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سیاه و سفید برف در ایران

»جوک« تخت جمشید و لبخند دختر صربستانی

تیراندازی منجر به برق گرفتگی شد!

»حضور«  شناسنامه  من  است

بوی دستپخت مسئوالن بلند شد
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قــاب اســتانی ایــن شــماره بهانــه و فرصتــی بــرای ســر زدن به اخبــار ریــز و درشــتی بود 
کــه ممکــن اســت در البــه الی اخبــار روزانــه کمتــر بــه چشــم آمــده باشــد امــا شــنیدن و 
خوانــدن آن هــا خالــی از لطــف نیســت. همینطــور برخــی ســوژه هــا هــم مخصــوص این 
ــان  ــی مســئوالن و دردســرهای مهم ــرو شــده اســت، از دســتپخت ســیب زمین ــاه ِس م

ســپید تــا تــب داغ انتخابــات کــه در اســتانها هــر روز باالتــر مــی رود.

ــارس،  ــد ف ــا اب ــج ت ــا خلی ــد، جــاری شــدیم از خــزر ت ــد و الون ایســتاده ایم چــون دماون
ایــن حضــور شناســنامه مــن اســت، مــن انقالبــی ام. 

ماجراهــای »جــوک«، تخــت جمشــید و دختــر صربســتانی ســرخط خبرهــای فرهنگــی 
و هنــری دی و بهمــن اســت، جایــی کــه روشــن شــدن ابهــام دوره هخامنشــی و پــرواز 

ــم. ــال می کنی ــا را دنب ــاله از یاده ــه 6000 س گلیمچ

چــرخ پنچــر صنعــت، داســتان یــک اختــالس، اشــک پیــاز و پســته آمریکایــی، پایتخت 
ــم  ــتان مه ــان در 7 اس ــور همزم ــس جمه ــی و رئی ــتان غرب ــدن اس ــدری ش ــنیز، بن گش

تریــن رویدادهــای اقتصــادی اســتانها در دو مــاه دی و بهمــن مــاه اســت.

انتشــار تصاویــر مســتهجن در تلگــرام، قتــل و گــروگان گیــری، گــرگ های گرســنه در 
رابــر، پایــان ســگ کشــی و یــک خــودرو پــر از پــول خبرهایــی بــود کــه در دی و بهمــن 

مــاه در ســرخط اخبــار اســتانها قــرار گرفت.

قــا  ب          اسـتانی
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ایســتاده ایم چــون دماونــد و الونــد، جــاری شــدیم از خــزر تــا خلیــج 
تــا ابــد فــارس، ایــن حضــور شناســنامه من اســت، مــن انقابــی ام.

ــو  ــن و ت ــف م ــه تکلی ــت ب ــا نوب ــد ت ــور ش ــان حض ــاره زم دوب
ــتیم،  ــد هس ــوب بل ــه خ ــی ک ــور«، تکلیف ــف »حض ــد، تکلی برس
ــخت  ــه س ــی ک ــای همه چیزهای ــیم، پ ــه باش ــم ک ــاد گرفته ای ی
ــخت  ــم سفت وس ــتنش ه ــرای نگه داش ــم و ب ــت آورده ای ــه دس ب

ایســتاده ایم.
ــز  ــت و مراک ــهر، از پایتخ ــتا و ش ــک، از روس ــا از دور و نزدی خبره
ــه  ــاری شــدن حماســه اســت، حماســه ای ک ــت ج اســتان ها روای
ــت. ــرده اس ــتنی تر ک ــان آن را خواس ــال برایم ــرارش در 37 س تک

نــه بــرف کرمانشــاه مــا را از آمــدن دلســرد کــرد و نــه بــاران ایــام 
ــه  ــاد ک ــنندج و خرم آب ــرمای س ــت، س ــان کاس ــاری حضورم از ج

دیگــر مقابــل حضورمــان کــم آورده اســت.
ــروز  ــی ام ــان جنوب ــان خراس ــن را مردم ــدارد، ای ــنی ن ــیعه و س ش
فریــاد زدنــد کــه هســتند و پــای انقابشــان ایســتاده اند. خوزســتان 
ــاع  ــای دف ــل روزه ــد، مث ــه ش ــف جبه ــف به ص ــم ص ــروز ه ام
ــنگر  ــه س ــنگر ب ــم س ــاال ه ــود و ح ــاع ب ــه دف ــه گلول ــدس ک مق

ــد. ــاد می زن ــش را فری ــت و بودن ــتاده اس ایس
آذری زبــان هــا هــم امــروز غوغــا بــه پــا کردنــد، از آذربایجــان 
ــا  ــه ت ــان گرفت ــوام و ادی ــی اق ــدت و همدل ــاد وح ــی نم غرب
آذربایجــان شــرقی کــه حضــور را امــروز معنــا کردنــد، 
ــا  ــد ت ــه آمدن ــی ک ــر مردمان ــان« ؛ دورد ب ــین آذربایج »یاشاس

انقابی انــد. همچنــان  بگوینــد 
ــن  ــی پرشــور 22 بهم ــه راهپیمای ــر رســیده اســت ک ــام خب از ای
ــق  ــان دقای ــزار شــده و از هم ــام برگ ــاران در ای ــارش ب ــم ب به رغ
ــردم  ــور م ــی حض ــن راهپیمای ــاز ای ــش از آغ ــی پی ــی و حت ابتدای
ایــام پرشــور و وصف ناشــدنی بــوده اســت، حضــوری کــه از یــک 

ســاعت قبــل از آغــاز مراســم رقــم خــورد.
ــروزی  ــالروز پی ــم در س ــران ه ــتان ته ــتان های اس ــردم شهرس م
انقــاب اســامی ایــران بــار دیگــر حماسه ســاز شــدند، از ورامیــن 
و شــهریار گرفتــه تــا مــارد و شــهرری و بهارســتان و شــهر قدس.

