	هــای	تحــت	پوشــش	
فعالیــت	کننــد	و	حضــور	فعــاالن	گردشــگری	کشــور	
ــرای	 ــوب	ب ــت	خ ــک	فرص ــی	کاراکال	ی ــع	تعاون در	مجتم
مســئوالن	بــود	کــه	بایــد	در	ایــن	زمینــه	هــا	بیــن	مجموعــه	
هــای	خصوصــی	و	دســتگاه	هــای	ذیربــط	هماهنگــی	

ــرد. ــورت	بگی ص

ــر  ــد ب ــا تأکی ــگری ب ــای گردش ــع ه ــاد مجتم ایج
ــد ــی باش ــی و تاریخ ــی بوم مهندس

ایــن	فعــال	گردشــگری	بــا	بیــان	ایــن	کــه	اســتفاده	کمتــر	
ــتفاده	 ــه	اس ــنتی	و	روی	آوردن	ب ــی	و	س از	منســوجات	چوب
ــوص	 ــه	خص ــی	و	ب ــگران	خارج ــر	گردش ــه	از	نظ ــز	ک از	فل
توریســت	هــای	اروپایــی،	خیلــی	مــورد	اســتقبال	قــرار	نمی	
گیــرد	در	ایــن	منطقــه	و	برخــی	از	اماکــن	تفریحــی	جــای	
ــته	 ــه	داش ــه	توج ــن	نکت ــه	ای ــد	ب ــت:	بای ــب	دارد،	گف تعج
باشــیم	کــه	بــرای	گردشــگران	و	بــه	خصــوص	گردشــگران	
ــرای	 ــا	ب ــر	شــده	جــذاب	نیســت	و	آنه ــوارد	ذک خارجــی	م
دیــدن	جاذبــه	هــای	بومــی،	اســتفاده	از	غذاهــای	محلــی	و	
ــد	 ــه	بای ــد	ک ــی	گذارن ــه	م ــت	و	هزین ــی	وق ــوارد	اینچنین م

ــرد. ــرار	گی ــورد	توجــه	جــدی	ق م

ــق  ــق را ســمت رون ــردم و مســئوالن باف ــل م تعام
ــد ــوق می ده ــگری س گردش

شــهر	بافــق	بــا	توجــه	بــه	قابلیت	هــای	بســیار	خــود	
ــد	و	 ــیاری	باش ــگران	بس ــور	گردش ــاهد	حض ــد	ش می	توان
حضــور	فعــاالن	گردشــگری	کشــور	بــرای	آشــنایی	هــر	چــه	
بیشــتر	بــا	ایــن	منطقــه	و	برنامه	ریــزی	بــرای	ســفر	تورهــای	

ــئله	دارد. ــن	مس ــان	از	ای ــگری	نش گردش
بــه	وضــوح	مشــخص	اســت	زمانــی	کــه	چنیــن	نشســتی	بــا	
دعــوت	بخــش	خصوصــی	صــورت	مــی	گیــرد،	بایــد	بهترین	
بهــره	را	از	آن	بــرای	شناســایی	شــهر	بــه	کار	گرفــت	و	ایــن	
ــت	و	 ــر	اس ــئوالن	امکان	پذی ــی	مس ــدد	همراه ــه	م ــا	ب تنه
یکــی	از	راهکارهــای	آن	افزایــش	مــدت	اقامــت	آنــان	اســت	
تــا	بتواننــد	بــا	فــراغ	بــال	بــا	ظرفیتهــای	گردشــگری	منطقه	

آشــنا	شــوند.
صحبت	اغلب	شـرکت	کنندگان	در	این	نشسـت	یـا	بیان	این	
کـه	بخش	خصوصی	بهترین	میزبانی	را	از	آنان	دااشـته	اسـت	
عنـوان	می	شـد	کـه	برای	آشـنایی	بیشـتر	بـا	ظرفیـت	های	
بافق	زمان	بیشـتری	الزم	اسـت	زیرا	با	شناسـایی	بیشـتر	این	
منطقه		توسـط	فعـاالن	گردشـگری	کشـور	می	توان	شـاهد	
افزایـش	حضور	گردشـگران	ایرانـی	و	خارجـی	از	این	منطقه	
زیبایـی	کویـری	بـود	و	در	صـورت	اسـتفاده	بهینـه	از	حضور	
آنـان،	رونـق	گردشـگری	و	کسـب	و	کار	در	ایـن	منطقـه	و	

اسـتان	را	بیـش	از	پیش	شـاهد	بود.

میـراث ایــران
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معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــد  ــت: خال ــتان گف ــگری گلس گردش
نبــی قابلیــت تبدیــل شــدن بــه ســایت 
ایــن مجموعــه  امــا  دارد  را  مــوزه 
ــد  ــز نیازمن ــر چی ــش از ه ــتانی بی باس

ــت. ــم اس ــن حری تعیی

محوطـه	۱۲	هکتـاری	گورسـتان	اسـرار	آمیـز	خالـد	نبـی	بـا	
حـدود	۶۰۰	سـنگ	مـزار	اسـتوانه	ای	و	بقعه	خالد	نبـی،	بقعه		
هـای	عالـم	بابـا	و	چوپـان	عطـا	و	دره		ای	بـه	نـام	پنـج	شـیر	و	
همچنین	چشـمه	خضر	دندان،	رشـته	تپه		ماهورهـای	خاکی،	
سـرزمین	عجایـب	ایـران	را	در	شـرق	اسـتان	گلسـتان	در	

شهرسـتان	کاللـه	تشـکیل	داده	اسـت.		
فرم	بیضی	شکل	و	کشـیدگی	در	جهت	شمالی-جنوبی	و	سنگ	
مزارهای	ایسـتاده	و	منحصـر	بفرد	مجموعه	فرهنگـی	-	تاریخی	
خالد	نبی	سـاالنه	بیش	از	۱۵۰	هزار	گردشـگر	داخلـی	و	خارجی	
را	بـه	قله	کوه	گوگجه	داغ	که	به	سـرزمین	عجایب	ایـران	معروف	

اسـت	و	روسـتای	ترکمن	نشین	گچی	سـو	می	کشاند.
بـر	اسـاس	شـواهد	سـطحی	باسـتان	شـناختی	ایـن	محوطه	
مربـوط	به	قرون	اول	و	میانی	دوره	اسـالمی	بـوده	و	یکی	از	آثار	

شـاخص	اسـتان	و	کشـور	محسـوب	می	شود.
هرچنـد	ایـن	مجموعـه	تاریخـی	و	باسـتان	شناسـی	بـدون	
پذیـرای	 زیرسـاخت	هـای	گردشـگری	سـاالنه	 و	 امکانـات	
گردشـگران	داخلـی	و	خارجی	اسـت	امـا	مورد	بی	مهـری	قرار	
گرفتـه	و	در	سـال	هـای	گذشـته	بسـیاری	از	سـنگ	مزارهای	

ایـن	گورسـتان	اسـرار	آمیـز	تخریـب	شـده	انـد.
در	نهایـت	پـس	از	سـال	هـا	بـی	مهـری	در	آبـان	مـاه	سـال	
گذشـته	ایـن	مجموعه	بـا	عنـوان	محوطه	باسـتان	شـناختی	
خالـد	نبـی	در	فهرسـت	آثـار	ملـی	کشـور	بـه	ثبـت	رسـید.	
امـا	اوایـل	شـهریورماه	آتش	سـوزی	بخشـی	از	گورسـتان	۱۲	
هکتـاری	خالد	نبی	خبر	سـاز	شـد	و	اظهـار	ضـد	و	نقیضی	در	
خصـوص	آتش	سـوزی		و	تخریب	سـنگ	مزارهای	بـه	ویژه	در	

فضـای	مجـازی	مطرح	شـد.
سه	هزار	متر	علف	خشک	سوخت

با	معـاون	میـراث	فرهنگـی	اداره	کل	میراث	فرهنگـی،	صنایع	
دسـتی	و	گردشـگری	اسـتان	گلسـتان	در	خصوص	خالد	نبی	
بـه	گفتگو	نشسـتیم	و	جاویـد	ایمانیـان	در	مورد	آتش	سـوزی	
ماه	گذشـته	در	این	مجموعـه	اظهار	کرد:	طبق	صورت	جلسـه	
تنظیـم	شـده،	بعـد	از	حضـور	چنـد	گردشـگر	در	منطقـه	بـه	
دالیـل	نامعلـوم،	آتـش	سـوزی	رخ	داده	و	حدود	سـه	تـا	چهار	

هـزار	متر	از	علف	های	خشـک	سـوخته	اسـت.
وی	بـا	بیـان	اینکه	پس	از	آتش	سـوزی	سـنگ	شکسـته	هایی	
کـه	با	علـف	های	هـرز	پوشـیده	شـده	بودنـد،	نمایان	شـدند،	
افـزود:	بر	اسـاس	گـزارش	کالنتـری،	پاسـگاه	انتظامـی،	یگان	
حفاظـت	و	هیئـت	امنـاء	خالـد	نبی	تنهـا	یک	سـنگ	از	خاک	

بیـرون	آمـده	و	اتفاق	پیـش	آمـده	ناآگاهانه	بوده	اسـت.
معـاون	میـراث	فرهنگـی	گلسـتان	بـه	ثبـت	ملـی	مجموعه	و	
فنـس	کشـی	و	...	اشـاره	کـرد	و	ادامـه	داد:	چگونگـی	حفاظت	
از	مجموعـه	که	توسـط	میراث	فرهنگی	انجام	شـود	یا	توسـط	
هیئـت	امناء	نیروی	مسـتقر	شـود،	جزو	مـواردی	اسـت	که	در	

حـال	رایزنی	بـرای	انجام	آن	هسـتیم.
وی	تاکیـد	کرد:	سـاماندهی،	محوطه	سـازی،	پاکسـازی	علف	
هـای	هرز	و	سـاماندهی	خود	محوطـه	از	موضوعاتی	اسـت	که	

هر	سـاله	بایـد	در	خالـد	نبی	انجام	شـود.
ایمانیـان	بـا	بیـان	اینکـه	مرمت	سـنگ	شکسـته	هـای	خالد	

نبی	نیـاز	به	پژوهـش	دارد،	اضافه	کـرد:	باید	ابتدا	سـنگ	های	
شکسـته	شـده	را	جمع	آوری	کرده	و	پژوهش	انجـام	دهیم	اگر	

امـکان	وجود	داشـته	باشـد،	دوبـاره	آن	ها	را	نصـب	کنیم.

مرمت آناستیلوزی گورستان
وی	ادامـه	داد:	نیازمنـد	انجـام	پژوهـش	هسـتیم	تـا	ببینیـم	
امـکان	مرمـت	آناسـتیلوزی	در	گورسـتان	ماننـد	کاری	که	در	
تخـت	جمشـید	انجـام	شـد،	وجـود	دارد	یـا	نـه	و	در	نهایت	به	

سـمت	ایجـاد	سـایت	مـوزه	در	ایـن	مجوعـه	مـی	رویم.
وی	بـا	تاکیـد	بـر	اینکـه	خالـد	نبـی	ظرفیـت	و	امـکان	تبدیل	
شـدن	بـه	سـایت	مـوزه	را	دارد،	گفـت:	ایـن	مجموعـه	در	گام	
نخسـت	و	قبـل	از	هـر	کاری	نیازمنـد	تعیین	حریـم	)کالبدی	
و	منظـری(	اسـت	و	پـس	از	آن	بایـد	بـه	سـمت	سـاماندهی،	
محوطه	سـازی،	مرمت	و	در	نهایت	ایجاد	سـایت	مـوزه	و	احیاء	

آن	برویـم.
معـاون	میـراث	فرهنگـی	گلسـتان	بـا	تاکیـد	بـر	اینکـه	در	
حفاظـت	و	احیـاء	ایـن	مجموعـه	چنـد	گـروه	نقـش	دارنـد،	
یـادآور	شـد:	در	محوطـه	هایـی	همچـون	خالد	نبـی	که	کمی	
از	شـهر	دور	هسـتند،	نقـش	مردم،	تشـکل	هـای	مـردم	نهاد،	
هیئت	امنـاء	و	انجمن	های	میراث	فرهنگی	بسزاسـت	هرچند	
سـازمان	ها	و	نهادهـای	دولتی	هـم	در	این	حـوزه	نقش	آفرین	

. هستند
وی	بـا	بیـان	اینکـه	فرمانـداری	و	بخشـداری	و	میـراث	جـزو	
سـازمان	هـا	و	نهادهای	دولتی	هسـتند	کـه	در	این	حـوزه	باید	
ورود	کننـد،	گفـت:	نمـی	تـوان	انتظـار	داشـته	باشـیم	میراث	
فرهنگی	بـه	تنهایی	محوطه	باسـتانی	با	این	عظمـت	و	فضای	

نـادر	و	خـاص	آن	را	حفاظـت	کند.
ایمانیـان	بـا	تاکیـد	ر	اینکـه	همـه	مـردم	و	نهادهـا	بایـد	در	
حفاظـت	از	ایـن	مجموعـه	نقـش	داشـته	باشـند،	متذکـر	
شـد:	میـراث	فرهنگـی	بـر	اسـاس	وظایـف	سـازمانی	بایـد	
ایـن	مجموعـه	را	تعییـن	حریـم	کـرده	و	مطالعات	پژوهشـی،	

سـاماندهی	و	مرمتـی	آن	را	انجـام	دهـد.
وی	افـزود:	یکـی	ا	موضوعاتی	که	هم	اکنون	پیگیر	آن	هسـتیم	
این	اسـت	که	از	سـازمان	مرکزی	بخواهیم	اعتبـارات	در	جهت	

حفاظت،	سـاماندهی	و	...	به	ایـن	مجموعه	تخصیص	دهد.

فنس کشی فرضی انجام شده
وی	بـا	بیـان	اینکـه	تـا	گمانـه	زنـی	هـا	در	خصـوص	مجموعه	
خالـد	نبی	انجام	نشـود،	نمی	توانیم	تعیین	حریم	گورسـتان	را	

انجـام	دهیم،	گفت:	هـر	محوطه	و	تپه	باسـتانی	نیـاز	به	گمانه	
زنـی	دارد	تا	بتـوان	عرصـه	و	حریم	آن	را	مشـخص	کرد.

وی	بـا	یـادآوری	اینکـه	تاکنون	حتـی	گمانه	زنـی	در	خصوص	
این	مجموعه	انجام	نشـده	اسـت،	ادامه	داد:	فنس	کشـی	انجام	
شـده	در	گورسـتان	فرضی	اسـت	و	پیش	از	حفاظـت،	مرمت	و	
انجـام	پژوهـش	های	باسـتان	شناسـی	و	تاریخـی	و	همچنین	

پاکسـازی	باید	گمانـه	زنی	انجـام	دهیم.
ایمانیـان	متذکـر	شـد:	مجموعـه	خالـد	نبی	هر	سـاله	نیـاز	به	
پاکسـازی	پارازیت	هـای	گیاهی	دارد	و	باید	برای	سـاماندهی	و	

حفاظت	آن	برنامه	داشـته	باشـیم.
وی	بـا	یـادآوری	اینکـه	تـا	سـال	گذشـته	این	مجموعـه	حتی	
در	فهرسـت	آثـار	ملی	کشـور	به	ثبت	نرسـیده	بود،	بیـان	کرد:	
پرونـده	ثبتی	این	مجموعه	در	سـال	های	گذشـته	آماده	شـده	
بـود	و	خیلـی	هـا	تصـور	مـی	کردنـد	ایـن	مجموعه	ثبـت	هم	

شـده	اما	متاسـفانه	اقدامـات	الزم	انجام	نشـده	بود.
وی	اضافـه	کـرد:	هم	اکنـون	بین	۲۰	تـا	۳۰	محوطه	باسـتانی	
و	۴۰	تا	۵۰	گورسـتان	قدیمی	در	گلسـتان	داریم	امـا	جدای	از	
مباحـث	تاریخـی،	مجموعه	خالد	نبـی	به	دلیل	سـنگ	قبرها،	
نمادهـا	و	الگوهای	آن	جزو	محوطه	های	باسـتانی	و	گورسـتان	

های	خاص	اسـتان	اسـت.
ایمانیـان	بـا	تاکید	بـر	اینکـه	سـاماندهی	مجموعـه	خالد	نبی	
یکـی	از	اولویـت	های	میراث	فرهنگی	گلسـتان	اسـت،	تصریح	
کـرد:	ثبـت	ملی،	گمانـه	زنی،	فنـس	کشـی	و	...	سـال	ها	قبل	
بایـد	انجـام	می	شـد	تـا	از	تخریـب	سـنگ	مزارهـا	جلوگیری	

کـرده	و	این	مجموعـه	را	حفاظـت	کنیم.
وی	خاطرنشـان	کـرد:	بـه	هر	دلیـل	ایـن	اتفاقات	در	گذشـته	
انجام	نشـده	و	میراث	فرهنگی	گلسـتان	از	سـال	گذشته	ثبت	
ملـی	و	فنـس	کشـی	آن	را	انجام	داده	اسـت	و	االن	هـم	اعتقاد	
داریم	باید	با	سـرعت	اقدامات	پژوهشـی،	باسـتان	شـناختی	و	

مرمتـی	در	آن	صـورت	گیـرد.و	ایـن	مجموعه	احیاء	شـود.
وی	متذکر	شـد:	پیشـنهاد	ما	برای	احیاء	این	مجموعه	سـایت	
موزه	اسـت	تـا	با	امکاناتی	که	در	فضای	سـایت	مـوزه	ای	فراهم	

می	شـود،	گردشـگران	بتوانند	از	آن	استفاده	کنند.
معـاون	میراث	فرهنگـی	گلسـتان	در	پایان	اظهـار	کرد:	بخش	
عمـده	تخریـب	هـای	صـورت	گرفتـه	در	مجموعه	خالـد	نبی	
مربـوط	بـه	سـال	هـای	گذشـته	اسـت	هرچنـد	نمـی	توانیم	
مدعی	باشـیم	در	سـال	هـای	اخیـر	تخریبی	در	سـنگ	مزارها	
انجام	نشـده	اسـت	اما	امید	داریم	بـه	زودی	در	بخش	حفاظت،	
مرمـت	و	پژوهـش	و	گمانه	زنـی	در	این	مجموعـه	ورود	کنیم.

قبرستان تاریخی »خالدنبی« سایت موزه شود/ ضرورت تعیین حریم
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محمــد بهمنــی مهــر بــا بیــان اینکــه درگیــری هــای 
ــن  ــی در اللجی ــی و روان ــای روح ــی ه ــی و ناراحت اجتماع
ــاره علــت آن گفــت: کار هنــری  تقریبــا صفــر اســت، درب
ــی دارد و  ــناختی عمیق ــرات روانش ــاک اث ــا خ ــژه ب ــه وی ب

روح را پــرورش مــی دهــد.

وی	بــا	بیــان	اینکــه	اللجینــی	هــا	بــا	هنــر	ســفالگری	عجیــن	
ــام	 ــه	ن ــزی	ب ــا	چی ــل	در	اینج ــن	دلی ــه	همی ــتند	و	ب هس
ناراحتــی	و	مشــکالت	روحــی	نداریــم،	افــزود:	مــردم	اللجیــن	
ــواز	 ــان،	خــوش	برخــورد	و	بســیار	مهمــان	ن شــاد،	آرام،	مهرب

ــا	هنــر	و	خــاک	اســت. هســتند	و	ایــن	ارمغــان	ارتبــاط	ب
ــان	اینکــه	ظــرف	هــای	ســفالی،	یکــی	 ــا	بی ــر	ب ــی	مه بهمن
از	قدیمی	تریــن	ســاخته	های	آدمــی	اســت	و	انســان	های	
ــد	 ــره	آب	و	غــذا	افتادن ــه	فکــر	ذخی ــان	کــه	ب ــه	از	آن	زم اولی
ــی	 ــری	گل	رس	پ ــکل	گی ــبندگی	و	ش ــت	چس ــه	خاصی و	ب
ــون	 ــای	گوناگ ــکل	ه ــه	ش ــفالی	را	ب ــای	س ــد،	ظرفه بردن
ــی،	 ــترش	زندگ ــان	و	گس ــت	زم ــا	گذش ــت:	ب ــاختند،	گف س
ــا	 ــده	ب ــان	های	آفرینن ــت	و	انس ــل	یاف ــم	تکام ــفالگری	ه س
دستهایشــان	بــر	ظرفهــای	گلــی	نقــش	و	نگارهایی	کشــیدند	

ــتند. ــون	آراس ــای	گوناگ ــگ	ه ــا	رن ــا	را	ب و	آنه
ــه	اینکــه	در	ایــران	قدمــت	 ایــن	اســتاد	ســفالگری	بااشــاره	ب
ــت:	 ــد،	گف ــال	می	رس ــزار	س ــش	از	۱۰	ه ــه	بی ــفالینه	ها	ب س
قدیمــی		تریــن	چــرخ	ســفالگری	و	کــوره	پخــت	ســفال	جهان	
در	شــوش	یافــت	شــده		و	قدیمی	تریــن	ظــروف	ســفالِی	
ــفالگری	در	 ــه	س ــت	.	اگرچ ــران	اس ــه	ای ــوط	ب ــش،	مرب منق
جــای	جــای	ایــران	رونــق	دارد	امــا	فقــط	اللجیــن	پایتخــت	
ســفالگری	جهــان	اســت	و	شــغل	بیشــتر	مــردم	ایــن	شــهر	

ســفالگری	اســت.
ــفال	را	 ــادرات	س ــه	اول	ص ــن	رتب ــه	اللجی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــع	 ــت:	صنای ــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت،	گف در	کشــور	ب
ــن	خطــه،	ســابقه	ای	 ــان	ای ــر	ســفالگری	مردم دســتی	و	هن
ــز	 ــه	چنگی ــده	ک ــه	ش ــی	گفت ــاله	دارد	و	حت ــزار	س ــد	ه چن
ــا،	 ــی	ه ــفالگری	اللجین ــر	س ــرت	از	هن ــول	در	حی ــان	مغ خ
ــفالگری	 ــر	س ــی،	هن ــدان	اللجین ــه	از	هنرمن ــتور	داد	ک دس

ــود. ــه	ش آموخت
ــه	 ــه	نســل	ب ــر	ســفالگری	نســل	ب ــزود:	هن ــر	اف ــی	مه بهمن
ــاء	و	 ــراث	آب ــفالگری،	می ــیده	و	س ــن	رس ــهر	اللجی ــردم	ش م

ــت. ــهر	اس ــن	ش ــردم	ای ــدادی	م اج
ــون	در	 ــه	اکن ــی	ک ــه	داد:	برخــالف	ســفال	های	چین وی	ادام
ــن	 ــدی	ای ــای	تولی ــفال	ه ــده	اند،	س ــراوان	ش ــران	ف ــازار	ای ب
منطقــه	از	کیفیــت	و	اصالت	بســیاری	برخــوردار	اســت	و	هنوز	
ــای	 ــرخ		ه ــفال		از	چ ــاخت	س ــرای	س ــن	ب ــردم	اللجی ــم	م ه

دســتی	اســتفاده	مــی		کننــد.		
ــق	و	 ــاتید	موف ــی	از	اس ــود	یک ــه	خ ــر	ک ــی	مه ــد	بهمن محم
ــه	 خوشــنام	ســفالگری	در	شــهر	اللجیــن	اســت	و	نزدیــک	ب
ــاره	 ــوده،	درب ــن	کار	ب ــغول	همی ــرش	را	مش ــال	از	عم ۳۰	س
ــی	در	 ــر	کس ــد:	اگ ــی	گوی ــغل	م ــن	ش ــاب	ای ــت	انتخ عل
اللجیــن	متولــد	شــود،	به	ســختی	مــی	تواند	ســفالگر	نشــود،	
ــژه	اگــر	پــدرش	هــم	ســفالگر	باشــد،	کمااینکــه	مــن	 ــه	وی ب
ــه	۳۰	 شــغل	پــدرم	را	ادامــه	دادم	و	کارگاهــی	کــه	نزدیــک	ب
ســال	اســت	در	آن	مشــغولم،	بیش	از	۱۲۰	ســال	قدمــت	دارد	
ــرن،	کارگاه	ســفالگری	 ــک	ق ــش	از	ی ــرای	بی ــکان	ب ــن	م و	ای

ــوده	اســت. ب
وی	افــزود:	در	گذشــته	ســفالگری	بــه	صــورت	اســتاد	و	
ــر	 ــد،	ه ــی	ش ــوزش	داده	م ــدی	آم ــدر	و	فرزن ــاگردی	و	پ ش
ــی	 ــوع	چندان ــام	تن ــم	االی ــفال	در	قدی ــوالت	س ــد	محص چن
نداشــت	و	فقــط	ظــروف	چرخــی	تولیــد	مــی	شــد؛	امــا	امــروز	
در	دانشــگاه	هــای	هنــر	و	علمــی-	کاربــردی	رشــته	ســفال	و	
ســرامیک	تدریــس	مــی	شــود	و	عالقمنــدان	عــالوه	بر	شــیوه	
ــک	 ــورت	آکادمی ــه	ص ــفالگری	را	ب ــد	س ــی	توانن ــنتی	م س

ــد. بیاموزن
ــترده	 ــیار	گس ــفال	بس ــوالت	س ــوع	محص ــه	داد:	تن وی	ادام
ــته	و	 ــش	برجس ــه،	نق ــازی،	کتیب ــر	مجســمه	س ــده	و	هن ش
قالــب	گیــری	هــم	بــه	کمــک	هنــر	ســفالگری	آمــده	اســت.
ایــن	اســتاد	کهنــه	کار	دربــاره	اینکــه	مــدت	زمــان	الزم	بــرای	

یادگرفتــن	هنــر	ســفالگری	و	رســیدن	به	نقطــه	امــرار	معاش	
از	ایــن	طریــق	چقــدر	اســت،	عنــوان	کــرد:	اســتعداد	ذاتــی	و	
میــزان	عالقــه	افــراد	بســیار	تعییــن	کننــده	اســت	و	مســئله	
مهــم	دیگــر	ایــن	اســت	کــه	فــرد	نــزد	چــه	اســتادی	آمــوزش	
ــا	یــک	اســتاد	 ــا	چــرخ	اگــر	ب ــرای	ســفالگری	ب ببینــد.	امــا	ب
خبــره	و	قدیمــی	ســر	و	کار	داشــته	باشــید،	حداقــل	بیــن	۳	تا	

۴	ســال	بایــد	زحمــت	کشــید.
بهمنــی	مهــر	عنــوان	کــرد:	در	اللجیــن	بیــش	از	۸	هــزار	مدل	
ســفال	بــا	لعــاب	هــا	و	ســایزهای	متفــاوت	تولیــد	مــی	شــود	
و	ایــن	شــهر	بــا	۱۷	هــزار	جمعیــت،	یــک	هــزار	و	۲۰۰	کارگاه	
ســفالگری	و	۳۰۰	واحــد	فروشــگاهی	دارد	کــه	کار	بازاریابــی	و	

فــروش	را	انجــام	مــی	دهنــد.
وی	ادامــه	داد:	اشــتغالزایی	اللجیــن	بــه	حــدی	اســت	کــه	نــه	
ــاری	هــم	از	روی	دوش	 تنهــا	خــود	را	ســیراب	کــرده	بلکــه	ب

مرکــز	اســتان	برداشــته	اســت.
وی	بـا	بیان	اینکه	در	کارگاه	من	۳	نفر	مشـغول	به	کار	هسـتند	
و	هـر	محصـول	سـفالین	۳۵	درصـد	سـود	خالـص	بـه	همراه	
دارد،	گفـت:	مـواد	اولیـه	ما	خاک	رس	اسـت	که	بـه	قیمت	هر	

کیلـو	۲۵۰	تـا	۳۰۰	تومـان	خریداری	می	شـود.
بهمنــی	مهــر	ادامــه	داد:	خــاک	رس	خاصیــت	فــرم	پذیــری،	
ایســتایی،	لعــاب	پذیــری،	شــوک	پذیــری	دارد	و	بــه	همیــن	
دلیــل	بهتریــن	خــاک	بــرای	ســفالگری	اســت	کــه	البتــه	در	
شــهرهایی	مثــل	تبریــز،	میبــد	و	اصفهــان	بــه	جــای	خــاک	
ــرم	 ــتایی	و	ف ــه	ایس ــد	ک ــی	کنن ــتفاده	م ــن	اس رس	از	کائول
پذیــری	کمتــری	دارد	و	صرفــا	بــرای	تولیــد	ظــروف	تخــت	و	

ــرد	دارد. ــوان	کارب ــارچ	و	لی پ
ــن	عرصــه	را	 ــن	ضــرورت	ای ــن	اســتاد	ســفالگری،	مهمتری ای
ــوان	 ــد	ســفالگری	دانســت	و	عن ــان	شــدن	فرآین ــش	بنی دان
کــرد:	اگــر	ســفالگری	دانــش	بنیــان	شــود،	ضایعــات	از	بیــن	
مــی	رود	و	اســتحکام	و	مانــدگاری	محصــوالت	افزایــش	مــی	
ــرامیک	 ــفال	و	س ــری	س ــن	هن ــا	در	انجم ــه	م ــد.	دغدغ یاب
اللجیــن	استانداردســازی	ســفال	بــرای	فــروش	اســت	و	
امیدواریــم	ســفال	اللجیــن	بــا	اســتاندارد	شــناخته	شــده	این	

ــود. ــازار	ش ــهر	وارد	ب ش
وی	گفــت:	مســئوالن	فقــط	بــرای	ارائــه	آمــار	و	موفــق	نشــان	
ــه	ای	 ــا	برنام ــد	ام ــی	کنن ــن	اســتفاده	م دادن	خــود	از	اللجی
ــان	 ــش	بنی ــفالگری	و	دان ــر	س ــی	از	هن ــت	عمل ــرای	حمای ب

ــد. ــردن	آن	ندارن ک
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ــی،  ــوه تراش ــکاران و ک ــت معدن فعالی
ــا  ــان ب ــی جه ــاق طبیع ــن ط بزرگتری
در  را  ســال  میلیــون   300 قدمــت 
معــرض آســیب و تخریــب قــرار داده 

ــت. اس

ــا	عمــر	۳۰۰	 ــاری	ب ــن	طــاق	طبیعــی	دنیاســت،	غ بزرگ	تری
میلیــون	ســال	کــه	در	دوره	ساســانی،	اســپهبدان	مازنــدران،	
ــاختند؛	 ــگان	س ــر	بیگان ــت	در	براب ــرای	مقاوم در	آن	دژی	ب
ایــن	داســتان	دژی	تســخیرناپذیر	اســت	کــه	پایــان	خوشــی	
ــا	تزویــر	فتــح	شــد. ــا	نبــرد	کــه	ب نداشــت	و	ســرانجام	نــه	ب

چنیــن	داســتانی،	آدمــی	را	بــرای	دیــدن	شــکوهِ	دژی	
باســتانی	و	طبیعــت	بکــر	یــک	غــار،	به	ســوی	دژ	غــار	
اســپهبد	خورشــید	می	کشــاند،	طاقــی	بــزرگ	کــه	در	مســیر	
ســوادکوه	بــه	تهــران،	پــس	از	پاســگاه	دوآب،	در	ســمت	چــپ	

ــد. ــی	می	کن ــوه	خودنمای ــر	ک ــه	خطی ــاده	در	میان ج
بهتــی	غم	انگیــز،	اولیــن	احساســی	اســت	کــه	آدمــی	را	پــس	
ــید	 ــپهبد	خورش ــه	در	آن	اس ــی	ک ــای	کوه ــیدن	به	پ از	رس
قرارگرفتــه،	در	برمی	گیــرد،	انــگار	هم	اکنــون	نیــز،	ایــن	
ــی	 ــوم	اســت؛	هجوم ــرد	و	هج ــه	نب ــار،	صحن ــن	غ ــوه	و	ای ک
ــراش	 ــوه	ت ــین	های	ک ــا	و	ماش ــوم	بولدوزره ــه،	هج دیگرگون

ــد. ــروی	کرده	ان ــوه	پیش ــه	ک ــا	دامن ــه	ت ک
ــه	 ــرار	دارد	ک ــی	ق ــار،	کوه ــروی	غ ــر	و	روب ــم	منظ در	حری
ــن	 ــه	در	حــال	تمــام	شــدن	اســت	و	این	یکــی	از	چندی پله	پل
ــی	در	حــال	کوه	تراشــی	اند	 ــن	حوال ــه	در	ای ــی	اســت	ک معدن
ــس	از	 ــردا	و	پ ــوان	ف ــه	می	ت ــه	چگون ــت	ک ــؤال	اینجاس و	س
اتمــام	کار	ایــن	معــادن،	بــر	دامنــه	کوهــی	کــه	دیگر	نیســت،	

ــا	کــرد؟ ــاره	احی گیاهــان	بومــی	کاشــت	و	آن	را	دوب
ــت	 ــته	از	فعالی ــار	برخاس ــین	ها	و	گردوغب ــروصدای	ماش س
ــرای	نظــاره	کــوه	 معــادن	بیــداد	می	کنــد	و	اگــر	لحظــه	ای	ب
بایســتی،	الیــه	ای	از	گردوخــاک	بــه	روی	آدمــی	می	نشــیند	و	
در	بــاالی	کــوه	نیــز	همه	چیــز	آشــفته	اســت!	هنــوز	ســروصدا	
ــه	رو	ورودی	 ــح	مســیر	اراب ــه	گــوش	می	رســد،	بیشــتر	مصال ب
غــار	فروریختــه	و	بــرای	رفتــن	بــه	درون	غــار	بایــد	راه	دیگری	
برگزیــد،	در	بدنــه	بیرونــی	غــار	و	دیــواره	آب	انبــار	بیــرون	غار،	
از	یــادگاری	نوشــتن	ها	زخمــی	شــده	اســت؛	فرهنــگ	اشــتباه	
ــن	 ــتانی	ای ــار	باس ــام	آث ــه	تم ــه	در	بدن ــتن	ک ــادگاری	نوش ی

ــه	چشــم	می	خــورد! ــوم	ب مرزوب
ــم،	 ــوز	ه ــا	هن ــا،	ام ــا	و	بی	مهری	ه ــام	هجوم	ه ــود	تم باوج
ــوان	شــکوه	گذشــته	را	از	 ــار	شــوی،	می	ت هنگامی	کــه	وارد	غ
ــای	ساخت	وســازهای	 پــس	هــزار	ســال	گــذر	زمــان،	در	بقای
داخــل	غــار	دیــد	و	ترکیــب	تومــان	طبیعــت	و	تاریــخ	در	ایــن	

دژ	غــار	افســانه	ای،	مســحورکننده	اســت.
مهــدی	عابدینــی	عراقــی،	در	بازدیــد	از	غــار	اســپهبد	
خورشــید،	بابیــان	اینکــه	اســپهبد	خورشــید	اثــری	تاریخــی-
طبیعــی	اســت،	گفــت:	ایــن	غــار	بــا	ابعــاد	دهانــه	۹۵	در	۸۵	
ــر	 ــالوه	ب ــن	رو،	ع ــن	طــاق	طبیعــی	دنیاســت	و	ازای بزرگ	تری
قدمــت	تاریخــی	ازلحــاظ	طبیعــی	نیــز،	منحصربه	فرداســت.
کارشــناس	اداره	میــراث	فرهنگــی	اســتان	مازنــدران،	بابیــان	
ــک	 ــار	ی ــن	غ ــل	ای ــانی	در	داخ ــر	دوره	ساس ــه	در	اواخ اینک
ــین	در	 ــک	شاه	نش ــپ	و	ی ــمت	چ ــه	در	س ــار	طبق ــه	چه قلع
ســمت	راســت	ســاخته	شــد،	گفــت:	ســازه	ها	بســیار	خــوب	
و	محکــم	ساخته	شــده	و	اگــر	شــرایط	انســانی	دخیــل	نبــود،	
پــس	از	حــدود	یــک	هــزار	و	۵۰۰	ســال	نیــز،	ســالمت	خــود	

ــرد. ــظ	می	ک را	حف
ــرن	دوم	هجــری	 ــراب،	در	ق ــه	اع ــا	حمل ــه	ب ــان	اینک وی	بابی
بــه	منطقــه،	اســپهبد	خورشــید،	آخریــن	اســپهبد	مازنــدران،	
ــن	دژ	 ــود	را	در	ای ــپاه	خ ــی	از	س ــدان	و	بخش ــر	و	فرزن همس
مســتقر	کــرد،	افــزود:	اعــراب	حــدود	۲	ســال	و	۷	مــاه	اینجــا	
ــا	آلــوده	کــردن	چشــمه	ای	 را	محاصــره	کردنــد	و	ســرانجام	ب

ــاکنان	آن	را	 ــتند	س ــرد،	توانس ــن	می	ک ــار	را	تأمی ــه	آب	غ ک
ــد. ــار	را	تســخیر	کنن مســموم	و	غ

ــان	 ــه	دیلم ــه	ب ــید	ک ــپهبد	خورش ــه	داد:	اس ــی	ادام عابدین
گیــالن	رفتــه	بــود	تــا	بــا	دو	هــزار	نیــرو	بازگــردد	و	مازنــدران	
را	بــاز	پــس	گیــرد،	در	هنــگام	بازگشــت	در	منطقــه	
ــار	شکســت	خورده	 ــه	غ ــد	ک ــر	ش ــروزی،	باخب ــاد	ام رحیم	آب
و	همســر	و	دخترانــش	اســیر	و	بــه	عقــد	حاکــم	ری	)مهــدی	
ــد؛	ایــن	فشــار	چنــان	ســنگین	بــود	 فرزنــد	خلیفــه(	درآمدن
کــه	وی	بــا	زهــر	بــه	زندگــی	خــود	خاتمــه	دادو	ایــن	غــار	نیــز	

ــه	شــد. متروک
ــد	 ــوده	و	بای ــخت	ب ــار	س ــه	غ ــود	ب ــه	صع ــان	اینک وی	بابی
ــال	۳۶،	 ــار	در	س ــن	ب ــزود:	اولی ــرد،	اف ــتفاده	ک ــاب	اس از	طن
چنگیــز	شــیخلی،	از	غارنــوردان	قدیمــی	ایــران،	از	ایــن	غــار	
تصاویــری	تهیــه	کــرد	و	در	ســال	۸۱،	ثبــت	ملی	و	بــرای	ثبت	
ــد	یونســکو،	 ــفانه	در	بازدی ــا	متأس ــدام	شــد	ام ــی	آن	اق جهان
ــار	و	آلودگــی	 ــم	منظــر	غ ــادن	در	حری ــل	وجــود	مع ــه	دلی ب

ــد. ــارج	ش ــی	خ ــت	جهان ــه	ثب ــی،	از	گزین صوت
ــان	اینکــه	در	 ــراث	فرهنگــی	اســتان	بابی کارشــناس	اداره	می
ــا	 ــا	داشــته،	بن ــن	بن ــه	در	ســال	۷۶	از	ای ــدی	ک ــن	بازدی اولی

بســیار	ســالم	تر	و	حریــم	منظــر	بســیار	خــوب	و	هنــوز	پــای	
ــر	 ــون	در	ه ــزود:	اکن ــود،	اف ــرداری	نشــده	ب ــار	خاک	ب ــن	غ ای
بازدیــد،	شــاهد	تخریــب	جدیدتــری	هســتیم	و	معــادن	
ــاد	 ــارچ	زی ــد	ق ــد؛	مانن ــت	بودن ــه	در	پایین	دس ــی	ک کوچک
ــد	 ــد،	هرچن ــه	عرصــه	هــم	تجــاوز	کردن ــزرگ	شــدند	و	ب و	ب
ــوی	پیشــروی	آن	در	عرصــه	گرفته	شــده	اســت. ــون	جل اکن
عابدینــی	بابیــان	اینکــه	اردیبهشــت	امســال،	حریــم	و	عرصــه	
ــزود:	 ــد،	اف ــور	ش ــی	کش ــراث	فرهنگ ــوب	می ــار	مص ــن	غ ای
عرصــه	بــه	بیــش	از	۲۱۰	هکتــار	رســید	کــه	در	آن	هــر	نــوع	
ساخت	وســاز،	خاک	بــرداری	و	عملیــات	راه	ســازی	کامــاًل	
ــوه	 ــای	ک ــز	از	پ ــک	آن	نی ــم	درجه	ی ــت	و	حری ــوع	اس ممن
ــه	 ــد	ک ــخص	ش ــد،	مش ــم	کار	می	کن ــه	چش ــی	ک ــا	جای ت