ــن  ــه همی ــم حماس ــی ه ــر و مهربان ــام مه ــدس ام ــار مق در دی
اســت کــه در جای جــای ایــران برقــرار اســت، راهپیمایــی یــوم اهلل 
22بهمــن از ســاعت 9 صبــح از محــل میــدان 15 خــرداد بــا حضور 
پرشــور و انقابــی اقشــار مختلــف مــردم آغــاز و هرلحظــه بــر موج 

جمعیــت افــزوده شــد.
مازنــدران هــم در طلیعــه ســی و هشــتمین بهــار پیــروزی انقــاب 
ــار  ــر در دی ــدای اهلل اکب ــد و ن ــعور ش ــور و ش ــرق در ش اســامی غ

علویــان پیچیــد.
در دیــار خــون و قیــام »قــم« مــردم همیشــه درصحنــه همزمــان 
بــا سراســر کشــور بــا حضــور باشــکوه خــود در راهپیمایــی یــوم اهلل 

ــد.  22 بهمــن حماســه ای بی نظیــری خلــق کردن
ــا  ــد، ت ــح آمدن ــران لرســتانی ها از ســاعت هشــت صب در غــرب ای
راهپیمایــی کــه قــرار بــود 9 جــاری شــود، زودتــر بــه خــروش آیــد.

ــم  ــردم در مراس ــور م ــع حض ــرج مان ــم در ک ــوا ه ــرمای ه س
راهپیمایــی 22 بهمــن نشــد تــا »ایــران کوچــک« شــاهد طنیــن 

ــد. ــر آمریکا«باش ــرگ ب ــعار »م ش
راهپیمایی هــای  تاریــخ  در  یــزد  مــردم  حضــور کم نظیــر 
ــود، در  ــت ب ــروز مل ــه ام ــری از حماس ــود دیگ ــاده نم دارالعب
ســرزمین زهــد و پارســایی سیســتان و بلوچســتان هــم 50 
ــا  ــد ت ــه آمدن ــود و هم ــی ب ــزاری راهپیمای ــاهد برگ ــه ش نقط
ــاک  ــن آب وخ ــه ای ــع ب ــم طم ــد چش ــدی نمی توان ــد اح بگوین

ــد. ــته باش ــدس داش مق
ــی  ــنت در راهپیمای ــل س ــور اه ــم حض ــمالی ه ــان ش در خراس

امــروز چشــمگیرتر از ســال های قبــل بــود و آنــان بــا ایــن حضــور 
وحــدت و همدلــی خــود را بــا بــرادران شــیعه بــه نمایش گذاشــتند.

ــت  ــه مل ــل حماس ــه خی ــروز ب ــان ام ــار میرزاکوچک خ ــردم دی م
ایــران و بانــگ فجــر در روز پیــروزی انقــاب اســامی بــا حضــور 
پرشــور اصفهانی هــا در پایتخــت فرهنگــی جهــان اســام در 

ــد. ــداز ش ــمان طنین ان آس
تجدیــد بیعــت مــرزداران خلیج فــارس بــا نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی در بوشــهر و حضــور مــردم اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری در دمــای منفــی 10 درجــه در ابتــدای راهپیمایــی نشــان 

ــت. ــت نیس ــن مل ــودار ای ــزی جل داد هیچ چی
بلــوار آزادی شــیراز هــم در روز 22 بهمــن مســئول و مــردم عــادی 
نمی شــناخت و همــه در کنــار هــم بــرای شــادی انقــاب و نشــان 

دادن قــدرت نظــام بــه صحنــه آمــده بودنــد.
ــی  ــن را فرصت ــوم اهلل 22بهم ــس ی ــرور قوم ــار قهرمان پ ــردم دی م
ــا آرمان هــای امــام  ــار دیگــر ضمــن تجدیــد بیعــت ب یافتنــد تــا ب
ــدر،  ــهدای گران ق ــامی و ش ــاب اس ــذار انق ــی)ره( بنیان گ خمین
ــای  ــد پ ــون در رگ دارن ــا خ ــه ت ــد ک ــت کنن ــان ثاب ــه جهانی ب

ــتند. انقابشــان هس
در دیــار کریمــان هــم حضــور باشــکوه و گســترده مــردم در 
راهپیمایــی 22 بهمــن فریــاد ضــد اســتکباری آن هــا را بــه گــوش 

ــاند. ــان رس جهانی
ــور  ــور حض ــتان و ش ــتان گلس ــنی اس ــیعه و س ــردم ش ــه م حماس
شــهری و روســتایی در قزویــن پــازل حضــور ملــت را امــروز کامل 

کــرد.
ــود،  ــن ب ــامی همی ــران اس ــف ای ــتان های مختل ــا از اس روایت ه
ــور  ــی ام، حض ــن انقاب ــود: م ــه ب ــت ک ــان اس ــت هم ــام مل پی