ــوند. ــد	جمع	ش ــراف	بای ــادن	اط ــه	آن	مع درنتیج
کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	اســتان	بابیــان	اینکــه	مقــرر	بود	
ــد،	 ــا	۱۵	روز	بع ــاری	ت ــال	ج ــه	از	اردیبهشــت	س ــن	مصوب ای
ــالغ	 ــدران	اب ــتانداری	مازن ــه	اس ــراث	کشــور	ب ــازمان	می از	س
گــردد،	افــزود:	امــا	تاکنــون	و	پــس	از	گذشــت	چندیــن	مــاه،	

هنــوز	ایــن	مصوبــه	ابــالغ	نشــده	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	در	ایــن	مصوبــه	مقررشــده	بــود	تا	ســازمان	
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ــر	ســر	 ــه	معــادن	دهــد	و	بحــث	ب میــراث،	زمیــن	معــوض	ب
جابجایــی	و	نــه	توقــف	معــادن	اســت،	افــزود:	مــا	می	خواهیــم	
ــا	بوته	هــای	ایــن	 ــاره	ب کــه	ایــن	معــادن	جابجــا	و	اینجــا	دوب
ــالغ	 ــه	اب ــکان	ب ــن	م ــم	ای ــکاری	شــود	و	ترمی ــه	درخت منطق

ــردد. ــه	بازمی	گ ــن	مصوب ای
عابدینـی	در	رابطـه	بـا	میـدان	تیـر	کـه	در	سـمت	دیگـر	غـار	
وجـود	دارد،	گفت:	در	این	زمینه	با	ارتش	صحبت	شـده	اسـت	
و	آن	هـا	همکاری	بسـیاری	بـا	ما	داشـته	اند	و	مقرر	شـد	که	هر	

زمـان	مـا	اعالم	کنیـم،	میـدان	تیر	جمع	شـود.
وی	بابیــان	اینکــه	ایــن	اثــر	تنهــا	اثــر	باســتانی	در	ایــن	محــور	
نیســت،	از	بــاالی	خطیــر	کــوه	تــا	قلعــه	کنگلــو	را	یــک	حوزه	
ــزوم	اســتعالم	 ــر	ل ــی	و	مســیر	تاریخــی	برشــمرد	و	ب فرهنگ
ــا	 ــزود:	ام ــن	حــوزه	تأکیــد	کــرد	و	اف معــادن	از	میــراث	در	ای
ــون	 ــوده	و	تاکن ــم	ب ــش	از	قدی ــن	بخ ــادن	ای ــه	مع ازآنجاک
ــد. ــا	اســتعالم	نمی	گیرن ــد	مجــوز	از	م ــرای	تمدی هســتند،	ب
عابدینــی	بــا	تأکیــد	بــر	حفــظ	اثــر	باســتانی	اســپهبد	
خورشــید	گفــت:	شــاید	محیط	طبیعــی	در	طــول	چنــد	هزار	
ســال	دوبــاره	احیــا	گــردد،	امــا	اثــر	باســتانی	اگــر	از	بیــن	رود،	

دیگــر	بازنمی	گــردد.
یداللهــی،	در	بازدیــد	از	غــار	اســپهبد	خورشــید،	بابیــان	اینکه	
ــی	و	 ــر	بارندگ ــوده	و	در	اث ــی	ب ــه	آهک ــن	منطق ــای	ای غاره
ــا	 ــت	از	غاره ــزوم	حمای ــر	ل ــده	اند،	ب ــاک	ایجادش ــی.	اچ.	خ پ
ــاره	آن	 ــای	دوب ــه	احی ــی	ک ــده	طبیع ــک	پدی ــوان	ی به	عن

ــرد. ــد	ک ــت،	تأکی ــال	اس ــا	س ــد	میلیون	ه نیازمن
ــا	 ــه	ب ــدران	در	رابط ــت	مازن ــی	اداره	محیط	زیس ــاون	فن مع
دژغــار	اســپهبد	خورشــید	گفــت:	ایــن	دژ،	نیــاکان	مــا	را	برای	
ــا	توجــه	 ــادی	حفــظ	کــرده	اســت	و	اکنــون	ب مدت	زمــان	زی
بــه	معــادن	روبــروی	غــار،	می	تــوان	دیــد	کــه	تــا	پــای	کــوه	
هــم	برداشــت	انجام	شــده	و	هــدف	مــا	یافتــن	یــک	راهــکار	و	

حفــظ	میراثــی	اســت	کــه	بــرای	مــا	مانــده	اســت.
ــوده	 ــمال	ب ــت	ش ــن	طبیع ــته،	ای ــه	درگذش ــان	اینک وی	بابی
اســت	کــه	موجــب	پایــداری	و	حفــظ	آن	از	گزنــد	بیگانــگان	
شــده،	افــزود:	طبیعــت	بکــر	شــمال،	ماننــد	باتالق	هــا،	دره	هــا	
ــر	 ــل	در	براب ــد	غیرعام ــون	پدافن ــوه	همچ ــای	انب و	جنگل	ه
ــا،	حفــظ	 ــگان	عمــل	کــرده	و	اکنــون	هــدف	م هجــوم	بیگان

ــت. آن	هاس
معــاون	فنــی	اداره	محیط	زیســت	اســتان	بابیــان	اینکــه	
ــا	 ــا،	کوه	خواره ــن	غاره ــده	ای ــر،	تهدیدکنن ــال	حاض در	ح
و	غارخوارهــا	هســتند؛	بــر	توقــف	ایــن	رونــد	تأکیــد	و	
خاطرنشــان	کــرد:	هــدف	مــا	جلوگیــری	از	توســعه	نیســت،	
ــکان	و	 ــن	م ــم	ای ــظ	حری ــا،	حف ــی	م ــدف	حداقل ــه	ه بلک

ــت. ــار	اس ــم	غ ــادن	از	حری ــی	مع جابجای
یداللهــی	بابیــان	اینکــه	فاصلــه	معــدن	روبــروی	غــار	اســپهبد	
ــا	 ــا	ب ــد	ت ــتار	آن	ش ــت،	خواس ــر	اس ــدود	۵۰۰	مت ــا	آن،	ح ب
ــی	غارهــا،	در	 ــه	قانون ــم	و	حفــظ	فاصل مشــخص	شــدن	حری
مســیرهایی	کــه	غــار	وجــود	دارد،	اجــازه	برداشــت	بــه	معادن	

ــود. داده	نش
،		فرمانــدار	ســوادکوه	در	بازدید	از	اســپهبد	خورشــید،	ازجمله	
دغدغه	هــای	اصلــی	اش	را	در	بــدو	ورود	بــه	شهرســتان،	
ــع	طبیعــی	و	میراثــی	برشــمرد	و	افــزود:	اراده	در	 حفــظ	مناب
شهرســتان	و	اســتان	بــرای	حفــظ	ایــن	اثــر	ایجادشــده	و	مــا	
ــا	 ــم	ت ــاد	کرده	ای ــتان	ایج ــیت	های	الزم	را	در	شهرس حساس
ــن	 ــار	بیشــتر	از	ای ــم	و	منظــر	غ ــظ	کنی ــم	را	حف آنچــه	داری

ــب	نشــود. تخری
ــوابق	 ــه	س ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــدم	ب ــدی	مق ــواد	توحی عبدالج
ــت	و	 ــل	اس ــم	متص ــه	ه ــره	ب ــرا	زنجی ــک	ماج ــین	ی پیش
ــزود:	 ــود،	اف ــب	ب ــی	و	عواق ــه	حواش ــه	ب ــوان	بی	توج نمی	ت
مجــوز	معــادن	اطــراف	اســپهبد	خورشــید	زمانــی	صــادر	شــد	

کــه	حریــم	اولیــه	۹۰	متــر	بــوده	و	حریــم	منظــر	نیــز	تصویب	
نشــده	بــود	و	بــرای	صاحبــان	کارگاه	حقــی	ایجادشــده	و	مــا	

ــرد. ــورت	گی ــی	ص ــق	کس ــی	در	ح ــم	اجحاف نمی	خواهی
ــود،	 ــادر	نمی	ش ــد	ص ــوز	جدی ــر	مج ــه	دیگ ــان	اینک وی	بابی
ــا	 ــی	جابج ــازه	زمان ــک	ب ــز	در	ی ــود	نی ــادن	موج ــت:	مع گف
ــا	 ــتیم	ت ــر	هس ــم	منظ ــالغ	حری ــر	اب ــا	منتظ ــوند	و	م می	ش
به	محــض	ابــالغ،	ظــرف	چنــد	مــاه،	جابجایــی	ایــن	دو	معــدن	
ــی	 ــم	و	محدودیت	های ــرار	دهی ــتور	کار	ق ــک	را	در	دس نزدی

ایجــاد	شــود.
ــود	 ــادن	موج ــوز	مع ــد	مج ــا	تمدی ــه	ب ــدی	در	رابط توحی
ــه	 ــادن	ب ــن	مع ــد	مجــوز	ای ــان	تمدی ــون	مدت	زم گفــت:	اکن
ســه	تــا	شــش	مــاه	کاهش	یافتــه	و	نــگاه	مــا	ایــن	اســت	کــه	
حداکثــر	ســه	بــار	بیشــتر	تمدیــد	نشــود	امــا	بایــد	بــه	تبعات	
اجتماعــی	و	کارگــران	هــم	توجــه	کــرد	و	بــه	ســرمایه	گذاران	

ــی	فرصــت	داده	شــود. ــی	و	جابجای ــرای	جانمای ب
فرمانــدار	ســوادکوه	افــزود:	ایــن	غــار	در	دنیــا	منحصربه	فــرد	
ــتانی	و	کشــوری	 ــد	اس ــک	برن ــوان	ی ــد	به	عن اســت	و	می	توان

مطــرح	شــود.
مانــدگاری	میراث	هــای	طبیعــی	و	باســتانی	همچــون	دژ	غــار	
ــری	 ــی	و	تالش	گ ــد	آگاهی	بخش ــید	نیازمن ــپهبد	خورش اس
ــا	 ــه	حفــظ	آن	ه ــرای	ایجــاد	حساســیت	و	تعهــد	نســبت	ب ب
اســت؛	چراکــه	نتیجــه	ســکوت	در	برابــر	هجــوم	کوه	خوارهــا،	
تمــام	شــدن	کوه	هاســت	و	اگــر	کوهــی	نباشــد،	دیگــر	غــاری	

نخواهــد	بــود	کــه	دژی	در	دل	آن	نهفتــه	باشــد.
ــوم	 ــر	هج ــد	در	براب ــینان	بای ــون	پیش ــز،	همچ ــون	نی 	اکن
ایســتادگی	کــرد	و	از	پــس	تــالش	و	فریــاد	بــرای	حفــظ	ایــن	
ــار	و	 ــود	کــه	ایــن	ب ــوان	امیــدوار	ب میــراث	کهــن،	تنهــا	می	ت
ــپهبد	 ــار	اس ــخ	دژ	غ ــی	از	تاری ــان	خوش ــوم،	پای ــن	هج در	ای

ــد. ــادگار	بمان ــه	ی ــدگان	ب ــرای	آین ــید	ب خورش

میـراث ایــران
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ــه  ــورد باوجوداینک ــع بجن ــجد جام مس
جــزو آثــار ثبت شــده میــراث فرهنگی 
نیســت امــا بــه دلیــل قدمتــی کــه 
دارد، هویــت معنــوی شــهر محســوب 
می شــود کــه ایــن روزهــا خبــر تخریب 

آن بــه گــوش می رســد.

ــده	در	 ــار	ثبت	ش ــزو	آث ــورد	ج ــع	بجن ــجد	جام ــد	مس هرچن
میــراث	فرهنگــی	نیســت	امــا	بــه	ســبب	قدمــت	و	خاطراتــی	
کــه	چندیــن	نســل	مــردم	مرکــز	خراســان	شــمالی	از	آن	در	
ــه	 ــود	ک ــوب	می	ش ــمند	محس ــی	ارزش ــد،	بنای دل	خوددارن
ــرد. ــوان	از	آن	یادک ــهر	می	ت ــوی	ش ــت	معن ــوان	هوی به	عن

ایــن	روزهــا	برخــی	تصمیمــات	در	خصــوص	مســجد	جامــع	
ــن	 ــن	قدیمی	تری ــره	ای ــر	پیک ــب	را	ب ــراس	تخری ــورد،	ه بجن
مســجد	شــهر	پدیــد	آورده	و	ســایه	تیشــه	لــرزه	بــر	

ســتون	های	آن	افکنــده	اســت.
مهــدی	از	ســاکنان	پــا	بــه	ســن	گذاشــته	دریکــی	از	
محله	هــای	اطــراف	مســجد	جامــع	بجنــورد	اســت	کــه	
می	گویــد:	ایــن	مســجد	یــادآور	دوران	نوجوانــی	مــن	اســت،	
ــی	 ــردان	کوچک ــا	بزرگ	م ــیجش	ب ــگاه	بس ــه	در	پای آنگاه	ک
بــه	فعالیت	هــای	دینــی،	علمــی،	آموزشــی	و	ورزشــی	

می	پرداختــم.
ــک	 ــی	ی ــای	قدیم ــن	و	بناه ــای	که ــد:	آیین	ه وی	می	افزای
ــوب	 ــار	محس ــای	آن	دی ــان	باصف ــوان	روح	مردم ــهر	به	عن ش

ــرد. ــالش	ک ــظ	آن	ت ــت	حف ــد	در	جه ــه	بای ــوند	ک می	ش
وی	عنــوان	می	کنــد:	ای	کاش	بنــای	مســجد	جامــع	بجنــورد	

توســط	میــراث	فرهنگــی	مقاوم	ســازی	و	حفاظــت	شــود.
ــجد	 ــراف	مس ــاکنان	اط ــر	از	س ــی	دیگ ــز	یک ــی	نی علیمردان
ــه	ســبب	خاطــرات	 ــد:	ب ــه	می	گوی ــورد	اســت	ک ــع	بجن جام
مشــترکی	کــه	از	ســال	هــای	دور	بــا	هــم	نســل	هــای	خــود	
در	ایــن	مســجد	دارم،	تقاضــا	دارم	مســئولین	بــه	این	مســجد	

رســیدگی	کننــد.
ــوان	 ــورد	به	عن ــع	بجن ــجد	جام ــد:	مس ــح	می	کن وی	تصری
قدیمی	تریــن	مســجد	شــهر	و	نمــاد	دیــن	داری	مــردم	

بجنــورد	بایــد	مرمــت	و	مقاوم	ســازی	شــود.
ــن	 ــوص	ای ــوردی	در	خص ــهروندان	بجن ــر	از	ش ــی	دیگ یک
ــع	 ــای	مســجد	جام ــد:	حفاظــت	از	بن ــار	می	کن مســجد	اظه
کــه	به	عنــوان	یــک	بنــای	قدیمــی	و	مذهبــی	بجنــورد	

شــناخته	می	شــود	ضــروری	اســت.
	محمـدی	بیـان	می	کند:	بـا	توجـه	به	اینکـه	مسـاجد	متعدد	
در	آن	نقطـه	از	شـهر	وجود	دارد،	لزوم	تخریب	مسـجد	جامع	و	

سـاخت	مسـجد	جدید	غیرقابل	توجیه	اسـت.
وی	می	افزایــد:	هزینــه	ای	کــه	صــرف	بازســازی	ایــن	مســجد	
ــرد. ــازی	ک ــت	و	مقاوم	س ــرف	مرم ــوان	ص ــود	را	می	ت می	ش

ــوان	در	 ــی	نیســت/	نمی	ت ــت	مل ــورد	ثب ــع	بجن مســجد	جام
ــرد ــت	ک ــاف	دخال کار	اوق

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
خراســان	شــمالی	اظهــار	می	کنــد:	بــا	مکاتباتــی	که	از	ســوی	
ــظ	 ــر	حف ــده	ب ــورد	انجام	ش ــاف	بجن ــا	اداره	اوق ــن	اداره	ب ای
بافــت	قدیمــی	مســجد	جامــع	بجنــورد	در	پــروژه	توســعه	این	

ــت. ــده	اس ــا	اشاره	ش بن

آدینــه	محمــد	ســویدانلویی	می	افزایــد:	مســجد	جامــع	
بجنــورد	فاقــد	عنصــر	معمــاری	ارزشــمند	و	برجســته	
ــه	دلیــل	معمــاری	ســنتی،	قدمــت	و	خاطــرات	 ــا	ب اســت	ام
مشــترکی	کــه	مــردم	و	اهالــی	بــا	آن	دارنــد،	توســعه	متــوازن	
مســجد	و	طراحــی	بخــش	جدیــد	بایــد	بــه	نحــوی	باشــد	کــه	

ــد. ــای	مســجد	کمــک	کن ــای	بن ــت	ارزش	ه ــه	تقوی ب
سـویدانلویی	بابیـان	اینکه	این	مسـجد	در	فهرسـت	آثـار	ملی	
قـرار	نگرفته	اسـت،	عنوان	می	کنـد:	برخی	قدمتی	۱۲۶	سـاله	

را	بـرای	این	مسـجد	ذکـر	می	کنند	که	نادرسـت	اسـت.
ــر	آن	 ــوح	بیان	گ ــا	به	وض ــاری	بن ــد:	معم ــح	می	کن وی	تصری
اســت	کــه	مســجد	جامــع	مربــوط	بــه	عصــر	پهلــوی	بــوده	و	
قدمــت	آن	بــه	۷۰	ســال	می	رســد،	بنابرایــن	ایــن	مســجد	را	

ــوان	بنــای	میراثــی	تلقــی	کــرد. نمی	ت
وی	می	گویـد:	مسـجد	جامع	بجنورد	ثبت	ملی	نشـده	اسـت	و	

بر	همین	اسـاس	نمی	توان	دخالتـی	در	کار	اوقـاف	کرد.

مرمت ۳۱ اثر تاریخی طی ۵ماه نخست امسال
گردشـگری	 و	 صنایع	دسـتی	 فرهنگـی،	 میـراث	 مدیـرکل	
خراسـان	شـمالی	بابیان	اینکه	هویت	بخشـی	یکـی	از	وظایف	
مـا	اسـت،	اظهـار	می	کنـد:	حفـظ	بناهـای	قدیمـی	و	هویـت	

معمـاری	شـهر	از	دغدغه	هـای	میـراث	فرهنگـی	اسـت.
ــم	۴۷	 ــت	یازده ــه	در	دول ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــویدانلویی	ب س
ــی	 ــار	مل ــت	آث ــمالی	در	فهرس ــان	ش ــی	خراس ــر	تاریخ اث
ثبت	شــده،	می	افزایــد:	طــی	۵	مــاه	نخســت	امســال،	۳۱	اثــر	

تاریخــی	مرمت	شــده	اســت.
وی	می	گویــد:	از	نیمــه	دوم	ســال	۹۲	تاکنــون	۸۳	اثــر	
تاریخــی	در	خراســان	شــمالی	بااعتبــار	۷میلیــارد	و	۲۷۲	

میلیــون	و	۷۰۰	هــزار	تومــان	مرمت	شــده	اســت.
نــدارد/	 اســتحکام	 قابلیــت	 بجنــورد	 جامــع	 مســجد	
۸۰۰میلیــون	تومــان	اعتبــار	بــرای	تخریــب	مســجد
ــرای	جــذب	 ــد:	ب ــورد	اظهــار	می	کن ــاف	بجن رئیــس	اداره	اوق
بجنــورد	 بازســازی	مســجد	جامــع	 به	منظــور	 اعتبــار	
تالش	هــای	زیــادی	انجام	گرفتــه	اســت	کــه	در	صــورت	
ــی	 ــون	تومان ــار	۸۰۰	میلی ــر،	اعتب ــن	ام ــدن	ای ــق	نش محق

ــورد. ــد	خ ــت	خواه برگش
ــالم	 ــا	اع ــد:	ب ــوان	می	کن ــوده	عن ــم	آس ــالم	عظی حجت	االس
ــای	 ــی	نبــودن	بن ــر	میراث ــراث	فرهنگــی	مبنــی	ب کتبــی	می
مســجد	جامــع،	جلســات	متعــددی	در	اســتانداری	و	بــا	
ــر	 ــم	ب ــی	آن	تشــکیل	و	تصمی ــور	عمران ــت	ام حضــور	معاون

ــد. ــه	ش ــب	مســجد	گرفت تخری
ــان	 ــه	کارشناس ــه	اینک ــان	ب ــا	اذع ــوده	ب ــالم	آس حجت	االس
ــا	 ــت	و	ی ــر	و	مرم ــت	تعمی ــه	قابلی ــبت	ب ــا	را	نس ــی،	بن فن
ــد:	 ــح	می	کن ــد،	تصری ــرار	داده	ان بازســازی	آن	موردبررســی	ق
ــر	 ــا	ه ــت	و	ب ــده	اس ــجد	پوسیده	ش ــن	مس ــای	ای دیواره	ه

ــود	دارد. ــا	وج ــزش	دیواره ــکان	ری ــه	ای	ام زلزل
وی	می	گویــد:	اوقــاف	پــول	اضافــه	بــرای	ســاخت	ایــن	
ــر	 ــه	غی ــه	ب ــا	توج ــازی	آن	ب ــاً	بازس ــدارد	و	قطع ــجد	ن مس

مســتحکم	بــودن	بنــا	ضــرورت	دارد.
وی	بابیــان	اینکــه	اوقــاف	موظــف	اســت	مســاجد	قدیمــی	را	
نوســازی	کنــد،	می	افزایــد:	بــرای	تخصیــص	اعتبــار	به	منظــور	
ــیاری	 ــختی	های	بس ــورد	س ــع	بجن ــجد	جام ــازی	مس بازس
ــی	 ــه	قضاوت	های ــد	این	گون ــه	نبای ــت	ک ــده	اس ــیده	ش کش

ــود. ــاره	آن	ش درب
ــه	های	 ــد:	نقش ــح	می	کن ــورد	تصری ــاف	بجن ــس	اداره	اوق رئی
ــده	 ــورد	تهیه	ش ــع	بجن ــجد	جام ــد	مس ــای	جدی ــاخت	بن س
اســت	و	ایــن	مســجد	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	قابلیــت	اســتحکام	

نــدارد	بایــد	تخریــب	شــود.
ــت	دارد/	 ــال	قدم ــش	از	۱۲۰	س ــورد	بی ــع	بجن ــجد	جام مس

ــاع	اســت ــل	دف ســازه	مســجد	قاب
رئیــس	کمیســیون	عمــران،	معمــاری	و	شهرســازی	شــورای	
ــنتی	 ــاری	س ــرد:	معم ــار	ک ــورد	اظه ــهر	بجن ــالمی	ش اس
مســجد	جامــع	بجنــورد	مربــوط	بــه	دوران	قاجاریــه	اســت	و	

ــت	دارد. ــال	قدم ــش	از	۱۲۰	س ــا	بی ــن	بن ای
سـید	محسـن	موسـوی	می	افزایـد:	طـرح	مرمـت	و	احیـای	
این	مسـجد	بایـد	از	طریـق	تملک	پیرامونـی	آن	انجام	شـود	و	
بااتصـال	مسـجد	جامـع	به	فضـای	شـهری،	با	حفـظ	معماری	

سـنتی	آن	بـه	رونـق	گردشـگری	بجنـورد	کمـک	کرد.
ــر	 ــر	غی ــی	ب ــی	مبن ــد:	اظهارنظرهای ــان	می	کن ــوی	بی موس
مقــاوم	بــودن	بنــای	مســجد	جامــع	بجنــورد	را	قبــول	
ــه	برخــی	از	مســاجد	 ــه	اخیــر	کــه	ب ــم،	چراکــه	در	زلزل نداری
جدیدالتأســیس	شــهر	آســیب	وارد	شــد	امــا	مســجد	جامــع	

ــد. ــی	ندی ــیب	خاص ــه	آس ــن	زلزل ــورد	در	ای بجن
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	ســازه	مســجد	جامــع	بجنــورد	قابــل	
دفــاع	اســت،	عنــوان	می	کنــد:	اینکــه	می	گوینــد	ایــن	
ــتی	 ــی	و	درس ــل	واقع ــت	دارد،	تحلی ــال	قدم ــجد	۷۰	س مس
ــه	اســت. ــی	دقیــق	انجــام	نگرفت ــر	اســاس	ارزیاب نیســت	و	ب
ــل	 ــه	دلی ــهرها	ب ــه	ش ــع	هم ــاجد	جام ــد:	مس وی	می	گوی
قدمــت	تاریخــی	و	معنــوی،	حفــظ	و	نگهــداری	می	شــوند	نــه	

اینکــه	تخریــب	شــوند.
رئیس	کمیسیون	عمران،	معماری	و	شهرسازی	شورای	اسالمی	
شهر	بجنورد	با	تأکید	بر	اینکه	مسجد	جامع	به	عنوان	جزئی	از	
هویت	شهر	بجنورد	باید	حفظ	شود،	عنوان	می	کند:	با	تخریب	

این	مسجد	به	شدت	مخالف	هستیم.
ــر	 ــده	پیگی ــای	آین ــی	روزه ــد:	ط ــح	می	کن ــوی	تصری موس
ــاف	 ــراث	فرهنگــی	و	اوق ــا	می تشــکیل	جلســات	مشــترک	ب
ــب	 ــای	تخری ــی	به	ج ــق	تفاهم	نامه	های ــا	از	طری ــتیم	ت هس
مســجد	جامــع	بجنــورد،	احیــای	آن	بــا	حفــظ	بافــت	قدیمــی	

ــی	شــود. و	ســنتی	خــود	اجرای

هویت معنوی شهر در سایه غفلت/ 
هراس تخریب بر پیکره مسجد جامع بجنورد

محبوبه عبدی

میـراث ایــران
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ــران ــاد ایــ اقتص

ــر  ــتن دفت ــرای داش ــاهرودی ها ب ــه ش ــه مطالب ــاری ک ــتین ب ــرن از نخس ــع ق رب
ــن  ــذرد و ای ــد می گ ــرح ش ــادی مط ــعه اقتص ــه توس ــل چرخ ــرای تکمی ــرک ب گم

ــد. ــی ش ــئوالن عمل ــری مس ــا پیگی ــره ب ــه باالخ مطالب

تــن پــوش هایــی بــا نوشــتارهای خارجــی و نامانــوس بــا فرهنــگ ایرانــی و بومــی 
برتــن دختــران و پســران مازندرانــی بــه وفــور دیــده مــی شــود و این پوشــش های 

تنــگ و بــدن نمــا هویــت مــان را نشــانه گرفتــه اســت.

ــروه  ــاعته کارگ ــث 2 س ــوع بح ــتان موض ــغل در لرس ــزار ش ــاد 25 ه ــار ایج آم
اشــتغال بــود تــا پــس از آمــار مشــکوک احیــای 140 واحــد تولیــدی، ایــن بــار »دم 

ــد. ــرون بزن ــتان بی ــتغال در لرس ــار اش ــروس« آم خ

راه آهــن تبریــز - میانــه 17 ســال پــس از آغــاز بــه عنــوان پــروژه ای ملــی هنــوز 
بــه ســرانجام نرســیده و زمــان اتمــام آن نیــز بــا رونــد اجرایــی فعلــی و وعــده هــای 

امــروز و فــردای مســئوالن نامشــخص اســت.
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ــیان  ــژه پارس ــر در منطقــه وی 400 نف
ــه در خصــوص  ــل مشــکالتی ک ــه دالی ب
ــده در  ــاد ش ــه ایج ــن منطق ــعه ای توس
آســتانه اخــراج قــرار گرفتــه انــد و 
زنجیــره اخــراج ماههــای اخیــر صنایــع 
ــد. ــرده ان ــر ک ــی ت ــزگان را طوالن هرم

طــی	ســال	گذشــته	و	مــاه	هــای	اخیــر	شــاهد	انتشــار	
اخبــار	متعــددی	در	مــورد	اخــراج	نیــروی	کار	از	برخــی	
از	صنایــع	و	کارخانجــات	بــزرگ	کشــور	بــوده	ایــم	کــه	
ــه	اخــراج	بیــش	از	 ــوان	ب ــی	ت ــزگان	م در	اســتان	هرم
ــدی	و	 ــوم	المه ــع	آلومینی ــروی	کار	از	مجتم ۲۰۰	نی
ــروی	کار	در	پاالیشــگاه	 ــی	۱۰۰	نی ــزآل،	بالتکلیف هرم
ــروی	 ــش	از	۵۰	نی ــراج	بی ــارس،	اخ ــج	ف ــتاره	خلی س
کار	اهــل	شهرســتان	پارســیان	از	پــارس	جنوبــی	و		در	
ــروی	 ــش	از	۴۰۰	نی ــن	بی ــرار	گرفت ــراج	ق ــتانه	اخ آس

ــژه	پارســیان	اشــاره	کــرد. فعــال	در	منطقــه	وی
علیرغــم	تاکیــدات	صــورت	گرفتــه	مبنــی	بــر	حمایــت	
از	تولیــد	و	توســعه	صنایــع	و	ایجــاد	اشــتغال	متاســفانه	

ایــن	امــر	در	اســتان	هرمــزگان	آنچنــان	مــورد	توجــه	برخــی	
ــرار	 ــی	ق ــاالن	مردم ــی	از	فع ــی	برخ ــی	و	حت ــران	محل مدی
ــع	 ــی	مجتم ــران	اخراج ــی	کارگ ــت	و	بالتکلیف ــه	اس نگرفت
ــج	 ــتاره	خلی ــگاه	س ــنل	پاالیش ــدی	و	پرس ــوم	المه آلومینی
فــارس،	نشــان	از	آن	دارد	کــه	مســئوالن	حساســیتی	در	مورد	

ــد. تحقــق	شــعار	ســال	ندارن
صنایــع	انــرژی	بــر،	بــا	ســرمایه	گــذاری	۸۵	درصــدی	
پیمانــکار	داخلــی،	در	حــال	حاضــر،	میلیاردهــا	تومــان	در	این	
صنایــع	ســرمایه	گــذاری	کــرده	انــد	کــه	بــا	تعطیلــی	و	توقف	
ــه	ازای	هــر	روز،	صدهــا	میلیــون	 ایــن	پــروژه	هــای	عظیــم	ب
تومــان	خســارت	بــه	بــار	خواهــد	آمــد	و	ایــن	بــا	شــعار	ســال	

جــاری	در	تضــاد	اســت.
ــژه	 ــه	وی ــه	منطق ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــای	برخ ــال	ه ــی	س ط
پارســیان	فاقــد	مجوزهــای	زیســت	محیطــی	اســت	ســعی	در	
توقــف	پــروژه	هــای	ایــن	منطقــه	دارنــد	امــا	مدیــران	ارشــد	
محیــط	زیســت	اســتان	و	کشــور	هیچگونــه	مخالفــت	و	اعالم	
نظــری	مبنــی	بــر	نداشــتن	اســتانداردهای	زیســت	محیطــی	
در	ایــن	منطقــه	نداشــتند.	اینگونــه	مخالفــت	هــا	بــا	توســعه	
ــی	 ــداد	اندک ــوی	تع ــی	از	س ــیان	در	حال ــژه	پارس ــه	وی منطق
در	شهرســتان	مطــرح	مــی	شــود	کــه	بســیاری	از	مــردم	بــه	
دلیــل	اشــتغال	جوانانشــان	در	ایــن	منطقــه	موافــق	و	خواهان	

توســعه	و	رشــد	شــتابان	ایــن	منطقــه	هســتند.
ــارات	 ــه	خس ــه	ب ــا	توج ــز	ب ــیان	نی ــر	پارس ــرژی	ب ــع	ان صنای
احتمالــی	نیروهــای	خــود	را	در	آســتانه	اخــراج	قــرار	خواهــد	
داد	و	۴۰۰	نیــروی	کار	مســتقیم	و	غیــر	مســتقیم	شــغل	خود	

ــه	نشــین	خواهنــد	شــد. را	از	دســت	داده	و	خان
	دو	مدیــر	شهرســتان	پارســیان	بــا	طــرح	شــکایت	از	پیمانکار	
ــکله	و	 ــاخت	اس ــه	س ــبت	ب ــیان	نس ــژه	پارس ــه	وی و	منطق
برداشــت	مصالــح	از	محیــط	طبیعــی	ماننــد	کوهها	بــه	دادگاه	
شــکایت	کــرده	انــد.	همچنیــن	ایــن	دو	مدیــر	مدعی	هســتند	
ــت	 ــی	زیس ــای	ارزیاب ــیان	مجوزه ــژه	پارس ــه	وی ــه	منطق ک
محیطــی	نــدارد،	ایــن	درحالــی	اســت	کــه	مســئوالن	ارشــد	
ــط	زیســت	 ــرکل	محی ــی	مدی ــط	زیســت	کشــور	و	حت محی
اســتان	هرمــزگان	بــا	محــل	اســتقرار	منطقــه	ویــژه	پارســیان	
ــرح	 ــکایتی	را	مط ــرح	ش ــه	ط ــد	و	هیچگون ــوده	ان ــق	ب مواف

ــد. نکــرده	ان

منطقه ویژه پارسیان مشکل زیست محیطی ندارد
نماینــده	مــردم	غــرب	هرمــزگان	در	مــورد	اینکــه	۴۰۰	
ــد،	 ــرار	دارن ــراج	ق ــتانه	اخ ــژه	در	آس ــه	وی ــروی	کار	منطق نی
بیــان	داشــت:	منطقــه	ویــژه	صنایــع	انــرژی	بــر	پارســیان	۱۰	

ســال	قبل	بــا	هــدف	توســعه	و	ایجــاد	اشــتغال	در	شهرســتان	
هــای	غربــی	اســتان	کلنــگ	زنــی	شــد	ولــی	متاســفانه	برخی	
ــه	 ــروژه	را	ب ــی	پ ــات	اجرای ــف	عملی ــای	مختل ــه	ه ــه	بهان ب

ــد. ــر	مــی	انداختن تاخی
ــایر	 ــیان	و	س ــتان	پارس ــرد:	شهرس ــوان	ک ناصــر	شــریفی	عن
ــادی	و	 ــق	اقتص ــه	رون ــاز	ب ــتان	نی ــرب	اس ــتانهای	غ شهرس
صنعتــی	دارد	و	ایجــاد	اشــتغال	در	افزایــش	ســطح	معیشــت	
مــردم	تاثیــر	مســتقیمی	دارد.	اگــر	بــه	دنبــال	ایجــاد	اشــتغال	
ــه	 ــد	در	منطق ــق	تولی ــع	و	رون ــاد	صنای ــد	از	ایج هســتیم	بای
حمایــت	کنیــم.	بــدون	اســتقرار	صنایــع	نبایــد	توقــع	ایجــاد	

اشــتغال	را	داشــته	باشــیم.
ــان	 ــی	از	مخالف ــه	برخ ــی	ک ــه	های ــی	از	بهان ــزود:	یک وی	اف
ایجــاد	منطقــه	ویــژه	پارســیان	دارنــد	مســائل	زیســت	
ــم	 ــراف	ه ــتاهای	اط ــردم	روس ــه	م ــت	و	دغدغ ــی	اس محیط
همیــن	اســت	و	اعتقــاد	داریــم	کــه	ایــن	دغدغــه	مــردم	بایــد	
رفــع	شــود،	امــا	نبایــد	زمانیکــه	ســازمانهای	مربوطــه	مجــوز	
الزم	بــرای	احــداث	صنایــع	را	مــی	دهنــد	مــا	مخالفــت	کنیم.
ایــن	نماینــده	مــردم	غــرب	هرمــزگان	در	مجلــس	بــا	
ــد	 ــیان	بای ــتان	پارس ــئوالن	شهرس ــه	مس ــر	اینک ــد	ب تاکی
پــای	کار	بیاییــد	و	از	منطقــه	ویــژه	پارســیان	حمایــت	کنــد،	
ــک	 ــد	کم ــی	بای ــتغال	همگ ــاد	اش ــرای	ایج ــت:	ب اظهارداش
ــف	کــردن	 ــرای	متوق ــی	ب ــال	دلیل ــه	دنب ــه	اینکــه	ب ــم	ن کنی
توســعه	در	شهرســتان	باشــیم.	از	زمــان	حضــور	نعمــت	زاده	
ــژه	 ــه	وی ــارت	در	منطق ــدن	و	تج ــت،	مع ــابق	صنع ــر	س وزی
پارســیان	رونــق	ایــن	منطقــه	شــتاب	بیشــتری	گرفتــه	اســت	
ــا	جدیــت	پــای	کار	آمــده	اســت	و	 و	قــرارگاه	خاتــم	االنبیــا	ب
ــژه	داشــته	 ــی	در	ســاخت	اســکله	منطقــه	وی پیشــرفت	خوب

ــت. اس
ــرفت	در	 ــد	پیش ــی	خواه ــی	نم ــه	عوامل ــان	اینک ــا	بی وی	ب
پارســیان	شــکل	بگیــرد،	خاطرنشــان	کــرد:	برخــی	بــا	ســنگ	
انــدازی	و	تحریــک	و	ایجــاد	کمپیــن	هایــی	ســعی	در	متوقــف	
ــیان	را	 ــی	در	پارس ــای	اقتصــادی	و	صنعت ــت	ه ــردن	فعالی ک
ــه	 ــردم	منطق ــرر	م ــه	ض ــتر	ب ــل	بیش ــن	عوام ــه	ای ــد	ک دارن
ــاز	 ــرای	ایجــاد	اشــتغال	نی ــا.	ب ــه	نفــع	آنه ــا	ب ــود	ت خواهــد	ب
بــه	اســتقرار	صنایــع	و	رونــق	تولیــد	داریــم	نــه	مانــع	تراشــی.
شــریفی	بــا	بیــان	ایــن	مثــال	کــه	روشــن	کــردن	یک	خــودرو	
ــه	 هــم	آلودگــی	ایجــاد	مــی	کنــد،	عنــوان	کــرد:	عســلویه	ب
عنــوان	یــک	تجربــه	تلــخ	زیســت	محیطــی	در	کنــار	مــا	قــرار	
دارد،	بــرای	آنکــه	ایــن	تجربــه	در	پارســیان	تکــرار	نشــود	نامه	
ــور	 ــت	کش ــط	زیس ــازمان	محی ــس	س ــری	رئی ــه	کالنت ای	ب
نوشــتم	و	خواســتار	رفــع	حساســیت	هــای	زیســت	محیطــی	
ــاون	 ــچی	مع ــم	فرش ــدم	و	خان ــیان	ش ــژه	پارس ــه	وی منطق

محیــط	زیســت	دریایــی	جهــت	بازدیــد	بــه	پارســیان	
ســفر	کــرد	و	از	نزدیــک	بــا	فرمانــدار،	اعضای	شــوراهای	
ــرد	و	 ــو	ک ــدار	و	گفتگ ــیان	دی ــتای	پارس ــهر	و	روس ش
شــرایط	منطقــه	ویــژه	را	هــم	مــورد	بررســی	قــرار	داد.

کلیات اسـتقرار منطقه ویژه پارسـیان مشـکلی 
ندارد

وی	افــزود:	معــاون	محیــط	زیســت	کشــور	اعــالم	کــرد	
فعالیــت	هــای	منطقــه	ویــژه	پارســیان	مشــکلی	نــدارد	
و	تنهــا	بایــد	یــک	ســری	مالحظــات	را	رعایــت	کنــد.	
ــت	 ــرای	فعالی ــی	ب ــت	مخالفت ــط	زیس ــه	محی زمانیک
هــای	منطقــه	ویــژه	نــدارد	نبایــد	برخــی	بــا	تحریــک	
مــردم	ســد	راه	توســعه	و	اشــتغال	زایــی	منطقه	شــوند.
ــژه،	 ــه	وی ــعه	منطق ــق	توس ــت:	در	اف ــریفی	ابرازداش ش
ــتقیم	 ــور	مس ــه	ط ــر	ب ــزار	نف ــرای	۶۴	ه ــتغال	ب ــاد	اش ایج
برنامــه	ریــزی	شــده	اســت.	بــا	توجــه	بــه	آمــار	بــاالی	فــارغ	
التحصیــالن	دانشــگاهی	نیــاز	جــدی	بــرای	اســتقرار	صنایــع	

ــم. ــتان	داری ــرب	اس در	غ
وی	افــزود:	زمانــی	اعتــراض	بنده	بــه	عنــوان	فرمانــدار	و	حتی	
نماینــدگان	مــردم	غــرب	هرمــزگان	در	مجلــس	بــه	اســتقرار	
ــود،	 ــاس	ب ــرب	شــهر	بندرعب ــدی	در	غ ــع	تولی ــی	صنای تمام
ــا	و	در	ســفر	مســئوالن	و	وزرا	خواســتار	 ــا	در	نشســت	ه باره
تمرکــز	زدایــی	و	اســتقرار	صنایــع	در	غــرب	اســتان	هرمزگان	
شــدیم.	حــاال	کــه	بــا	اســتقرار	صنایــع	در	پارســیان	موافقــت	
ــتغال	و	 ــاد	اش ــع	ایج ــکنی	مان ــا	کارش ــد	ب ــت	نبای ــده	اس ش

کاهــش	بیــکاری	شــویم.
نماینــده	مــردم	غــرب	هرمــزگان	در	مجلــس	بــا	بیــان	اینکــه	
ــیان	 ــژه	پارس ــه	وی ــاغل	در	منطق ــت	ش ــد	جمعی ۹۵	درص
نیروهــای	بومــی	شهرســتان	پارســیان	هســتند.	خاطرنشــان	
کــرد:	نظــارت	کامــل	بــر	جــذب	نیــرو	در	منطقــه	ویــژه	داریم	
و	تنهــا	زمانــی	اجــازه	جــذب	نیــروی	غیربومــی	داده	ایــم	کــه	
ــا	اســتان	 ــاز	در	شهرســتان	و	ی ــورد	نی متخصــص	و	رشــته	م

وجــود	نداشــته	باشــد.

منطقه ویژه پارسیان مشکل زیست محیطی ندارد
معـاون	محیط	زیسـت	دریایـی	محیط	زیسـت	کشـور	نیر	در	
این	خصـوص	گفت:	طـی	بازدیدی	که	روز	سـه	شـنبه	و	امروز	
از	سـایت	منطقـه	ویـژه	پارسـیان	داشـته	ام	خوشـبختانه	این	
منطقه	مشـکل	زیسـت	محیطـی	نـدارد	و	مجوزهـای	ارزیابی	

زیسـت	محیطـی	ایـن	مجموعه	صادر	شـده	اسـت.
ــدار	 ــا	فرمان ــداری	ب ــه	دی ــان	اینک ــا	بی ــچی	ب ــن	فرش پروی
شهرســتان	پارســیان	و	رئوســای	شــوراهای	شــهر	و	روســتای	
ــردم	 ــرد:	م ــوان	ک ــت،	عن ــته	اس ــیان	داش ــتان	پارس شهرس
ــع	 ــا	توســعه	و	اســتقرار	صنای روســتاها	و	رئوســای	شــوراها	ب

ــتند. ــق	هس مواف
ــان	 ــز	از	زم ــزگان	نی ــد	هرم ــی،	اســتاندار	جدی ــدون	همت فری
حضــورش	در	اســتان	هرمــزگان	بارهــا	بــر	اشــتغالزایی	و	حــل	
مشــکل	ســرمایه	گــذاران	و	حمایــت	از	تولید	و	اشــتغال	تاکید	
کــرده	اســت	و	بایــد	دیــد	آیــا	در	ماههــای	پیــش	رو	تغییــری	
در	وضعیــت	حمایــت	از	تولیــد	و	صنعــت	بــا	محوریــت	
اشــتغال	نیروهــای	ســاکن	در	هرمــزگان	از	ســوی	مســئوالن	
ارشــد	اســتانی	صــورت	خواهــد	گرفــت	یــا	همچنــان	شــاهد	
اخبــار	اخــراج	کارکنــان	و	کارگــران	از	صنایــع	و	مراکــز	
ــار	روز	 ــش	آم ــاهد	افزای ــود	و	ش ــم	ب ــتان	خواهی ــدی	اس تولی

ــود. ــم	ب ــزگان	خواهی ــکاری	در	اســتان	هرم ــزون	بی اف

ــران اقتصاد ایـ
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طعــم بــد آب شــرب در شــهرها و 
روســتاهای اســتان بوشــهر بــه گونــه ای 
اســت کــه حکایــت رفتــن بــه چشــمه و 
آب ســالم و زالل آوردن هنــوز در اینجــا 
مرســوم اســت، البتــه بــا کوزه هــای 

جدیــد و چشــمه های مــدرن!

	اهالــی	نقــاط	مختلــف	اســتان	بوشــهر	بــه	علــت	تلــخ،	بدمزه	
بــودن،	بدرنــگ	و	بدبــو	بــودن	آب	همچنــان	بــرای	تهیــه	آب	
ــه	 ــه	ای	ک ــای	آب	تصفی ــه	مغازه	ه ــالم	ب ــده	و	س ــه	ش تصفی
ــه	 ــت	مراجع ــش	اس ــال	افزای ــا	در	ح ــداد	آنه ــه	روز	تع روز	ب

می	کننــد.
ــز	اســتان	و	 ــوان	مرک ــه	عن ــت	آب	شــرب	در	بوشــهر	ب وضعی
دیگــر	مناطــق	شــهری	و	روســتایی	اســتان	بــه	گونه	ای	اســت	
کــه	طعــم	آب	بــرای	مــردم	قابــل	تحمــل	نبــوده	و	ناچارند	آب	

را	تصفیــه	مجــدد	کــرده	و	مصــرف	کننــد.
ــتاندارد	آب	 ــر،	ســالمت	و	اس ــه	مســئوالن	ام ــا	وجــود	اینک ب
ــتان	 ــردم	اس ــی	م ــد	ول ــد	می	کنن ــانی	را	تائی ــوط	آبرس خط
ــار	تصفیــه	 ــی	را	کــه	یــک	ب ــد	و	آب بوشــهر	ایــن	را	نمی	پذیرن
ــرف	 ــه	و	مص ــددا	تصفی ــده،	مج ــانی	ش ــبکه	آبرس و	وارد	ش

می	کننــد.
ــتم	های	 ــه	سیس ــز	ب ــا	مجه ــیاری	از	خانه	ه ــا	بس ــن	روزه ای
ــت	 ــتگاه	های	گرانقیم ــن	دس ــده	و	ای ــی	ش ــه	آب	خانگ تصفی
ــی	 ــی	از	آب	مصرف ــا	بخش ــت	ت ــده	اس ــا	ش ــان	خانه	ه مهم
هــر	خانــواده	را	کــه	معمــوال	بــرای	شــرب	و	پخت	وپــز	
ــالوه	 ــتگاه	ها	ع ــن	دس ــد.	ای ــن	کنن ــود،	تامی ــتفاده	می	ش اس
بــر	هــدر	رفــت	بــاالی	آب،	هــر	چنــد	مــاه	یــک	بــار	نیازمنــد	
تعویــض	فیلتــر	هســتند	کــه	هزینه	هــای	بیشــتری	را	متوجه	

می	کنــد. خانواده	هــا	
امــروز	در	هــر	محلــه	شــهر	بوشــهر	وجــود	یــک	مرکــز	فروش	
ــات	اســت	چــرا	کــه	بســیاری	از	 ــه	شــده	از	ضروری آب	تصفی
خانواده	هــا	تصفیــه	خانگــی	ندارنــد	و	آب	را	از	مراکــز	فــروش	

ــد. ــداری	می	کنن خری
ــا	از	 ــهری	ه ــته	بوش ــال	های	گذش ــی	س ــه	ط ــی	ک در	حال
ــد	و	ســیلندرهای	گاز	در	دســت	در	 ــره		بودن نعمــت	گاز	بی	به
ــب	 ــب	آب	موج ــت	نامناس ــتند،	وضعی ــهر	می	گش ــطح	ش س
شــده	کــه	حمــل	ســیلندرهای	گاز	امــروز	جــای	خــود	را	بــه	

بشــکه	های	آب	دهــد.
ــر	 ــهری،	عاب ــای	بوش ــرر	خانواده	ه ــتفاده	مک ــل	اس ــه	دلی ب
آب	هــای	۲۴	ســاعته	توســط	مراکــز	فــروش	آب	تصفیــه	
تعبیــه	شــده	اســت	کــه	افــراد	بــا	خریــد	کارت	هــای	اعتبــاری	
می	تواننــد	در	شــبانه	روز	آب	تصفیــه	از	ایــن	دســتگاه	ها	

ــد. ــداری	کنن خری

آبی که رنگ و بو و مزه خوبی ندارد
عبــاس	شــفیعی	از	شــهروندان	بوشــهری	کــه	بــا	چند	بشــکه	
۲۰	لیتــری	بــرای	خریــد	آب	بــه	یــک	فروشــگاه	آب	تصفیــه	
شــده	مراجعــه	کــرده	اســت	بــا	انتقــاد	از	وضعیــت	آب	شــرب	
در	اســتان	گفــت:	متاســفانه	آب	در	هیــچ	نقطــه	ای	از	اســتان	

بوشــهر	قابــل	خــوردن	نیســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	آب	بوشــهر	طعــم	و	رنــگ	و	مــزه	خوبــی	
نــدارد،	تصریــح	کــرد:	مشــخصات	ظاهــری	آب	بســیار	
ــت	 ــا	دس ــه	م ــدی	ب ــاس	ب ــرف	آن	احس ــت	و	از	مص ــد	اس ب
می	دهــد	و	مجبوریــم	آب	را	مجــدد	تصفیــه	و	مصــرف	کنیــم.
حســین	پورمحمــدی	نیــز	می	گویــد:	آب	شــهری	قبــل	و	بعد	

از	تصفیــه	اصــال	قابــل	مقایســه	نیســت	و	بــه	غیــر	از	افــرادی	
ــده	را	 ــه	نش ــد	آب	تصفی ــس	نمی	توان ــد،	هیچ	ک ــه	مجبورن ک

مصــرف	کنــد.
وی	ادامــه	داد:	اگــر	بــا	آب	شــهری	چــای	درســت	کنیــم	و	یــا	
ــگ	چــای	و	عطــر	آن	خــراب	 ــه	رن ــم	ک ــم	می	بینی ــذا	بپزی غ
ــد	 ــود	را	نخواه ــی	خ ــزه	واقع ــال	م ــم	اص ــذا	ه ــود	و	غ می	ش

ــت. داش
	

مردم طعم آب شهر را دوست ندارند
بــه	یکــی	از	ایــن	مراکــز	مراجعــه	می	کنیــم،	مغــازه	ای	
ــزرگ	آب،	فروشــنده	 ــا	انبوهــی	از	مخــزن	هــای	ب کوچــک	ب
کــه	مــردی	جــوان	اســت	در	خصــوص	فــروش	و	در	آمــدش	
مــی	گویــد:	مــا	تنهــا	مرکــز	تصفیــه	آب	ایــن	محله	هســتیم	و	

ــد. ــداری	می	کنن ــا	آب	خری ــا	از	م ــه	خانواده	ه هم
ــوان	کــرد:	برخــی	طعــم	آب	لوله	کشــی	 صــادق	بهــادری	عن
را	دوســت	ندارنــد	و	برخــی	نیــز	از	ســالم	بــودن	آن	اطمینــان	

ــد. ندارن
ــن	 ــای	ای ــد	خانواده	ه ــر	۸۰	درص ــغ	ب ــون	بال ــزود:	اکن وی	اف
ــد	 ــد،	۱۰	درص ــداری	می	کنن ــده	خری ــه	ش ــه	آب	تصفی محل
ــه	 ــز	از	آب	لول ــی	نی ــد	و	برخ ــب	کردن ــه	نص ــتگاه	تصفی دس

کشــی	اســتفاده	می	کننــد.
ــه	 ــوص	اینک ــهر	در	خص ــه	بوش ــز	آب	تصفی ــنده	مرک فروش
ــای	 ــن	خانواده	ه ــز	در	بی ــن	مراک ــد	از	ای ــان	خری ــه	زم از	چ
ــد	 ــد:	چن ــی	کن ــوان	م ــه	اســت،	عن ــش	یافت ــهری	افزای بوش
ــی	شــدید	در	اســتان	 ــاهد	بارندگ ــش	زمســتان،	ش ســال	پی

ــم. ــرو	بودی ــی	روب ــه	کش ــی	آب	لول ــا	آلودگ ــوده	و	ب ب
	

صف هایی برای تهیه آب
ــبکه	های	 ــرب	در	ش ــن	آب	ش ــه	تامی ــا	ک ــی	از	روزه در	برخ
ــی	در	 ــرو	می	شــود،	صف	هــای	طوالن ــا	مشــکل	روب خانگــی	ب
ــود	و	 ــکیل	می	ش ــه	ای	تش ــگاه	های	آب	تصفی ــل	فروش مقاب
افــراد	بایــد	مدتــی	را	در	گرمــای	هــوا	بــرای	تامیــن	آب	انتظار	

بکشــند.
از	 اســت؛	 شــده	 ایجــاد	 نیــز	 جدیــدی	 شــغل	های	
فروشــنده	های	آب	تصفیــه	ای	گرفتــه	تــا	خودروهــای	حمــل	
ــای	 ــا	گاری	ه ــه	ب ــرادی	ک ــده	و	اف ــه	ش ــع	آب	تصفی و	توزی
کوچــک	و	بــزرگ	خــود	اقــدام	بــه	حمــل	و	توزیــع	و	فــروش	

آب	تصفیــه	می	کننــد.

آب پایتخت انرژی کشور خوردن ندارد/ اینجا بازار آب فروشی ها سکه است
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ــران اقتصاد ایـ

نصــب	دســتگاه	های	تصفیــه		آب	خانگــی،	فــروش	و	تعمیــر	و	
ــن	 ــز	از	دیگــر	مشــاغلی	اســت	کــه	ای ــن	دســتگاه	ها	نی .	.	.	ای

روزهــای	بــازار	خوبــی	دارنــد.
	

به سختی کشیدن عادت داریم
یکــی	از	خریــداران	آب	تصفیــه	شــده	در	ایــن	خصــوص		بیان	
می	کنــد:	در	برخــی	شــهرهای	جنوبــی	کشــور	مثــل	بوشــهر	

و	خوزســتان	خریــد	آب	تصفیــه	مرســوم	و	عــادی	اســت.
بهــرام	فیضیــان	عنــوان	کــرد:	مردمــان	مطالبه	گــری	نداریــم	
و	بــه	ســختی	کشــیدن	عــادت	داریــم،	بــرای	هیچ	کداممــان	
ــا	 ــهری	م ــی	ش ــرا	زندگ ــه	چ ــت	ک ــوال	نیس ــای	س ــم	ج ه

ماننــد	دیگــر	شــهرها	تســهیل	نشــده	اســت.
ــی	های	 ــه	کش ــالم	در	لول ــودن	آب	س ــرد:	دارا	ب ــان	ک وی	بی
شــهری	ابتدایی	تریــن	نیــاز	هــر	خانــواده	اســت	که	متاســفانه	

مــردم	مــا	از	آن	برخــوردار	نیســتند.
ــد:	 ــوان	می	کن ــه	عن ــه	شــده	در	ادام ــدار	آب	تصفی ــن	خری ای
ــت،	 ــهر	اس ــی	بوش ــه	کش ــه	در	لول ــی	ک ــار	آب ــان	یکب خودت

ــوید. ــد	آن	ش ــم	ب ــه	طع ــد	متوج ــید	می	توانی بنوش

آب استاندارد است
مدیرعامــل	آب	و	فاضــالب	اســتان	بوشــهر	در	ایــن	خصــوص،	
ــهر	 ــتان	بوش ــهرهای	اس ــی	ش ــت:	آب	در	تمام ــار	داش اظه

ــت. ــتی	اس ــتاندارد	و	بهداش اس
ــارت	 ــت	نظ ــز	بهداش ــرد:	مراک ــوان	ک ــده	عن ــاد	یاکی کیقب
مســتمر	بــر	تولیــد	آب	در	شــهرها	و	روســتاهای	اســتان	دارند.
ــز	 ــدازی	مراک ــرای	راه	ان ــای	الزم	ب وی	در	خصــوص	مجــوز	ه
تصفیــه	آب،	تصریــح	کــرد:	مراکــز	آب	تصفیــه	نیــازی	
ــداری	 ــا	آب	خری ــط	از	م ــا	فق ــد	و	آنه ــا	ندارن ــوز	آبف ــه	مج ب

. می	کننــد
مدیرعامـل	شـرکت	آب	و	فاضـالب	اسـتان	بوشـهر	
خاطرنشـان	کـرد:	آب	در	ایـن	مراکز	دوبـاره	تصفیه	
می	شـود	و	علت	اسـتفاده	مردم	از	آب	تصفیه	شـده،	
تغییـر	طعم	آن	اسـت	وگرنه	آب	شـهری	اسـتاندارد	

و	بهداشـتی	است.
	

تغییر ذائقه مردم موجب حساسیت
معــاون	فنــی	مرکــز	بهداشــت	اســتان	بوشــهر	نیــز	
گفــت:	بازرســان	مرکــز	بهداشــت	مکــررا	و	ماهانــه	
اســتاندارد	و	بهداشــتی	بــودن	آب	را	مورد	ســنجش	

قــرار	مــی	دهنــد.
ــه	 ــزود:	آب	لول ــان	اف ــه	یی ــدی	خواج ــد	مه محم
کشــی	شــهر	بوشــهر	و	دیگــر	شهرســتان	ها	
ــا	 ــد	ب ــراد	می	توانن ســالم	و	اســتاندارد	اســت	و	اف

ــد. ــتفاده	کنن ــت	از	آن	اس ــال	راح خی
ــش	 ــردم	موجــب	گرای ــه	م ــر	ذائق ــت:	تغیی وی	گف
ــی	 ــه	و	معدن ــای	تصفی ــداری	آب	ه ــه	خری ــا	ب آنه

ــت. ــده	اس ش

ارزیابی مستمر کیفیت آب
ــوم	 ــگاه	عل ــت	دانش ــت	بهداش ــه	آب	معاون ــناس	برنام کارش
ــدی	در	 ــر	کلی ــی	از	عناص ــت:	یک ــز	گف ــهر	نی ــکی	بوش پزش
ــوژی	 ــش	میکروبیول ــامیدنی،	آزمای ــت	آب	آش ــرل	کیفی کنت
آب	اســت؛	در	آزمایــش	میکروبــی	نمونه	هایــی	توســط	
ــع	 ــتی	جم ــز	بهداش ــط	مراک ــت	محی ــان	بهداش کارشناس
آوری	شــده	و	پــس	از	انتقــال	بــه	آزمایشــگاه	آب	شــبکه	های	
ــی	و	 ــر	میکروب ــتان	از	نظ ــر	اس ــان	در	سراس ــت	و	درم بهداش

ــرد. ــی	گی ــرار	م ــی	ق ــورد	بررس ــیمیایی	م ش
ــرداری	 ــر	نمونه	ب ــالوه	ب ــرد:	ع ــه	ک ــان	اضاف ــه	مرادی فاطم
مناســب	از	شــبکه	های	توزیــع	آب	شــهری	و	روســتایی،	
مراکــز	تصفیــه	آب	و	یخ	ســازی	ها،	کلرســنجی	هــم	در	
ــکی	 ــوم	پزش ــگاه	عل ــالمت	آب	دانش ــران	س ــتور	کار	ناظ دس

قــرار	دارد.
ــداد	کل	 ــال	۱۳۹۶	تع ــه	اول	س ــه	ماه ــه	داد:	در	س وی	ادام
کلرزنی	هــا	و	کلرســنجی	انجــام	شــده	در	آب	آشــامیدنی	
ــزار	و	 ــوده	و	ه ــورد	ب ــزار	و	۶۳۰	م ــتایی	۱۹	ه ــهری	و	روس ش
ــالمت	آب	 ــش	س ــرای	پای ــی	ب ــرداری	میکروب ــه	ب ۸۴۳	نمون

ــده	اســت. ــام	ش انج
کارشـناس	برنامه	آب	معاونت	بهداشـت	دانشگاه	علوم	پزشکی	
بوشـهر	خاطرنشـان	کـرد:	ارزیابـی	دائم	و	حسـاس	بهداشـت	
عمومی	و	بررسـی	امنیتـی	آب	و	قابلیت	پذیرش	سیسـتم	های	
تامیـن	آب	به	صـورت	مـداوم	بـرای	بهبـود	کیفیـت	و	کمیـت	
پایـدار	انجـام	می	شـود	تـا	اطمینان	حاصل	شـود	کـه	کیفیت	

سیسـتم		آب	آشـامیدنی	قابل	قبول	اسـت.

قیمت آب خوردن در بوشهر ۱۰۰ برابر دیگر نقاط
ــه	مجــدد	آب	 ــزوم	تصفی وضعیــت	آب	در	اســتان	بوشــهر	و	ل

باعــث	شــده	تــا	مــردم	هزینه	هــای	خیلــی	بیشــتری	را	بــرای	
تامیــن	آب	مــورد	نیــاز	خــود	پرداخــت	کننــد	و	گاهــا	برخــی	
ــرده	و	 ــل	ک ــا	را	تحم ــن	هزینه	ه ــد	ای ــا	نمی	توانن خانواده	ه

ــد. ــد	شــبکه	شــهری	را	مصــرف	می	کنن آب	ب
ــط	در	 ــور	متوس ــه	ط ــهری	ب ــب	آب	ش ــر	مترمکع ــت	ه قیم
همــه	نقــاط	کشــور	حــدود	۴۰۰	تومــان	اســت	و	مــردم	همــه	
شــهرها	و	روســتاها	بــا	داشــتن	آبــی	ســالم،	آب	را	بــه	قیمــت	

ــد. ــال	مصــرف	می	کنن ــر	حــدود	۴	ری ــر	لیت ه
ــات	آب	وزارت	 ــه	تحقیق ــس	موسس ــاری	رئی ــی	افتخ مرتض
ــا	قیمــت	حــدود	۴۰۰	 نیــرو	می	گویــد:	هــر	مترمکعــب	آب	ب
ــرد. ــرار	می	گی ــهری	ق ــده	ش ــار	مصرف	کنن ــان	در	اختی توم
ــز	 ــر	آب	را	از	مراک ــهری	ها	اگ ــه	بوش ــی	اســت	ک ــن	در	حال ای
ــرای	 ــان	ب ــر	۵۰	توم ــر	لیت ــد،	ه ــن	کنن ــه	ای	تامی آب	تصفی
ــل	و	 ــه	حم ــدون	هزین ــه	ب ــن	هزین ــه	ای ــه	دارد	ک ــا	هزین آنه
ــودن	قیمــت	آب	 ــر	ب نقــل	اســت	و	بیانگــر	بیــش	از	۱۰۰	براب
خــوردن	در	اســتان	بوشــهر	نســبت	بــه	دیگــر	مناطــق	اســت.
ــود	را	از	 ــاز	خ ــورد	نی ــز	آب	م ــا	نی ــی	از	خانواده	ه ــه	برخ البت
ــه	 ــه	هزین ــد	ک ــه	می	کنن ــته	بندی	تهی ــای	بس ــق	آب	ه طری
ــر	آب	مصرفــی	 تامیــن	آب	از	ایــن	طریــق	بیــش	از	هــزار	براب

ــق	خــط	آبرســانی	اســت. از	طری
ــتان	 ــردم	اس ــق	م ــته	بح ــن	خواس ــه	ای ــی	رود	ک ــار	م انتظ
ــا	 ــتی	و	ب ــالم	و	بهداش ــورداری	از	آب	س ــی	برخ ــهر	یعن بوش
طعــم	و	رنــگ	و	بــو	و	مــزه	مناســب	بــه	درســتی	تامیــن	شــود	

ــند. ــته	باش ــری	داش ــردم	مشــکالت	کمت ــا	م ت
در	حالــی	آب	ســالم	در	شــبکه	های	آبرســانی	اســتان	بوشــهر	
جــاری	نمی	شــود	کــه	در	بســیاری	از	روزهــا	همیــن	آب	

ــدارد. نامناســب	هــم	در	شــبکه	وجــود	ن
در	ســال	های	اخیــر	شــاهد	مشــکالت	و	ســختی	های	بســیار	
زیــادی	در	زمینــه	تامیــن	آب	اســتان	بوشــهر	
بوده	ایــم	و	وعده	هــای	عبــور	از	بحــران	آب	هــر	

ــود. ــول	می	ش ــر	موک ــالی	دیگ ــه	س ــال	ب س
ــی	 ــان	باق مشــکالت	آب	در	اســتان	بوشــهر	همچن
ــا	 ــه	هفته	ه ــد	ک ــود	دارن ــی	وج ــت	و	محله	های اس
می	گــذرد	و	حتــی	یــک	قطــره	آب	وارد	خانه	هــای	
ــد	 ــود	را	بای ــی	خ ــود	و	کل	آب	مصرف ــا	نمی	ش آنه

ــد. ــداری	کنن خری
ــرژی	 ــادی	و	ان ــوان	قطــب	اقتص ــه	عن ــتانی	ک اس
کشــور	را	یــدک	می	کشــد	و	دارای	بیشــترین	
ــه	 ــد	اینگون ــت،	نبای ــادی	اس ــای	اقتص ظرفیت	ه
ــه	خــود	دچــار	مشــکل	 ــای	اولی ــن	نیازه در	تامی

ــد. باش
آب	شــیرین	کن	ها	 تاسیســات	 از	 تولیــدی	 آب	
دارای	طعــم	و	کیفیــت	باالیــی	هســتند	و	افزایــش	
نقــش	 می	توانــد	 آبشــیرین	کن	 تاسیســات	
مهمــی	در	افزایــش	کیفیــت	آب	داشــته	باشــد	کــه	
مســئوالن	بایــد	بــه	وعــده	خــود	بــرای	توســعه	این	

ــد. ــل	کنن ــات	عم تاسیس
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ــرز آســتارا  ــی در م ــه صادرات ــود پایان نب
و  ایــران  نقــش  کــه  شــده  باعــث 
محصــوالت آن در بازارهــای حاشــیه 

دریــای خــزر کمرنــگ شــود.

ــه	دلیــل	برخــورداری	از	مــرز	خشــکی	و	 اســتان	گیــالن	ب
دریایــی	بــا	کشــورهای	شــمالی	از	موقعیتــی	قابــل	توجه	در	

حــوزه	صــادرات	برخــوردار	اســت.
هرچنــد	بســیاری	از	محصوالتــی	کــه	از	مرزهــای	آســتارا	و	
همینطــور	بنــدر	انزلــی	بــه	کشــورهای	حاشــیه	خــزر	صادر	
ــا	اینهمــه	 ــا	ب مــی	شــوند	از	تولیــدات	گیــالن	نیســتند	ام
فعالیــت	ایــن	دو	مــرز	باعــث	شــده	کــه	ســهم	گیــالن	در	
ــگ	 ــزر	پررن ــیه	خ ــورهای	حاش ــه	کش ــور	ب ــادرات	کش ص

باشــد.
ــه	 ــای	الزم	از	جمل ــاخت	ه ــود	زیرس ــرایط،	نب ــن	ش در	ای
ــر	 ــه	عم ــی	ک ــرای	محصوالت ــی	ب ــه	صادرات ــتن	پایان نداش
ــد،	ســبب	ایجــاد	 ــه	مقصــد	ندارن ــرای	رســیدن	ب باالیــی	ب
خســران	بــاال	و	کاهــش	بهــره	منــدی	از	موقعیــت	صادراتی	
ــده	 ــتارا	ش ــرز	خشــکی	آس ــژه	م ــه	وی ــالن	ب ــای	گی مرزه

ــت. اس

تمایــل روســیه بــه اســتفاده از محصــوالت 
کشــاورزی ایــران

چهــار	کشــور	قزاقســتان،	ترکمنســتان،	روســیه	و	
ــازار	مناســبی	 ــران	مــی	تواننــد	ب آذربایجــان	در	کنــار	ای
ایــن	 بیــن	 رقابــت	 در	 باشــند.	 محصــوالت	 بــرای	
ــوری	 ــن	جمه ــت	بی ــل	مثب ــه	تعام ــه	ب ــا	توج ــا،	ب بازاره
ــازار	 ــد	ب ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــیه،	ب ــران	و	روس ــالمی	ای اس
ــه	از	 ــد	ک ــی	باش ــرای	تولیدات ــازار	ب ــن	ب ــیه	بهتری روس
ــه	 ــا	اینک ــد.	کم ــی	آین ــه	دســت	م اراضــی	کشــاورزی	ب
ــه	محصــوالت	کشــاورزی	ایــران	 عالقمنــدی	روس	هــا	ب
بارهــا	نیــز	مطــرح	شــده	اســت.	بــه	طــوری	کــه	نماینــده	
ــر	ایــن	موضــوع	تاکیــد	 کنســولگری	روســیه	در	ایــران	ب
دارد	کــه	صیفــی	جــات	و	ســبزیجات	ایــران	مــورد	طبــع	

ــت. ــا	اس ــه	روس	ه و	ذائق
ــاره	در	نشســت	توســعه	 ــن	ب کنســتانتین	آلکســیف	در	ای
ــت:	 ــت	گف ــیه	در	رش ــران	و	روس ــن	ای ــای	بی ــکاری	ه هم
محصــوالت	کشــاورزی،	دریایــی	و	حــوزه	گردشــگری	ســه	
حــوزه	قابــل	توســعه	بــرای	همــکاری	هــای	بین	دو	کشــور	

ــران	اســت. روســیه	و	ای
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ظرفیــت	هــای	متعــددی	برای	توســعه	
ــالمی	 ــوری	اس ــیه	و	جمه ــن	روس ــاری	بی ــراودات	تج م
ایــران	وجــود	دارد	اظهــار	کــرد:	حجــم	دو	میلیــارد	دالری	
مبــادالت	تجــاری	بیــن	روســیه	و	ایــران	بــا	وجــود	ظرفیت	
هــای	بــاالی	همــکاری	بیــن	دو	کشــور،	مطلــوب	نیســت.
سرکنســول	روســیه	در	رشــت	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	ســطح	
روابــط	سیاســی	بیــن	روســیه	و	ایــران	در	حــال	حاضــر	بــه	
ســطحی	عالــی	رســیده	اســت	افــزود:	چنیــن	فرصتــی	می	
ــا	 ــن	دو	کشــور	را	ارتق ــراودات	تجــاری	بی ــد	فضــای	م توان

ــد. ده
ــی	 ــاورزی	یک ــوالت	کش ــت	محص ــد	اس ــیف	معتق آلکس
ــراودات	تجــاری	 ــرای	افزایــش	م ــا	ب ــن	فرصــت	ه از	بهتری
ــره	 ــوه	و	ت ــه	داد:	می ــت	و	ادام ــیه	اس ــالن	و	روس ــن	گی بی
ــران	از	 ــی	ای ــار،	خشــکبار	و	همینطــور	محصــوالت	دریای ب
محصوالتــی	هســتند	کــه	در	بــازار	روســیه	مشــتری	هــای	

ــد. ــیاری	دارن بس
	

ــه  ــه دلیــل نبــود پایان هــدر رفتــن محصــوالت ب
ــتارا ــی در آس صادرات

بــا	وجــود	چنیــن	اشــتیاقی	بــرای	محصــوالت	کشــاورزی	
ــوان	از	 ــد	بت ــیه	بای ــازار	روس ــی	در	ب ــی	گیالن ــی	و	حت ایران
ــه	 ــا	ب ــرد	ام ــره	ب ــوب	به ــو	مطل ــه	نح ــود	ب ــت	موج فرص
عقیــده	یــک	فعــال	اقتصــادی	بــازار	روســیه	و	ایــران،	هنــوز	
زیرســاخت	هــای	الزم	بــرای	افزایــش	صــادرات	محصــوالت	
کشــاورزی	از	مــرز	خشــکی	گیالن)آســتارا(	بــه	روســیه	در	

گیــالن	مهیــا	نیســت.
ســید	جلیــل	جاللــی	فــر	مــی	گویــد:	ســهم	بــازار	روســیه	
ــیار	 ــران	بس ــتی	از	ای ــم	صهیونیس ــوالت	رژی ــرای	محص ب
بیشــتر	اســت	در	حالــی	کــه	طبــع	و	رغبــت	روس	هــا	بــه	

ــاد	اســت. ــی	بســیار	زی محصــوالت	ایران

وی	مــی	افزایــد:	رژیــم	صهیونیســتی	در	حــوزه	گل	و	گیــاه	
ــازار	روســیه	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت.	 و	ماهــی	ب
ترکیــه	نیــز	در	حــوزه	ماهــی	بــه	خوبــی	در	ایــن	بــازار	نقش	
ایفــا	مــی	کنــد	و	در	حــوزه	میــوه	نیــز	مصــر	و	کشــورهای	
ــد	 ــازار	را	در	دســت	دارن ــن	ب ــه	فرانســه	ای ــی	از	جمل اروپای
بنابرایــن	بــا	توجــه	بــه	چنیــن	مراوداتــی	بــه	نظــر	مــی	آید	
ایــران	بــه	راحتــی	ســهم	و	نقــش	خــود	در	بــازار	روســیه	را	
بــا	وجــود	عالقمنــدی	روس	هــا	بــه	محصــوالت	کشــاورزی	
ــرای	 ــه	بســتر	الزم	ب ــی	ک ــا	زمان ــی	از	دســت	داده	و	ت ایران
ارتقــای	حمــل	و	نقــل	و	صــادرات	محصــوالت	در	مرزهایــی	
ماننــد	آســتارا	مهیــا	نشــود	همچنــان	ایــن	بــازار	در	دســت	

دیگــران	خواهــد	بــود.
مشــاور	روابــط	اقتصادی	اتــاق	بازرگانــی،	صنایــع	و	معادن	و	

پایانه صادراتی آستاراضرورتی فراموش شده/
فرصت هایی که ازدست می روند

 مائده اسفندمز
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کشــاورزی	گیــالن	بــا	روســیه	بــا	انتقــاد	از	نبود	زیرســاخت	
هایــی	همچــون	پایانــه	صادراتــی	در	مــرز	خشــکی	آســتارا	
ــا	روســیه	 ــد:	گیــالن	پیشــانی	اقتصــاد	کشــور	ب مــی	گوی
ــل	و	 ــره	حم ــی	و	زنجی ــه	صادرات ــک	پایان ــود	ی اســت	و	نب
نقــل	مناســب	کــه	بتوانــد	محصــوالت	کشــاورزی	همچون	
صیفــی	جــات	و	ســبزیجات	را	بــا	کیفیــت	مطلــوب	و	مــورد	
دلخــواه	بــازار	روســیه	بــه	ایــن	کشــور	صــادر	کنــد	باعــث	
شــده	کــه	عمــال	فرصــت	بهــره	منــدی	کشــور	از	ایــن	بــازار	

کاهــش	پیــدا	کنــد.
جاللــی	فــر	خاطرنشــان	مــی	کنــد:	بارهــا	دیــده	شــده	کــه	
ســبزیجاتی	کــه	بــه	آســتارا	حمــل	مــی	شــود	بــه	صــورت	
ــرور	 ــه	م ــت	آن	ب ــه	شــده	و	کیفی ــی	ریخت ــه	ای	در	جای فل
ــه	فرصــت	صــادرات	 ــی	ک ــد	در	حال ــی	آی ــن	م ــان	پایی زم
ــه	راحتــی	از	دســت	 ــا	همیــن	محصــوالت	ب ــه	روســیه	ب ب

ــی	رود. م
ــود	 ــی	در	آســتارا	و	نب ــه	صادرات ــود	پایان ــه	وی،	نب ــه	گفت ب
شــبکه	حمــل	و	نقــل	مناســب	بــرای	ارســال	ایــن	
ــد	 ــی	کن ــوب	م ــت	را	نامطل ــه	حــدی	وضعی محصــوالت	ب
ــا	 ــده	ت ــل	ش ــبزیجات	حم ــن	س ــت	از	۳۰	ت ــه	در	نهای ک
آســتارا	تنهــا	۱۰	تــن	قابلیــت	ارســال	و	صــادر	بــه	روســیه	

را	داراســت.

بخــش دولتــی مجــاز بــه ایجــاد پایانــه صادراتــی 
نیســت

امــا	ایجــاد	پایانــه	صادراتــی	در	آســتارا	از	مــدت	هــا	پیــش	
در	گیــالن	مطــرح	بــوده	بــه	طــوری	کــه	اســتاندار	ســابق	
گیــالن	نیــز	بارهــا	نســبت	بــه	احــداث	آن	مصاحبه	رســانه	
ای	کــرد	بــا	اینهمــه	هنــوز	ایــن	مهــم	محقق	نشــده	اســت.
مدیــرکل	راهــداری	و	حمــل	و	نقــل	جــاده	ای	گیــالن	مــی	

گویــد:	احــداث	پایانــه	صادراتــی	در	دســت	اقــدام	اســت.

ــر	اصــل	۴۴	 ــا	ب ــان	اینکــه	بن ــا	بی ــازک	کار	ب محمدرضــا	ن
ــتقیم	 ــور	مس ــه	ط ــداری	ب ــازمان	راه ــی،	س ــون	اساس قان
نمــی	توانــد	در	احــداث	پایانــه	صادراتــی	اقــدام	کنــد	مــی	
افزایــد:	بــه	همیــن	دلیــل،	بنا	بــر	ضــرورت	ایجــاد	پایانــه	از	
ســرمایه	گــذار	بخــش	خصوصــی	دعــوت	بــه	عمل	آمــده	و	
چندیــن	نشســت	بــرای	واگــذاری	شــرایط	آن	بیــن	طرفین	

تشــکیل	شــده	اســت.
وی	تاکیــد	مــی	کنــد:	احــداث	پایانــه	صادراتــی	در	آســتارا	
نیازمنــد	عــزم	همــه	جانبــه	تمامــی	دســتگاه	هــای	مرتبط	

اســت.
	