ــت.... ــن اس ــنامه م شناس

همه آمدند؛

ایستاده چون دماوند و الوند؛ جاری از خزر تا خلیج فارس/ 
»حضور«  شناسنامه  من  است
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اخبــار فرهنگــی و هنــری بهمــن و دی مــاه 
ــی  ــام دوره هخامنش ــردن ابه ــن ک ــن روش ضم
ــه  ــر گلیمچ ــوار ب ــا را س ــید م ــت جمش در تخ
0006 هزارســاله کاردشــت مکنــد تــا همــراه با 
آن شــاهد تأللــؤ معمــاری اصیــل و هوشــمندانه 
ــیم و  ــان باش ــی کاش ــای تاریخ ــی در بناه ایران
ــرگان  ــروطه گ ــه مش ــراز خان ــر ف ــتی ب ــا گش ب
ویرانه هــای آن را نظــاره کنیــم، همچنیــن یــادی 
خواهیــم کــرد از مــردی کــه خــواب در چشــمش 
تــرش شکســت و از زنــی می گوییــم کــه شــعر 
نقاشــی می کنــد، درنهایــت در مدرســه ای فــرود 
ــتگی  ــار خس ــی غب ــرد فراموش ــه گ ــم ک می آیی

ــانده اســت. ــره اش نش ــر چه ب
ــتان های  ــری اس ــار فرهنگــی و هن ســرخط اخب

ــم. ــرور می کنی ــف را م مختل

کشف در تخت جمشید؛ 
بی خانمانی مشروطه

ظایــن روزهــا از تخــت جمشــید خبرهــای 
کاوش  و  می شــود  گــزارش  متنوعــی 
ایرانــی-  باستان شناســی هیئــت مشــترک 
ــا  ــید ب ــت جمش ــه تخ ــهر پارس ــی در ش ایتالیای
در  اســت؛  همــراه  متعــددی  کشــف های 
جدیدتریــن کشــف ایــن گــروه کتیبــه ای بابلــی 
پیــدا شــد کــه گفتــه می شــود مهم تریــن 
ــن  ــی در ای ــی دوره هخامنش ــای تاریخ ابهام ه

منطقــه را روشــن کــرد.
ــای  ــه ج ــراث فرهنگــی در هم ــه وضــع می البت
ــا  ــوده و گوی ــوب نب ــم خ ــا ه ــور این قدره کش
ــراث  ــر می ــب از س ــایه تخری ــت س ــرار نیس ق
ــرروز در  ــود. ه ــته ش ــور برداش ــی کش فرهنگ
ــری از  ــار ریزودرشــت کشــور خب ــه الی اخب الب
ــای تاریخــی منتشــر  ــا بن ــه ی ــب یک خان تخری
می شــود امــا ایــن بــار تخریــب خانــه مشــروطه 
گــرگان در صــدر اخبــار میــراث فرهنگــی 

ــت. ــه اس قرارگرفت
بازهــم پــای شــیراز بــه میــان می آیــد و 
ــگران  ــد گردش ــهر داراب و بازدی ــار ش ــن ب ای
ــن  ــار؛ در ای ــتین ب ــرای نخس ــی از آن ب خارج
ــجد  ــرد و مس ــتانی دارابگ ــهر باس ــد ش بازدی
جامــع داراب موردتوجــه گردشــگران اروپایــی 

ــت. ــرار گرف ق
ــل  ــن آن نق ــگری و محاس ــا  گردش ــن روزه ای
تمــام محافــل اســت و اینکــه چگونــه می شــود 
ــبی  ــی مناس ــره مال ــاز به ــوزه پول س ــن ح از ای
ــی  ــای مختلف ــن خصــوص راهکاره ــرد، در ای ب
تجویــز می شــود امــا در مازنــدران شــرایط 
ــن  ــی در ای ــان محل ــه نیســت و راهنمای این گون

ــد. ــادی ندارن ــش زی ــم نق ــت مه صنع

ماجرای دختر صربستانی 
ــتان  ــنیدن داس ــی ش ــر قبل ــه خب ــاید در ادام ش
ــا  ــه در شــهر شــیراز ب ــاله ای ک جهانگــرد 21 س
ــی  ــز خال ــرده نی ــه  ک ــر مصاحب ــزاری مه خبرگ
ــل  ــاله اه ــر 21س ــا دخت ــد، میان ــف نباش از لط
ــورو ســفر  ــا دو ی صربســتان، جهانگــردی کــه ب
ــیراز  ــه ش ــرد و ب ــاز ک ــا آغ ــه دور دنی ــود را ب خ
ــی  ــتی و مهربان ــام دوس ــا پی ــد ب ــید می گوی رس
ــت.  ــته اس ــان گذش ــور جه ــال از 21کش تابه ح
ــم  ــما ه ــا ش ــد، آی ــفر آم ــم س ــه اس ــاال ک ح
دوســت داریــد بــه شــهری کــه ســفر می کنیــد 
ــر  ــی آنجــا ســاکن شــوید؟ اگ در خانه هــای بوم
ــن  ــد کــه ای ــزد ســفر کنی ــه ی این طــور اســت ب
ــردی   ــد بوم گ ــت واح ــد هف ــر می رس ــا خب روزه
در شــهرهای یــزد، ابرکــوه، مهریــز و میبــد 
به عنــوان گردشــگرپذیرترین شهرســتان های 

ــد. ــاح ش ــزد افتت ــتان ی اس
ــه از  ــق گرفت ــزد رون ــردی ی ــوم گ ــدر ب هرچق
ــه  ــر ن ــد« دیگ ــتای توریســتی »ینگــی کن روس
ــد  ــوش می رس ــه گ ــا ب ــی از آواز پرنده ه صدای
ــتاهای  ــن روس ــر ای ــت بک ــی از طبیع ــه بوی و ن

توریســتی و زیبــای آذربایجــان شــرقی بــه 
ــوه  ــه از دل ک ــمه هایی ک ــد، چش ــام می رس مش
ــد دیگــر صــاف و زالل نیســتند  ــرون می آمدن بی
و فاضــاب بــا خــود بــه همــراه دارنــد، فاضابی 
ــه ایــن منطقــه می رســد. کــه از شــهر ســهند ب

حــال بــد ایــن روســتای آذربایجــان شــرقی در 
ــوان  ــز به عن ــاب تبری ــه انتخ ــت ک ــی اس حال
ــام در  ــان اس ــگری جه ــه گردش ــهر نمون ش
ســال 2018 موجــب شــده تــا مســئوالن 
از هم اکنــون اقدامــات الزم بــرای میزبانــی 
ــی و  ــی و خارج ــگران داخل ــته از گردش شایس
ــتیابی  ــرای دس ــاخت های الزم ب ــاد زیرس ایج
بــه اهــداف موردنظــر را انجــام دهنــد، فرزیــن 
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  حق پرســت 
آذربایجــان  گردشــگری  و  صنایع دســتی 
شــرقی هــم از برگــزاری فراخــوان ملــی بــرای 
ــر  ــز 2018 خب طراحــی و انتخــاب نشــان تبری

داده اســت. 

طالی پسر قشمی و نقاشی شعر
و ایــن بــار خبــری از دنیــای شــعر و شــاعری .13 
ــک  ــی ادب ی ــتان و اهال ــعر دوس ــرای ش دی ب
ــا  ــت نیم ــالروز درگذش ــاص دارد، س ــای خ معن
ــتان 1338 رخ  ــاه زمس ــه در 13 دی م ــیج ک یوش
ــد  در نقــاب خــاک کشــید امــا اندیشــه اش جاوی

ــده اســت. مان
در ادامــه اخبــار فرهنگــی هنــری زمســتانی بــه 
ــی  ــر بشــارتی عــکاس هرمزگان ســراغ علی اصغ
طــای  ســومین  توانســت  کــه  می رویــم 
ــابقات  ــودش را در مس ــاری خ ــال ج ــس س عک

ــد.  ــب کن ــه کس ــور ترکی ــی کش بین الملل
ــدی  ــه هنرمن ــنیده اید ک ــال ش ــا تابه ح ــا آی و ام
شــعر نقاشــی کنــد؟ یــک بانــوی گلســتانی کــه 
ســال ها در فرانســه زندگــی می کنــد شــعر 
ــت مایه  ــعارش دس ــی اش ــد یعن ــی می کن نقاش
ــع می شــوند کــه در هرکجــای  نقاشــی های بدی
جهــان بــوی ایــران و وطــن را زنــده نگــه 

ــی دارد. م
ــد  ــای محم ــه عکس ه ــم مجموع ــوب ه در جن
خوشــرو از بــارگاه امــام علــی )ع( در همیــن 
روزهــا نمایشــگاه شــد؛ تــا تماشــای ایــن 
عکس هــا دل هایمــان را روانــه نجــف کنــد 

عکس هــای وی کــه تابه حــال 24 اســتان 
کشــور را گشــته و حــاال بــه اهواز رســیده اســت.

هزار سنگر بی سنگر
در ادامــه از انتظــار »ورشــو« هنــر جهانــی 
ــم،  ــوزه می گویی ــاخت م ــرای س ــتانی ها ب لرس
هنــری کــه در دوران پهلــوی بــه اوج خــود 
رســید امــا هنــوز پــس از یک صــد ســال 
انتظــار داشــتن مــوزه را می کشــد مــوزه ای کــه 
ــد  ــدازی آن وعده ووعی ــرای راه ان ــت ب سال هاس

می شــود. داده 
اوضــاع در شــمال هــم همین طــور اســت، 
ــوان  ــل را به عن ــتان آم ــه شهرس ــت ک سال هاس
شــهر هــزار ســنگر می شناســند، امــا ســنگرهای 
ــروز ایــن روزهــا دیــده نمی شــود ایــن شــهر  دی
ــری  ــوزه ای هن ــال م ــه دنب ــتان ب ــد لرس مانن
ــا  ــت ت ــوزه ای اس ــال م ــه دنب ــل ب ــت، آم نیس
همیــن تاریــخ نه چنــدان دور خــود را حفــظ 
کنــد امــا بــه نظــر می رســد احــداث مــوزه بــرای 
نگهــداری خاطــرات و یادهــا هــم بــا انتظارهــای 

ــد. ــراه باش ــی هم طوالن

پرواز گلیمچه ۶۰۰۰ ساله
ســاله   6000 گلیمچــه  پــرواز  از  بخوانیــد 
گلیمچــه  نقش مایه هــای  خاطره هــا،  از 
متکازیــن و فــرش کاردشــت در ســکوت 
و فراموشــی هنرنمایــی می کننــد و نبــض 
زندگی بخــش  نفس هــای  بــه  حیاتشــان 
بازمانــدگان ایــن هنــر پرپیشــنیه گره زده شــده 
اســت.  هنرهــای دســتی و ســنتی فراوانــی در 
ــت رفته  ــدران ازدس ــته در مازن ــال های گذش س
و برخــی از هنرهــا نیــز متکــی بــه وجــود تنهــا 