اســتقبال کــم نــاوگان حمــل و نقــل از نوســازی و 
ایجــاد نــاوگان یخچــال دار

امــا	نوســازی	و	تجهیــز	شــبکه	حمــل	و	نقــل	بــاری	مجهــز	
بــه	یخچــال	بــرای	انتقــال	کاالهــای	فاســد	پذیــر	از	جملــه	
صیفــی	جــات	و	ســبزیجات	نیــز	بــه	گفتــه	نــازک	کار	بایــد	
ــع	شــود	 ــتقبال	واق ــورد	اس از	ســوی	بخــش	خصوصــی	م
کــه	هــم	اکنــون	چنیــن	اشــتیاقی	بــه	دلیــل	قیمــت	باالی	
خریــد	ایــن	نــاوگان	در	بخــش	خصوصــی	کمتــر	دیــده	می	

شــود.
ــد	 ــاالی	خری ــه	ب ــل	هزین ــه	دلی ــد:	ب ــی	گوی ــازک	کار	م ن
نــاوگان	یخچالــی	نســبت	بــه	ســایر	کامیــون	هــا	و	
ــر	کاالهایــی	کــه	ایــن	 همچنیــن	دامنــه	شــمول	محدودت
نوع	نــاوگان	مــی	توانــد	بارگیــری	کنــد	و	همینطــور	هزینه	
ــری	 ــی	کمت ــون	متقاض ــداری	آن،	تاکن ــاالی	نگه ــای	ب ه
بــرای	خریــد	یــا	نوســازی	نــاوگان	یخچالــی	وجــود	داشــته	
در	حالــی	کــه	ســازمان	راهــداری	و	حمــل	و	نقــل	جــاده	ای	
نســبت	بــه	ارائــه	تســهیالت	بــه	متقاضیــان	نیــز	آمادگــی	

ــرده	اســت. ــالم	ک ــود	را	اع خ
مدیــرکل	راهــداری	و	حمــل	و	نقــل	جــاده	ای	گیــالن	امــا	

ــا	 ــد	ت ــه	شــاید	بتوان ــد	ک ــی	گوی ــی	ســخن	م از	راهکارهای
ــد. ــوب	کن ــدک	وضعیــت	را	مطل ــد	ان حــدودی	هرچن

وی	مــی	گویــد:	بــا	وجــود	اســتقبال	کمــی	کــه	در	ایــن	
حــوزه	صــورت	گرفتــه	ســازمان	راهــداری	تــالش	کــرده	
ــال	در	 ــل	فع ــل	و	نق ــرکت	حم ــک	ش ــر	ی ــب	نظ ــا	جل ب
بحــث	حمــل	محصــوالت	یخچالــی،	شــعبه	ای	از	آن	
ــا	 ــد	ت ــدازی	کن ــرورت	راه	ان ــل	ض ــه	دلی ــتارا	ب را	در	آس
ــاوگان	 ــود	ن ــی	از	کمب ــکالت	ناش ــی	از	مش ــوان	بخش بت

ــرد. ــع	ک ــی	را	رف یخچال
بنــا	بــر	آمــار	ســازمان	راهــداری	و	حمــل	و	نقــل	جــاده	ای	
گیــالن،	در	شــش	مــاه	نخســت	امســال،	بــه	طــور	متوســط	
۱۶۰	دســتگاه	کامیــون	اعــم	از	یخچــال	دار،	چــادری،	
تانکــر	و	..از	مــرز	آســتارا	تــردد	کــرده	انــد.	در	ایــن	مــدت،	
ــده	 ــادر	ش ــتارا	ص ــرز	آس ــن	کاال	از	م ــزار	و	۲۲۴	ت ۱۷۶	ه
کــه	نســبت	بــه	مــدت	مشــابه	ســال	گذشــته،	۲۱	درصــد	
کاهــش	را	نشــان	مــی	دهــد.	ســهم	گــروه	کاالیــی	تــره	بــار	
و	صیفــی	جــات	از	ایــن	حجــم	کاال،	۴۲	هــزار	تــن	اســت.
ــه	 ــورداری	از	پایان ــورت	برخ ــد	در	ص ــی	رس ــر	م ــه	نظ ب
ــل	 ــل	و	نق ــره	حم ــور	زنجی ــز	و	همینط ــی	مجه صادرات
ــن	 ــتر	از	ای ــیار	بیش ــد	بس ــی	توان ــار	م ــن	آم ــب،	ای مناس
ــروش	 ــه	ف ــوان	نســبت	ب ــی	ت ــی	م ــا	زمان ــد	و	مطمئن باش
بازارهــای	کشــوری	 در	 ایرانــی	 پررنــگ	محصــوالت	
ــوان	 ــه	بت ــود	ک ــدوار	ب ــیه	امی ــون	روس ــت	همچ پرجمعی
ــازار	هــدف،	محصــوالت	را	 طبــق	اســتانداردها	و	ســلیقه	ب

ــاند. ــد	رس ــه	مقص ب
ــت	 ــا	اینهمــه	آنچــه	کــه	مشــهود	اســت	در	صــورت	غفل ب
از	بــازار	فــوق،	روســیه	منتظــر	نمــی	مانــد	و	بــازار	خــود	را	
بــه	کشــورهای	دیگــری	خواهــد	ســپرد	کــه	مطمئنــا	ایجاد	
پایانــه	هــای	صادراتــی	در	مرزهایشــان	را	در	اولویــت	قــرار	

مــی	دهنــد	نــه	در	غفلــت.
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راه آهـن تبریـز - میانـه 17 سـال پـس  
از آغـاز بـه عنـوان پـروژه ای ملی هنـوز به 
سـرانجام نرسـیده و زمان اتمام آن نیز با رونـد اجرایی فعلی 
و وعـده هـای امـروز و فـردای مسـئوالن نامشـخص اسـت.

ــا	ماهیــت	احــداث	ریــل	راه	 از	ســال	۱۳۷۹	پــروژه	ای	ملــی	ب
آهــن	از	تبریــز	بــه	میانــه	آغــاز	بــه	کار	کــرده	کــه	اتمــام	ایــن	
ــده	 ــل	ش ــاله	تبدی ــمی	۱۷	س ــه	طلس ــون	ب ــم	اکن ــروژه	ه پ
ــن	ســال	 ــا	چندی ــه	مشــخص	نیســت	ت اســت،	طلســمی	ک
ــی	کــه	مســئوالن	 ــز	ادامــه	خواهــد	داشــت	در	حال دیگــر	نی
هرســاله	وعــده		اتمــام	آن	را	بــه	افــکار	عمومــی	و	رســانه	هــای	
ــه	 ــای	تبریز-میان ــل	قطاره ــا	ری ــد	ام ــر	می	دهن ــه	گ مطالب

ــده		اســت. ــاح	شــدن	مان سالهاســت	در	حســرت	افتت
ایسـتگاه	اصلـی	ایـن	مسـیر	تبریز	اسـت	کـه	از	یک	طـرف	به	
میانـه	و	تهران	کشـیده	می	شـود	و	فاصله		تبریز	تـا	پایتخت	را	
از	نظـر	مسـافت	۱۱۸	کیلومتـر	و	از	نظر	زمان	از	۱۳	سـاعت	به	
هفـت	سـاعت	کاهـش	می	دهـد	و	از	طرفی	دیگـر	تبریـز	را	به	
جلفـا	و	در	نتیجه	راه	آهـن	ایـران	را	به	کشـورهای	آذربایجان،	

ترکیـه	و	ارمنسـتان	متصـل	می	کند.
ایــن	پــروژه		عظیــم	بــه	دنبــال	خــود	۱۱	تونل	نســبتا	بــزرگ،	
۱۰	گالــری	در	مجمــوع	بــه	طــول	۱۴.۳۴	کیلومتــر،	۲۱	پــل	
ــش	از	۵۱۵	 ــر	و	بی ــدود	هشــت	کیلومت ــول	ح ــه	ط ــزرگ	ب ب
آب	رو	بــا	طــول	حــدود	۱۰	کیلومتــر	دارد	کــه	در	ایــن	مســیر	

ســاخته	خواهنــد	شــد.
پــروژه		ریــل	ترانزیتــی	تبریــز	-	میانــه	کــه	شــریان	ارتباطــی	
ــد	و	از	اهمیــت	باالیــی	 ــه	شــمار	می	آی ــا	ب ــا	اروپ کشــورمان	ب
برخــوردار	اســت،	نیــاز	بــه	وحــدت	و	اراده	ای	بــزرگ	در	بیــن	
ــرداری	آن	 ــره	ب ــرای	به ــا	ب ــا	انتظاره ــردان	دارد	ت ــت	م دول

شــاید	در	انتهــای	ســال	۹۶	خاتمــه	پیــدا	کنــد.
اسـتدالل	های	موجـود	مسـئوالن	بـرای	تاخیـر	ایـن	پـروژه	
کمبـود	بودجـه،	زمان	بـر	بـودن	واردات	ریل	هـای	خریـداری	
شـده،	به	موقع	نبـودن	تخصیص	های	اعتبـاری	و	موضوعاتی	از	
این	دسـت	اسـت	که	حتی	جمـع	همه	ایـن	مـوارد	را	نیز	نمی	
تـوان	عذرهای	قابـل	قبولـی	در	برابر	بـه	طـول	انجامیدن	یک	
پـروژه	ملـی	در	۱۷	سـال	دانسـت	چرا	کـه	اجرای	طـرح	های	
سـنگین	تـر	و	البتـه	گاه	کـم	اولویـت	تـر	از	این	پـروژه	چنین	

صحـت	توجیهاتـی	را	باطل	مـی	کند.

تخصیــص بــه موقــع اعتبــارات شــرط اصلــی تحقق 
وعــده هــا در مــورد پــروژه  راه آهــن تبریز-میانه

نماینـده		شـرکت	سـاخت	و	توسـعه		زیربناهـای	حمـل	ونقـل	
کشـور	در	آذربایجـان	شـرقی	در	ایـن	خصوص	مـی	گوید:	هم	
اکنـون	سـعی	می	کنیم	کـه	تا	آبـان	سـالجاری	یک	خـط	این	
پـروژه	را	تـا	بسـتان	آباد	پیش	ببریـم	اما	همچنان	ایـن	وعده	بر	
اسـاس	تـوان	فیزیکی	ما،	تـوان	مجموعه	و	تـوان	پیمانکاران	ما	
و	از	جهـت	ماشـین	آالتـی	کـه		در	مجموعـه	مسـتقر	و	برنامه	

ریزی	هـای	انجـام	شـده	عنوان	می	شـود.
ــن	 ــر	ای ــد	تاخی ــه	بای ــان	اینک ــا	بی ــدزاده	ب ــد	علی	محم حمی
ــت	وجو	 ــار	جس ــص	اعتب ــن	و	تخصی ــد	تامی ــروژه	را	در	رون پ
کنیــم،	ادامــه	مــی	دهــد:	پیمانــکاران	مــا	نشــان	دادنــد	زمانی	
کــه	تخصیــص	بــه	موقــع	انجــام	گرفتــه،	توان	شــان	بیشــتر	از	

حــد	ممکــن	اســت.
ــن	محــور	 ــد	در	ای ــکاران	و	مشــاوران	توانمن وی	وجــود	پیمان
ــرای	 را	حاکــی	از	اهتمــام	ویــژه	شــرکت	ســاخت	و	توســعه		ب
ــر	 ــروژه	دانســت	و	خاط ــی	پ ــت	اجرای ــه	وضعی ــاماندهی	ب س
نشــان	مــی	کنــد:	بازدیدهــای	مکــرر	مســئوالن	ارشــد	

ــروژه،			نشــانه		اهمیــت	و	 ســاخت	و	توســعه		کشــور	از	ایــن	پ
ــت. ــوق	اس ــور	ف ــرای	مح ــت	اج ــات	در	دس ــت	عملی اولوی

ــد	 ــو	از	امی ــط	ممل ــا	مســئولین	ذیرب ــو	ب وی	فضــای	گفت	وگ
و	سرشــاز	از	خبرهــای	امیــدوار	کننــده	در	آینــده	ای	نزدیــک	
ــش	 ــتان	آباد	ش ــا	بس ــه	ت ــد:	از	میان ــی	افزای ــد	و	م ــی	دان م
ــر	از	ایســتگاه	 ــه	غی ــه	ب دســتگاه	ایســتگاه	موجــود	اســت	ک
ــه	 ــه	یافت ــه	ایســتگاه	ها	خاتم ــه	داش	بقی بســتان	آباد	و	تیکم

ــت. اس
نماینــده		شــرکت	ســاخت	و	توســعه		زیربناهــای	حمــل	ونقــل	
کشــور	در	آذربایجــان	شــرقی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	
چــرا	پــروژه	در	هفتــه		دولــت	ســالجاری	افتتــاح	نشــد،	عنــوان	
ــت	 ــه	دول ــروژه	در	هفت ــاح	پ ــدم	افتت ــل	ع ــد:	دلی ــی	کن م
ــار	مصــوب	 ــع	اعتب ــه	موق ــن	ب ــص	نیافت ــز	تخصی امســال	نی
ســازمان	مدیریــت	و	برنامه	ریــزی	بــود	و	بنابرایــن	تاثیــر	
مســتقیم	بــه	بحــث	اجــرا	داشــت	و	بــاز	نتوانســتیم	بــه	وعــده		

ــم. ــت	عمــل	کنی ــه	ی	دول ــروژه	در	هفت ــاح	پ افتت
وی	بـا	بیـان	اینکـه	تخصیـص	اعتبـارات	عقـب	تـر	از	برنامـه		
اجرایـی	مـا	حرکـت	می	کنـد،	اظهـار	مـی	دارد:	پیمانـکاران	
ایـن	پـروژه	از	جملـه	پیمانـکاران	رتبه	یـک	کشـور	محسـوب	
می	شـوند	و	رقمـی	حـدود	۸۰	الی	۸۵	میلیـارد	تومـان	به	این	

پیمانـکاران	زحمت	کـش	در	ایـن	محـور	بدهـکار	هسـتیم.
محمــدزاده	تصریــح	مــی	کنــد:	ریل	هــای	مــورد	نیــاز	پــروژه	
همــه	از	کشــورهای	خارجــی	خریــداری	شــده	و	ایــن	مبلغ	به	
صــورت	نقــد	بایــد	پرداخــت	شــود	کــه	هزینــه	ای	ســنگینی	
اســت	و	عــالوه	بــر	نقدینگــی	خریــد	ریــل،	تاخیــر	در	تحویــل	
ــاه	طــول	می	کشــد	و	 ــه	مــدت	حداکثــر	شــش	م ســفارش	ب
ــای	 ــه	پروژه	ه ــبت	ب ــون	نس ــم	اکن ــود	ه ــن	وج ــا	ای ــه	ب البت
اجرایــی	دیگــر	خــوب	عمــل	می	کنیــم	و	در	پــروژه	راه	آهــن	
تبریــز	-	میانــه	بحــث	تملــک	اراضــی،	تامیــن	مصالــح	مــورد	
نیــاز	کــه	داخلــی	تهیــه	شــده،	بــه	خوبــی	پیــش	رفتــه	امــا	
دربــاره		خریدهــای	خارجــی،	مشــکل	زمان	بــر	بــودن	تحویــل	
ــه	 ــیدن	ب ــرعت	بخش ــع	س ــی	مان ــکل	نقدینگ ــس	و	مش جن

اتمــام	پــروژه	اســت.
	

ــی  ــه یعن ــز -میان ــن تبری ــرداری از راه آه ــره ب به
ــا ــه اروپ ــران ب ــی ای ــت ریل ــل ترانزی اتص

عضــو	هیــات	رئیســه	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	خصــوص	
ــن	 ــیر	ای ــد:	مس ــی	گوی ــه	م ــن	تبریز-میان ــت	راه	آه وضعی

ــان	 ــت	و	همزم ــام	اس ــرف	اتم ــتان	آباد	در	ش ــا	بس ــروژه	ت پ
دوخطــه	تبریــز	تــا	تهــران	پیــش	مــی		رود	و	همچنین	مســیر	

ــرار	دارد. ــاز	ق ــه		آغ ــز	در	مرحل ــز	نی ــه	تبری ــتان	آباد	ب بس
ــز	 ــروژه	نی ــر	پ محمــد	حســین	فرهنگــی	در	خصــوص	تاخی
معتقــد	اســت:	کارهــای	اجرایــی	مخصوصــا	پروژه	هــای	
ــزرگ،	مشــکالت	بســیاری	دارد	کــه	 ــا	هدف	هــای	ب عظیــم	ب
مــردم	از	ایــن	مشــکالت	بی	خبــر	هســتند	و	تاخیــر	در	ایــن	
پروژه	هــا	کامــال	طبیعــی	اســت	امــا	در	یکــی	دوســال	اخیــر	
ــته	 ــم	گیری	داش ــل	چش ــرعت	قاب ــروژه	س ــن	پ ــرفت	ای پیش

ــت. اس
وی	ادامــه	مــی	دهد:	ایــن	طــرح	ملــی	یکــی	از	تاثیرگذارترین	
طــرح	در	رونــق	اقتصــادی	کشــور،	رشــد	صنعــت	حمل	ونقــل	
ــان	 ــش	مســیر	و	زم ــه	و	کاه ــن	منطق ــاری	در	ای ــای	ب کااله
ــا	تهــران	اســت	کــه	بایــد	هرچــه	 ــز	ت انتقــال	مســافر	از	تبری
ــام	 ــرداری	آن	را	انج ــرای	بهره	ب ــی	ب ــای	پایان ــریعتر	کاره س

دهیــم.
نماینــده	مــردم	تبریــز،	آذرشــهر	و	اســکو	در	مجلــس	
ــئله	ای	 ــد:	مس ــی	کن ــان	م ــر	نش ــالمی	خاط ــورای	اس ش
ــارت	 ــت	تج ــرده	اس ــاال	ب ــوع	را	ب ــن	موض ــت	ای ــه	اهمی ک
بــا	کشــورهای	دیگــر	از	ایــن	مســیر	اســت	کــه	در	صــورت	
ــه	 ــار	ب ــن	ب ــرای	اولی ــران	ب ــی	ای ــت	ریل ــل	آن	ترانزی تکمی
ــا	 ــور	ب ــی	کش ــریان	ارتباط ــود	و	ش ــل	می	ش ــا	متص اروپ

اروپــا	نیــز	محســوب	می	شــود.
ــا	وجــود	ایــن	اظهــارات	و	دالیــل	موجــه	و	غیرموجــه	بایــد	 ب
ــده	 ــاه	آین ــا	شــش	م ــه	ت ــود	ک ــه	ش ــوع	توج ــن	موض ــه	ای ب
ــه	وارد	۱۸	ســالگی	خــود	 پــروژه	ملــی	راه	آهــن	تبریــز	-میان
ــا	 ــاه	آی ــن	شــش	م ــه	در	ای ــن	اســت	ک ــوال	ای می	شــود	و	س
و	 راه	 وزارت	هــای	 شــرکت	ها،	 ســازمان	ها،	 تالش	هــای	
ــردم	 ــزاران	م ــارت	و	ه ــدن	و	تج ــت	مع ــازی	و	صنع شهرس
ــه؟ ــا	ن ــد	ی ــر	می	رس ــه	ثم ــروژه	ب ــن	پ ــش	در	ای ــت	ک زحم
در	ایــن	میــان	مســئوالن	جواب	تــازه	ای	بــرای	تاخیــر	طوالنی	
ــه	ای	 ــی	کلیش ــا	دالیل ــان	ب ــتند	و	همچن ــروژه	نداش ــن	پ ای
ــد	و	 ــواالت		بودن ــه	س ــخ	ب ــاده	در	صــدد	پاس ــا	افت ــش	پ و	پی
ــود	 ــدوار	ب ــرد	و	امی ــوان	آروزو	ک ــی	ت ــا	م ــال	تنه ــن	ح ــا	ای ب
ــن	 ــد	و	ای ــروژه	باش ــن	پ ــر	ای ــی	ب ــال	۹۶	پایان ــاید	س ــه	ش ک
ــود	و	 ــته	ش ــردان	برداش ــنگین	از	دوش	دولتم ــئولیت	س مس
ــرداری	از	راه	 ــرای	بهــره	ب ــه	ب ــردم	منطق ــه	م انتظــار	و	مطالب

ــان	رســد. ــه	پای ــز	ب ــه	نی ــز	-	میان آهــن	تبری

پروژه  ناتمامی که ۱۷ ساله شد/ راه آهن تبریز-میانه در طلسم وعده ها
 الهام حقی
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ــران اقتصاد ایـ

زنبــورداران  برداشــت عســل توســط 
چهارمحالــی آغــاز شــده اســت و هــم 
ــای  ــل ه ــروش عس ــازار داغ ف ــون ب اکن
مرکبــات  و  گــون  جملــه  از  مختلــف 
اســتان از رونــق خوبــی برخــوردار اســت.

ــاری	به	واســطه	داشــتن	شــرایط	 اســتان	چهارمحــال	و	بختی
ــوای	 ــاص،	آب	وه ــی	خ ــد	توپوگراف ــی	مانن ــژه	جغرافیای وی
معتــدل	و	قــرار	گرفتــن	در	مســیر	تابــش	مســتقیم	خورشــید	
یکــی	از	مهم	تریــن	مراکــز	رویــش	گیاهــان	مرتعــی	و	دارویــی	

ــان	اســت. کشــور	و	جه
ــاری	 ــال	و	بختی ــتان	چهارمح ــتان	های	اس ــا	و	کوهس دره	ه
ــا	از	 ــتر	آن	ه ــه	بیش ــت	ک ــی	اس ــان	داروی ــار	از	گیاه سرش
بهبــود	 در	 مؤثــری	 دارویــی	 کاربــرد	 دور	 گذشــته	های	
ــا	از	 ــتفاده	آن	ه ــرز	اس ــناخت	و	ط ــته	اند	و	ش ــا	داش بیماری	ه

اســت. نقل	شــده	 سینه	به	ســینه	 پیشــینیان	
ویژگی	هــای	خــاص	طبیعــی	و	اقلیمــی	و	تنــوع	آب	و	هوایــی	
منحصربه	فــرد	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری،	ایــن	اســتان	
ــی	کشــور	 ــان	داروی ــن	رویشــگاه	های	گیاه را	در	رده	مهم	تری

قــرار	داده	اســت.
	چهارمحــال	و	بختیــاری	به	واســطه	داشــتن	بیــش	از	
ــی	 ــبز		یک ــع	سرس ــی	و	مرات ــه	گیاه ــزار	و	۳۰۰	گون ــک	ه ی
از	مهمتریــن	مراکــز	پــرورش	زنبورعســل	و	تولیــد	عســل	بــا	

ــت. ــی	اس ــواص	درمان خ
در	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	زنبــورداری	یکــی	از	
مهمتریــن	شــغل	هــا	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	و	افراد	بســیاری	

ــه	فعالیــت	هســتند. ــن	اســتان	در	شــغل	مشــغول	ب در	ای
اگرچــه	هنــوز	عســل	تولیــدی	چهارمحــال	و	بختیــاری	مانند	
ــا	 ــد	ســازی	نشــده	اســت	ام برخــی	از	شــهرهای	کشــور	برن
ــود	 ــر	وج ــه	خاط ــتان	ب ــن	اس ــدی	ای ــل	تولی ــت	عس کیفی
گیاهــان	دارویــی	مختلــف	جــزء	ممتــاز	تریــن	عســل	هــای	

ــدی	کشــور	اســت. تولی
ــاه	گــون	اســت	کــه	عســل	 ــو	از	گی ــن	اســتان	ممل ــع	ای مرات
ــاری	 ــال	و	بختی ــدی	چهارمح ــل	تولی ــن	عس ــون	مهمتری گ
بــه	شــمار	مــی	رود	و	جــزء	خــوش	طعــم	تریــن	عســل	هــای	

تولیــدی	کشــور	اســت.
در	حـال	حاضر	با	نزدیک	شـدن	بـه	پایان	فصـل	فعالیت	زنبور	

داری	در	اسـتان	چهارمحـال	و	بختیـاری،	برداشـت	عسـل	از	
کلنـی	هـای	زنبـور	عسـل	در	ایـن	اسـتان	آغاز	شـده	اسـت	و	

زنبـور	داران	نیـز	در	حـال	عسـل	گیری	هسـتند.
ــتان	 ــن	اس ــل	در	ای ــروش	عس ــازار	ف ــز	ب ــر	نی ــرف	دیگ از	ط
ــه	 ــال	تهی ــه	دنب ــداران	عســل	ب ــه	اســت	و	خری ــق	گرفت رون

ــاال	هســتند. ــت	ب ــا	کیفی ــن	عســل	ب ــازه	تری ت
ــار	 ــه	اظه ــن	زمین ــی	در	ای ــورداران	چهارمحال ــی	از	زنب یک
ــی	از	 ــاری	یک ــال	و	بختی ــدی	چهارمح ــل	تولی ــت:	عس داش
ــا	کیفیــت	تریــن	عســل	هــای	تولیــدی	کشــور	اســت	کــه	 ب

ــود	را	دارد. ــاص	خ ــتریان	خ مش
کریمــی	عنــوان	کــرد:	عســل	معــروف	چهارمحــال	و	بختیاری	
عســل	گــون	اســت	کــه	در	کمتــر	نقطــه	ای	از	کشــور	تولیــد	

مــی	شــود.
وی	عنــوان	کــرد:	بســیاری	از	زنبــورداران	اســتان	هــای	دیگــر	
کشــور	بــرای	تولیــد	عســل	گــون	بــه	چهارمحــال	و	بختیاری	

کــوچ	مــی	کننــد.
ایــن	زنبــور	دار	اظهــار	داشــت:	عطــر	و	طعــم	دلپذیــر	عســل	
ــل	مقایســه	نیســت	و	از	 ــری	قاب ــچ	عســل	دیگ ــا	هی ــون	ب گ
ــی	عســل	گــون	جــزء	برتریــن	عســل	هــا	 نظرخــواص	درمان

ــه	شــمار	مــی	رود. ب
وی	ادامــه	داد:	عســل	گــون	بــه	واســطه	فعالیــت	آوردن	شــهد	
ــد	مــی	شــود	کــه	 ــاه	گــون	تولی ــور	عســل	از	گی توســط	زنب
ایــن	گیــاه	یــک	گیــاه	مرتعــی	خــودرو	اســت	و	عســل	گــون	

جــزء	ارگانیــک	تریــن	عســل	هــا	بــه	شــمار	مــی	رود.
وی	اظهــار	داشــت:	در	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	عســل	
هــای	دیگــر	از	جملــه	عســل	مرکبــات	نیــز	تولیــد	مــی	شــود	
ــاری	 کــه	بیشــتر	در	شهرســتان	ســامان	چهارمحــال	و	بختی
بــه	واســطه	وجــود	باغــات	گســترده	میــوه	انجــام	مــی	شــود.
ایـن	فعـال	بخـش	کشـاورزی	تاکیـد	کـرد:	چهارمحـال	و	
بختیـاری	دارای	شـرایط	مناسـب	بـرای	توسـعه	زنبـور	داری	

اسـت.
ــت:	 ــار	داش ــهرکرد	اظه ــل	در	ش ــندگان	عس ــی	از	فروش یک
ــوغات	 ــی	از	س ــاری	یک ــال	و	بختی ــدی	چهارمح ــل	تولی عس
ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــتان	ب ــن	اس ــا	ارزش	ای ــم	و	ب ــای	مه ه

علـی	حبیبـی	بیـان	کـرد:	طـی	آزمایـش	هـای	انجام	شـده	
کیفیت	عسـل	تولیـدی	چهارمحـال	و	بختیاری	باال	اسـت	و	

عسـلی	ارگانیک	در	سـطح	کشـور	به	شـمار	مـی	رود.
وی	اظهــار	داشــت:	در	شــهرکرد	مراکــز	فــروش	عســل	

ــدازی	شــده	اســت	کــه	خوشــبختانه	بیشــتر	 بســیاری	راه	ان
ــل	 ــتند	و	عس ــور	دار	هس ــود	زنب ــان	خ ــل	فروش ــن	عس ای
تولیــدی	زنبــورداری	هــای	خــود	را	بــه	فــروش	مــی	رســانند.
وی	ادامــه	داد:	عســل	گــون	پــر	فــروش	تریــن	عســل	اســتان	

چهارمحــال	و	بختیــاری	بــه	شــمار	مــی	رود.
	

در اســتان چهارمحــال و بختیــاری ۱۴۹ هــزار کلنــی 
زنبــور عســل وجــود دارد

مدیــر	بخش	طیــور	و	زنبــور	عســل	ســازمان	جهادکشــاورزی	
اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	گفــت:	در	اســتان	چهارمحال	

و	بختیــاری	۱۴۹	هــزار	کلنــی	زنبور	عســل	وجــود	دارد.
ابراهیــم	کوچکــی	بیــان	کــرد:	ســاالنه	در	ایــن	اســتان	بیــش	

از	یــک	هــزار	و	۱۰۰	تــن	عســل	تولیــد	مــی	شــود.
مدیــر	بخش	طیــور	و	زنبــور	عســل	ســازمان	جهادکشــاورزی	
اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	تاکیــد	کــرد:	کیفیــت	عســل	
ــت	و	 ــاال	اس ــاری	ب ــال	و	بختی ــتان	چهارمح ــدی	در	اس تولی
عســل	گــون	ایــن	اســتان	از	شــهرت	بســیار	باالیــی	برخــوردار	

اســت.
وی	تاکیــد	کــرد:	در	حــال	حاضــر	یــک	هــزار	و	۳۰۰	نفــر	در	

شــغل	زنبــورداری	در	ایــن	اســتان	فعالیــت	مــی	کننــد.
مدیـر	بخش	طیـور	و	زنبـور	عسـل	سـازمان	جهادکشـاورزی	
اسـتان	چهارمحـال	و	بختیـاری	در	ادامـه	بـا	اشـاره	طـرح	
آمارگیـری	از	زنبورسـتان	های	در	چهارمحـال	و	بختیاری	اجرا	
می	شـود،	تاکید	کـرد:	این	طـرح	در	مهرماه	اجرایی	می	شـود.

 
ــال و  ــتان چهارمح ــورداری دراس ــعه زنب سندتوس

ــود ــی ش ــن م ــاری تدوی بختی
ــال	 ــاورزی	چهارمح ــاد	کش ــرکل	جه ــب	مدی ــح	اهلل	غری ذبی
ــور	عســل	در	 ــرورش	زنب ــه	پ ــه	اینک ــا	اشــاره	ب ــاری	ب و	بختی
ــد،	اظهــار	داشــت:		 ــاری	توســعه	مــی	یاب چهارمحــال	و	بختی
اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	یکــی	از	اســتان	هــای	
توانمنــد	در	پــرورش	زنبــور	عســل	اســت	کــه	ایــن	امــر	مــورد	

ــرد. ــی	گی ــرار	م توجــه	ق
ــورداری	دراســتان	چهارمحــال	و	 ــزود:	سندتوســعه	زنب وی	اف

بختیــاری	تدویــن	مــی	شــود.
مدیــرکل	جهــاد	کشــاورزی	چهارمحــال	و	بختیــاری	عنــوان	
ــه	دنبــال	افزایــش	۱۰	هــزار	کلنــی	زنبــور	عســل	در	 کــرد:	ب

چهارمحــال	و	بختیــاری	هســتیم.

تکاپوی برداشت عسل در بام ایران/ بازار داغ فروش عسل گون تا  مرکبات

سید محمدرضا 
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ــران اقتصاد ایـ

هشــتگرد شــهری نزدیــک بــه پایتخت 
اســت کــه بــار بزرگ تریــن پــروژه 
دوش  بــه  را  کشــور  مهــر  مســکن 
می کشــد و بــا افزایــش جمعیــت منابــع 

آبــی اش روزبــه روز آب مــی رود.

ــهر	 ــر	در	ش ــکن	مه ــد	مس ــزار	واح ــش	از	۴۹	ه ــداث	بی اح
جدیــد	هشــتگرد	کــه	از	آن	به	عنــوان	بزرگ	تریــن	پــروژه	
مســکن	مهــر	کشــور	یــاد	می	شــود،	اســتان	البــرز	را	در	معرض	

ــت. ــرار	داده	اس ــماری	ق ــکالت	بی	ش مش
در	حالــی	نیمــی	از	کل	واحدهــای	مســکن	مهــر	شــهر	جدیــد	
ــه	 ــه	ب ــل	داده	شــده	اســت	ک ــان	تحوی ــه	متقاضی هشــتگرد	ب
گفتــه	ابوالقاســم	پالیزگیــر،	فرمانــدار	شهرســتان	ســاوجبالغ،	
ــن	 ــکونت	در	ای ــه	س ــر	ب ــردم	حاض ــد	از	م ــر	از	۳۰	درص کمت

واحدهــا	شــده	اند.
وجــود	هشــت	هــزار	واحــد	بــدون	متقاضــی،	کمبــود	
ــگاه،	 ــود	مدرســه،	درمان ســرانه	های	آموزشــی	و	بهداشــتی،	نب
ــه	 ــده	ک ــث	ش ــره	باع ــگاه	و	غی ــینما،	ورزش ــبز،	س ــای	س فض
ــت	 ــیاری	دس ــت	بس ــز	و	درش ــکالت	ری ــا	مش ــهروندان	ب ش
ــر	از	 ــی	دیگ ــی	یک ــع	آب ــود	مناب ــد.	کمب ــرم	کنن ــه	ن و	پنج
مشــکالت	شــهر	جدید	هشــتگرد	اســت	که	مســئوالن	اســتان	
و	به	تبــع	شهرســتان	ســاوجبالغ	را	در	معــرض	آزمونــی	ســخت	
قــرار	داده	اســت،	آزمونــی	کــه	ســربلندی	از	آن	رضایــت	مــردم	

ــال	دارد. ــه	دنب را	ب
تحویــل	واحدهــای	مســکن	مهــر	و	ســکونت	متقاضیــان	کــه	
بــه	گفتــه	متولیــان	امــر	جمعیــت	شــهر	را	بــه	مــرز	۷۰۰	هــزار	
ــان	 ــا	آب ــر	آن	داشــت	ت ــر	می	رســاند	مســئوالن	اســتان	را	ب نف
مــاه	ســال	گذشــته	و	در	آســتانه	ســفر	هیئــت	دولــت	بــه	البرز	
وزارت	نیــرو	را	متقاعــد	کننــد	تــا	بــا	اختصــاص	پنــج	میلیــون	
ــد	 ــهر	جدی ــه	ش ــان	ب ــال	طالق ــط	انتق ــب	آب	از	خ مترمکع

هشــتگرد	موافقــت	کنــد.
	

تشنگی هشتگرد با انتقال آب سد طالقان رفع شد
اعـالم	موافقت	وزارت	نیرو	با	خواسـته	مسـئوالن	البـرزی	باعث	
شـده	بود	تا	شـرکت	آب	منطقه	ای	اسـتان	زمـان	انجام	عملیات	
انتقـال	آب	را	تیرمـاه	جـاری	اعـالم	کننـد،	امـا	عـدم	عملیـات	
انتقـال	آب	در	زمـان	مقـرر	و	قطعی	هـای	مکـرر	و	چندسـاعته	
دست	به	دسـت	هم	داد	تا	طاقت	فرماندار	شهرسـتان	ساوجبالغ	
در	جلسـه	دوازدهـم	شـهریورماه	شـورای	مسـکن	اسـتان	طاق	

شـود	و	زبـان	بـه	گالیه	بـاز	کند.
ــر	شــرکت	آب	 ــل	و	تأخی ــه	تعل ــن	جلســه	نســبت	ب وی	در	ای
منطقــه	ای	اســتان	انتقــاد	کــرد	و	گفــت:	علی	رغــم	اینکــه	بارها	
قول	هایــی	مبنــی	بــر	تســریع	در	امــورات	مربوطــه	داده	شــده	
امــا	نتیجــه	ای	از	ایــن	امــر	حاصــل	نشــده	و	چندیــن	بــار	قــول	
ایــن	شــرکت	بــه	تأخیــر	افتــاده	اســت،	اگــر	تا	پایــان	شــهریور	
ایــن	امــر	عملیاتــی	نشــود	شــرکت	آب	منطقــه	ای	را	بــه	دادگاه	
معرفــی	خواهیــم	کــرد،	زیــرا	از	آبــان	ســال	گذشــته	و	بعــد	از	
ــال	آب	از	 ــط	انتق ــه	خ ــرز	مصوب ــه	الب ــور	ب ــفر	رئیس	جمه س

طالقــان	بــه	هشــتگرد	اخذشــده	اســت.
ــه	دلیــل	 ــدن	شــش	هــزار	واحــد	مســکن	مهــر	ب معطــل	مان
ــدار	 ــروژه	باعــث	شــد	اتمامِ	حجــت	فرمان ــن	پ عــدم	اجــرای	ای
ــی	 ــات	اجرای ــه	ای	عملی ــرکت	آب	منطق ــده	و	ش ــاز	ش کارس
ــه	هشــتگرد	را	تســریع	ببخشــد. ــان	ب ــال	آب	ســد	طالق انتق

باگذشــت	چهــار	ســال	و	پــس	از	پیگیری	هــای	مــداوم	
مســئوالن	البــرزی	در	ســاعات	اولیــه	روز	یکــم	مهرمــاه	جــاری	
ــه	 ــان	ب ــق	و	ســرانجام	آب	ســد	طالق ــرو	محق ــده	وزارت	نی وع

ــل	شــد. ــد	هشــتگرد	منتق شــهر	جدی
	

اســتقرار جمعیــت کاف مشــکات هشــتگرد را 
پیچیــده تــر می کنــد

ــا	 ــه	آی ــش	ک ــن	پرس ــه	ای ــخ	ب ــر	و	در	پاس ــم	پالیزگی ابوالقاس
ــا	انتقــال	آب	ســد	 مشــکل	کم	آبــی	شــهر	جدیــد	هشــتگرد	ب
ــت:	 ــر،	گف ــا	خی ــت	ی ــده	اس ــل	حل	ش ــور	کام ــان	به	ط طالق
در	حــال	حاضــر	شــهر	بــا	مشــکل	خاصــی	در	زمینــه	کمبــود	
آب	مواجــه	نیســت	و	میــزان	آب	منتقل	شــده	از	ســد	طالقــان	

ــاز	شــهروندان	اســت. پاســخگوی	نی
فرمانــدار	شهرســتان	ســاوجبالغ	جمعیــت	حــال	حاضر	شــهر	
جدیــد	هشــتگرد	را	طبق	سرشــماری	ســال	گذشــته،	۴۲	هزار	
و	۱۴۷	نفــر	اعــالم	کــرد	و	گفــت:	در	صــورت	تحویــل	واحدهای	
مســکن	مهــر	و	اســتقرار	متقاضیــان،	جمعیــت	شــهر	بیشــتر	

شــده	و	طبیعتــاً	مشــکالت	افزایــش	خواهــد	یافت.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	افزایــش	حــق	آبــه	از	ســد	طالقــان	بــه	
شــهر	جدیــد	هشــتگرد	در	دســتور	کار	قــرار	دارد،	گفــت:	ایــن	

مهــم	بــه	جــد	پیگیــری	می	شــود.
ــه	اینکــه	وزارت	 ــا	اشــاره	ب ــدار	شهرســتان	ســاوجبالغ	ب فرمان
ــرایط	 ــت:	ش ــت،	گف ــع	آب	اس ــن	و	توزی ــئول	تأمی ــرو	مس نی
ــت	 ــا	پایتخ ــی	آن	ب ــتگرد	و	نزدیک ــد	هش ــهر	جدی ــاص	ش خ
ــود	 ــر	می	ش ــال	های	اخی ــی	س ــت	ط ــش	جمعی ــث	افزای باع
بــه	همیــن	منظــور	تأمیــن	آب	یکــی	از	دغدغه	های	مســئوالن	

ــت. ــتان	اس ــژه	شهرس ــتان	به	وی اس
ــه	 ــرداری	تصفیه	خان ــرورت	بهره	ب ــاره	به	ض ــا	اش ــر	ب پالیزگی
اضطــراری	شــهر	جدیــد	هشــتگرد،	گفــت:	ایــن	مهــم	توســط	
شــرکت	آب	منطقــه	ای	در	حــال	انجــام	اســت،	امیدواریــم	ایــن	

ــود. ــرداری	ش ــه	زودی	بهره	ب ــروژه	ب پ
	

تصفیـه خانه اضطراری هشـتگرد مهرمـاه بهره برداری 
می شـود

علــی	مظفریان	معــاون	طــرح	و	توســعه	شــرکت	آب	منطقه	ای	
ــه	 ــه	ایــن	پرســش	کــه	تصفیه	خان اســتان	البــرز	و	در	پاســخ	ب
اضطــراری	شــهر	جدیــد	هشــتگرد	چــه	زمانی	بــه	بهره	بــرداری	
ــاه	ســال	 ــان	مهرم ــا	پای ــروژه	ت ــن	پ می	رســد،	اظهــار	کــرد:	ای

ــد. ــرداری	می	رس ــه	بهره	ب ــاری	ب ج
مظفریــان	اضافــه	کــرد:	پــروژه	تصفیه	خانــه	اضطــراری	شــهر	

ــه	 ــاز	ســاخت	تجهیــزات	تصفیه	خان جدیــد	هشــتگرد	در	دو	ف
اضطــراری	و	اجــرای	خــط	انتقــال	بــه	طــول	هــزار	و	۴۰۰	متــر	
ــتحدثات	در	 ــاخت	مس ــن	س ــر	همچنی ــر	۴۰۰	میلی	مت و	قط

حــال	اجــرا	اســت.
معــاون	طــرح	و	توســعه	شــرکت	آب	منطقــه	ای	اســتان	البــرز	
ــال	 ــه	اضطــراری،	خــط	انتق ــد	احــداث	تصفیه	خان ــزود:	رون اف
و	مســتحدثات	بــه	اعتبــاری	بالغ	بــر	۱۰	میلیــارد	تومــان	نیــاز	
ــص	 ــان	آن	تخصی ــارد	توم ــا	۲.۷	میلی ــون	تنه ــه	تاکن دارد	ک
ــت	 ــه	حمای ــع	مشــکالت	یادشــده	ب ــذا	رف داده	شــده	اســت،	ل