بازماندگانــش اســت.
ــت در  ــتی داغ اس ــث صنایع دس ــه بح ــاال ک ح
ــرای  ــد ب ــدران می توانی ــه مازن ــن ب ــیر رفت مس
ــم  ــیراز ه ــه ش ــاب ب ــوغاتی ن ــک س ــد ی خری
ــا  ــم کاری  ی ــل خات ــی مث ــد؛ هنرهای ــر بزنی س
»خاتم ســازی« و »جــوک کاری« از هنرهــای 

ــت. ــر اس ــهر ادب و هن ــینه ش ــر پیش پ
ــا در  ــم کــه گرچــه ب ــری میگویی ــه از هن در ادام
و گوهــر همــراه اســت و نویــد ثروتــی هنگفــت 

روی خط اخبار فرهنگی و هنری استان ها

»جوک« تخت جمشید و لبخند دختر صربستانی
ــرخط  ــتانی س ــر صربس ــید و دخت ــت جمش ــوک«، تخ ــای »ج ماجراه
خبرهــای فرهنگــی و هنــری دی و بهمــن اســت، جایــی کــه روشــن 
شــدن ابهــام دوره هخامنشــی و پــرواز گلیمچــه 6000 ســاله از یادها 

ــم.  ــال می کنی را دنب
مرضیه        میرقادری
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داســتان  صنعــت،  پنچــر  چــرخ 
یــک اختــالس، اشــک پیــاز و پســته 
ــدری  ــی، پایتخــت گشــنیز، بن آمریکای
شــدن اســتان غربــی و رئیــس جمهــور 
همزمــان در 7 اســتان مهــم تریــن 
رویدادهــای اقتصــادی اســتانها در دو 

مــاه دی و بهمــن مــاه اســت.

ــم  ــی از ارکان مه ــت یک ــت، صنع ــاد اس ــت از اقتص ــی صحب وقت
اقتصــاد در بســیاری از اســتانها را تشــکیل مــی دهــد. مثا لرســتان 
بــا دارا بــودن بیــش از 6.5 میلیــون واحــد دامــی ســبک و ســنگینی 
ــع  ــا مجتم ــت ام ــرح اس ــور مط ــروری کش ــب دام پ ــوان قط به عن
ــا در  پوســت و چــرم اســتان لرســتان 17 ســالی مــی شــود کــه ب
اختیــار داشــتن هکتارهــا زمیــن و ســوله در رکــود و تعطیلــی کامل 
اســت تــا همــه از سرنوشــت نامعلــوم ایــن واحــد بی خبــر باشــند. 
ــی  ــام فروش ــه خ ــتانی ک ــم اس ــی روی ــدران م ــتان مازن ــه اس ب
معادنــش مصیبتی شــده بــرای اقتصــاد اســتان و حاال کارشناســان 
تاکیــد دارنــد بایــد بــرای ایــن مشــکل چشــم انــداز معدنــی تعریف 
شــود.  طبــق آمارهــای غیررســمی بیــش از 100 واحــد معدنــی در 
مازنــدران فعالیــت دارنــد و از 17 مــاده معدنــی اســتان پنــج مــاده 
معدنــی قابلیــت صادراتــی دارد امــا ایــن ذخایــر اســیر خام فروشــی 

ــت. ــده اس ــی ش و خرده فروش
ــه  ــه از آن ب ــاد ک ــی مهاب ــب برفک ــازی ت ــن س ــه واکس کارخان
عنــوان بزرگ تریــن واحــد تولیــدی خاورمیانــه و ســومین 
ــس از 4  ــت پ ــود درس ــاد می ش ــود ی ــوع خ ــان در ن ــه جه کارخان
مــاه فعالیــت خــودش دچــار تــب رکــود شــد و چنــد ســال اســت 
کــه بــه کمــا رفتــه اســت. ایــن کارخانــه کــه  ســال 90 بــه دســت 
رئیــس جمهــور وقــت بــه بهــره بــرداری رســید امــا تنهــا چنــد ماه 
بعــد تعطیــل شــد و هــم اکنــون بــا وجــود گذشــت چهــار ســال، 

ــی دارد. ــوم و مبهم ــت نامعل سرنوش
ــی از  ــه یک ــکاری گرچ ــید؛ بی ــزی رس ــتان مرک ــه اس ــت ب نوب
ــا اینکــه یــک نفــر شــاغل در  معضــات جامعــه امــروز اســت ام
یــک واحــد صنعتــی را بعــد از 15 ســال ســابقه تعدیــل نیــرو کننــد 
و ایــن اتفــاق وقتــی بــرای واحدهــای صنعتــی بســیاری در یــک 
ــواده هــای بســیاری رخ بدهــد قطعــا پــای مقامــات  اســتان و خان
مســئول را بــه میــان مــی کشــد. اتفاقــی کــه ایــن روزهــا صنعــت 
ــددی از  ــران متع ــت و کارگ ــا اس ــه آن مبت ــزی را ب ــتان مرک اس
بیــکاری راه چــاره را در گایــه بــردن پیــش مقامــات مســئول مــی 

بیننــد.

داستان یک اختالس
کمــی باالتــر از کرمــان در نقشــه ایــران و در اســتان خراســان 
جنوبــی بازگشــت امــوال بیــت المال کــه پیــش از این بــه دلیل 
اختــاس در پرونــده »آلومینــای جاجــرم« بــه نظــر مــی رســید 
ــا تــاش قــوه قضائیــه و  هدفــی دســت نیافتنــی اســت امــا ب
پیگیــری هــای صــورت گرفتــه باالخــره بــه خزانــه بیــت المال 

بازگشــت.

روی خط اخبار اقتصادی استان ها

رئیس جمهور همزمان به 7 استان سفر کرد/ »پسته« آمریکایی هم رسید

ــی  را می دهــد امــا در دامغــان گوهرتراشــی ثروت
نصیــب هنرمندانــش نکــرده اســت.

ــان  ــار در جری ــتین ب ــش نخس ــال پی ــک س ی
افتتــاح کارگاه آمــوزش گوهــر تراشــی مســئوالن 
ــی را  ــای کار دامغان ــوان جوی ــوزش بان ــرح آم ط
مطــرح کردنــد امــا امــروز ایــن طــرح بی نتیجــه 

ــده اســت. مان
و  ســنتی  هنــری  حرفه هــای  وضعیــت 
صنایع دســتی خراســان جنوبــی هــم مانند ســایر 
ــت و  ــوب نیس ــدان خ ــور چن ــتان های کش اس
کفــش دوزی به عنــوان هنــر آشــنای نســل دیروز 
بــا بیــش از یــک قــرن قدمــت اکنــون در پایــان 

راه اســت.
پــای  روزهــا  ایــن  هــم  چشــم بادامی ها 
ــد  ــا بازکرده ان ــگ م ــر و فرهن ــه هن ــود را ب خ
بی نظیــر  هنــر  چینــی  تولیــدات  تــا 
ــی و ... را  ــروف مس ــه، ظ ــد پت ــا مانن کرمانی ه

کنــد. حاشیه نشــین 

پایان سیمرغ
ــی  ــت ذوق ــه اس ــخن از ذوق و قریح ــم س بازه
ــی و  ــار تاریخ ــر آث ــه خاط ــه ب ــار ن ــن ب ــه ای ک
ــه شــیراز  ــوار مهربانــی ب ــرای دی تمــدن بلکــه ب

ســفرکرده اســت حــاال دیــوار مهربانــی در شــیراز 
ــن  ــم را تأمی ــاج جس ــط مایحت ــا فق ــن روزه ای
نمی کنــد؛ در شــهر ادب، یــک کتاب فــروش، 
دیــوار مهربانــی کتــاب را راه انداختــه تا نیــاز روح 

ــد. ــرآورده کن ــم ب را ه
فیلم هــای  اکــران  حاشــیه های  از  بعــد 
داســتان  و  اســتان ها  در  فجــر  جشــنواره 
تکــراری بی پولــی ســری بــه ســیمرغ های 
ــرج  ــهد و ک ــیراز و مش ــن جشــنواره در ش ای
مســئوالن  بی برنامگــی  کــه  می زنیــم 
آن  برگــزاری  زمــان  و  پایتخت نشــین 
موجــب گایه منــدی مدیــر حــوزه هنــری 

ــه  ــن رابط ــد. وی در ای ــوی  ش ــان رض خراس
ــر  ــینمایی وزی ــاون س ــه مع ــت: باوجوداینک گف
ــک از  ــه هیچ ی ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش فرهن
قول هایــش عمــل نکــرد بااین حــال رونــد 

جشــنواره مناســب بــوده اســت.
ــا  ــنواره را ب ــن جش ــیمرغ های بلوری ــده س پرون
اســتقبال بی نظیــر مــردم کــرج از ایــن رویــداد 
خلیــل  ابراهیــم  می بندیــم،  شهرشــان  در 
ــو  ــرج در گفتگ ــین ک ــینما پرش ــر س زاده مدی
بــا خبرنــگار مهــر گفتــه اســت: اســتقبال 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــی از جش ــهروندان کرج ش

بی نظیــر بــوده اســت.

قــاب اســتانی
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بــه مــرز شــمال غربــی کشــور مــی رویــم؛ در زمســتان امســال 
نبــود ســوخت مــورد اســتفاده بــرای کامیــون هــا و نیــز کوالک 
و یخبنــدان عامــل تشــکیل صــف 50 کیلومتــری کامیون ها در 

مــرز بــازرگان - گوربــوالغ شــده اســت.

اشک پیاز و پسته آمریکایی
ــرا  ــار ماج ــن ب ــود ای ــر از ســوژه داغ ب ــار پ ــن ب ــه ای ــان ک کرم
داســتان تلــخ افزایــش ناگهانــی عرضــه محصوالت کشــاورزی 
ــتانه  ــا در آس ــن روزه ــاورزان ای ــترنج کش ــت دس ــت قیم و اف
ــن  ــاز کار در ای ــاورزان پی ــار کش ــن ب ــت و ای ــدن اس ــرار ش تک

ــود. ــاری می ش ــان ج ــه اشکش قص
ــه  ــال ب ــر س ــی ه ــان در حال ــته در کرم ــادرات پس ــد و ص تولی
دلیــل خشکســالی رونــد نزولــی را ســریع تــر طــی مــی کنــد 
کــه صنعــت کشــت پســته به وســیله کشــاورزان مهاجــر ایرانی 
ــرروز  ــا ه ــت های کالیفرنی ــکا در دش ــی آمری ــاورزان بوم و کش
گســترده تر می شــود و چالــش کمبــود آب و حمایت هــای 
ــد.  ــرای صــادرات ندارن ــای خارجــی را ب ــی و محدودیت ه داخل
ــه بازارهــای  ایــن مشــکات موجــب شــده صــادرات پســته ب