ــاز	دارد. مســئوالن	نی
ــه	 ــداث	تصفیه	خان ــت	اح ــه	نخس ــرد:	در	مرحل ــان	ک وی	بی
اضطــراری	۹۰	درصــد	تجهیــزات	بــه	کارگاه	منتقل	شــده	و	در	
ــه	بــه	ظرفیــت	۵۰	 حــال	نصــب	نخســتین	مــدول	تصفیه	خان

لیتــر	در	ثانیــه	هســتیم.
ــه	 ــی	مــدول	هــای	تصفیه	خان ــا	اعــالم	اینکــه	باق ــان	ب مظفری
اضطــراری	نیــز	نصــب	خواهــد	شــد،	گفــت:	خــط	انتقــال	آب	
ســد	طالقــان	به	شــهر	جدید	هشــتگرد	بــه	طــول	هــزار	و	۴۰۰	
متــر	کشــیده	شــده	و	از	پایــان	شــهریور	اتصــال	به	خــط	اصلی	
طالقــان	بــا	هماهنگــی	شــرکت	آب	منطقــه	ای	تهــران	صــورت	

گرفتــه	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	آبگیــری	مخــزن	۱۰	هــزار	مترمکعبی	شــهر	
ــن	 ــد	هشــتگرد	انجام	شــده	اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	ای جدی
پــروژه	در	حــال	تســت	مخــزن	و	خطوط	داخل	شــهری	توســط	

شــرکت	آب	و	فاضــالب	اســت.
معــاون	طــرح	و	توســعه	شــرکت	آب	منطقــه	ای	البــرز	تصریــح	
ــهر	 ــاالنه	ش ــت	س ــرای	برداش ــده	ب ــت	اعالم	ش ــرد:	ظرفی ک
جدیــد	هشــتگرد	پنــج	میلیــون	مترمکعــب	در	ســال	معــادل	

ــه	اســت. ــر	در	ثانی ۱۵۰	لیت
بهره	بـرداری	از	تصفیه	خانـه	اضطـراری	شـهر	جدید	هشـتگرد	
و	انتقـال	آب	از	سـد	طالقـان	ماننـد	ُمسـکنی	اسـت	کـه	به	طور	

مقطعـی	درد	شـهر	جدیـد	هشـتگرد	را	تسـکین	می	دهد.
بــر	کســی	پوشــیده	نیســت	اســتقرار	جمعیــت	در	ایــن	شــهر	
کــه	در	نزدیکــی	پایتخــت	قــرار	دارد	بــر	دردهــای	حــال	حاضر	
می	افزایــد	بــه	همیــن	منظــور	مســئوالن	مربوطــه	بایــد	بــرای	
حــل	ریشــه	ای	مشــکالت	دســت	به	کار	شــده	و	پیــش	از	اینکــه	
ــهر	 ــوی	ش ــر	گل ــا	ب ــرانه	ها	پ ــود	س ــی	از	کمب ــالت	ناش معض

ــد. ــد	آورد،	کاری	کنن ــاره	بن ــهر	به	یک	ب ــس	ش ــذارد	و	نف بگ

چالش  بزرگ ترین پروژه مسکن مهر؛ افزایش جمعیت ومنابعی که آب می رود
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ــران اقتصاد ایـ

هــزار   400 ســاالنه  مازندرانی هــا 
دســت لبــاس نیــاز دارنــد و اکنــون 
ــاک  ــازار پوش ــه ب ــدگان ترکی تولیدکنن
بــرای  و  کرده انــد  قبضــه  را  اســتان 
ــد. ــه می ریزن ــتان نقش ــردم اس ــاس م لب

تأمیــن	۸۵	درصــد	نیــاز	پوشــاک	مازنــدران	از	خــارج	اســتان	
ــاک	در	 ــد	پوش ــزرگ	تولی ــه	ب ــه	کارخان ــت	ک ــی	اس در	حال
ــه	 ــن	کارخان ــوان	ای ــم	ت ــت	و	بخــش	اعظ ــال	اس ــتان	فع اس
غیرفعــال	شــده	اســت	وقاچــاق	پوشــاک	بــه	تولیــد	داخــل	در	
ــدران	لطمــه	زده	و	بســیاری	از	تولیدکننــدگان	دیــروز	را	 مازن

ــه	ورطــه	ورشکســتگی	کشــانده	اســت. ب
ــا	 ــوس	ب ــی	و	نامان ــتارهای	خارج ــا	نوش ــی	ب ــوش	های ــن	پ ت
فرهنــگ	ایرانــی	و	بومــی	برتــن	دختــران	و	پســران	مازندرانی	
بــه	وفــور	دیــده	مــی	شــود	و	ایــن	پوشــش	هــای	تنــگ	و	بدن	

نمــا	هویــت	مــان	را	نشــانه	گرفتــه	اســت.
رئیــس	خانــه	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	مازنــدران،	قاچــاق	
را	مهم	تریــن	مشــکل	صنعــت	پوشــاک	بیــان	کــرد	و	
توجــه	بــه	آن	را	از	منظــر	ســخت	افــرازی	و	نرم	افــزاری	
ــخت	افزاری،	 ــاظ	س ــه	لح ــد:	ب ــد	و	می	گوی ــروری	می	دان ض
ــت	 ــت	و	حاکمی ــارات	دول ــه	اختی ــاق	در	حیط ــرل	قاچ کنت
ــالیق	 ــه	س ــوط	ب ــوع	مرب ــزاری	موض ــه	نرم	اف ــوده	و	از	جنب ب
ــه	 ــاد	جامع ــویق	آح ــب	و	تش ــت	و	ترغی ــده	اس مصرف	کنن
بــرای	خریــد	و	به	کارگیــری	پوشــاک	و	لبــاس	ایرانــی	از	اهــم	

ــت. ــوارد	اس م
ــی	 ــا	تمام ــت	ت ــد:	الزم	اس ــه	می	ده ــوی	ادام ــی	رض مجتب
افــراد	و	دســت	اندرکاران	وارد	حــوزه	کار	فرهنگــی	شــده	و	بــا	
ــژه	رســانه	 ــق	رســانه	ها	به	وی ــی	از	طری ــای	ایران ــغ	کااله تبلی
ملــی	و	تدویــن	و	پیاده	ســازی	تولیــد	و	طراحــی	مدهــای	روز	
ــد	و	 ــود	آورن ــه	وج ــازی	الزم	را	ب ــند،	فرهنگ	س ــل	پس و	قاب
ــت	و	 ــد	محصــول	باکیفی ــا	تولی ــد	ب ــز	بای ــدگان	نی تولیدکنن
ــود	را	 ــالش	خ ــی	ت ــاخصه	های	جهان ــتن	ش ــر	داش ــا	در	نظ ب

مضاعــف	کننــد.
وی	بابیــان	اینکــه	زنجیــره	تولیــد	و	توزیــع	پوشــاک	در	
ــرد:	گســیختگی	و	 ــح	ک ــار	نقصــان	اســت،	تصری کشــور	دچ
ــود	دارد	 ــه	وج ــاک	و	البس ــوص	پوش ــه	در	خص ــی	ک بی	نظم
بایــد	ســاماندهی	و	ترمیــم	شــود	تــا	بــرای	تأمیــن	مــواد	اولیه	

ــه	خــارج	کشــور	متکــی	نباشــیم. ــن	حــد	ب ــا	ای ت
وی	پیشـنهاد	کـرد:	در	سـاخت	برنامه	هـای	تلویزیونـی	و	نیـز	
ایجـاد	نمایشـگاه	های	مـد	و	طرح	معرفـی	مدهـای	جدید	باید	

بحـث	ترویـج	و	تبلیـغ	البسـه	ایرانـی	موردتوجه	قـرار	گیرد.
ــه	 ــرم	خان ــاک	و	چ ــاجی،	پوش ــع	نس ــن	صنای ــس	انجم رئی
صنعــت،	معــدن	وتجــارت	اســتان	بابیــان	اینکــه	ســه	
میلیــون	و	۳۰۰	هــزار	نفــر	از	مــردم	اســتان	بــه	حــدود	۴۰۰	
هــزار	دســت	لبــاس	در	ســال	نیــاز	دارنــد	افــزود:	۸۵	درصــد	
ــا	 ــد	آن	ب ــود	و	۱۵	درص ــن	می	ش ــتان	تأمی ــارج	از	اس آن	خ
ــود. ــد	می	ش ــتان	تولی ــل	اس ــر	در	داخ ــزار	نف ــتغال	۳	ه اش
ــاک	 ــاز	پوش ــن	نی ــازار	را	مهم	تری ــاد	ب ــور	ایج ــی	پ ــان	ول پیم
کشــور	اعــالم	کــرد	و	بــا	ابــراز	تأســف	گفــت:	کشــور	ترکیــه	
ــرده	 ــپورت	قبضــه	ک ــژه	در	بخــش	اس ــازار	مصــرف	را	به	وی ب
ــه	تولیدکننــدگان	 ــر	قیمــت	نســبت	ب اســت	و	حــدود	۳	براب
ــه	 ــم	ک ــن	می	کنی ــان	را	تأمی ــواد	اولیه	م ــه،	م ــاک	ترکی پوش
ــت	 ــادگی	از	دس ــت	را	به	س ــوان	رقاب ــر	ت ــن	خاط ــه	همی ب
ــا	 ــه	خاطــر	اینکــه	ب می	دهیــم	و	حتــی	ماشــین	آالت	روز	را	ب
ــران	 ــا	گ ــرای	م ــم	ب ــداری	و	وارد	می	کنی ــد	واســطه	خری چن

تمــام	می	شــود.
وی	یکــی	از	خواســته	ها	را	فراهــم	کــردن	امــکان	واردات	
ــه	داد:	 ــرد	و	ادام ماشــین	آالت	توســط	صنعتگــران	مطــرح	ک
ایــن	توانمنــدی	در	اســتان	وجــود	دارد	کــه	مازنــدران	را	
ــم. ــل	کنی ــور	تبدی ــاک	کش ــد	و	پوش ــب	تولی ــوان	قط به	عن
ولــی	پــور	بــا	اشــاره	بــه	ســابقه	حداقــل	۲۵۰۰	ســاله	تولیــد	
پوشــاک	در	کشــور	خاطرنشــان	کــرد:	در	ســال	۱۳۰۵	
ــدران	 ــتان	مازن ــه	در	اس ــاجی	خاورمیان ــه	نس ــن	کارخان اولی
ــد،	بنابرایــن	انتظــار	 ــداث	ش ــهر	اح ــتان	قائم	ش در	شهرس
ــه	 ــی	وزارتخان ــای	اصل ــزو	اولویت	ه ــدران	ج ــت	مازن می	رف
صنعــت،	معــدن	وتجــارت	در	بخــش	پوشــاک	مدنظــر	قــرار	

می	گرفــت.
	

و  پوشـاک  توزیـع  و  تولیـد  اقتصـادی  مرکـز 
نمایشـگاه های مختلف در سـطح اسـتان ایجاد شود
وی	بابیــان	اینکــه	کمتریــن	هزینــه	ســرمایه	گذاری	در	
صنعــت	پوشــاک	اتفــاق	می	افتــد،	از	تغییــر	جــدی	پوشــش	
ــدن	 ــمند	ش ــطه	هوش ــه	به	واس ــراد	جامع ــلیقه	های	اف و	س
ــر	داد	و	 ــاز	خب ــای	مج ــور	فض ــی	و	ظه ــایل	ارتباط	جمع وس
توریســت	پذیــر	بــودن	به	ویــژه	توریســم	جــوان	و	خانوادگــی	
را	از	امتیــازات	ویــژه	اســتان	برشــمرد	کــه	در	همیــن	راســتا	

پیشــنهاد	می	شــود	مرکــز	اقتصــادی	تولیــد	و	توزیع	پوشــاک	
ــود. ــاد	ش ــتان	ایج ــطح	اس ــف	در	س ــگاه	های	مختل و	نمایش

وی	ادامــه	داد:	بــه	خاطــر	اینکــه	تولیــدات	صنفــی	در	تولیــد	
ــت	ها	 ــرد	در	سیاس ــرار	نمی	گی ــر	ق ــی	مدنظ ــص	داخل ناخال
نیــز	لحــاظ	نمی	شــود	درخواســت	مــا	ایــن	اســت	ایــن	مهــم	

ــرد. ــرار	گی موردتوجــه	ق
مســعود	نیــک	پــور	نائــب	رئیــس	انجمــن	نســاجی،	پوشــاک	
ــا	و	 ــه	نابرابری	ه ــاره	ب ــا	اش ــز	ب ــدران	نی ــتان	مازن ــرم	اس و	چ
ــا	 ــرد:	ب ــح	ک ــاک	تصری ــت	پوش ــراوان	در	صنع ــکالت	ف مش
چالــش	جــدی	واردات	روبــرو	هســتیم	و	بــه	نظــر	مــا	واردات،	

بی	رویــه	و	بارانــت	صــورت	می	گیــرد.
ــور	قابلیــت	و	توانمنــدی	پوشــاک	کشــور	را	در	حــد	 نیــک	پ
باالیــی	خوانــد	و	خواســتار	توجــه	بیشــتر	بــه	تولیــد	خانگــی	
به	ویــژه	بــرای	کمــک	بــه	کارخانه	هــا	و	کارگاه	هــای	تولیــدی	

شــد.
ــر	 ــات	از	دیگ ــه	و	مالی ــی،	بیم ــره	بانک ــرخ	به ــودن	ن ــاال	ب ب
چالش	هــای	صنعــت	پوشــاک	در	مازنــدران	بــه	شــمار	
ــازار	 مــی	رود	و	بــرای	رهایــی	و	نجــات	پوشــاک	مازنــدران	و	ب
ــا	 ــت	ت ــی	الزم	اس ــرک	و	خارج ــاک	ت ــه	پوش ــتان	از	قبض اس
ــی	موردتوجــه	 ــد	ادارات	اســتان	از	پوشــاک	داخل طــرح	خری

ــرد. ــرار	گی ق
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آمــار ایجــاد 25 هــزار شــغل در لرســتان 
کارگــروه  ســاعته   2 بحــث  موضــوع 
اشــتغال بــود تــا پــس از آمــار مشــکوک 
ــار  ــن ب ــدی، ای ــد تولی ــای 140 واح احی
ــتان  ــار اشــتغال در لرس »دم خــروس« آم

ــد. ــرون بزن بی

هنــوز	چنــد	روزی	از	آمارهــای	متفــاوت	و	مشــکوک	احیــای	
۱۴۰	واحــد	تولیــدی	در	لرســتان	نمــی	گــذرد	کــه	امــروز	در	
ــاد	۲۵	 ــار	ایج ــروس«	آم ــتغال،	»دم	خ ــروه	اش ــه	کارگ جلس

هــزار	شــغل	در	لرســتان	نیــز	بیــرون	زد.
موســی	خادمــی	اســتاندار	لرســتان	دو	دســتور	کار	ویــژه	را	در	
ــرس	و	 ــورد	بررســی	و	پ جلســه	کارگــروه	اشــتغال	اســتان	م
جــو	قــرار	داد	تــا	در	نهایــت	مشــخص	شــود	کــه	میــان	آمــار	
ــا	آمــار	واقعــی	 ــد	در	لرســتان	ب ایجــاد	۲۵	هــزار	شــغل	جدی

ایــن	حــوزه،	۱۵	هــزار	شــغل	تفــاوت	وجــود	دارد.
ــتان	 ــاغل	در	لرس ــت	ش ــا	جمعی ــکار	ب ــت	بی ــب	جمعی تناس

ــت! ــی	اس منطق
در	جریــان	بررســی	دســتور	کار	اول	جلســه	امــروز،	عملکــرد	
کارگــروه	اشــتغال	در	ســال	۹۵	مــورد	بحــث	قــرار	گرفــت	تــا	
اســتاندار	لرســتان	پیرامــون	ارائــه	آمارهــا	از	ســوی	مدیــرکل	
ــع	نشــود	و	دســتور	جمــع	 ــاه	اجتماعــی	قان تعــاون،	کار	و	رف

آوری	مســتند	آمــار	را	بدهــد.
علــی	آشــتاب	مدیــرکل	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	اســتان	
ــا	اشــاره	بــه	اینکــه	۱۲	جلســه	کارگــروه	اشــتغال	 لرســتان	ب
ــی	داشــت،	 ــه	را	در	پ ــه	۸۴	مصوب ــتیم	ک ــال	۹۵	داش را	در	س
اظهــار	داشــت:	از	ایــن	تعــداد	۵۷	مصوبــه	اجــرا	شــده	اســت	و	

۲۲	مصوبــه	در	حــال	اجــرا	اســت.
ــروه	اشــتغال	ســال	۹۵	 ــه	کارگ ــان	اینکــه	۵	مصوب ــا	بی وی	ب
هنــوز	اجــرا	نشــده	اســت،	تصریــح	کــرد:	طــی	ســال	گذشــته	
ــتغال	 ــوزه	اش ــهیالت	در	ح ــارد	تس ــزار	میلی ــش	از	۳	ه بی
ــر	ایجــاد	اشــتغال	شــد. ــرای	۲۵	هــزار	نف پرداخــت	شــد	و	ب
ــا	 ــاه	اجتماعــی	اســتان	لرســتان	ب مدیــرکل	تعــاون،	کار	و	رف
اشــاره	بــه	اینکــه	جمعیــت	بیــکار	لرســتان	بالــغ	بــر	۶۹	هــزار	
نفــر	اســت	و	نــرخ	بیــکاری	در	لرســتان	طــی	ســال	۹۴،	۱۳.۳	
ــید،	 ــد	رس ــه	۱۳	درص ــال	۹۵	ب ــت	و	در	س ــوده	اس ــد	ب درص
گفــت:	امــروز	تناســب	جمعیــت	بیــکار	بــا	جمعیت	شــاغل	در	

لرســتان	منطقــی	و	معقــول	اســت.

اختاف ۱۵ هزارتایی آمار اشتغال در لرستان
ــه	 ــتان	ک ــتاندار	لرس ــوال	اس ــن	س ــه	ای ــخ	ب ــتاب	در	پاس آش
جمعیــت	شــاغل	لرســتان	در	پایــان	ســال	هــای	۹۴	و	
ــال	اســتان	در	 ــت	فع ــت:	جمعی ــوده	اســت،	گف ــدر	ب ۹۵	چق
ــاغل	 ــت	ش ــوده	و	جمعی ــر	ب ــزار	و	۳۰۷	نف ــال	۹۴،	۵۴۱	ه س
ــال	۹۵	 ــت؛	در	س ــوده	اس ــر	ب ــال	۴۶۹	هزارنف ــن	س در	همی
جمعیــت	فعــال	اســتان	بــه	۵۵۱	هــزار	نفــر	رســیده	اســت	و	
جمعیــت	شــاغل	لرســتان	بــه	۴۷۹	هــزار	نفــر	رســیده	اســت.
ــان	 ــار	بی ــن	آم ــا	بررســی	همی ــی	اســتاندار	لرســتان	ب خادم
داشــت:	تفــاوت	میــان	جمعیــت	شــاغل	اســتان	در	ســال	۹۴	
و	۹۵،	۱۰	هــزار	نفــر	مــی	شــود؛	یعنــی	بــرای	۱۰	هــزار	نفــر	
ایجــاد	اشــتغال	شــده	و	ایــن	آمــار	بــا	تعــداد	۲۵	هــزار	شــغل	

ــی	دارد. ــاوت	۱۵	هزارتای ــد	تف جدی
وی	یــادآور	شــد:	وقتــی	نــرخ	بیــکاری	در	لرســتان	۳	درصــد	
ــغل	 ــزار	ش ــد	۲۵	ه ــد	بگویی ــی	توانی ــد	نم ــی	یاب ــش	م کاه

ــد. ایجــاد	کــرده	ای
ــاه	 ــاون،	کار	و	رف ــرکل	تع ــات	مدی ــه	توضیح ــه	جلس در	ادام
ــتانداری	 ــور	اقتصــادی	اس ــی	ام ــاون	هماهنگ ــی،	مع اجتماع

لرســتان	و	رئیــس	ســازمان	برنامــه	ریــزی	لرســتان،	موســی	
خادمــی	اســتاندار	لرســتان	را	قانــع	نکرد	تا	اســتاندار	لرســتان	
در	ایــن	رابطــه	بگویــد:	اطالعات	شــما	کامــل	نیســت،	تحلیل	
ایــن	موضــوع	را	آمــاده	کنیــد	و	بــرای	جلســه	بعــد	بیاوریــد.

غضنفری: سند ما ثبت در سامانه »رصد« است
مهــرداد	غضنفــری	معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	
اســتانداری	لرســتان	کــه	همچنــان	بــر	صحــت	آمــار	ایجــاد	
۲۵	هــزار	شــغل	تاکیــد	داشــت،	گفــت:	از	ابتــدای	ســال	۹۲	
ــل	 ــه	تحوی ــتیم	ک ــتان	داش ــکاری	در	لرس ــت	بی ــک	انباش ی
دولــت	یازدهــم	شــد،	۱۱۳	هــزار	نفر	در	ســال	۹۲	در	لرســتان	
بیــکار	بودنــد	کــه	تــا	پایــان	ســال	۹۵	یــک	جمعیــت	۴۸	هزار	

ــه	ایــن	آمــار	اضافــه	شــد. نفــری	جویــای	کار	جدیــد	ب
ــا	 ــکار	ت ــر	بی ــزار	نف ــدود	۱۶۱	ه ــه	در	ح ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــاد	۷۵	 ــا	ایج ــت	و	ب ــود	داش ــتان	وج ــال	۹۵	در	اس ــان	س پای
هــزار	شــغل	در	ایــن	مــدت،	تعــداد	بیــکاران	بــه	۸۶	هــزار	نفر	
ــرخ	بیــکاری	 رســید،	تصریــح	کــرد:	در	زمســتان	ســال	۹۳	ن
مــا	۱۱.۵	درصــد	و	نــرخ	مشــارکت	اقتصــادی	۳۲	درصــد	بود؛	
ــه	۱۲.۸	و	۳۴.۷	درصــد	رســید. ایــن	آمــار	در	زمســتان	۹۵	ب
ــا	 معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	اســتانداری	لرســتان	ب
تاکیــد	بــر	اینکــه	ایــن	۲۵	هــزار	شــغل	واقعیــت	دارد	چــون	
ســند	مــا	ثبــت	در	ســامانه	»رصــد«	اســت،	افــزود:	ایــن	افــراد	
نیــز	الزمــا	بیمــه	نشــده	انــد	چــون	برخــی	مشــاغل،	در	حــوزه	

مشــاغل	خانگــی	بــوده	اســت.
غضنفــری	یــادآور	شــد:	ایجــاد	۲۵	هــزار	شــغل	جدیــد	بلــه	
در	لرســتان	اتفــاق	افتــاده	و	دلیــل	مــا	هــم	مســیر	پرداخــت	

تســهیالت	بــه	اســتناد	ســامانه	رصــد	اســت.
موســی	خادمــی	اســتاندار	لرســتان	در	ادامــه	جلســه	با	اشــاره	
بــه	اینکــه	بحــث	آمــار	رســمی	نیســت،	بحــث	مــا	آمــار	ایجاد	
شــده	کنتــرل	شــده	دولتــی	اســت،	گفــت:	صنــدوق	توســعه	
ممکــن	اســت	بــه	یــک	نفــر	وام	بدهــد	و	در	ســامانه	بــه	عنوان	
اشــتغال	ثبت	شــود،	مــا	کاری	بــه	آن	نداریــم،	کار	خودمــان	را	

مــی	خواهیــم	دنبــال	کنیــم.

استاندار لرستان: دنبال مچ گیری نیستیم
ــاورزی	در	 ــاد	کش ــال	جه ــور	مث ــه	ط ــه	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
جهــت	ایجــاد	یــک	بــاغ	بــرای	چنــد	نفــر	شــغل	ایجــاد	کــرده	
اســت؟	ایــن	نــوع	ایجــاد	اشــتغال	مدنظــر	مــا	اســت،	تصریــح	
کــرد:	مــی	خواهیــم	ببینیــم	کار	کمیته	اشــتغال	در	ســال	۹۵	

چگونــه	بــوده	اســت.
اســتاندار	لرســتان	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	کســانی	هســتند	وام	

مــی	گیرنــد	امــا	ایــن	تســهیالت	تبدیــل	بــه	کار	نمــی	شــود،	
افــزود:	فــالن	کارخانــه	اینقــدر	وام	گرفتــه	امــا	اشــتغال	ایجاد	
ــردش	 ــرمایه	در	گ ــرف	س ــهیالت	را	ص ــت	و	تس ــرده	اس نک
کــرده	اســت،	بنابرایــن	شــغل	جدیــدی	ایجــاد	نشــده	اســت.
خادمــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بحــث	تعــرض	بــه	آمــار	رســمی	
را	نداریــم،	مــی	خواهیــم	عملکــرد	کارگــروه	مشــخص	شــود،	
گفــت:	مــا	بــه	دنبــال	اشــتغال	برنامــه	ریــزی	شــده	هســتیم؛	

دنبــال	مــچ	گیــری	نیســتیم.
دســتور	کار	نخســت	جلســه	بــا	ایــن	نتیجــه	گیــری	بــه	پایان	
رســید	کــه	در	جلســه	بعــدی	کارگــروه	اشــتغال	آمار	مســتند	
ــه	 ــع	آوری	و	ارائ ــال	۹۵	جم ــروه	در	س ــن	کارگ ــرد	ای عملک

شــود.
دســتور	کار	دوم	جلســه	بررســی	ســند	اشــتغال	لرســتان	در	
ســال	۹۶	بــود	کــه	بازهــم	مــورد	انتقــاد	اســتاندار	لرســتان	

قــرار	گرفــت.

۲۵ هــزار اشــتغالی کــه مشــخص نیســت چگونــه 
ایجــاد مــی شــود

ــی	 ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــرکل	تع ــتاب	مدی ــی	آش عل
اســتان	لرســتان	در	توضیــح	ســند	اشــتغال	۹۶	لرســتان	بــا	
اشــاره	بــه	اینکــه	ســه	کمیتــه	تخصصــی	تولیــد،	اشــتغال	و	
ســرمایه	گــذاری	بــرای	ایــن	ســند	راه	انــدازی	شــده	اســت،	
اظهــار	داشــت:	در	بخــش	کشــاورزی	۱۷۶۶	میلیــارد	تومان	
بــرای	اشــتغال	۶	هــزار	نفــر	در	ســال	۹۶	پیــش	بینی	شــده	

اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	میــزان	ســرمایه	گــذاری	در	بخش	
کشــاورزی	شــامل	۲۷	درصــد	کل	ســرمایه	گــذاری	ســند	
ــح	کــرد:	در	بخــش	صنعــت	 اشــتغال	اســتان	اســت،	تصری
ــش	 ــر	پی ــرای	اشــتغال	۴۹۴۱	نف ــار	ب ــارد	اعتب ۳۴۹۵	میلی
ــرمایه	 ــد	از	کل	س ــزان	۵۴	درص ــن	می ــه	ای ــده	ک ــی	ش بین

گــذاری	را	شــامل	مــی	شــود.
ــتان	 ــتان	لرس ــی	اس ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــرکل	تع مدی
ــرای	 ــان	ب ــارد	توم ــات	۱۴۷	میلی ــش	خدم ــزود:	در	بخ اف
ــر	پیــش	بینــی	شــده	اســت. اشــتغال	۱۴	هــزار	و	۲۱۸	نف
آشــتاب	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	یــک	برنامــه	۶۴۰۰	میلیــاردی	
بــرای	ســند	اشــتغال	ســال	۹۶	تدویــن	کــرده	ایــم،	گفــت:	
ــده	 ــزار	ش ــتغال	برگ ــروه	اش ــه	کارگ ــون	۱۲	جلس ــا	کن ت

اســت.
ــتور	کار	از	 ــن	دس ــی	ای ــه	بررس ــتان	در	ادام ــتاندار	لرس اس
مدیــرکل	راه	و	شهرســازی	اســتان	خواســت	تــا	توضیحــات	

دم خروس آمار اشتغال در لرستان/ آمارهایی که دو بار حساب می شوند

ــران اقتصاد ایـ
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ــزار	و	۲	شــغل	در	 ــی	ایجــاد	۲	ه ــون	چگونگ خــود	را	پیرام
ــه	دهــد. ــب	ســند	اشــتغال	ســال	۹۶	ارائ قال

علــی	علیخانــی	مدیــرکل	راه	و	شهرســازی	اســتان	لرســتان	
بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــر	اســاس	شــاخص	هایــی	کــه	تعریف	
ــرای	مــا	تعریــف	 ــد	در	حــوزه	هــای	مختلــف،	ب کــرده	بودن
شــده	اســت	کــه	بــه	ازای	۱۲۵	تومــان	اعتبــار	یک	اشــتغال	
بایــد	ایجــاد	شــود،	اظهــار	داشــت:	مشــابه	همیــن	کار	بــرای	
ــون	 ــا	۳۰	میلی ــی	ب ــده،	یعن ــخص	ش ــداد	مش ــه	ام کمیت

اعتبــار	بــرای	یــک	نفــر	اشــتغال	شــود.
وی	افــزود:	دبیرخانــه	کارگــروه	اشــتغال	میانگین	تخصیص	
اعتبــار	ســال	۹۵	اداره	کل	راه	و	شهرســازی	را	فــرض	کــرده	
انــد	و	تخصیــص	۹۶	را	پیــش	بینــی	کــرده	انــد	و	بــر	اســاس	
ــن	اداره	کل	 ــه	ای ــتغالی	ک ــداد	اش ــار،	تع ــزان	اعتب ــن	می ای

بایــد	ایجــاد	کنــد	را	در	ســند	آورده	انــد.

مدیــرکل کار لرســتان: مــا فقــط فــرم را در اختیــار 
دســتگاه هــا قــرار دادیــم

ــخ	 ــتان	در	پاس ــتغال	اس ــروه	اش ــر	کارگ ــتاب	دبی ــی	آش عل
بــه	ایــن	اظهــارات	گفــت:	دســتگاه	هــا	بــه	مــا	برنامــه	داده	
انــد،	بــه	دســتگاه	نگفتــه	ایــم	چقــدر	اعتبــار	داریــد	و	چقدر	
شــغل	ایجــاد	مــی	کنیــد،	خودشــان	گفتــه	انــد	در	بخــش	

مســکن	و	راه	اینقــدر	اشــتغال	ایجــاد	مــی	کنــم.
وی	یــادآور	شــد:	مــا	فقــط	فــرم	را	در	اختیــار	دوســتان	قــرار	

دادیــم	و	گفتیــم	برنامــه	بدهند.
ــادی	 ــور	اقتص ــی	ام ــاون	هماهنگ ــری	مع ــرداد	غضنف مه
اســتانداری	لرســتان	نیــز	در	رابطه	بــا	انتقادات	مطرح	شــده	
ــتان	از	اول	 ــرکل	کار	اس ــتاب	مدی ــه	آش ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ب

جلســه	بــه	هــم	ریختــه	اســت	و	نیــاز	اســت	مــن	توضیحات	
تکمیلــی	را	بدهــم،	گفــت:	دبیرخانــه	کارگــروه	بــه	دســتگاه	
ــر	 هــا	گفتــه	اســت	امســال	ســرمایه	گــذاری	کــه	عــالوه	ب
ــا	 ــه	م ــد	را	ب ــی	داری مشــاغل	و	ســرمایه	گــذاری	هــای	قبل

ــد. بدهی
ــه	آن	راه	 ــودش	را	ب ــتگاهی	خ ــر	دس ــرد:	اگ ــح	ک وی	تصری
مــی	زنــد	کــه	دبیرخانــه	بــه	مــن	گفتــه	اشــکال	از	خــودش	

اســت،	بــد	اســت	مدیــری	اینگونــه	بگویــد.
ــاد	 ــرکل	بنی ــه	از	مدی ــه	جلس ــتان	در	ادام ــتاندار	لرس اس
ــر	 ــتغال	در	نظ ــه	اش ــون	برنام ــا	پیرام ــت	ت ــهید	خواس ش
گرفتــه	شــده	بــرای	ایــن	دســتگاه	توضیحــات	خــود	را	ارائــه	

ــد. بده

آمارهایی که دوبار حساب می شوند
ــران	 ــور	ایثارگ ــاد	شــهید	و	ام ــرکل	بنی ــراد	روشــنی	مدی م
اســتان	لرســتان	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــرای	ایــن	دســتگاه	
ــه	شــده	اســت،	 ــه	اینجــاد	۵۳۳	شــغل	در	نظــر	گرفت برنام
ــر	 ــزار	و	۳۸۳	نف ــداد	ه ــرای	تع ــای	۹۲	و	۹۳،	ب ــال	ه در	س
در	بخــش	خصوصــی	اشــتغال	ایجــاد	شــده	و	۹۰۲	نفــر	در	
حــوزه	دســتگاه	هــا	جــذب	داشــتیم،	ادامــه	داد:	بــا	شــرکت	
هــا	و	بخــش	هــای	مختلــف	رایزنــی	داشــتیم	تــا	ایثارگــران	

ــه	کار	شــوند. در	ایــن	واحدهــای	اقتصــادی	مشــغول	ب
ــه	ایــن	ســوال	اســتاندار	لرســتان	کــه	 روشــنی	در	پاســخ	ب
تعــداد	۵۳۳	شــغل	را	چگونــه	ایجــاد	مــی	کنــد،	گفــت:	این	
شــغل	هــا	از	طریــق	پرداخــت	تســهیالت	و	از	طریــق	منابــع	
ــم	و	 بانــک	هــا	ایجــاد	مــی	شــود،	مــا	چیــز	دیگــری	نداری

ایــن	را	بــرای	مــا	تعریــف	کــرده	انــد.

اســتاندار	لرســتان	یــادآور	شــد:	اگــر	اینگونــه	باشــد	تعــداد	
مشــاغل	ایجــاد	شــده	دوبــار	حســاب	شــده	اســت،	یــک	بــار	
از	طریــق	تســهیالت	پرداخــت	شــده	از	ســوی	بانــک	هــا	و	

بــار	دیگــر	از	طریــق	اداره	کل	بنیــاد	شــهید.

سند اشتغال لرستان بازنگری می شود
ــاه	 ــاه	اســت	و	۵	م ــر	م ــان	اینکــه	االن	مه ــا	بی ــی	ب خادم
دیگــر	آخــر	ســال	اســت،	مــردم	از	مــن	۲۵	هــزار	شــغل	
ــم	قــول	بدهــم،	تصریــح	 مــی	خواهنــد،	الکــی	نمــی	توان
کــرد:	فکــر	نمــی	کنــم	۲۵	هــزار	شــغل	در	اســتان	ایجــاد	
شــود؛	اینکــه	تعهــد	بــرای	خودمــان	ایجــاد	کنیــم	نمــی	

شــود.
وی	یــادآور	شــد:	مدیــری	کــه	ایجــاد	ایــن	تعــداد	شــغل	را	

تعهــد	کــرده	بایــد	پاســخگو	باشــد	و	دفــاع	کنــد.
ــروه	 ــدی	کارگ ــه	داد:	در	جلســه	بع ــتان	ادام ــتاندار	لرس اس
اشــتغال	هرکســی	بیایــد	از	اشــتغالی	کــه	ایجــاد	مــی	کنــد	
دفــاع	کنــد،	هــر	مدیــری	بدانــد	عــدد	مــال	خــودش	اســت	

ــی	اش	هســت. و	متول
ــاد	در	 ــای	اقتص ــان	ه ــه	جری ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــی	ب خادم
ــی	 ــار	نم ــا	در	آم ــی	ه ــه	خیل ــتند	ک ــوع	هس ــتان	متن اس
ــد	 ــار	دیگــر	ســند	اشــتغال	اســتان	بای ــد،	افــزود:	یــک	ب آی
ــه	نوشــت	۱۰۰	شــغل	ایجــاد	 ــری	ک ــری	شــود،	مدی بازنگ

ــرد. ــه	کار	بگی ــد	را	ب ــد	۱۰۰	آدم	جدی ــد	بای ــی	کن م
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	البتــه	وضــع	موجــود	را	بایــد	حفظ	
کنیــم،	عــدد	ســرمایه	در	گردشــی	کــه	مــی	دهیــم	را	نبایــد	
ــی	و	 ــک	کار	علم ــزود:	ی ــم،	اف ــد	بیاوری ــتغال	جدی در	اش
عاقالنــه	در	رابطــه	بــا	ســند	اشــتغال	بایــد	صــورت	گیــرد.

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com


صفحه 78 | شماره 19 | مرداد 96 MEHR NEWSAGENCY

ــران اقتصاد ایـ

و  سیســتان  جنــوب  بومــی  صیــادان 
حــال وروز  روزهــا  ایــن  بلوچســتان 
ــر اینکــه  ــرا عــالوه ب ــد زی خوشــی ندارن
ــد معیشــتی هســتند  درگیــر وضعیــت ب
بــرای لقمــه ای نــان بایــد جانشــان را نیز 

ــد. ــت بگیرن ــف دس ــر ک ب

اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	بــا	وجــود	ظرفیت	هــا	و	
ــوان	 ــردی	کــه	دارد	به	عن ــراوان	و	منحصربه	ف پتانســیل	های	ف
ــردم	 ــود	و	م ــناخته	می	ش ــور	ش ــتان	کش ــن	اس محروم	تری
صبــور	و	مــرزدار	ایــن	اســتان	سال	هاســت	کــه	بــا	مشــکالت	

ــد. ــرم	می	کنن ــت	وپنجه	ن ــی	دس فراوان
البتــه	بخشــی	از	ایــن	محرومیت	هــا	تاریخــی	و	مربــوط	
ــن	 ــی	از	ای ــش	قابل	توجه ــا	بخ ــت	ام ــال	های	دور	اس ــه	س ب
مشــکالت	بــا	مدیریــت	صحیــح	و	برنامه	ریــزی	قابــل	برطــرف	
ــن	اســتان	 ــوه	ای ــه	ظرفیت	هــای	بالق شــدن	هســتند،	ازجمل
ــا	دریــای	عمــان	 وجــود	بیــش	از	۳۰۰	کیلومتــر	مــرز	آبــی	ب

اســت.

ظرفیت های چابهار، تنها بندر اقیانوسی ایران
از	همیــن	رو	ســواحل	ایــن	اســتان	بــه	دلیــل	قــرار	گرفتــن	در	
موقعیــت	راهبــردی	و	ترانزیتــی	از	اهمیــت	فراوانی	برخــوردار	
اســت	به	ویــژه	بنــدر	چابهــار	کــه	تنهــا	بنــدر	اقیانوســی	ایــران	
ــیای	 ــورهای	آس ــی	کش ــن	راه	دسترس ــان	ترین	و	بهتری و	آس

میانــه	بــه	آب	هــای	آزاد	اســت.
موضــوع	توســعه	اقتصــاد	دریایــی	در	جنــوب	کشــور	خصوصاً	
ــی	 ــت	های	کل ــی	از	سیاس ــران	یک ــواحل	مک ــدوده	س در	مح
ــم	 ــر	معظ ــوی	رهب ــه	از	س ــت	ک ــعه	اس ــم	توس ــه		شش برنام
انقــالب	نیــز	بــه	مســئوالن	ابــالغ	و	بارهــا	نیز	از	ســوی	ایشــان	

بــر	آن	تأکیــد	شــده	اســت.
نکتــه	حائــز	اهمیــت	دیگــر	اینکــه	بنــدر	چابهــار	نســبت	بــه	
ســایر	نقــاط	ســاحلی	ایــران،	مزیت	هــای	خــاص	خــود	را	دارد	
زیــرا	آب	هــای	عمیــق	در	خلیــج	چابهــار،	شــرایط	پهلوگیــری	

ــم	 ــدری	را	فراه ــات	بن ــاد	تأسیس ــزرگ	و	ایج ــتی	های	ب کش
کــرده	اســت.

امــا	در	ایــن	میــان	یکــی	از	مــواردی	کــه	در	ســواحل	جنــوب	
ــردم	 ــتی	م ــع	معیش ــوان	منب ــتان	به	عن ــتان	و	بلوچس سیس
منطقــه	به	حســاب	می	آیــد	موضــوع	صیــد	و	صیــادی	اســت	
کــه	مــردم	جنــوب	اســتان	نیــز	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	منطقه	
ــی	اســتفاده	 ــی	به	خوب ــت	اله ــن	موهب ــه	از	ای سال	هاســت	ک

می	کننــد.
در	ســال	های	اخیــر	میــزان	ســهم	مــردم	بومــی	ایــن	منطقــه	
از	ایــن	ظرفیــت	خــدادادی	هــم	کم	تــر	شــده	اســت	زیــرا	بــا	
توجــه	بــه	توســعه	صیدهــای	جدیــد	از	جملــه	صیــد	»تــرال«	
ــکالت	 ــا	مش ــی	ب ــادان	بوم ــزرگ	صی ــتی	های	ب و	ورود	کش

ــده	اند. ــرو	ش ــی	روب فراوان
بــا	توجــه	بــه	آخریــن	آمــار	ارائه	شــده	۲۵	هــزار	صیــاد	دائمــی	
و	فصلــی	در	جنــوب	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	فعالیــت	
ــن	 ــه	صیــد	یک	میلیــون	ت ــد	کــه	در	صــورت	رســیدن	ب دارن
در	ســال	میــزان	اشــتغال	در	بخــش	شــیالت	اســتان	بــه	۳۰۰	

هــزار	نفــر	هــم	می	رســد.
امــا	موضوعــی	کــه	ایــن	گــزارش	قصــد	دارد	به	طــور	خــاص	
بــه	آن	بپــردازد	مشــکالتی	اســت	کــه	صیــادان	بومــی	
بلوچســتان	در	خصــوص	صیــد	و	صیــادی	در	ایــن	منطقــه	بــا	

ــتند. ــه	هس آن	مواج
وقتـی	پـای	درد	دل	ایـن	ملوانـان	و	صیـادان	می	نشـینیم	
از	قبیـل	درآمـد	کـم،	نداشـتن	بیمـه،	 مشـکالت	فراوانـی	
مشـکالت	معیشـتی	و	بسـیاری	موارد	دیگر	را	مطرح	می	کنند	
امـا	یـک	نقطـه	مشـترک	در	صحبت	هـای	همـه	آن	هـا	وجود	

دارد	و	آن	کـم	شـدن	ماهی	هـا	و	ذخایـر	آبزیـان	اسـت.
ایــن	صیــادان	معتقدنــد	کــه	در	ســال	های	اخیــر	ورود	

ــران	و	 ــواحل	مک ــه	س ــد	ب ــرای	صی ــی	ب ــتی	های	چین کش
ــوردن	 ــم	خ ــر	ه ــب	ب ــرال	موج ــد	ت ــا	از	صی ــتفاده	آن	ه اس
تــوازن	در	زندگــی	دریایــی	ایــن	منطقــه	شــده	و	صیــادان	را	
ــا	کاهــش	چشــمگیر	ذخایــر	آبزیــان	مواجــه	کــرده	اســت. ب

	
ــی  ــی و بوم ــردم محل ــون م ــا از خ ــون چینی ه خ

رنگین تــر اســت؟!
محمــد	شــیرانی	یکــی	از	صیــادان	چابهــاری	،	اظهــار	داشــت:	
ــردم	 ــا	از	خــون	م ــه	نظــر	می	رســد	خــون	چینی	ه ــراً	ب ظاه
محلــی	و	بومــی	رنگین	تــر	اســت	زیــرا	آن	هــا	حــق	اســتفاده	
از	منابــع	مــا	را	به	راحتــی	دارنــد	امــا	مــا	نمی	توانیــم	ایــن	کار	

را	انجــام	بدهیــم.
وی	افــزود:	اگــر	مــا	بخواهیــم	بــه	دریــا	برویــم	بایــد	از	ســوی	
اداره	کل	شــیالت	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	بارهــا	
بررســی	و	ارزیابــی	شــویم	امــا	کشــتی	های	چینــی	به	راحتــی	
ــد	و	هیــچ	اقدامــی	هــم	 ــه	یغمــا	می	برن ــا	را	ب ــع	م همــه	مناب

ــود. ــا	نمی	ش ــا	آن	ه ــه	ب ــرای	مقابل ب
وی	گفــت:	ســؤال	مــا	از	مســئوالن	ایــن	اســت	کــه	اگــر	بــرای	
مــا	مجــوز	صیــد	صــادر	و	مــا	را	کنتــرل	می	کننــد	کــه	ذخایــر	
دریایــی	حفــظ	شــود	چــرا	بــرای	کشــتی	های	چینــی	کــه	بــه	
روش	»تــرال«	صیــد	و	همه	چیــز	را	جــارو	می	کننــد	نظارتــی	

وجــود	نــدارد.
ایــن	صیــاد	ادامــه	داد:	صیــد	مــا	کامــاًل	مشــخص	اســت	زیــرا	
ــم	و	در	 ــا	می	روی ــه	دری ــد	ماهی	هــای	حــالل	ب ــرای	صی ــا	ب م
ــا	رعایــت	اصــول	صیــادی	می	کنیــم	امــا	آیــا	واقعــاً	 ضمــن	ب

ــی	انجــام	می	شــود. ــم	اصول ــی	ه ــد	کشــتی	های	چین صی
نکتــه	مهــم	دیگــری	کــه	در	ایــن	بحــث	حائــز	اهمیــت	اســت	
ــه	در	 ــت	ک ــا	اس ــرال«	مدت	ه ــد	»ت ــه	صی ــت	ک ــن	اس ای

صید»ترال« بالی جان صیادان/
»اقتصاد بومی« در ساحل مکران غروب می کند

جواد قنبری
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ــران اقتصاد ایـ

نقــاط	مختلــف	دنیــا	بــه	دالیــل	مختلــف	ازجملــه	مشــکالت	
ــرال	 ــت،	ت ــده	اس ــدود	ش ــا	مح ــف	و	ی زیســت	محیطی	متوق
ــه	شــکل	 ــی	ب ــری	بزرگ ــور	ماهیگی ــه«	ت ــا	»گوف )Trawl(	ی
قیــف	اســت	کــه	از	دو	طــرف	بــه	تخته	هایــی	متصــل	و	
معمــوالً	بــه	دنبــال	شــناور	در	بســتر	دریــا	کشــیده	می	شــود.
امــروزه	صیــد	بــه	روش	تــرال	به	شــدت	در	برخــی	از	
ــدف	بســیاری	از	اعتراضــات	 ــرل	می	شــود	و	ه کشــورها	کنت
زیســت	محیطی	اســت	زیــرا	در	ایــن	روش	صیــد،	تــور	تــرال	
ــا	 ــف	دری ــی	ک ــق	و	حت ــطحی،	عمی ــان	س ــای	می در	آب	ه
ــر	 ــفتگی	و	ب ــث	آش ــل	باع ــن	عم ــه	ای ــود	ک ــیده	می	ش کش
هــم	خــوردن	تــوازن	در	زندگــی	موجــودات	دریایــی	و	حتــی	
ــود	 ــا	می	ش ــف	دریاه ــی	در	ک ــه	زندگ ــوردن	چرخ ــم	خ بره
ــه	 ــی	ک ــر	نگرانی	های ــالوه	ب ــد	ع ــن	روش	صی ــن	رو	ای از	همی
بــرای	دوســتداران	محیط	زیســت	ایجــاد	کــرده	موجــب	
ــادان	 ــف	صی ــار	مختل ــرای	اقش ــی	ب ــارت	ها	و	نگرانی	های خس

ــت. ــده	اس ــز	ش ــه	نی ــینان	منطق و	ساحل	نش
در	ایــن	روش	صیــد	در	اکثــر	مــوارد	به	طــور	ناخواســته	
مقادیــر	زیــادی	از	آبزیــان	کــه	جنبــه	اقتصــادی	ندارنــد	نیــز	
ــیله	 ــا	به	وس ــه	صیده ــوالً	این	گون ــه	معم ــوند	ک ــد	می	ش صی

ــود. ــام	می	ش ــز	انج ــزرگ	و	مجه ــتی	های	ب کش

کشــتی های چینــی هیچ گونــه محدودیتــی در 
ــد ــد ندارن صی

محمــود	هوتــی	یکــی	دیگــر	از	صیــادان	بومــی	منطقه	کــه	در	
بنــدر	کنــارک	زندگــی	می	کنــد،	اظهــار	داشــت:	صیــد	ماهــی	
تنهــا	منبــع	درآمــد	مــا	بــرای	گــذران	زندگــی	در	ایــن	منطقه	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــر	ب ــال	های	اخی ــفانه	در	س ــه	متأس ــت	ک اس
ــش	 ــدت	کاه ــا	به	ش ــد	م ــی	درآم ــتی	های	چین ــور	کش حض

پیــدا	کــرده	اســت.
وی	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	ایــن	کشــتی	ها	اکثــر	
ــد	 ــد	می	کنن ــرال	صی ــه	روش	ت ــه	را	ب ــن	منطق ــا	ای ماهی	ه
مــا	مجبــور	هســتیم	بــه	مناطــق	دیگــر	کــه	بــرای	مــا	ایجــاد	

ــم. ــه	کنی ــد	مراجع ــر	می	کن خط
ــر	مشــکالت	 وی	گفــت:	ایــن	موضــوع	باعــث	شــده	عــالوه	ب
معیشــتی	کــه	بــرای	صیــادان	بومــی	ایجــاد	شــده	مشــکالتی	
ــرا	 در	خصــوص	ســالمتی	و	امنیــت	مــا	نیــز	ایجــاد	شــود	زی
مجبــور	هســتیم	بــرای	صیــد	بــه	مناطــق	خطرنــاک	برویــم.
ــم	 ــا	می	خواهی ــه	م ــی	ک ــه	داد:	زمان ــی	ادام ــاد	بوم ــن	صی ای
ــم	نظارت	هــای	مختلفــی	 ــا	بروی ــه	دری ــرای	صیــد	ماهــی	ب ب
از	ســوی	ارگان	هــای	مســئول	وجــود	دارد	امــا	ظاهــراً	
کشــتی	های	چینــی	در	ایــن	میــان	هیــچ	محدودیتــی	

ــد. ندارن
وی	ادامــه	داد:	برخــی	از	ایــن	کشــتی	ها	فقــط	پرچــم	
ــع	 ــند	و	در	واق ــدک	می	کش ــران	را	ی ــالمی	ای ــوری	اس جمه

ــتند. ــی	هس ــر	ایران ــا	غی ــادان	آن	ه ــه	و	صی ــه	خدم هم
ــاً	موضــوع	 ــا	واقع ــن	اســت	کــه	آی ــا	حــاال	ســؤال	مهــم	ای ام
صیــد	تــرال	توســط	کشــتی	های	چینــی	صحــت	دارد	و	اگــر	
ایــن	موضــوع	درســت	اســت	چــرا	از	ســوی	مســئوالن	اقدامی	

ــود. ــام	نمی	ش انج
ــرا	 ــن	ماج ــوده	ای ــه	مفق ــع	حلق ــؤال	در	واق ــن	س ــواب	ای ج
ــق	 ــرا	طب ــت	زی ــده	نیس ــم	پیچی ــاد	ه ــه	زی ــه	البت ــت	ک اس
ــض	مســئوالن	شــیالت	کشــور	و	اســتان	 ــارات	ضدونقی اظه
ــد	 ــود	دارن ــی	وج ــتی	های	چین ــتان	کش ــتان	و	بلوچس سیس

ــتند. ــا	نیس ــه	چینی	ه ــق	ب ــا	متعل ام
ظاهــراً	ایــن	کشــتی	ها	بــا	مجــوز	ســازمان	شــیالت	بــه	صیــد	
ــد	 ــی	چن ــتند	یعن ــی	هس ــریک	ایران ــد	و	دارای	ش می	پردازن
ــت	 ــتی	ها	تح ــن	کش ــه	ای ــد	ک ــود	دارن ــی	وج ــرکت	ایران ش
ــام	 ــن	کار	را	انج ــا	ای ــکاری	آن	ه ــا	هم ــا	ب ــا	و	ی ــاره	آن	ه اج

می	دهنــد.
ــرکل	شــیالت	سیســتان	و	بلوچســتان	،	اظهــار	داشــت:	 مدی
ــد	 ــتی	های	صی ــرای	کش ــه	ب ــا	دو	ماه ــک	ت ــای	ی مجوزه
ــای	غیرماکــول	صــادر	 ــد	ماهی	ه ــرای	صی ــا	ب ــرال«	و	تنه »ت

ــده	اســت. ش
ــا	 ــی	تنه ــرال	چین ــتی	های	ت ــه	کش ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
بــه	صیــد	ماهی	هــای	غیرماکــول	کــه	بــه	دلیــل	مالحظــات	
شــرعی	مورداســتفاده	مســلمانان	نیســت،	می	پردازنــد،	
ــتان	و	 ــتان	سیس ــه	در	اس ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــزود:	البت اف
بلوچســتان	کشــتی	های	بــزرگ	صیــد	صنعتــی	وجــود	نــدارد	
ــوع،	زمــان	و	مــکان	 ــت	ن ــا	رعای ــرای	کشــتی	های		چینــی	ب ب

ــد	محــدود	صــادر	شــده	اســت. ــای	صی مجوزه
هدایــت	اهلل	میرمرادزهــی	خاطرنشــان	کــرد:	همــه	ایــن	
ــا	رعایــت	ضوابــط	خــاص	و	دریافــت	مجوزهــای	 کشــتی	ها	ب
ــد	و	 ــد		می	پردازن ــه	صی ــرال	ب ــی	ت ــای	میان ــا	توره الزم	و	ب

ــود	دارد. ــا	وج ــرد	آن	ه ــر	روی	عملک ــل	ب ــارت	کام نظ
ــرای	 ــی	ب ــد	فرصت ــن	روش	صی ــه	ای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ارزآوری	بــرای	کشــور	و	اســتان	اســت،	تصریــح	کــرد:	
صیــد	 به	موقــع	 درصورتی	کــه	 غیرماکــول	 ماهی	هــای	
مورداســتفاده	 و	 می	شــوند	 خــارج	 منطقــه	 از	 نشــوند	

کشــورهای	دیگــر	قــرار	می	گیرنــد.
مدیــرکل	شــیالت	سیســتان	و	بلوچســتان	خاطرنشــان	کــرد:	
ایــن	اســتان	بــا	۲	هــزار	و	۳۳۰	شــناور	صیــادی	تأمین	کننــده	
بیــش	از	۶۰	درصــد	ماهیــان	صنعتــی	کشــور	اســت	به	طوری	

ایــن	اســتان	رتبــه	اول	میــزان	صیــد	در	کشــور	را	دارا	اســت.
وی	افــزود:	صیــادان	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	بــا	بیــش	
ــد	شــناور	صیــد	فراســاحل	مقــدار	قابل	توجهــی	 از	۵۰۰	فرون
از	صیــد	خــود	را	بــر	اســاس	قانــون	در	شــناگاه	های	مشــترک	

ــد. ــام	می	دهن انج
وی	بــا	اشــاره	بــه	برنامه	ریــزی	بــرای	پهلوگیــری	کشــتی	های	
ــد	 ــزرگ	صی ــتی	های	ب ــون	کش ــت:	هم	اکن ــاینر«	گف »پرس
صنعتــی	فــردوس	و	طبــس	بــا	ظرفیــت	۱۵۰	تــا	۲۵۰	تــن	بار	

ــر	چابهــار	تخلیــه	می	کننــد. خــود	را	در	اســکله	هفت	تی

فقری که در عین دارایی بیداد می کند
در	ایــن	میــان	بازهــم	ســر	صیــادان	محلــی	بــی	کاله	می	مانــد	
ــن	 ــا	در	عی ــتی	آن	ه ــر	و	تنگ	دس ــزان	فق ــر	می ــه	روز	ب و	روزب
ــن	کشــتی	های	 ــت	ای ــه	فعالی ــزوده	می	شــود	اینک ــی	اف دارای
ــان	 ــوی	کارشناس ــد	از	س ــه	بای ــا	ن ــت	دارد	ی ــی	منفع چین
مختلــف	بررســی	شــود	و	همــه	زوایــای	آن	موردبحــث	قــرار	
گیــرد	تــا	بهتریــن	تصمیــم	در	ایــن	خصــوص	اتخــاذ	شــود،	
امــا	نکتــه	ای	کــه	کامــاًل	واضــح	بــوده	ایــن	اســت	کــه	فعالیت	
ــت	و	 ــی	نیس ــادان	بوم ــع	صی ــه	نف ــاً	ب ــتی	ها	قطع ــن	کش ای

ــه	رو	کــرده	اســت. ــا	مشــکالتی	معیشــتی	روب آن	هــا	را	ب
ــادان	 ــادر	چاکرزهــی	یکــی	دیگــر	از	صی ــن	رو	عبدالق از	همی
کــه	 مدت	هاســت	 داشــت:	 اظهــار	 	، منطقــه	 بومــی	
کشــتی	های	چینــی	در	دریــای	عمــان	بــه	صیــد	تــرال	

می	پردازنــد	و	کــف	دریــا	را	جــارو	می	کننــد.
ــن	 ــئوالن	ای ــه	مس ــم	گفت ــه	علیرغ ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
کشــتی	ها	همــه	آبزیــان	موجــود	را	صیــد	یــا	کــوچ	
می	دهنــد،	افــزود:	ایــن	کشــتی	ها	هیــچ	صیــدی	را	بــرای	مــا	
ــرای	 ــور	هســتیم	ب ــا	مجب ــن	رو	م ــد	از	همی ــی	نمی	گذارن باق
اینکــه	بتوانیــم	ماهــی	صیــد	کنیــم	بــه	مناطــق	دیگــر	برویم.

صیادان در تور دزدان دریایی
لنــج	هــای	مــا	هماننــد	 ازآنجایی	کــه	 ادامــه	داد:	 وی	
کشــتی	های	چینــی	پیشــرفته	نیســت	گاهــی	در	طوفان	هــا	
ــتیم	 ــور	هس ــی	مجب ــی	گاه ــویم	و	حت ــه	می	ش ــار	حادث دچ
ــادن	 ــه	دام	افت ــال	ب ــه	احتم ــی	ک ــق	خطرناک ــه	مناط ــه	ب ک

ــم. ــم	بروی ــود	دارد	ه ــی	وج ــط	دزدان	دریای توس
ــرا	 ــم	زی ــن	نداری ــا	چــاره	ای	جــز	ای ــه	داد:	م ــاد	ادام ــن	صی ای
تنهــا	منبــع	درآمــد	مــا	صیــادی	اســت	و	اگــر	بــه	ایــن	مناطق	
ــا	را	 ــودکان	م ــنه	ک ــواب	شکم	گرس ــانی	ج ــه	کس ــم	چ نروی

می	دهــد.
ــی	 ــادان	بوم ــر	از	صی ــن	نف ــه	چندی ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــومالی	 ــی	س ــل	در	دام	دزدان	دریای ــن	دلی ــه	همی ــه	ب منطق
ــواده	ماســت	 ــد،	گفــت:	چــه	کســی	پاســخگوی	خان افتاده	ان
چــه	حــاال	کــه	نانــی	بــرای	خــوردن	نداریــم	و	چــه	زمانــی	که	

در	دام	دزدان	دریایــی	می	افتیــم.
ــن	 ــادی	یکــی	از	ســخت	ترین	و	خطرناک	تری 	وی	گفــت:	صی
کارهــای	دنیــا	اســت	خصوصــاً	بــا	لنــج	و	بــا	شــرایط	کنونــی	
امــا	مــا	از	همه	چیــز	محــروم	هســتیم	و	هیــچ	آینــده	ای	بــرای	

خــود	و	فرزندانمــان	متصــور	نیســتیم.
نکتــه	ای	کــه	از	ایــن	گــزارش	به	خوبــی	می	تــوان	بــه	آن	پــی	
ــای	 ــاً	کشــتی	های	چینــی	در	دری ــن	اســت	کــه	قطع ــرد	ای ب
ــد	 ــز	می	پردازن ــرال«	نی ــد	»ت ــه	صی ــد	و	ب ــان	وجــود	دارن عم
امــا	نکتــه	قابل	بحــث	ایــن	اســت	مجوزهایــی	کــه	بــرای	ایــن	
کشــتی	ها	صــادر	شــده	بــا	چــه	بررســی	هایی	بــه	آن	هــا	داده	

شــده	اســت.
و	نکتــه	مهم	تــر	شــرکت	هایی	کــه	این	گونــه	مجوزهــا	را	
ــا	اشــخاصی	 ــه	چــه	شــخص	ی ــوط	ب دریافــت	می	کننــد	مرب
ــه	معیشــت	 ــوان	ب ــان	به	هیچ	عن ــن	می ــرا	در	ای ــتند	و	چ هس
ــادان	 ــرا	صی ــود،	چ ــه	نمی	ش ــه	توج ــی	منطق ــادان	بوم صی
بومــی	ایــن	منطقــه	در	عیــن	دارایــی	و	داشــتن	ثــروت	
ــند. ــه	رو	باش ــتی	روب ــا	مشــکالت	معیش ــد	ب ــدادادی	بای خ
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قیمــت آهــن طــی چنــد مــاه گذشــته 
ــث  ــا باع ــه تنه ــه ن ــه ک ــاال رفت ــدر ب آنق
تشــدید رکــود شــده بلکــه رونــد ســاخت 
و ســاز را بــا تاخیــری بیشــتر از قبــل 

مواجــه کــرده اســت.

ــور	 ــر	کش ــی	ه ــع	اصل ــز	صنای ــاز	ج ــاخت	و	س ــت	س صنع
محســوب	مــی	شــود	و	طیــف	گســترده	ای	از	مشــاغل	
وابســته	بــه	آن	هســتند.	چنــدی	پیــش	موسســه	تحقیقاتــی	
»بیزینــس	مانیتــور«	پیش	بینــی	کــرده	بــود	صنعــت	
ساخت	وســاز	ایــران	در	ســال۲۰۱۵	رشــد	۴/۱درصــد	را	
تجربــه	کنــد	و	در	پنــج	ســال	آینــده	به	طــور	متوســط	رشــد	

ــد. ــته	باش ــدی	داش ــاالنه	۱/۳درص س
ــاز	 ــاخت	و	س ــت	س ــر	صنع ــم	ب ــود	حاک ــه	رک ــه	ب ــا	توج ب
ــن	بخــش	 ــوان	مهمتری ــه	عن ــن	آالت	ب ــت	آه ــش	قیم افزای
هزینــه	هــای		ســاختمانی	طــی	چنــد	مــاه	گذشــته	آنقــدر	
ــه	تنهــا	باعــث	تشــدید	رکــود	شــده	بلکــه	 ــاال	رفتــه	کــه	ن ب
رونــد	ســاخت	و	ســاز	را	بــا	تاخیــری	بیشــتر	از	قبــل	مواجــه	
کــرده	اســت	بــه	صورتــی	کــه	فعــاالن	حــوزه	ســاخت	وســاز	
از	افزایــش	۵۰	تــا	۶۰	درصــدی	قیمــت	آهــن	آالت	در	کشــور	

خبــر	مــی	دهنــد.
کارشناســان	دلیــل	ایــن	افزایــش	قیمــت	را	صــادرات	ســنگ	
ــه	کشــورهای	دیگــر،	افزایــش	قیمــت	جهانــی	 آهــن	خــام	ب
ــر	 ــه	دیگ ــن	ب ــد	چی ــن	از	مقص ــادرات	آه ــع	ص ــن	و	قط آه

ــد. ــی	کنن ــوان	م ــان	عن ــورهای	جه کش

رکود در حوزه ساخت و ساز ادامه دارد
ــرای	اطــالع	از	دلیــل	افزایــش	چنــد	برابــری	قیمــت	آهــن	 ب
آالت	و	بایــد	و	نبایدهایــی	در	ایــن	خصــوص	بــا	رئیــس	
اتحادیــه	آهــن	آالت	ســاختمانی	مشــهد	بــه	گفتگــو	

پرداختیــم.
محمدرضــا	عطائــی	صانعــی	بــا	بیــان	اینکــه	رکــودی	کــه	در	
ــد:	 ــار	می	کن ــه	دارد	اظه ــان		ادام ــوده	هم	چن ــم		ب ــازار	حاک ب
ــازار	 ــه	ایــن	دلیــل	کــه	ب افزایــش	قیمت	هــا	در	ایــن	حــوزه	ب

ســاخت	و	ســاز	فعــال	شــده،	نبــوده	اســت.
ــه	افزایــش	۵۰	درصــدی	قیمــت	آهــن	آالت	 ــا	اشــاره	ب وی	ب

می	افزایــد	کــه	دلیــل	آن	افزایــش	بــی	ضابطــه	صــادرات	بــه	
شــکل	مــواد	خــام	اســت.

رئیــس	اتحادیــه	آهــن	آالت	مشــهد	ادامــه	می	دهــد:	
صــادرات	شــمش	خــام	نیــز	حــدود	۴۰	تــا	۵۰	درصــد	
افزایــش	داشــته	و	ایــن	مســئله	باعــث	بیــکار	شــدن	کارگــران	

ــت. ــده	اس ــی	ش داخل
وی	افزایــش	قیمــت	ســنگ	آهــن	جهانــی	را	یکــی	دیگــر	از	
ــد	 ــوی	می	دان ــان	رض ــن	آالت	در	خراس ــش	آه ــل	افزای دالی
ــار	کل	صادراتــش	 ــرای	اولیــن	ب ــد:	چیــن	ب ــح	می	کن و	تصری
ــن	موضــوع	در	بحــث	 ــده	شــد	و	ای ــرد	و	وارد	کنن را	قطــع	ک
ــاد	 ــل	ایج ــذارد	و	خل ــزایی	می	گ ــر	بس ــا	تاثی ــه	و	تقاض عرض

می	کنــد.
عطائــی	صانعــی	در	خصــوص	کیفیــت	آهــن	آالت	ابــراز	
می	کنــد:	متاســفانه	یــک	ســری	کارخانجــات	تولیــد	
محصــوالت	فــوالدی	داخلــی،	محصــوالت	ســبک	وزن	تولیــد	
ــرای	مثــال	آهــن	۱۴	کــه	وزن	و	قیمتــش	بیــن	 می	کننــد،	ب
ــون	۱۲۰	 ــت	اکن ــده	اس ــف	ش ــی	تعری ــا	۱۵۵	کیلوی ۱۵۰	ت

ــود. ــد	می	ش ــو	تولی کیل

وی	ادامــه	می	دهــد:	ســازمان	اســتاندارد،	ســازمان	صنعــت	و	
معــدن	و	بــه	خصــوص	بازرســی	و	نظــارت	تعزیــرات	حکومتی	
بایــد	روی	ایــن	مســئله	تمرکــز	کنــد	امــا	عــدم	نظــارت	کافی	

باعــث	تولیــد	محصــوالت	ســبک	وزن	می	شــود.
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــهد	ب ــن	آالت	مش ــه	آه ــس	اتحادی رئی
ــم	 ــه	وارد	می	کنی ــور	ترکی ــبک	وزن	را	از	کش ــوالت	س محص
ــورها	 ــی	کش ــوالت	برخ ــت	محص ــد:	کیفی ــح	می	کن تصری
ماننــد	چیــن	پاییــن	اســت	امــا	محصــوالت	ســبک	وزن	کــه	
ــه	وارد	 ــت،	از	ترکی ــتاندارد	اس ــر	اس ــاز	غی ــاخت	و	س در	س

می	شــود.
وی	می	افزایــد:	آهن	هــای	ســبک	وزن	در	ســاخت	و	ســاز	
ــد	 ــط	مانن ــر	رب کشــور	اســتفاده	می	شــود	و	ســازمان	های	زی
ــدا	 ــه	ورود	پی ــن	قضی ــه	ای ــبت	ب ــد	نس ــی	بای ــام		مهندس نظ

ــد. کن
ــن	آالت	 ــی	آه ــت	برخ ــه	قیم ــه	ب ــی	در	ادام ــی	صانع عطائ
موجــود	در	بــازار	اشــاره	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد:	قیمــت	تیــر	
آهــن	۱۴	اصفهــان	شــاخه	ای	۴۳۵	هــزار	تومــان،	هــر	شــاخه	
ــن	۱۸	 ــر	آه ــان،	تی ــزار	توم ــان	۵۰۰	ه ــن	۱۶	اصفه تیرآه
ــن	۲۰،	۷۹۷	 ــان	تیرآه ــزار	توم ــر	شــاخه	۵۳۷	ه ــان	ه اصفه
هــزار	تومــان،	میــل	گــرد	آژدارA۳	از	۱۴	الــی	۲۸	کیلویــی	دو	

ــان	اســت. ــزار	و	۲۵۰	توم ه
	

آهن فروشان جوشکار نما
عطائــی	صانعــی	بــا	بیــان	اینکــه	شــاغالن	صنــف	آهــن	آالت	
ــوده	اســت	می	گویــد:	دو	عامــل	در	ایــن	 ــا	ریــزش	مواجــه	ب ب
موضــوع	نقــش	داشــته	اســت	کــه	رکــود	و	مالیــات	بــر	ارزش	

ــل	را	شــامل	می	شــود. ــن	دو	عام ــزوده	ای اف
ــال	۸۹	 ــه	در	س ــزوده	ک ــر	ارزش	اف ــات	ب ــد:	مالی وی	می	افزای
بــه	شــکل	آزمایشــی	شــروع	شــد،	متاســفانه	هنــوز	شــفافیت	
ــی	 ــا	چهارچوب ــدارد	ت ــون	ن ــان	قان ــرای	مجری ــی	ب الزم	را	حت
ــه	 ــی	ضابط ــد	و	ب ــش	رون ــق	آن	پی ــد	و	طب را	مشــخص	کنن

ــود. ــع	می	ش ــات	وض مالی
ــد:	خــال	 ــد	می	کن ــن	آالت	مشــهد	تاکی ــه	آه ــس	اتحادی رئی
موجــود	در	قانــون	باعــث	شــده	برخــی	اتحادیه	هــای	همگــن	
بــرای	مالیــات	ارزش	افــزوده	فراخــون	نشــوند	و	اعضــا	اتحادیه	
جــواز	کســب	آهــن	فروشــی	آن	هــا	را	باطــل	می	کننــد	و	آن	
ــد. ــه	جوشــکاران	جــواز	می	گیرن ــال	از	اتحادی ــرای	مث ــا	ب ه

ــر	ارزش	 ــات	ب ــری	از	مالی ــا	خب ــد:	در	آنج ــه	می	ده وی	ادام

قیمت آهن به سنگینی نامش/ نظارتی بر تولید فوالد نیست
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افــزوده	اســت	و	خدماتــی	بــر	اســاس	بــرق	صنعتــی	بــه	آن	ها	
تعلــق	می	گیــرد	و	یــک	تعــداد	بــه	صــورت	مســتند	اینگونــه	
ــه	همگــن	جوشــکاری،	مشــغول	 ــد	و	از	اتحادی عمــل	کرده	ان

آهــن	فروشــی	هســتند.
عطائــی	صانعــی	در	رابطــه	بــا	اطــالع	مــردم	از	کیفیــت	آهــن	
ــر	 ــه	ای	ب ــر	کارخان ــد	ه ــد:	بای ــان	می	کن ــداری	شــده	بی خری
روی	محصــول	خــود	مشــخصاتش	را	حــک	کنــد	نــه	اینکــه	

بــه	صــورت	برچســبی	باشــد.
ــط	 ــر	رب ــازمان	های	زی ــد	س ــه	بای ــه	اینک ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
ــوالد	 ــد:	ف ــر	انجــام	دهنــد	می	گوی نظــارت	خــود	را	شــدید	ت
ــد	 ــی	تولی ــات	ایران ــن	در	کارخانج ــی	اســت،	آه ــرمایه	مل س
ــه	حلقــه	آخــر	کــه	اتحادیه	هــای	آهــن	آالت	 ــا	ب می	شــود	ام

اســت	نظارت	هــا	شــدید	می	شــود.
ــه	 ــد:	درحالیک ــهد	می	افزای ــن	آالت	مش ــه	آه ــس	اتحادی رئی
ــدا	 ــه	شــکل	ابت ــد	ب ــه	تولی ــر	از	خــود	مرحل ــن	نظــارت	اگ ای
ــر	اســتاندارد	شناســایی	 ــه	ســاکن	شــروع	شــود،	کاالی	غی ب
می	شــود	و	کاالی	غیــر	اســتاندارد	بــه	واحدهــای	عرضــه	وارد	

نمی	شــود.

ــار  ــاز را دچ ــاخت وس ــن س ــت آه ــش قیم افزای
ــت ــرده اس ــکل ک مش

در	ادامــه	بــه	ســراغ	رئیــس	ســازمان	نظــام	مهندســی	
خراســان	رضــوی	رفتیــم	تــا	از	میــزان	نظــارت	ایــن	ســازمان	

ــر	کیفیــت	محصوالتــی	ســاختمانی	و	کاالهــای	اســتاندارد		 ب
ــویم. ــع	ش مطل

حســین	کامــران	دیســفانی	بــا	بیــان	اینکــه	افزایــش	قیمــت	
ــاخت	و	 ــه	و	س ــن،	توجی ــد	تیرآه ــاختمانی	مانن ــح	س مصال
ــود	 ــد:	رک ــار	می	کن ــد	اظه ــرو	می	کن ــا	مشــکل	روب ــروش	ب ف
ــه	در	 ــوده	اســت	ک ــی	ب ــازار	یکــی	از	موضوعات ــد	ســاله	ب چن
ایجــاد	بنــای	جدیــد	و	ســاخت	و	ســاز	تاثیــر	گذاشــته	اســت.
وی	می	افزایــد:	بحــث	افزایــش	مصالــح	قطعــا	موضــوع	مزیــد	
ــای	 ــداث	بن ــرای	اح ــود	را	ب ــرات	خ ــت	و	تاثی ــت	اس ــر	عل ب

جدیــد	می	گــذارد.
رئیــس	ســازمان	نظــام	مهندســی	خراســان	رضــوی	تاکیــد	
ــق	 ــا	رون ــش	ب ــد	افزای ــر	رون ــد	اگ ــر	می	رس ــه	نظ ــد:	ب می	کن
ــرات	 ــده	تغیی ــد	در	آین ــرار	بگیرن ــم	ق ــار	ه ســاختمان	در	کن
جزئــی	در	قیمت	هــا	خواهیــم	داشــت	امــا	مادامــی	کــه	
وضعیــت	رکــود	بــه	همیــن	شــکل	باشــد	بــر	رونــد	ســاخت	

ــد	داشــت. ــی	خواه ــر	منف و	ســاز	تاثی
وی	ادامــه	می	دهــد:	امیدواریــم	بــازار	مســکن	رونــق	بگیــرد	و	
در	کنــار	رونــق	گرفتــن	قطعــا	افزایــش	اقــالم	و	مصالحــی	که	
ماننــد	آهــن	گــران	شــده	اســت	می	توانــد	در	افزایــش	قیمــت	

خــودش	را	لحــاظ	کنــد.

استاندارهای اجباری به خیلی از کاال نمی رسد
کامــران	در	خصــوص	کیفیــت	مصالح	ســاختمانی	در	ســاخت	

و	ســازها	و	نظــارت	ســازمان		نظــام	مهندســی	روی	ایــن	قضیه	
ــت	 ــه	از	طــرف	دول ــح	اســتاندارد	رســمی	ک ــد:	مصال می	گوی

ــتند. ــدودی	هس ــالم	مح ــود	،	اق اعالم	می	ش
وی	می	افزایــد:	در	یــک	ســاختمان	بیــش	از	۲۰۰	کاال	
اســتفاده	می	شــود	طبعــا	دامنــه	اســتانداردهای	اجبــاری	بــه	
خیلــی	از	آن	هــا	نرســیده	اســت،	مصالحــی	ماننــد	آهن،	شــن	
و	ماســه	تحــت	اســتاندارد	اجبــاری	اســت	و	ایــن	اســتاندارد	
بــه	وســیله	نظــارت	دســتگاه	های	نظــارت	کنتــرل	می	شــود.
ــان		 ــوی	بی ــان	رض ــی	خراس ــام	مهندس ــازمان	نظ ــس	س رئی
می	کنــد:	البتــه	آهــن	آالت	وارداتــی	دارای	مشــخصات	
خوبــی	نیســتند	و	بعــد	از	آزمایش	هــای	الزم	اجــازه	اســتفاده	

ــود. ــوالت	داده	ش ــن	محص از	ای
وی	ادامــه	می	دهــد:	اســتفاده	از	محصــوالت	نامرغــوب	
ســاختمانی	تبعــات	زیــادی	را	در	پــی	دارد	کــه	آتــش	
آتــش	 یــک	 در	 ســاختمان	ها	 بــرای	 نمــای	 گرفتــن	
ــتو	بعضــی	 ــه	اس ــن	قضی ــر	ای ــف	بیانگ ســوزی	بعضــا	خفی
مالــکان	صرفــه	اقتصــادی	را	بــر	کیفیــت	محصــول	ترجیــح	

. می	دهنــد
کامــران	بــا	اشــاره	بــه	ورود	محصــوالت	چینــی	بــی	کیفیــت	
تصریــح	می	کنــد:	عمــده	ایــن	واردات	بحــث	اقتصــادی	
ــود	 ــی	وج ــا	اختالف ــر	و	کارفرم ــدس	ناظ ــن	مهن ــت	و	بی اس
دارد	کــه	مهندســین	بــه	دنبــال	کیفیــت	ســاخت	هســتند	و	
ــد. ــرار	می	دهن ــر	ق ــادی	را	مدنظ ــه	اقتص ــان	صرف کارفرمای

بــاری کــه  از نخســتین  قــرن  ربــع 
مطالبــه شــاهرودی ها بــرای داشــتن 
ــه  ــل چرخ ــرای تکمی ــرک ب ــر گم دفت
شــد  مطــرح  اقتصــادی  توســعه 
می گــذرد و ایــن مطالبــه باالخــره بــا 

پیگیــری مســئوالن عملــی شــد.