ــی طــی ســال جــاری کاســته شــود. جهان
عملــی خاقانــه باعــث مــی شــود دوبــاره بــه کرمــان برویــم؛ 
ــان  ــه نش ــد ک ــر ش ــانه ها منتش ــری در رس ــل خب ــدی قب چن
ــه  ــر ب ــن خب ــت ای ــگ داش ــای رنگارن ــا دانه ه ــد ذرت ب از تولی
ــدد در فضاهــای مجــازی و نشــریات  ــراه عکس هــای متع هم
صنعــت آشــپزی در کشــورهای مختلــف منتشــر شــد و جالــب 
اینکــه تقاضــا بــرای ایــن محصــول به شــدت افزایــش 
یافــت. امــا حــاال دریکــی از روســتاهای دورافتــاده شهرســتان 
تــازه تأســیس ارزوئیــه در جنــوب غــرب اســتان کرمــان یــک 
کشــاورز خــاق توانســته اســت بــا تولیــد خاقانــه و نــوآوری 
ــر اســتان کرمــان تولیــد کنــد. همیــن محصــول را در دل کوی

در همســایگی پایتخــت هــم در حالــی بــر اســاس آمارهــا حدود 
ــود دارد  ــن وج ــت در ورامی ــی قابل کش ــار اراض ــزار هکت 85 ه
ــتفاده  ــی را بااس ــن اراض ــی از ای ــش از نیم ــی بی ــه کم آب ک

ــرده اســت. ک

پایتخت گشنیز
نوبتــی هــم باشــد نوبت خوزســتان اســت جایــی که کشــاورزان 
ــت  ــا مدیری ــد ب ــاره منعق ــای اج ــق قرارداده غــرب کرخــه طب
جهــاد کشــاورزی بایــد در مقابــل 70 درصــد کشــت،30 درصــد 
کشــت زراعــت باغبانــی را در زمیــن هــای زراعتــی خــود پیــاده 
کننــد. ایــن 30 درصــد مــی توانــد درخــت هــای مثمــر مثــل 
ــی در  ــی کشــاورزان ناتوان نخــل و...  باشــد. حــال دغدغــه فعل

تامیــن آب بــرای 30 درصــد طــرح زراعــت باغبانــی اســت.
ــل  ــل محاف ــرا نق ــه اخی ــی ک ــاز هــم بحــث داغ ســیب زمین ب
شــده! بعــد از دفــن و امحــای ســیب زمینــی و تولیــد مــازاد این 
محصــول کــه در پاییــز امســال بــه ســرخط خبرهــا رفــت حاال 
ــی دردسرســاز شــده  در بهبوهــه زمســتان بازهــم ســیب زمین
اســت و خبــر دردســرهای آن از همــدان، قطــب ســیب زمینــی 

ایــران بــه گــوش مــی رســد.
بــا توجــه بــه وجــود حــدود دو دهــه از خشک ســالی در 
خراســان جنوبی،ایــن میهمــان ناخوانــده مــدت 17 ســال اســت 
کــه نــه تنهــا کشــاورزی بلکــه معیشــت مــردم و به خصــوص 
ــر  ــروز دیگ ــت و ام ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــتاییان را تح روس
خشک ســالی به عنــوان تبــی جان ســوز دامــن اکثــر شــهرها و 

ــه اســت. ــتان را گرفت ــتاهای اس روس
ــار  ــان اخب ــه در می ــاورزی همیش ــش کش ــای بخ ــن ه اولی
ــته اســت، اصــا بعضــی  ــود را داش ــای خــاص خ ــت ه جذابی
اســتان هــا و شهرســتان هــا را بــه همیــن محصوالتشــان مــی 
ــا حــاال  ــا ت ــار ســاوه... ام ــات و ان شناســند، مثــل زعفــران قاین
ــن  ــخ ای ــت؟ پاس ــنیز کجاس ــت گش ــه پایتخ ــد ک ــر کردی فک
ســوال را رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان نهاونــد داد 
و گفــت: نهاونــد در کشــور رتبــه اول تولیــد گشــنیز را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت، به طوری کــه بیــش از 80 درصــد تولیــد 

ــرد. ــام می گی ــد انج ــزارع نهاون ــول در م ــن محص ای

استان غربی بندر می شود؟
ــخن از  ــت س ــه هروق ــی ک ــم جای ــتان بزنی ــه لرس ــری ب س
ناکامــی اقتصــادی بــه میــان مــی آیــد ناخــودآگاه افــکار را بــه 
ســمت خــود مــی کشــاند؛ وقتــی اســم بنــدر مــی آیــد ذهــن 
همــه بــه ســمت ســواحل جنــوب یــا شــمال کشــور مــی رود، 
حــاال از لرســتان خبــر مــی رســد کــه مصوبــه بنــدری شــدن 

ــن اســت. ــن زمی ــی معطــل تامی اســتان غرب
ــتان  ــه اس ــم، ب ــی روی ــارس م ــج ف ــون خلی ــواحل نیلگ ــه س ب
ــق  ــار رون ــه در انتظ ــا هم ــم ه ــتن تحری ــا برداش ــهر! ب بوش
هســتند و در صــدر آنهــا مســکن ســازان. ولــی رئیــس ســازمان 
ــه اســت کــه  نظــام مهندســی ســاختمان اســتان بوشــهر گفت
ــال  ــابه س ــدت مش ــبت م ــه نس ــاری ب ــال ج ــه س در 10 ماه
ــرو  ــا کاهــش 20 درصــدی ســاخت و ســاز در اســتان روب 93 ب

بوده ایــم. 
در دیگــر اســتان غربــی کشــور نیــز مدیــر کل گمــرک اســتان 
ــون دالری کاال از  ــارد و 225 میلی ــک میلی ــام از صــادرات ی ای