ــر	در	 ــریه	کوی ــر	نش ــود«	تیت ــرک	دار	می	ش ــاهرود	گم »ش
ــت	 ــنا	اس ــاهرود	آش ــردم	ش ــرای	م ــیدی	ب ــه	۷۰	خورش ده
ــر	 ــار	گذشــت	ســال	ها	ب ــی	غب ــا	حت ــن	روزه ــه	ای ــری	ک تیت
ــری	 ــه	و	پیگی ــم	از	مطالب ــن	مه ــا	ای ــد	ت ــث	نش ــش	باع روی

ــل	 ــال	قب ــت	۲۶س ــود،	درس ــته	ش ــتان	کاس ــردم	شهرس م
زمانــی	کــه	نماینــده	پیشــین	شــاهرود	در	مجلــس	در	دیــدار	
ــل	 ــاز	مراح ــس	از	آغ ــادی	پ ــیون	اقتص ــئول	کمیس ــا	مس ب
ــرک	در	 ــور	گم ــتار	حض ــاهرود	خواس ــرودگاه	ش ــاخت	ف س
ایــن	شهرســتان	کــه	قطــب	کشــاورزی	اســت،	شــد.	حــدود	
ربــع	قــرن	مطالبــه	...	ربــع	قــرن	عمــر	مــردم	شــرق	اســتان	

ــمنان	... س
ــد	 ــال	بع ــار	۲۵س ــن	ب ــد«	ای ــاح	ش ــاهرود	افتت ــرک	ش »گم
ــه	 تیتــر	خبرگــزاری	مهــر	اســتان	ســمنان	...	آن	هــم	در	میان
ــرک	 ــان	گم ــس	آن	زم ــاد	و	رئی ــی	اقتص ــر	کنون ــفر	وزی س
صنعتگــران،	 دیریــن	 آرزوی	 ایــن	 بهــار۹۶	 در	 کشــور	
ــف	 ــر	و	صن ــا	قش ــا	و	ده	ه ــران،	تعاونی	ه ــاورزان،	تولیدگ کش

ــارج	از	 ــه	خ ــدات	ب ــروش	تولی ــان	از	راه	ف ــه	ارتزاقش ــر	ک دیگ
ــد	 ــد	هرچن ــرآورده	ش ــره	ب ــت	باالخ ــور	اس ــتان	و	کش اس
ــدازه	دفتــر	 ــدل	نشــد	و	تنهــا	در	ان ــه	اداره	ب ایــن	مجموعــه	ب
نمایندگــی	گمــرک	مانــد،	امــا	همیــن	هــم	در	شــرق	اســتان	
ــرد،	 ــج	می	ب ــتغال	رن ــروش	و	اش ــازار	ف ــه	ب ــه	از	دو	مقول ک

ــت. ــی	اس غنیمت

گمرک برای شاهرود غنیمت است
ــم	 ــدازه	مه ــن	ان ــا	ای ــاهرود	ت ــرای	ش ــرا	ب ــرک	چ ــا	گم ام
ــتاد	دانشــگاه	در	 ــد	از	رضــا	صالحــی	اس اســت؟	پاســخ	را	بای
ــه	 ــاهرود	ب ــت:	ش ــد	اس ــید،	وی	معتق ــاد	پرس ــته	اقتص رش
دلیــل	قرارگیــری	بــر	چهــارراه	شــمال	شــرق	دارای	اهمیــت	
بســزایی	اســت	از	ســوی	دیگــر	بخــش	اعظمــی	از	کشــاورزی	
ــود	 ــل	وج ــه	دلی ــرار	دارد	و	ب ــتان	ق ــن	شهرس ــتان	در	ای اس
ــن	 ــت	راه	آه ــال،	مرکزی ــرودگاه	فع ــد	ف زیرســاخت	هایی	مانن
شــمال	شــرق	کشــور	و	همچنیــن	داشــتن	نیروهای	مســتعد	
انســانی	به	واقــع	نیــاز	بــه	داشــتن	گمــرک	را	احســاس	

می	کنــد.
ایــن	مــدرس	دانشــگاه	می	گویــد:	امــروز	اقتصــاد	شــاهرود	بــا	
دو	عامــل	می	توانــد	متحــول	شــود	کــه	باگذشــت	قریــب	بــه	
ــان	 ــه	طــرز	شــگفت	انگیزی	همچن چهــار	دهــه	از	انقــالب،	ب
فقــر	آن	هــا	را	در	شــاهرود	می	بینیــم	نخســت	صنایــع	
ــل	 ــن	دو	عام ــه	ای ــرای	صــادرات	ک ــی	و	دوم	گمــرک	ب تبدیل
می	تواننــد	حلقــه	مفقــوده	رفــع	مشــکالتی	از	قبیــل	اشــتغال	

و	مهاجــرت	در	شــرق	اســتان	ســمنان	باشــند.
وی	می	افزایــد:	محصــوالت	کشــاورزی	شــاهرود	کــه	در	
ــعه	 ــه	توس ــک	ب ــرای	کم ــتند	دو	راه	ب ــروف	هس ــور	مع کش
ــا	حضــور	 ــد	نخســت	اینکــه	ب اقتصــادی	مــردم	منطقــه	دارن
ــی	 ــرز	هوای ــق	م ــتان	و	تحق ــن	شهرس ــرک	در	ای ــر	گم دفت
به	ســرعت	صادرشــده	تــا	بتوانیــم	از	تــازه	خــوری	ایــن	
ــو،	 ــد	زردآل ــردرختی	هایی	مانن ــاً	س ــه	عمدت ــوالت	ک محص
ــه	 ــد	ب ــا	بای ــم	و	ی ــور،	ســیب	و	...	هســتند،	اســتفاده	کنی انگ
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ــه	 ــم	ک ــته	بندی	بروی ــرآوری	و	بس ــای	ف ــمت	کارخانه	ه س
ــوه	خشــک	را	باقیمــت	تمام	شــده	 ــوان	می ــال	می	ت ــرای	مث ب
ــن	 ــه	ای ــا	فروخــت	ک ــه	دنی ــر	موجــود	ب ــی	۱۰	براب ــت	ال هف
ــده	 ــکوت	مان ــاهرود	مس ــی	در	ش ــرز	عجیب ــه	ط ــل	ب دو	عام
ــر	 ــن	ام ــرای	تحقــق	ای و	مــن	معتقــد	هســتم	اراده	ای	هــم	ب
ــه	 ــه	مقول ــت	در	س ــن	وضعی ــت	از	ای ــا	راه	برون	رف نیســت	ام
بیشــتر	خالصــه	نمی	شــود	حــال	کــه	اســتقرار	گمــرک	و	مرز	
هوایــی	تــا	حــدودی	مطــرح	اســت،	بایــد	نخســت	دولــت	بــه	
ــت	شــود	و	ســوم	 ــر	باشــد،	دوم	بخــش	خصوصــی	حمای فک

ــد. ــدا	کنن ــوع	ورود	پی ــن	موض ــه	ای ــا	ب تعاونی	ه
	

ــاهرود را  ــوالت ش ــادرات محص ــور ص ــرک ام گم
می کنــد تســهیل 

امــا	دراین	بیــن	مدیــرکل	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	
ــه	ایــن	پرســش	کــه	ایجــاد	گمــرک	در	 ســمنان	در	پاســخ	ب
شــاهرود	می	توانــد	چــه	مزیت	هــای	اقتصــادی	داشــته	
ــی	 ــردد	شــرکت	های	صادرات ــراز	داشــت:	کاهــش	ت باشــد،	اب
ــل	 ــه	حداق ــه	ب ــتان	ک ــز	اس ــه	مرک ــاهرود	ب ــتقر	در	ش مس
رســیدن	هزینه	هــای	ســربار	صــادرات	را	در	پــی	دارد	و	از	
ــان	 ــت	زم ــه	باگذش ــدور	کاال	ک ــریع	در	ص ــر	تس ــوی	دیگ س
منجــر	بــه	روان	ســازی	تجــارت	بین	الملــل	و	به	تبــع	آن	

ــد. ــد	ش ــادرات	خواه ــش	ص افزای
ــواد	 ــگام	م ــه	هن ــص	ب ــه	ترخی ــان	اینک ــودی	بابی ــروز	اس به
اولیــه	کارخانه	هــا	و	تزریــق	به	موقــع	آن	هــا	در	فراینــد	تولیــد	
ــد،	 ــی	چرخــه	تولیــد	و	صــادرات	می	افزای ــر	کارای محصــول	ب
تصریــح	کــرد:	کوتــاه	شــدن	مســیر	حمــل	برخــی	از	کاالهــا		
ــر	 ــه	باالت ــه	دنبــال	آن	کاهــش	هزینه	هــای	حمــل	و	صرف و	ب
ــر	 ــای	وجــود	دفت ــه	مزای ــد	و	صــادرات	محصــول	ازجمل تولی

ــود. ــوب	می	ش ــاهرود	محس ــی	ش گمرک
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	پرســش	کــه		ســاالنه	چقــدر	صنایــع	
ــادرات	 ــار	ص ــزود:	آم ــد،	اف ــادرات	دارن ــاهرود	ص ــادن	ش و	مع
اســتان	منتشــره	توســط	گمــرک	اســتان،	بــه	تفکیــک	
ــی	 ــه	بررس ــه	ب ــا	توج ــذا	ب ــود	ل ــالم	نمی	ش ــتان	ها	اع شهرس
تبعــات	ایجــاد	دفتــر	گمرکــی	در	شهرســتان	شــاهرود،	آمــار	
صــادرات	و	واردات	ترخیصــی	در	اســتان	مدنظــر	بــوده	و	
آمــار	در	دســت	ایــن	ســازمان	کــه	بــدون	توجــه	بــه	مبــادی	
ــک	 ــو	بان ــده	عض ــت	صادرکنن ــاس	عضوی ــر	اس ــی	و	ب گمرک
اطالعــات	صادرکننــدگان	اســتان،	تهیــه	می	شــود،	بــه	نظــر	

کاربــردی	نمی	آیــد.
ــمنان	در	 ــتان	س ــارت	اس ــدن	و	تج ــت،	مع ــرکل	صنع مدی
پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	بــا	ایجــاد	گمــرک	در	شهرســتان	
ــزود،	 ــادرات	اف ــن	ص ــه	ای ــزان	ب ــه	می ــوان	چ ــاهرود	می	ت ش
ابــراز	داشــت:	بــا	توجــه	بــه	امــکان	صــدور	کاالهــای	صادراتی	
ــن	 ــاری	در	بی ــور	و	روال	ج ــطح	کش ــی	س ــادی	گمرک از	مب

صادرکننــدگان	در	انتخــاب	گمــرک	بــر	اســاس	کشــور	هدف	
ــر	نیســت. ــن	بخــش	امکان	پذی ــی	در	ای ــی،	پیش	بین صادرات

کشاورزی هدف نخست گمرک شاهرود
مدیــر	جهــاد	کشــاورزی	شــاهرود	ضمــن	بیــان	اینکــه	
ــه	توســعه	و	 ــد	ب ــر	گمــرک	شهرســتان	می	توان ــت	دفت فعالی
ــراز	داشــت:	بخــش	بســیاری	 رونــق	اقتصــاد	کمــک	کنــد،	اب
ــته	در	 ــنوات	گذش ــاورزی	در	س ــوالت	کش ــادرات	محص از	ص
اطالعــات	گمــرک	اســتان	ســمنان	قــرار	نمی	گرفــت	چراکــه	
تجــار	محصــوالت	را	از	واســطه	ها	یــا	باغــداران	خریــد	کــرده	
و	در	مکان	هــای	مدنظــر	خودشــان	بســته	بندی	و	صــادر	
ــاهرود	 ــی	ش ــدأ	صادرات ــه	مب ــت	آنک ــه	عل ــذا	ب ــد	ل می	کنن
نیســت	برنــد	ســازی	نیــز	بانــام	شــاهرود	صــورت	نمی	گیــرد.
ــته	 ــال	گذش ــی	س ــه	ط ــان	اینک ــا	بی ــه	ب ــمی	در	ادام قاس
ــدأ	گمــرک	 صــادرات	محصــوالت	کشــاورزی	شــاهرود	از	مب
اســتان	ســمنان		بیــش	از	پنــج	میلیــون	دالر	شــامل	۹هــزار	
تــن	انگــور،	۲۰۰تــن	کنســتانتره	آبمیــوه	و	۳۰تــن	پنیــر	بود،	
ــن	 ــر	از	ای ــد	رقمــی	باالت ــزان	صــادرات	بای ــرد:	می ــح	ک تصری
آمــار	باشــد،	امــا	چــون	از	مبــادی	صادراتــی	اســتان	صــورت	
نگرفــت	از	آمــار	و	اطالعــات	آن	نیــز	اطالعاتــی	در	دســترس	

نیســت.
ــاهرود	 ــی	در	ش ــر	گمرک ــته	دفت ــال	گذش ــا	س ــزود:	ت وی	اف
نبــود	لــذا	بایــد	آمــار	و	اطالعــات	در	گمــرک	اســتان	ســمنان	
ــا	توجــه	 ــی	ب ــای	اقتصــاد	مقاومت ــت	می	شــد،	در	برنامه	ه ثب
ــش	از	 ــذاری	بی ــته	هدف	گ ــال	گذش ــم	س ــداد	و	رق ــه	اع ب
۱۰میلیــون	دالر	اســت	کــه	به	رغــم	ســرمازدگی	محصــوالت	
باغــی	و	حــوادث	قهــری	کــه	در	محصوالت	کشــاورزی	شــاهد	

ــدات	قابل	توجــه	اســت. ــزان	تولی ــم	می ــم	بازه بودی
	

صادرات زردآلو توجیه اقتصادی دارد
ــان	اینکــه	در	همیــن	 ــر	جهــاد	کشــاورزی	شــاهرود	بابی مدی
مقطــع	فعلــی	در	محصوالتــی	ماننــد	زردآلــو	تولیــد	
ــرای	صــادرات	بایــد	تجــار	همراهــی	 قابل	توجهــی	داریــم	و	ب
بیشــتری	داشــته	باشــند،	ابــراز	داشــت:	تاکنــون	بــا	برگــزاری	
ــه	 ــوت	ب ــز	دع ــوزه	صــادرات	نی ــاالن	ح ــد	نشســت	از	فع چن
عمــل	آمــد	تــا	بــا	باغــداران	و	بهره	بــرداران	وارد	مذاکــره	شــده	
ــار	و	بازخــورد	 ــوز	آم ــی	هن ــاده	شــوند	ول ــرای	صــادرات	آم ب
ــاورزی	در	 ــوالت	کش ــادرات	محص ــت	ص مشــخصی	از	وضعی

ــم. ــاری	نداری ــال	ج س
ــه	 قاســمی	بابیــان	اینکــه	محصــوالت	کشــاورزی	شــاهرود	ب
ــیه	 ــورهای	حاش ــیه،	کش ــه،	روس ــیای	میان ــورهای	آس کش
می	شــود،	 صــادر	 افغانســتان	 عــراق،	 و	 خلیج	فــارس	
ــاهرود	 ــرک	ش ــی	گم ــی	صادرات ــر	ارزیاب ــرد:	دفت ــح	ک تصری
تســهیل	کننده	رونــد	کار	صــادرات	محصــوالت	کشــاورزی	در	

شهرســتان	اســت	کــه	صادرکننــدگان	می	تواننــد	محصــول	را	
از	واســطه	یــا	تولیدکننــده	تحویــل	گرفتــه	و	امــور	گمرکــی	را	

ــد. انجــام	دهن
وی	بابیــان	اینکــه	بخشــی	از	رونــد	ثبــت	اطالعــات	در	منطقه	
رخ	نمی	دهــد	چراکــه	تاجــران	غیربومــی	محصــول	را	خریــده	
و	در	خــارج	از	اســتان	کار	صــادرات	را	تکمیــل	می	کننــد،	
افــزود:	این	کــه	تــا	چــه	حــد	دفتــر	گمــرک	بتوانــد	در	رونــق	
صــادرات	کمــک	کنــد	نیازمنــد	بــه	گــذر	زمــان	و	دوره	اســت	
ــته	 ــر	را	داش ــن	دفت ــخصی	را	از	ای ــی	مش ــم	ارزیاب ــا	بتوانی ت
ــد	از	 ــی	بای ــود	شــرایط	اطالعــات	صادرات ــا	بهب ــذا	ت باشــیم	ل

طریــق	دفتــر	شــاهرود	ثبــت	شــود.
مدیــر	جهــاد	کشــاورزی	شــاهرود	ابــراز	داشــت:	قطعــاً	
ــه	 ــه	اینک ــا	توجــه	ب ــد	ب ــدا	کن ــق	پی ــی	تحق ــرز	هوای ــر	م اگ
را	تســهیل	می	کنــد	در	حمل	ونقــل	هوایــی	 صــادرات	
ــرای	 ــد	ب ــه	می	توان ــد	ک ــد	ش ــر	خواه ــادرات	کم	هزینه	ت ص
ــا	 فعــاالن	حــوزه	صــادرات	ایــن	جاذبــه	را	ایجــاد	کنــد	کــه	ب
ــه	 ــن	و	ســریع	ترین	زمــان	محصــوالت	تولیــدی	را	ب کوتاه	تری

ــانند. ــدف	برس ــای	ه بازاره

صادرات نیاز به آموزش دارد
ــادرات	 ــه	ص ــان	اینک ــران	بابی ــرک	ای ــمی	گم ــزار	رس کارگ
ــرداران	 ــه	بهره	ب ــوزش	ب ــه	آم ــاز	ب ــاورزی	نی ــوالت	کش محص
دارد،	ابــراز	داشــت:	بــا	توجــه	بــه	آغــاز	بــه	کار	دفتــر	گمــرک	
شــاهرود	در	راســتای	تســهیل	دررونــد	انجــام	امــور	گمرکــی	
ــان	 ــی	مراجع ــهرک	صنعت ــرک	در	ش ــزار	گم ــر	کارگ در	دفت
مــی	تواننــد	به	صــورت	حضــوری	رونــد	کار	را	آمــوزش	

ــد. ببینن
ــهیل	و	 ــزار	تس ــه	کار	کارگ ــان	اینک ــعدالدین	بابی ــالد	س می
ــح	کــرد:	 واســطه	بیــن	صاحــب	کاال	و	گمــرک	اســت،	تصری
بســیاری	از	تولیدکننــدگان	در	اســتان	ســمنان	بــدون	کارت	
ــذا	 ــد	ل ــام	می	دهن ــی	کار	صــادرات	را	باواســطه	ها	انج بازرگان
ــم	در	 ــتا	می	توانی ــن	راس ــن	در	ای ــات	بنیادی ــام	اقدام ــا	انج ب

ــر	باشــیم. پیشــبرد	اهــداف	گمــرک	مؤث
ــات	 ــی	جلس ــه	ط ــان	اینک ــاهرود	بابی ــرک	ش ــزار	گم کارگ
متعــدد	بــا	تولیدکننــدگان	و	کارخانه	هــا	و	واحدهــای	
کشــاورزی	و	تعاونی	هــا	در	ســطح	شهرســتان	مشــکالت	
بخــش	صادراتــی	منطقــه	شناسایی	شــده	اســت،	ابــراز	
داشــت:	بزرگ	تریــن	معضــل	در	بحــث	صــادرات	محصــوالت	
کشــاورزی	بــا	آن	مواجــه	هســتیم	نبــود	زیرســاخت	های	الزم	

ــت. ــه	اس ــن	مجموع ــرای	ای ب
	

نظام های صنفی به صادرات ورود پیدا کنند
ــی	 ــع	طبیع ــاورزی	و	مناب ــی	کش ــام	صنف ــی	نظ ــر	اجرای دبی
ــدار	 ــرای	تکمیــل	حلقه	هــای	مزیت ــان	اینکــه	ب شــاهرود	بابی
ــد،	 ــرار	گیرن ــم	ق ــار	ه ــا	در	کن ــه	بخش	ه ــد	هم ــد	بای تولی
ابــراز	داشــت:		نیــاز	بــه	خدمــات	دیگــر	ازجملــه	تشــکل	اتــاق	
بازرگانــی	می	توانــد	در	امــر	صــادرات	محصــوالت	کشــاورزی	
اثرگــذار	باشــد	بــا	احــداث	اتــاق	بازرگانــی	محصــوالت	
ــگاه	 ــد	ن ــازرگان	می	توان ــک	ب کشــاورزی	در	شــرق	اســتان،	ی
ــالم	 ــادرات	و	اق ــرای	ص ــاهرود	ب ــه	ش ــده	را	ب ــک	صادرکنن ی

ــد. ــوف	کن ــاورزی	معط کش
ــمنان	 ــهر	س ــرد:	در	ش ــح	ک ــه	تصری ــری	در	ادام ــم	باق ابراهی
ــی	 ــاق	بازرگان ــذا	حضــور	ات ــر	اســت	ل بخــش	صنعــت	فعال	ت
ــن	مهــم	 ــا	ای ــک	ضــرورت	محســوب	می	شــود	ام در	آنجــا	ی
ــاق	 ــاد	ات ــه	ایج ــبت	ب ــز	نس ــاهرود	نی ــا	در	ش ــد	ت می	طلب
بازرگانــی	اقدامــی	صــورت	گیــرد	و	یــا	مســئوالن	ایــن	اتــاق	
ــاهرود	 ــاورزی	در	ش ــوزه	کش ــات	ح ــد	جلس ــتان	بای در	اس
ــی	بخــش	 ــاق	بازرگان ــی	ات ــر	چــه	نمایندگ ــد	ه ــزار	کنن برگ
کشــاورزی	در	شــاهرود	فعــال	شــود،	مشــکالت	ایــن	حــوزه	

ــد	شــد. ــر	خواه کمت
وی	افــزود:	افــراد	فعــال	بســیاری	در	حــوزه	صادراتــی	وجــود	
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ــران اقتصاد ایـ

دارنــد	امــا	مشــکالت	متعــدد	ازجملــه	نبــود	آمــوزش،	
دامن	گیــر	بخــش	صــادرات	محصــوالت	کشــاورزی	شــاهرود	
اســت	لــذا	آموزش	هــای	الزم	دربــاره	ســرتینگ	و	بســته	بندی	
محصــوالت	می	توانــد	مؤثــر	باشــد	و	متأســفانه	در	ایــن	برهــه	
زمانــی	تنهــا	شــرکت	کنســتانتره	ایــن	کار	را	انجــام	می	دهــد	
کــه	می	توانیــم	بــا	فــراوری	محصــوالت	دیگــر	نظیــر	زردآلــو	

ایــن	بخــش	را	گســترش	دهیــم.

حمل ونقل در برخی موارد نامناسب است
ــی	 ــع	طبیع ــاورزی	و	مناب ــی	کش ــام	صنف ــی	نظ ــر	اجرای دبی
شــاهرود	بابیــان	اینکــه	مشــکالتی	ماننــد	نبــود	حمل	ونقــل	
مناســب	و	اســتفاده	از	ظرفیــت	اســتان	های	دیگــر	کار	
ــده	 ــت:	صادرکنن ــراز	داش ــد،	اب ــر	می	کن ــادرات	را	هزینه	ب ص
ــا	رســیدن	محصــول	 همــه	ایــن	مســائل	را	از	قیمــت	پایــه	ت
بــه	دســت	مشــتریان	مدنظــر	قــرار	می	دهــد	امــا	دراین	بیــن	
ــرای	 ــه	ب ــت	ک ــاال	اس ــدر	ب ــی	آن	ق ــوارض	صادرات ــث	ع بح
بخــش	 در	 کــه	 نیســت	 مقرون	به	صرفــه	 صادرکننــده	
صــادرات	محصــوالت	کشــاورزی	هزینــه	کنــد	درحالی	کــه	در	
کشــورهای	همســایه	ایــن	مشــکالت	وجــود	نــدارد	و	دولــت	
ــورهای	 ــا	کش ــوص	ب ــن	خص ــه	را	در	ای ــک	تفاهم	نام ــد	ی بای

ــد ــد	کن همســایه	منعق
ــا	 ــرداد	ت ــته	بندی	از	۳۰م ــگاه	بس ــه	داد:	نمایش ــری	ادام باق
ــن	 ــاالن	ای ــه	فع ــد	ک ــزار	ش ــران	برگ ــهریور	در	ته ــوم	ش س
ــن	 ــته	بندی	از	ای ــع	بس ــد	در	بحــث	صنای ــر	بتوانن بخــش	اگ
نمایشــگاه	ایــده	گرفتــه	و	آن	را	در	شهرســتان	اجرایــی	کننــد	
کمــک	بزرگــی	بــه	ســرترینگ	محصــوالت	کشــاورزی	شــد.
ــر	توســعه	 ــان	گی ــزود:	یکــی	دیگــر	از	مشــکالت	گریب وی	اف
صــادرات	محصــوالت	کشــاورزی	شــاهرود	آگاه	نبــودن	مــردم	
و	بهره	بــرداران	بــا	بازارهــای	هــدف		و	نــوع	بســته	بندی	اســت	
لــذا	ایــن	مهــم	می	طلبــد	تــا	کارشناســان	زبــده	اقتصــادی	در	
ایــن	بخــش	مطالعــات	بیشــتری	انجــام	داده	و	در	ایــن	مقولــه	

کارهــای	بیشــتری	صــورت	گیــرد.
	

تولیدکنندگان کارت بازرگانی دریافت کنند
ــان	 ــز	بابی ــاهرود	نی ــارت	ش ــدن	و	تج ــت	و	مع ــس	صنع رئی
اینکــه	بــرای	تشــکیل	اتــاق	بازرگانــی	بایــد	تولیدکننــدگان	از	
کارت	بازرگانــی	برخــوردار	باشــند،	ابــراز	داشــت:	حدود	شــش	
ســال	در	حــال	پیگیــری	تشــکیل	اتــاق	بازرگانــی	هســتیم	لذا	
شــرایطی	کــه	اتــاق	بازرگانــی	ایــران	بــرای	ایــن	بحــث	پیــش	
رو	نهــاده	بــه	ازای	هــر	۲۵۰کارت	نمایندگــی،	اتــاق	بازرگانــی	

ــه	شهرســتان	متقاضــی	اعطــا	می	شــود. ب
ــاهرود	۴۹	کارت	 ــفانه	در	ش ــه	داد:	متأس ــی	ادام ــواد	توالی ج
ــی	 ــت	ول ــال	اس ــف	آن	غیرفع ــدود	نص ــه	ح ــود	دارد	ک وج
علیرغــم	ایــن	مشــکالت	نماینــده	مــردم	شــاهرود	و	میامــی	
در	مجلــس	پیگیــر	هســتند	کــه	ایــن	کار	حتمــاً	انجــام	شــود.
ــش	 ــد	در	بخ ــر	می	خواهن ــان	اگ ــار	و	بازرگان ــزود:	تج وی	اف
صــادرات	کمکــی	انجــام	دهنــد	بایــد	بــه	ســمت	اخــذ	کارت	
بازرگانــی	حرکــت	کننــد	و	بایــد	کشــاورزان	و	بهره	بــرداران	را	

تشــویق	کــرد	تــا	نــگاه	آن	هــا	صــادرات	محــور	شــود.

کشاورزی دغدغه مردم شاهرود است
ــو	 ــن	گفتگ ــز	در	ای ــمنان	نی ــتان	س ــاورز	اس ــه	کش دبیرخان
بابیــان	اینکــه	گمــرک	شــاهرود	بخــش	عمــده	ای	از	دغدغــه	
مــردم	را	برطــرف	کــرد،	ابــراز	داشــت:	راه	انــدازی	دفتــر	
ــرداران	 ــی	نیســت	و	متأســفانه	بهره	ب ــی	کاف گمــرک	به	تنهای
شــاهرود	بــه	فلــه	فروشــی	محصــوالت	عــادت	کردنــد	
ــن	و	 ــه	کمتری ــد	و	ب ــل	کنن ــازار	حم ــه	ب ــول	را	ب ــه	محص ک
ــه	 ــویی	هم ــد	و	از	س ــروش	برس ــه	ف ــت	ب ــن	قیم نازل	تری
کشــاورزان	معتــرض	هســتند	کــه	چــرا	محصــوالت	بــه	ایــن	

ــد. ــروش	برس ــه	ف ــد	ب ــو	بای نح
ــرکت	در	 ــداث	ش ــه	اح ــان	آنک ــکال	بابی ــین	خن محمدحس

حــوزه	بســته	بندی	صــادرات	محصــول	کشــاورزی	یــک	
ضــرورت	اســت،	تصریــح	کــرد:	کشــاورزان	درزمینه	صــادرات	
محصــوالت	کشــاورزی	کاری	انجــام	نــداده	و	بــا	فــن	آن	آشــنا	
ــرترینگ	 ــش	س ــه	بخ ــرمایه	گذاران	ب ــد	س ــذا	بای ــتند	ل نیس
ــد	از	 ــند	و	بای ــته	باش ــری	را	داش ــته	بندی	ورود	جدی	ت و	بس
ایــن	فرهنــگ	فلــه	فروشــی	تغییــر	و	بــه	ســمت	برنــد	ســازی	

ــم. ــت	کنی ــاهرود	حرک ــام	ش محصــوالت	بان
وی	بابیــان	اینکــه	اگــر	خواهــان	صــادرات	محصــوالت	
ــرمایه	گذاری	 ــوزه	س ــن	ح ــد	در	ای ــتیم	بای ــاورزی	هس کش
کنیــم،	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	خســارات	در	باغــات	انگــور	ایــن	
ــر	 ــالم	نظی ــایر	اق ــه	در	س ــود	دارد	ک ــت	وج ــت	و	ظرفی قابلی
زردآلــو	ســرمایه	گذاری	صــورت	گیــرد	تــا	بتوانیم	محصــول	را	
بــا	افزایــش	قیمــت	بهتــری	بــه	فــروش	رســاند	لــذا	ایــن	مهم	
می	طلبــد	کــه	بــا	رایزنــی	افــرادی	در	خــارج	از	اســتان	کــه	در	
ــد	در	 ــارت	بیشــتری	رادارن ــی	مه حــوزه	بســته	بندی	صادرات

ــد. ــدا	کنن ــن	بخــش	ورود	پی ای
ــه	 ــان	اینکــه	ازجمل ــه	کشــاورز	اســتان	ســمنان	بابی دبیرخان
ــر	 ــه	اگ ــت	ک ــی	اس ــرز	هوای ــی	م ــاخت	های	صادرات زیرس
ــد،	 ــک	کن ــهر	کم ــاد	ش ــه	اقتص ــد	ب ــود	می	توان ــت	ش تقوی
ــی	 ــرز	هوای ــرودگاه	و	م ــم	ف ــر	می	خواهی ــت:	اگ ــراز	داش اب

تحقــق	پیــدا	کنــد	در	ابتــدای	امــر	بایــد	صــادرات	محصوالت	
ــا	را	 ــاط	دنی ــی	نق ــه	اقص ــاهرود	ب ــرودگاه	ش ــاورزی	از	ف کش
مدنظــر	قــرار	دهیــم	و	ایــن	مهــم	می	طلبــد	تــا	بعــد	از	مهیــا	

ــوند. ــه	ش ــان	وارد	عرص ــاخت	ها	بازرگان ــدن	زیرس ش
	

گمرک به توسعه شاهرود کمک می کند
یــک	کارشــناس	اقتصــاد	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	آیــا	
گمــرک	مشــکالت	اقتصــادی	شــاهرود	را	می	توانــد	تــا	حــدی	
برطــرف	کنــد،	گفــت:	گمــرک	بــدون	تولیــد	معنایــی	نــدارد	
امــروز	یکــی	از	مشــکالت	شــرق	اســتان	ســمنان	تولید	اســت	
ــود	 ــازار	ب ــه	فکــر	معضــل	دیگــر	یعنــی	ب ــد	ب و	پــس	ازآن	بای
ــکل	 ــن	مش ــع	ای ــال	رف ــه	دنب ــت	ب ــئوالن	می	بایس ــه	مس ک
ــع	 ــع	موان ــرای	رف ــی	ب ــدات	دولت ــی	از	تمهی ــند	یک ــز	باش نی
تولیــد،	مقولــه	بهیــن	یــاب	بــود	کــه	قطعــاً	توانســت	کمــک	
ــد	 ــی	کن ــی	خدمات ــدی	و	حت ــای	تولی ــه	واحده ــایانی	ب ش
امــا	ایــن	طــرح	در	شــاهرود	چنــدان	موفــق	نبــود	تــا	جایــی	
کــه	در	ســال	گذشــته	فقط۷۴میلیــارد	تومــان	تســهیالت	بــه	
واحدهــای	تولیــدی	ایــن	شهرســتان	پرداخــت	شــد	و	ایــن	در	
حالــی	اســت	کــه	یکــی	از	شهرســتان	های	غربــی	اســتان	کــه	
ــاهرود	 ــم	ش ــک	هجده ــی	ی ــم	و	جمعیت ــاحتی	یک	ده مس

دارد	بیشــتر	از	ایــن	شهرســتان	از	بهیــن	یــاب	بهــره	بــرد.
مصطفــی	علــی	زمانــی	تأکیــد	داشــت:	علــت	ایــن	امــر	امــا	
دولــت	نیســت	و	علــت	ایــن	اســت	کــه	یکــی	از	شــروط	تعلق	
ــد	در	 ــه	تولی ــت	ب ــد،	بازگش ــق	تولی ــهیالت	رون ــن	تس گرفت

یــک	بــازه	زمانــی	کوتــاه	اســت	...	ایــن	معضــل	باعــث	شــده	
ــش	 ــاب	کاه ــن	ی ــرای	بهی ــا	ب ــداد	تقاض ــاهرود	تع ــا	در	ش ت
داشــته	باشــد	چراکــه	بســیاری	واحدهــای	ایــن	شهرســتان	
بــه	علــت	عــدم	توجــه	مســئوالن	اســتانی،	بــه	ویرانــه	ای	بدل	
شــده	اند	کــه	باوجــود	تســهیالت	نــه	در	شــش	مــاه	بلکــه	در	
شــش	ســال	هــم	نمی	تواننــد	بــه	تولیــد	برســند	لــذا	در	کنــار	
گمــرک	بایــد	مشــکل	تولیــد	را	نیــز	در	شــاهرود	حــل	کــرد	
ــوان	تولیــدات	 چراکــه	ایــن	روزهــا	خشک	ســالی	هــم	تاب	وت

ــدارد. کشــاورزی	را	ن
ــاورزی	 ــه	کش ــه	بهان ــال	ب ــالیان	س ــاهرود	س ــزود:	ش وی	اف
بــودن	از	بســیاری	امتیــازات	ســرمایه	گذاری	و	بخــش	
ــای	 ــا	کارخانه	ه ــد،	از	خودروســازی	ت خصوصــی	محــروم	مان
ــأ	 ــدون	منش ــی	ب ــک	خط	کش ــا	ی ــه	ب ــه	و	هم ــدی	هم تولی
ــرب	 ــکل	غ ــه	ش ــرب	)ب ــرق	و	غ ــن	ش ــته	بی ــه	از	گذش ک
ــرق	 ــا	ش ــت	ت ــرب	رف ــه	غ ــاورزی(	ب ــرق	کش ــی	و	ش صنعت
ــن	 ــا	ای ــد	ت ــاورزی	بمان ــه	کش ــوت	گون ــالی	بره در	خشک	س
مشــکالت	برطــرف	نشــوند	شــاید	گمــرک	هــم	نتوانــد	کاری	
بــرای	ایــن	شهرســتان	کنــد،	لــذا	بایــد	ابتــدا	ایــن	تبعیض	هــا	
ــای	آن	 ــرک	و	کارکرده ــه	گم ــه	مقول ــد	ب ــا	بع ــود	ت ــع	ش رف

ــم. بپردازی

روزی روزگاری ... گمرک
دفتــر	نمایندگــی،	کارگــزاری،	شــعبه	یــا	هرچــه	نامــش	را	
ــعه	 ــه	توس ــا	ب ــده	اســت	ت ــاهرود	آم ــرک	ش ــم،	گم بگذاری
اقتصــادی	شــرق	اســتان	ســمنان	کمــک	کنــد،	شــرقی	کــه	
ــه	از	 ــه	را	گرفت ــان	هم ــروز	گریب ــده	آن	ام ــکالت	عدی مش
بیــکاری	و	مهاجــرت	و	درنتیجــه	آن	خالــی	شــدن	روســتاها	
از	ســکنه	تــا	خشک	ســالی	و	مشــکالت	اقتصــادی	بــه	
دنبــال	آن،	امــا	بارقــه	امیــد	ایــن	بــار	در	شــهرک	صنعتــی	
شــاهرود	و	دفتــر	گمــرک	ایــن	شهرســتان	جرقــه	زد،	
ــدل	 ــزرگ	ب ــی	ب ــه	آتش ــد	دارد	روزی	ب ــه	امی ــه	ای	ک جرق
ــور	اقتصــاد	بحــران	زده	شــرق	اســتان	 ــد	تن ــا	بتوان شــود	ت

ــد. ــرم	کن ــمنان	را	گ س
ــار	 ــاهرود	در	کن ــی	ش ــاورزی	و	معدن ــدات	کش ــروز	تولی ام
ــل	 ــاهرود	را	کام ــاد	ش ــه	اقتص ــت،	چرخ ــدک	صنع ــهم	ان س
ــاز	و	 ــن	آغ ــد	در	زمی ــف	تولی ــه	از	ک ــره	ای	ک ــد	زنجی می	کن
ــارس	و	 ــی،	خلیج	ف ــه	ســقف	صــادرات	در	کشــورهای	اروپای ب
ــا	گمــرک	 ــی	اســتان	های	هم	جــوار	منتهــی	می	شــود	ام حت
بــدون	اهتمــام	مســئوالن،	عــزم	مــردم،	بخــش	خصوصــی	و	
همچنیــن	پیگیــری	سیاســت	های	اقتصــادی	مقاومتــی	قطعاً	

موفــق	نخواهــد	شــد.
امــروز	بایــد	چشــم	انتظار	بــود	تــا	عملکــرد	گمــرک	شــاهرود	
ــرد	 ــرار	گی در	شــش	ماهه	نخســت	فعالیتــش	موردبررســی	ق
تــا	آن	زمــان	دربــاره	کارکــرد	گمــرک	می	تــوان	نظــر	داد	امــا	

دربــاره	عملکــرد	آن	خیــر...
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حالــی  در  کــرج  شــمالی  بزرگــراه 
بــرای رفــع مشــکل ترافیــک کلنــگ 
زنــی شــده کــه بــا نگرانی هایــی در 
زمینــه تغییــر کاربــری اراضــی، احتمــال 
ــوز  ــذ مج ــت ها و اخ ــک دانه درش ترافی

زیســت محیطــی همــراه اســت.

ــد	ده	 ــک	چن ــدن	شــهروندان	در	ترافی ســاعت	ها	معطــل	مان
ــگام	 ــهر	هن ــای	ش ــل	شــدن	ورودی	ه ــرج،	قف ــری	ک کیلومت
غــروب،	تبدیل	شــدن	پــل	فردیــس	بــه	پارکینــگ	طبقاتــی	و	
دیــدن	واکنش	هــای	عصبــی	مــردم	گرفتــار،	حکایــت	امــروز	
ــار	 ــت،	انتظ ــار	اس ــال	ها	انتظ ــت	س ــت،	حکای ــروز	نیس و	دی
ــا	آزاد	 ــره	خودروه ــهر	از	محاص ــه	ش ــی	ک ــه	راه	حل ــرای	ارائ ب

شــود.		
ترافیــک	کــرج	در	ایــن	ســال	ها	به	قــدری	مشــکل	آفرین	
ــردان	را	 ــرمندگی	بســیاری	از	دولتم ــات	ش ــه	موجب ــده	ک ش
ــر	نوبخــت	 ــه	محمدباق ــرده	اســت،	به	طوری	ک هــم	فراهــم	ک
معــاون	رئیس	جمهــور	و	رئیــس	ســازمان	برنامه	وبودجــه	
کشــور	نوزدهــم	شــهریورماه	ســال	۹۴،	پــس	از	بازدیــد	
ــوب	و	 ــردم	خ ــه	م ــود؛	»از	اینک ــه	ب ــت،	گفت ــروژه	هم از	پ
شــریفمان	بــرای	رســیدن	بــه	کــرج	و	یــا	عبــور	از	ایــن	شــهر	
ــتیم	 ــرمنده	هس ــوند	ش ــل	می	ش ــان	معط ــاعت	ها	در	اتوب س
بــه	همیــن	منظــور	دولــت	همــت	خــود	را	مصــروف	داشــته	
ــه	 ــری	را	ب ــراه	دیگ ــان،	بزرگ ــن	اتوب ــار	ای ــا	در	کن ــت	ت اس

بهره	بــرداری	برســاند».
ــد	 ــاری	و	در	بازدی ــاه	ج ــم	مهرم ــنبه	پانزده ــت	ش ــا	نوبخ ام
مجــدد	از	پــروژه	همــت	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	پایــان	عملیــات	
ــه	طــول	 ــرداری	ایــن	پــروژه	از	منظــر	مــردم	ب و	زمــان	بهره	ب
انجامیــده	اســت،	پــرده	از	مشــکالتی	برداشــت	کــه	باگذشــت	
ــه	گفتــه	معــاون	رئیس	جمهــور	 ســال	ها	هنــوز	حل	نشــده،	ب
»عــدم	نقدینگــی،	تملــک	اراضــی	و	معارضیــن	مانــع	از	
بهره	بــرداری	ایــن	پــروژه	مهــم	و	ملــی	شــده	اســت«،	
ــروژه	 ــرداری	پ ــدم	بهره	ب ــرای	ع ــت	ب ــه	نوبخ ــکالتی	ک مش
ــدی	 ــوان	کــرده	مشــکالت	جدی ــا	کــرج	عن ــان	همــت	ت اتوب

ــت. نیس
ــرز	 ــه	الب ــود	ب ــک	روزه	خ ــفر	ی ــرد	در	س ــن	دولتم ــه	ای البت
ــه	 ــت	ک ــرده	اس ــالم	ک ــد،	اع ــام	ش ــته	انج ــه	دو	روز	گذش ک
»مرحلــه	دوم	تخصیص	هــای	عمرانــی	ســال	جــاری	حداکثــر	
ــد	 ــالغ	می	شــود«،	حــال	بای ــه	اب ــه	خزان ــاه	ب ــان	مهرم ــا	پای ت
بــه	انتظــار	نشســت	کــه	ســهم	اتوبــان	همــت	از	مرحلــه	دوم	

ــود. ــد	ب ــدر	خواه ــا	چق تخصیص	ه
حــال	باگذشــت	ســال	ها	پــروژه	همــت	بــه	ســرانجام	نرســیده	
ُکلنــگ	پــروژه	ای	در	کــرج	زمیــن	زده	شــده	کــه	نگرانی	هایــی	
بــه	دنبــال	داشــته	اســت	از	مســائل	زیســت	محیطی	بگیریــد	
تــا	تملــک	اراضــی،	ارزش	افــزوده	زمین	هــای	اطــراف	بزرگــراه،	
نگرانــی	از	تغییــر	کاربــری	و	احتمــال	ورود	دانه	درشــت	ها	بــه	

ایــن	حــوزه.
ــروژه	 ــمالی	پ ــگ	ش ــرج	)رین ــمالی	ک ــراه	ش ــگ	بزرگ ُکلن
ــن	و	 ــده	گران	تری ــی	ش ــهری	مدع ــت	ش ــه	مدیری ــت(	ک هم
بزرگ	تریــن	پــروژه	تاریــخ	ایــن	کالن	شــهر	اســت،	ســیزدهم	
مردادمــاه	ســال	۹۵	بــرای	حــل	معضــل	ترافیــک	زمیــن	زده	
شــد.	متولیــان	گفتنــد؛	ایــن	پــروژه	بااعتبــاری	بالغ	بــر	هــزار	
میلیــارد	تومــان	در	مدت	زمــان	چهــار	ســال	بــه	بهره	بــرداری	
ــی	ترکاشــوند	شــهردار	وقــت	 خواهــد	رســید	و	شــنیدیم	عل
ــود	در	صــورت	تأمیــن	نقدینگــی	الزم	 کــرج	مدعــی	شــده	ب

ــه	دو	ســال	کاهــش	خواهــد	یافــت. ایــن	مــدت	ب
جوهــر	قــرارداد	پــروژه	بزرگــراه	شــمالی	کــرج	خشــک	نشــده	
ــکار	 ــاب	پیمان ــد،	انتخ ــی	ش ــیه	های	قابل	تأمل ــر	حاش درگی
یکــی	از	همیــن	حاشــیه	ها	و	یــا	شــاید	نگرانی	هــا	بــود،	
موضوعــی	کــه	صــدای	اعضــای	شــورای	شــهر	را	درآورد	و	کار	

تــا	جایــی	پیــش	رفــت	کــه	محمــود	دادگــو	رئیــس	شــورای	
شــهر	)دوره	چهــارم(	در	پاســخ	بــه	ســؤال		مدعــی	شــد	کــه	
ــه	 ــی	ک ــرا	پیمانکاران ــؤال	دارد	چ ــای	س ــز	ج ــا	نی ــرای	م »ب

ــوند.« ــته	می	ش ــار	گذاش ــد	کن ــازی	دارن ــص	راه	س تخص
مصطفــی	ســعیدی	ســیرایی	یکــی	دیگــر	از	اعضــای	شــورای	
شــهر	)دوره	چهــارم(	بــا	اشــاره	بــه	برخــی	ابهامــات	کــه	چــرا	
ــاز	 ــروژه	امتی ــن	پ ــه	ای ــور	در	مناقص ــدر	کش ــکاران	َق پیمان
ــن	 ــه	ای ــز	ب ــده	نی ــت:	بن ــد،	گف ــی	الزم	را	کســب	نکرده	ان فن
موضــوع	انتقــاد	دارم	و	بــا	مکاتبــه	ای	کــه	بــا	شــهردار	انجــام	
داده	ام	خواســتار	ایــن	مهــم	شــدم	کــه	پیــش	از	اینکــه	برنــده	
مناقصــه	اعــالم	شــود	افــرادی	کــه	در	کمیتــه	فنــی	حاضــر	
بــوده	و	امتیــازات	الزم	را	بــه	شــرکت	ها	داده	انــد	بــا	حضــور	در	
یــک	جلســه	رســمی	شــورا	ادلــه	و	نحــوه	امتیازدهــی	خــود	را	

مشــخص	کننــد.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	بــه	اعتقــاد	بنــده	قــرارگاه	
ــازی	 ــازی	و	پل	س ــای	راه	س ــوزه	پروژه	ه ــاء	در	ح خاتم	االنبی
یکــی	از	َقدرتریــن	پیمانــکاران	کشــور	بــا	کارنامــه	درخشــان	
اســت،	مدعــی	شــد:	انتقــاد	بنــده	در	خصــوص	نحــوه	انتخاب	
پیمانــکار	پــروژه	اســت	زیــرا	نگرانیــم	سرنوشــت	ایــن	پــروژه	

ــورد. ــره	بخ ــر	ِگ ــل	دیگ ــاِی	معط ــت	پروژه	ه ــه	سرنوش ب
امــا	در	کارنامــه	پیمانــکار،	پروژه	هایــی	از	قبیــل	تقاطــع	
غیرهمســطح	جوادیــه	تهــران،	تقاطــع	غیرهمســطح	انقــالب	
)روشــندالن	-	شــریعتی(،		تقاطــع	غیرهمســطح	مهرویــالی	
ــم	 ــه	چش ــره	ب ــازی	و	غی ــروژه	اسکلت	س ــن	پ ــرج	و	چندی ک

می	خــورد.
ایـن	شـرکت	قـرار	اسـت	پـروژه	۱۰۰۰	میلیـاردی	بزرگـراه	
شـمالی	کرج	را	بـه	کارنامه	خـود	اضافه	کنـد،	پـروژه	ای	که	به	
رینـگ	شـمالی	اتوبان	همـت	معروف	بـوده	و	با	عبور	از	شـمال	
کـرج	بـه	محـور	قزویـن	ختـم	می	شـود،	پـروژه	ای	کـه	هدف	
از	اجرایـش	تکمیـل		امتـداد	اتوبـان	همـت	عنوان	شـده	تـا	بار	
ترافیکـی	آزادراه	کـرج	را	کاهش	دهد،	پروژه	ای	که	مقرر	اسـت	
به	صـورت	۳۰	درصـد	نقـد	و	۷۰	درصد	تهاتر	اجرا	شـود	و	برای	
ایـن	مهـم	۷۰۰	میلیـارد	تومـان	از	زمین	های	شـهر	اختصاص	
یافته	اسـت،	پـروژه	ای	که	بیـش	از	۱۷	کیلومتر	مسـافت	دارد،	
۱۱	تقاطع	غیرهمسـطح	و	۱۷	دسـتگاه	پل	را	نیـز	در	دل	خود	

می	دهد. جـا	

ــی	 ــا	کــرج	و	وجــود	معارضان ــان	همــت	ت ــروژه	اتوب ــه	پ تجرب
کــه	رونــد	اجــرا	را	ُکنــد	کرده	انــد	باعــث	ایجــاد	حساســیت	در	
مــورد	بزرگــراه	شــمالی	کــرج	شــده	اســت	و	انتظــار	مــی	رود	
متولیــان	امــر	بــه	ایــن	ســؤال	پاســخ	دهنــد	کــه	آیــا	پیمانکار	
فعلــی	تــوان	اجــرای	پــروژه		را	دارد؟	شــهرداری	کــرج	به	عنوان	
ــی	هســتند	 ــع	موثق ــی	مناب ــی	عمران ــت	فن ــا	و	معاون کارفرم
ــالش	 ــی	ت ــد	ول ــن	ســؤال	پاســخ	دهن ــه	ای ــد	ب ــه	می	توانن ک
خبرنــگار	بــرای	ارتبــاط	بــا	ایــن	مجموعــه	بــه	نتیجه		نرســید.	
ــت	 ــاده	دریاف ــان	آم ــر	همچن ــزاری	مه ــه	خبرگ ــد	ک هرچن
ــده	 ــوارد	مطرح	ش ــون	م ــا	پیرام ــارات	آن	ه ــات	و	اظه توضیح

ــزارش	اســت. ــن	گ در	ای
امــا	ابوالفضــل	فانــی	مدیــرکل	دفتــر	فنــی	اســتانداری	
ــورد	 ــازی	در	م ــفاف	س ــا	ش ــش	ب ــه	پرس ــخ	ب ــرز	در	پاس الب
ــروژه	۷۵	 ــن	پ ــه	ای ــت:	در	مناقص ــروژه	گف ــه	پ ــد	مناقص رون
شــرکت	در	قالــب	۲۴	کنسرســیوم	شــرکت	کردنــد،	بســیاری	
از	پیمانــکاران	َقــدر	کشــور	حضــور	داشــتند.	پــس	از	انتخــاب	
ــه	 ــر	در	مناقص ــرکت	های	حاض ــی	از	ش ــی،	یک ــکار	فعل پیمان
ــتگاه	های	 ــا	دس ــد	ت ــث	ش ــر	باع ــن	ام ــرد	همی ــکایت	ک ش
نظارتــی	و	بازرســی	ورود	کــرده	و	رونــد	انتخــاب	پیمانــکار	را	
چــک	کننــد،	به	واقــع	می	تــوان	گفــت؛	مناقصــه	ایــن	پــروژه	

ــوده	اســت. بســیار	شــفاف	ب
	

پروژه بزرگراه شمالی کرج
مدیــرکل	دفتــر	فنــی	اســتانداری	البــرز	در	ادامــه	بــه	
مشــخصات	بزرگــراه	شــمالی	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	ایــن	پروژه	
بــه	طــول	۱۷.۶	کیلومتــر	از	جــاده	چالــوس	آغــاز	و	بــا	عبــور	
ــل	 ــن	متص ــان	کرج-قزوی ــه	اتوب ــردان	ب ــل	ُک ــدوده	پ از	مح

می	شــود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	قــرارداد	ایــن	پــروژه	۲۴	فروردین	مــاه	
۹۵	منعقــد	شــد،	گفــت:	مقررشــده	اســت	کــه	ایــن	پــروژه	در	

ــرداری	برســد. ــه	بهره	ب تاریــخ	۲۴	فروردین	مــاه	۹۹	ب

بزرگراه شمالی ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
فانـی	اعتبـار	اولیـه	ایـن	پـروژه	را	۵۱۵	میلیـارد	تومـان	اعالم	
کـرد	و	گفت:	طبـق	برآوردهای	اعالم	شـده	اعتبار	ایـن	پروژه	تا	

زمـان	بهره	بـرداری	بـه	۱۰۰۰	میلیارد	خواهد	رسـید.

مشکالت بزرگراه شمالی کرج؛
احتمال تغییرکاربری وترافیک دانه درشت ها

 ساره نوری
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ــن	 ــه	ای ــرز	در	پاســخ	ب ــی	اســتانداری	الب ــر	فن ــرکل	دفت مدی
ــان	 ــان	زم ــارات	بســیاری	از	متولی پرســش	کــه	چــرا	در	اظه
بهره	بــرداری	از	ایــن	پــروژه	ملــی	ســه	تــا	چهــار	ســال	
ــار	 ــروژه	چه ــن	پ ــان	ای ــت:	مدت	زم ــت،	گف ــده	اس اعالم	ش
ــوان	 ــرج	به	عن ــهرداری	ک ــی	ش ــت	ول ــده	اس ــال	اعالم	ش س
کارفرمــای	ایــن	پــروژه	وعــده	کــرده	کــه	پــروژه	را	سه	ســاله	

تحویــل	می	دهــد.
ــروژه	را	۲۴	 ــر	پ ــال	حاض ــی	ح ــرفت	فیزیک ــزان	پیش وی	می
ــازده	تقاطــع	 ــروژه	ی ــن	پ ــت:	در	ای ــرد	و	گف ــالم	ک درصــد	اع

غیرهمســطح	ســاخته	می	شــود.
فانــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تقاطع	هــای	ایــن	پــروژه	راه	هــای	
ــان	 ــرج	را	آس ــهر	ک ــمال	ش ــه	ش ــهروندان	ب ــی	ش دسترس
ــا	۱۷۰	 ــا	۱۵۰	ت ــی	ب ــت	پل ــده	اس ــت:	مقررش ــد،	گف می	کن

ــود. ــاخته	ش ــان	س ــر	بیلق ــه	روی	آبگی دهن
ــه	 ــالم	اینک ــا	اع ــرز	ب ــتانداری	الب ــی	اس ــر	فن ــرکل	دفت مدی
از	پــل	یادشــده	می	تــوان	به	عنــوان	پــل	گردشــگری	یــا	
طبیعــت	یادکــرد،	گفــت:	ارزیابــی	زیســت	محیطی	ایــن	
ــت	 ــت	و	اداره	کل	حفاظ ــده	اس ــاور	سپرده	ش ــه	مش ــروژه	ب پ
ــا	حساســیت	 محیط	زیســت	اســتان	البــرز	ایــن	موضــوع	را	ب

پیگیــری	می	کنــد.
وی	در	ادامــه	گفــت:	مبحــث	مهــم	پدافنــد	غیرعامــل	
ــور	 ــه	کــرج	عب ــل	اینکــه	از	روی	رودخان ــه	دلی ــروژه	ب ــن	پ ای
می	کنــد	در	وزارت	نیــرو	موردبررســی	قرارگرفتــه	اســت.

ــد	 ــورت	نق ــروژه	به	ص ــن	پ ــه	ای ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب فان
ــن	 ــع	ای ــد	از	مناب ــت:	۳۰	درص ــود،	گف ــرا	می	ش ــر	اج و	تهات
ــر	 ــورت	تهات ــز	به	ص ــد	نی ــد	و	۷۰	درص ــورت	نق ــروژه	به	ص پ
تأمیــن	می	شــود	و	تاکنــون	نیــز	پیمانــکار	از	کارفرمــا	جلوتــر	

ــت. اس
ــن	 ــه	ای ــرز	در	پاســخ	ب ــی	اســتانداری	الب ــر	فن ــرکل	دفت مدی
ــرز	 ــی	اســتاندار	ســابق	الب ــد	طهائ ــه	ســید	حمی پرســش	ک
در	جلســه	ای	خواســتار	بازنگــری	در	مســیر	ایــن	پــروژه	شــده	
ــت:	 ــود،	گف ــوز	احســاس	می	ش ــرورت	هن ــن	ض ــا	ای ــود،	آی ب
به	طورقطــع	بازنگــری	در	کل	پــروژه	انجــام	نخواهــد	شــد	اگــر	
ــی	ممنــوع	عبــور	کنــد	کــه	تملــک	 ــروژه	در	ادامــه	از	مکان پ
اراضــی	بــا	مشــکل	مواجــه	شــود،	قطعــاً	موردبازنگــری	قــرار	

خواهــد	گرفــت.
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	پرســش	کــه	مشــکل	تملــک	اراضــی	
ــت،	 ــه	اس ــور	را	گرفت ــای	کش ــیاری	از	پروژه	ه ــان	بس گریب
ــراه	 ــروژه	بزرگ ــر	پ ــکل	گریبان	گی ــن	مش ــه	ای ــرای	اینک ب
ــی	انجام	شــده،	گفــت:	اراضــی	 شــمالی	نشــود	چــه	تمهیدات
کــه	در	محــدوده	پــروژه	قــرار	می	گیــرد	در	کمیســیون	مــاده	
ــدوده	 ــارج	از	مح ــه	خ ــی	ک ــت	و	اراض ــده	اس ــج	تثبیت	ش پن

اســت	بــه	کارگــروه	امــور	زیربنایــی	و	شهرســازی	ارسال	شــده	
ــا	تثبیــت	شــود. ت

ــده	 ــی	واقع	ش ــات	اراض ــه	اطالع ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب فان
ــاری	 ــی	معم ــورای	عال ــی	ش ــه	فن ــه	کمیت ــروژه	ب ــن	پ در	ای
شهرســازی	ارسال	شــده	اســت،	گفــت:	بــه	دنبــال	ایــن	
هســتیم	کــه	طــرح	گردشــگری	بــرای	اراضــِی	پــروژه	تعریــف	

ــد. ــش	نیای ــا	مشــکل	خاصــی	پی ــود	ت ش
مدیــرکل	دفتــر	فنــی	اســتانداری	البــرز	تأکیــد	کــرد:	
درصورتی	کــه	نتیجــه	کمیتــه	فنــی	شــورای	عالــی	معمــاری	
ــگری	 ــرح	گردش ــف	ط ــروژه	تعری ــن	پ ــرای	ای ــازی	ب شهرس
ــه	و	 ــه	گرفت ــن	زمین ــاوری	در	ای ــد	مش ــهرداری	بای ــد	ش باش

ــود. ــی	ش ــوص	بررس ــن	خص ــث	در	ای مباح
ــروژه	 ــاز	پ ــان	آغ ــه	از	زم ــش	ک ــن	پرس ــه	ای ــخ	ب وی	در	پاس
تاکنــون	آیــا	زمینــی	تغییــر	کاربــری	شــده	اســت	یــا	خیــر،	
زمین	هــای	 رســمی	 به	طــور	 و	 تاکنــون	 خیــر	 گفــت:	
اطــراف	ایــن	پــروژه	تغییــر	کاربــری	نشــده	اســت.	اراضــی	در	
ــا	جلــوی	تغییــر	 کمیســیون	مــاده	پنــج	تثبیــت	می	شــود	ت

ــود. ــه	ش ــی	گرفت ــری	غیرقانون کارب
ــی	 ــه	فن ــر	کمیت ــه	نظ ــالم	نتیج ــا	اع ــرد:	ت ــه	ک ــی	اضاف فان
شــورای	عالــی	معمــاری	و	شهرســازی	امــکان	تغییــر	کاربری	
ــیت	ها	در	 ــت.	حساس ــر	نیس ــروژه	امکان	پذی ــن	پ ــی	ای اراض
ایــن	زمینــه	بــاال	اســت	امیدواریــم	بــا	ارائــه	طرح	هــای	خــوب	

ــرد. ــروژه	را	نگی ــن	پ ــن	ای گردشــگری	مشــکالت	دام

آغاز پروژه بدون دریافت مجوز محیط زیست
ــت	مجــوز	 ــدون	دریاف ــروژه	ب ــن	پ ــی	ای ــات	اجرای ــاز	عملی آغ
نهایــی	از	ســازمان	محیط	زیســت	کشــور	یکــی	دیگــر	از	
چالش	هایــی	اســت	کــه	در	گفتگــو	بــا	رئیــس	اداره	حفاظــت	
ــا	 ــد،	حمیدرض ــال	ش ــرج	دنب ــتان	ک ــت	شهرس محیط	زیس
لشــکری	ضمــن	تائیــد	ایــن	موضــوع	گفــت:	ایــن	پــروژه	در	
ــدون	 ــی	زیســت	محیطی	اســت	کــه	ب ــی	مشــمول	ارزیاب حال
اخــذ	مجــوز	نهایــی	از	ســازمان	محیط	زیســت	عملیــات	

ــت. ــده	اس ــی	اش	آغازش اجرای
بــه	گفتــه	لشــکری	پروژه	هــای	کــه	دارای	پیشــرفت	فیزیکــی	
هســتند	و	تاکنــون	اقــدام	بــه	اخــذ	مجــوز	نهایــی	از	ســازمان	
حفاظــت	محیط	زیســت	نکرده	انــد،	در	کمیتــه	ای	ویــژه	

ــد. ــرار	می	گیرن ــی	ق ــورد	برس م
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	پیشــرفت	فیزیکــی	پــروژه	بزرگــراه	
ــده	 ــت	ابالغ	ش ــت	محیط	زیس ــازمان	حفاظ ــه	س ــمالی	ب ش
ــرای	 ــروژه	ب ــن	پ ــت	محیطی	ای ــی	زیس ــت:	ارزیاب ــت،	گف اس
دریافــت	نهایــی	مجــوز	ســازمان	در	کمیتــه	ای	ویــژه	

موردبررســی	قــرار	می	گیــرد.
ــا	 ــرج	ب ــتان	ک ــت	شهرس ــت	محیط	زیس ــس	اداره	حفاظ رئی

ــرای	 ــر	اینکــه	طبــق	آئین	نامه	هــای	موجــود	بایــد	ب تأکیــد	ب
ــه	ســازمان	 ــدارک	و	مســتنداتی	ب ــی	م ــت	مجــوز	نهای دریاف
ارســال	شــود،	گفــت:	از	شــهرداری	کــرج	به	عنــوان	کارفرمــای	
ایــن	پــروژه	درخواســت	کرده	ایــم	مــدارک	را	در	اختیــار	اداره	
کل	حفاظــت	محیط	زیســت	اســتان	قــرار	دهــد،	درحالی	کــه	

هنــوز	ایــن	مهــم	محقــق	نشــده	اســت.
وی	بـا	اشـاره	به	اینکـه	ارزیابی	اولیه	زیسـت	محیطی	از	سـوی	
شـهرداری	در	اختیـار	مـا	قرارگرفتـه	و	ایـرادات	برطرف	شـده	
اسـت،	گفـت:	متأسـفانه	بـه	دلیل	ضـرورت	اجـرای	پـروژه	به	
دلیـل	جـذب	بخشـی	از	اعتبـارات،	عملیـات	اجرایـی	بـدون	

دریافـت	مجـوز	نهایی	آغازشـده	اسـت.
حفاظــت	 کل	 اداره	 اینکــه	 بــر	 تأکیــد	 بــا	 لشــکری	
محیط	زیســت	اســتان	البــرز	طبــق	قانــون	نظارت	هــای	
خــود	بــر	پــروژه	را	بــا	حساســیت	پیگیــری	می	کنــد،	گفــت:	
دریافــت	و	بررســی	مســتندات	و	مــدارک	درخواســتی	از	
ــه	 ــد	نقش ــی	مانن ــوز	نهای ــذ	مج ــرای	اخ ــرج	ب ــهرداری	ک ش

راهــی	اســت	کــه	وجــودش	الزم	و	ضــروری	اســت.
رئیــس	اداره	حفاظــت	محیط	زیســت	شهرســتان	کــرج	
ــی	 ــت	باالی ــر	اینکــه	نقشــه	راه	یادشــده	از	اهمی ــد	ب ــا	تأکی ب
برخــوردار	اســت،	گفــت:	به	وســیله	نقشــه	راه	یادشــده	
قوانیــن	 از	 پیمانــکار	 تخطــی	 یــا	 تخلــف	 می	تــوان	

زیســت	محیطی	را	بــه	متولیــان	امــر	گوشــزد	کــرد.
لشــکری	بــه	گالیــه	حفاظــت	محیط	زیســت	اســتان	از	
شــهرداری	کــرج	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	ایــن	پــروژه	بــه	بهانــه	
لــزوم	اجــرا	بــدون	اخــذ	مجــوز	نهایــی	آغــاز	شــد	درحالی	کــه	
جبــران	خســارت	های	احتمالــی	بســیار	مشــکل	خواهــد	بــود.
ــه	 ــرد	ک ــی	صــورت	گی ــر	تخلف ــه	اگ ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
بــه	محیط	زیســت	آســیب	بزنــد	بازگشــت	بــه	شــرایط	
ــود،	گفــت:	منکــر	تبعــات	مثبــت	 ســابق	مشــکل	خواهــد	ب
ــک	و	 ــار	ترافی ــش	ب ــه	کاه ــروژه	ک ــن	پ ــت	محیطی	ای زیس

آلودگــی	هــوا	اســت،	نمی	شــویم.
	

دود ترافیک ملی در چشم البرز
ــراه	 ــای	بزرگ ــیه	ها	و	نگرانی	ه ــاه	حاش ــد	کوت ــی	هرچن بررس
شــمالی	را	بــا	بازدیــد	شــهردار	جدیــد	کــرج	از	ایــن	پــروژه	بــه	
ــس	از	 ــد	روز	پ ــری	درســت	چن ــر	نصی ــم،	اصغ ــان	می	بری پای
تکیــه	اش	بــر	صندلــی	ریاســت	شــهرداری	در	رأس	هیئتــی	از	
ایــن	پــروژه	بازدیــد	کــرد	تــا	بــه	همــگان	ثابــت	شــود	بزرگراه	

شــمالی	از	چــه	درجــه	اهمیتــی	برخــوردار	اســت.
ــک	 ــکل	ی ــه	ش ــروژه	ب ــن	پ ــرج	ای ــهردار	ک ــاد	ش ــه	اعتق ب
مطالبــه	جــدی	از	ســوی	شــهروندان	مطــرح	اســت.	نصیــری	
همچنیــن	مدعــی	شــده	کــه	اراده	مضاعــف	همــه	مســئوالن	
ــن	 ــد	موفقیــت	اجــرای	ای ــروژه	می	توان ــی	پ ــان	اجرای و	متولی
ــود	 ــم	وجــود	مشــکالت،	مســائل	و	کمب طــرح	کالن	را	به	رغ

ــد. ــع	رقــم	بزن مناب
ــن	 ــت	و	در	ذه ــی	اس ــک	مل ــر	از	دود	ترافی ــرز	پ ــم	الب چش
ــت	 ــه	در	دول ــت	را	دارد	ک ــان	هم ــام	اتوب ــروژه	ناتم ــه	پ تجرب
نهــم	به	منظــور	حــل	معضــل	ترافیــک	میــان	دو	کالن	شــهر	
ــا	گره	هــای	 کــرج	و	تهــران	مطــرح،	تائیــد	و	تصویــب	شــد	ت
ــا	گذشــت	ســال	ها	 ــی	ب ــد	ول ــاز	کن ــور	ترافیــک	کــرج	را	ب ک
بــه	ایســتگاه	پایانــی	نرســیده	و	باعــث	کورتــر	شــدن	گره	های	

ترافیکــی	شــده	اســت.
بـه	نظر	می	رسـد	در	این	شـرایط	مدیریت	نگرانی	هـای	موجود	
از	اهمیت	باالیی	برخوردار	اسـت	همچنین	مسـئله	مهم	تغییر	
کاربـری	و	ارزش	افـزوده	ای	که	نصیـب	اراضی	اطراف	می	شـود	

نیز	هوشـیاری	بیشـتر	نهادهای	مربوطه	را	می	طلبد.
ــته	 ــاال	خواس ــرج	ح ــهر	ک ــک	کالن	ش ــل	ترافی ــل	معض ح
ــز	 ــمالی	نی ــراه	ش ــروژه	بزرگ ــق	البرزنشــینان	اســت	و	پ به	ح
ــرای	تحقــق	ایــن	 کــه	گوشــه	ای	از	مشــکالتش	بیــان	شــد	ب
آرزو	ُکلنــگ	زنــی	شــده	اســت؛	آرزویــی	اســت	کــه	بــه	محــال	

ــد... ــت	ببندن ــر	هم ــئوالن	کم ــر	مس ــدد	اگ نمی	پیون

ــران اقتصاد ایـ
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واردات تخمــه هــای آجیلــی چینــی و 
ســایر کشــورها در ســالهای اخیــر کمــر 
کشــاورزان خــوی را خــم و موجــب 
ضــرر و زیــان اساســی بــه قطــب آجیــل 

ــت. ــده اس ــور ش کش

در	حــال	حاضــر	۷۰	درصــد	زمیــن	هــای	کشــاورزی	
شهرســتان	هــای	خــوی	و	چایپــاره		زیرکشــت	تخمــه	هــای	
آفتابگــردان	و	کــدو	قــرار	دارنــد	و	هــم	اکنــون	بیــش	از	ســه	
ــد	و	 ــت،	تولی ــق	کش ــه	از	طری ــن	منطق ــاورزان	ای ــزار	کش ه
فــروش	تخمــه	هــای	آفتابگــردان	و	کــدو	امــرار	معــاش	مــی	

ــد. کنن
ــه	 ــوص	تخم ــه	خص ــکبار	ب ــدان	خش ــن	می ــود	بزرگتری وج
ــه	هــای	 ــورس	محصــوالت	دان ــازار	ب ــا	ب ــی	و	تنه هــای	آجیل
آفتابگــردان	و	کــدو	آجیلــی	کشــور	در	خــوی	گویــای	نقــش	
ــه	 ــتان	اســت	ک ــن	شهرس ــاالی	ای ــده	و	ســهم	ب ــم	و	ارزن مه
ــرار	 ــه	را	تحــت	شــعاع	ق ــه	آن	اقتصــاد	منطق ــی	توجهــی	ب ب

ــد. ــی	ده م
در	ســالهای	اخیــر	بــه	خصــوص	ســه	ســال	گذشــته	بــه	دلیل	
واردات	بــی	رویــه	تخمــه	از	کشــورهایی	چــون	چیــن	و	کانادا،	
کشــاورزان	خــوی	در	مــرز	ورشکســتگی	قــرار	گرفتــه	انــد	در	
ــدان	خشــکبار	و	 ــی	می ــی	تعطیل ــای	زمان ــه	ه برخــی	از	بره
تجمــع	کشــاورزان	نیــز	دردی	را	دوا	نکرده	و	همچنــان	واردات	

بــی	رویــه	ادامــه	دارد.
	

ــور را  ــی کش ــای آجیل ــه ه ــد تخم ــوی ۴۰ درص خ
ــد ــی کن ــد م تولی

مدیرجهــاد	کشــاورزی	خــوی	بــا	بیــان	اینکــه	خــوی	قطــب	
ــت	 ــی	اس ــدوی	آجیل ــردان	و	ک ــای	آفتابگ ــه	ه ــد	تخم تولی
ــای	 ــد	تخمه	ه ــد	۴۰	درص ــوی	باتولی ــتان	خ ــزود:	شهرس اف
آجیلــی	آفتابگــردان	و	کــدو	قطــب	اول	تولید	ایــن	محصوالت	

ــه	شــمار	مــی	رود. در	کشــور	و	اســتان	ب
ــن	از	 ــزار	ت ــه	ســاالنه	۲۵	ه ــان	اینک ــا	بی ــزاده	ب ــران	زینال مه
اراضــی	ایــن	منطقــه	تخمــه	آفتاب	گــردان	تولیــد	می	شــود،	
افــزود:	امســال	درســطح	۲۳	هــزار	هکتــار	از	مــزارع	خــوی	دو	
محصــول	آفتابگــردان	و	کــدو	آجیلــی	کشــت	شــده	اســت	که	
از	ایــن	مقــدار	بیــش	از	۱۳	هــزار	هکتــار	تخمــه	آفتابگــردان	

آجیلــی	و۱۰	هــزار	هکتــار	کــدوی	آجیلــی	اســت.
ــت	 ــه	عل ــت	ب ــر	کش ــطح	زی ــزان	س ــن	می ــه	داد:	ای وی	ادام
پاییــن	بــودن	قیمــت	ایــن	محصــوالت	در	ســال	گذشــته	بــه	
واســطه	واردات	بــی	رویــه	خــارج	از	کشــور	بیــش	از	۲۵	درصد	

کاهــش	داشــته	اســت.
ــردان	 ــم	آفتاب	گ ــای	تخ ــه	نمونه	ه ــان	اینک ــا	بی ــزاده	ب زینال
ــی	 ــی	و	آجیل ــود	روغن ــد	می	ش ــه	تولی ــن	منطق ــه	در	ای ک
ــته	ای،	 ــامل	پس ــی	ش ــردان	آجیل ــم	آفتاب	گ ــه	تخ ــت	ک اس
ــی	 ــردان	روغن ــام	آفتاب	گ ــفید	و	ارق ــی،	دور	س ــی،	بادام قلم
ــزود:	 ــد	اســت،	اف ــام	هیبری ــکا،	هایســون	و	ارق شــامل	الکوم
پیــش	بینــی	می	شــود	امســال	بیــش	از	۳۰	هــزار	تــن	
ــدو	 ــی	آفتابگــردان	و	ک ــای	آجیل ــزارع	تخمه	ه محصــول	از	م

ــود. ــت	ش برداش
ــه	 ــی	را	از	جمل وی	شمشــیری،	پســته	ای،	دور	ســفید	و	بادام
ــوی	 ــال	در	خ ــدو	امس ــردان	و	ک ــده	آفتابگ ــت	ش ــام	کش ارق
اعــالم	و	اضافــه	کــرد:	در	شهرســتان	خــوی	بیــش	از	۱۵	هــزار	
خانــوار	بــا	کشــت	ایــن	محصــوالت	امــرار	معــاش	می	کننــد.

ــازار بــورس دانــه هــای آفتابگــردان و کــدو  تنهــا ب
آجیلــی کشــور در خــوی دایــر اســت

مدیرجهــاد	کشــاورزی	خــوی	بــا	بیــان	اینکــه	در	حــال	حاضر	
تنهــا	بــازار	بــورس	محصــوالت	دانــه	هــای	آفتابگــردان	و	کدو	
ــوان	 ــال	اســت	عن ــتان	فع ــن	شهرس ــی	در	کشــور	درای آجیل
کــرد:	ایــن	بــازار	بــورس	بــا	۳۰۰	غرفــه	و	۱۰۰	واحــد	فــرآوری	
وبوجــاری	بــا	اشــتغالزایی	بــرای	ســه	هــزار	نفــر	بــه	صــورت	

مســتقیم	در	شهرســتان	خــوی	فعــال	اســت.
زینالــزاده	در	خصــوص	واردات	تخمــه	هــای	آجیلــی	چینــی	
و	ضــرر	و	زیــان	کشــاورزان	خــوی	افــزود:	در	ســالهای	اخیــر	
واردات	تخمــه	هــای	آفتابگــردان	چینــی	فــروش	محصــوالت	
شهرســتان	خــوی	را	بــا	مشــکل	مواجــه	کــرده	اســت،	
بازنگــری	در	تعرفــه	واردات	ایــن	محصــوالت	و	تفکیــک	آنهــا	
ــر	 ــه	نظ ــدو	ضــروری	ب ــردان	و	ک ــی	آفتابگ ــای	روغن از	دانه	ه

می	رســد.
مدیرجهادکشــاورزی	خــوی	بــا	بیــان	اینکــه	معیشــت	بخــش	
زیــادی	از	مــردم	شهرســتان	خــوی	به	تولیــد	و	فــروش	تخمه	
هــای	آجیلــی	وابســته	اســت	عنــوان	کــرد:	واردات	بــی	رویــه	
ــبت	 ــری	نس ــن	ت ــت	پایی ــه	کیفی ــی	ک ــای	آجیل ــه	ه تخم
ــزودی	 ــد	ب ــه	تخمــه	هــای	آجیلــی	شهرســتان	خــوی	دارن ب
ــه	 ــوی	و	زمین ــت	آن	در	خ ــی	زیرکش ــش	اراض ــب	کاه موج

ــد. مهاجــرت	روســتائیان	را	فراهــم	مــی	کنن
	

ــر  ــی کم ــای آجیل ــه ه ــه تخم ــی روی واردات ب
کشــاورزان خویــی را شکســت

نماینــده	مــردم	خــوی	و	چایپــاره	در	مجلــس	شــورای	
ــه	 ــازار	تخم ــت	ب ــن	وضعی ــز	در	خصــوص	آخری ــالمی	نی اس
هــای	آجیلــی	در	خــوی	بــا	بیــان	اینکــه	در	ایــن	شهرســتان	
ــه	 ــوالت	تخم ــت	محص ــا	کاش ــوار	ب ــزار	خان ــش	از	۱۵	ه بی

ــد	 ــی	کنن ــاش	م ــرار	مع ــی	ام ــدوی	آجیل ــردان	و	ک آفتابگ
افــزود:	متاســفانه	درچنــد	ســال	اخیــر	واردات	تخمــه	هــای	
ــوی	را	 ــاورزان	خ ــران	و	کش ــر	تاج ــی	کم ــی	و	کانادای چین

ــت. ــته	اس شکس
تقــی	کبیــری	از	تفکیــک	تعرفــه	واردات	تخمــه	هــای	آجیلی	
ــرد:	 ــه	ک ــر	داد	و	اضاف ــی	خب ــا	روغن ــردان	ب ــدو	و	افتابگ ک
هیئــت	وزیــران	بــا	تفکیــک	گونــه	هــای	آجیلــی	و	روغنــی	در	
محصــول	کــدو	میــزان	تعرفــه	وارداتــی	را	۴۰	درصــد	افزایــش	

ــد. دادن
وی	ادامــه	داد:	بــا	افزایــش	ایــن	تعرفــه	هــا	بشــدت	از	واردات	
ــادرات	 ــکان	ص ــری	و	ام ــور	جلوگی ــه	کش ــول	ب ــن	محص ای
ــه	خــارج	از	کشــور	فراهــم	مــی	 محصــول	کــدوی	آجیلــی	ب
شــود	و	بــزودی	تعرفــه	جدیــد	وارداتــی	آن	کــه	قطعــا	افزایش	

چنــد	برابــری	خواهــد	داشــت	ابــالغ	خواهــد	شــد.
کبیــری	بــا	بیــان	اینکــه	میــدان	تخمــه	خــوی	جــزو	اولیــن	
ــون	 ــم	اکن ــت:	ه ــت،	گف ــران	اس ــه	ای ــای	تخم ــدان	ه می
کشــاورزان	خــوی	بــه	دلیــل	واردات	تخمــه	هــای	آفتابگــردان	
ــد	و	 ــرار	دارن و	تخمــه	هــای	آجیلــی	در	مــرز	ورشکســتگی	ق

ــد	چــاره	اندیشــی	اساســی	شــود. بای
ــا	بیــان	اینکــه	معیشــت	 نماینــده	مــردم	خــوی	و	چایپــاره	ب
ــازار	تخمــه	هــای	 ــق	ب ــردم	خــوی	از	طری ــر	از	م ــزار	نف ۱۵ه
آفتابگــردان	و	کــدوی	آجیلــی	و	خشــکبار	تامیــن	مــی	
شــود،	افــزود:	بســیاری	از	کشــاورزان	در	ایــن	منطقــه	منبــع	
درآمدشــان	از	تولیــد	تخمــه	اســت	بــی	توجهــی	بــه	بــازار	می	
ــی	داشــته	باشــد. ــری	در	پ ــران	ناپذی ــای	جب ــد	ضرره توان

ــه	 ــی	برپای ــان	غرب ــاد	آذربایج ــه	اقتص ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ب
کشــاورزی	اســت	و	معیشــت	بخــش	زیــادی	از	مــردم	اســتان	
از	ایــن	راه	تامیــن	مــی	شــود،	واردات	بــی	رویــه	تخمــه	هــای	
آفتابگــردان	و	کــدوی	آجیلــی	اقتصــاد	ایــن	منطقــه	را	تحــت	

ــرار	داده	اســت. شــعاع	ق

واردات تخمه آجیلی کمر اقتصاد خوی را شکست/ باز پای چین در میان است

سکینه اسمی

ــران اقتصاد ایـ
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گرد و خاک شدید در مناطقی از شهر مشهد

سور یاقوت سرخ در انارستان های هورامان

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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صید میگو در هرمزگان

تجمع اعتراضی مردم اصفهان به 
مواضع خصمانه ترامپ 

تصویـر ایران

وضعیت نامناسب خیابان های 
شهر رشت
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معارفه استاندار کردستان

معارفه استاندار آذربایجان غربی

تصویـر ایران

معارفه استاندار جدید گلستان
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آیین گرامیداشت روز 
حافظ در شیراز

ــواری  ــه س ــابقات دوچرخ مس
ــان ــور آذربایج ت

آبرسانی به روستای زیبای چنشت
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برداشت خرمای پیارم در 
هرمزگان

عملیات رها سازی 
فک خزری

تصویـر ایران

جشن بادبادک ها در همدان
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مراسم هفتمین شب 
تدفین شهید حججی

تجمع بزرگ عزاداران  
حسینی در اردبیل

دیدار فرمانده نیروی 
انتظامی با مراجع قم
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توزیع نوشت افزار در روستاهای 
محروم خراسان جنوبی

بارش شدید باران , آبگرفتگی معابر در آستارا

دسته عزاداری حسینیه 
اعظم زنجان
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