مــرز مهــران بــه عــراق خبــر داده اســت.
ــودش  ــرای خ ــا ب ــن روزه ــم در همی ــاد ه ــت آب ــل بهش تون
ــال  ــل بهشــت آباد طــرح انتق ــا کــرد، تون ــه پ ــی ب ســر و صدای
ــزی  ــات مرک ــه ف ــاری ب ــال و بختی ــار مح ــتان چه آب از اس
ایــران اســت کــه اســتان های یــزد، کرمــان، اصفهــان و 
ــکات  ــاره مش ــا درب ــرد ام ــال را در برمی گی ــی چهارمح حت
ــادی  ــای زی ــان حرفه ــرح کارشناس ــن ط ــت محیطی ای زیس

ــد. دارن

رئیس جمهور همزمان در 7 استان
خبــری هــم بخوانیــد از اســتان البــرز و موسســه ســرم ســازی 
ــد  ــی توان ــه م ــن موسس ــت ای ــد اس ــرش معتق ــه مدی رازی ک
ــاز کشــور را تامیــن کنــد امــا بازهــم مجــوز  واکســن مــورد نی

ــت. ــده اس ــادر ش واردات ص
ــس  ــه رئی ــد اســتان اســت ک ــه چن ــق ب ــار متعل ــن ب ســوژه ای
جمهــور همزمــان بــه آنجــا ســفر کــرد! دکتــر روحانــی در دهــه 
فجــر از طریــق ویدئــو کنفرانــس 138پــروژه کشــوری در هفت 
اســتان همــدان، زنجــان، اصفهــان، گیان، بوشــهر، لرســتان و 

فــارس را افتتــاح کــرد.
دوبــاره ســری بــه اســتان بوشــهر بزنیــم و افتتاحیــه ای دیگــر بــا 
حضــور رئیــس جمهــور؛ ایرانــی تریــن فــاز پــارس جنوبی شــامل 

فــاز 15 و 16 پــارس جنوبــی وارد مــدار بهــره بــرداری شــدند.

قــاب اســتانی
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ــودک  ــک ک ــراه ی ــه هم ــک زن ب ــرد، ی ــک م ی
ســوار بــر یــک خــودرو. حتمــا تصــور مــی کنیــد 
ــن  ــد از ای ــی بدانی ــا وقت ــی ام ــواده خوب ــه خان چ
خــودرو در بازرســی هــای نیــروی انتظامــی 
ــده،  ــف ش ــاک کش ــرم تری ــن 50 کیلوگ تنکاب
ــوخت. ــد س ــودک خواه ــال آن ک ــه ح ــان ب دلت

ــف در فضــای مجــازی،  ــازار تخل ــا ب ــن روزه ای
ــام  ــرم افزارهــای پی شــبکه هــای اجتماعــی و ن
ــی  ــا درج آگه ــه ب ــردی ک ــت. ف ــان داغ اس رس
ــازی  ــای مج ــخنگو در فض ــی س ــروش طوط ف
ــن  ــاش ماموری ــا ت ــی داد ب ــب م ــردم را فری م
پلیــس دســتگیر شــد تــا در دزفــول نیــز متهمــی 
کــه بــا برنامــه ریــزی و نقشــه قبلــی اقــدام بــه 
انتشــار تصاویــر خصوصــی یکــی از شــهروندان 
ــه دام  ــود ب دزفولــی در فضــای مجــازی کــرده ب

پلیــس بیفتــد. 

انتشار تصاویر مستهجن در 
تلگرام

در ســاوه نیــز فرمانــده انتظامــی ایــن شهرســتان 
از دســتگیری عامــل انتشــار تصاویــر غیــر 
اخاقــی ومســتهجن در شــبکه اجتماعــی تلگرام 

ــر داد. خب
ــه  ــاردار ب ــادر ب ــال م ــن انتق ــوزاد در حی ــد ن  تول
بیمارســتان و در خــودروی آمبوالنــس هــر 
ــاق  ــر اتف ــا کمت ــادری نیســت ام ــده ن ــد پدی چن
ــژه  ــه وی ــد امــا در خراســان رضــوی و ب مــی افت
روســتاهای شهرســتان ســبزوار بــه علــت کمبود 
ــن شهرســتان  ــی در روســتاهای ای ــز درمان مراک
ظاهــرا بــه امــری متــداول تبدیــل شــده اســت. 
پرونــده اخبــار حــوادث را در ترکیــه دنبــال 
ــن  ــس ای ــا همــکاری پلی ــه ب ــی ک ــم، جای کردی
ــهروند  ــک ش ــه ی ــی ک ــروگان گیران ــور گ کش

ــدند.  ــتگیر ش ــد دس ــوده بودن ــرزی را رب الب
و امــا ماجــرای تلــخ خبــر قتــل دو کــودک 

ــاه هــای گذشــته نقــل  ــادر آنهــا در م توســط م
ــه  ــه ب ــی ک ــود، کودکان ــاران ب ــل گچس محاف
وســلیه ضربــات متعــدد یــک جســم نــوک تیــز 

ــدند. ــته ش کش
ســرخط اخبــار حــوادث را گرفتیــم تــا بــه 
ــه  ــیدیم ک ــهدی رس ــاردار مش ــادر ب ــرای م ماج
بــه خاطــر ابتــا بــه بیمــاری آنفلوانــزا جــان داد 
و تــاش پزشــکان بــرای نجــات وی موثــر واقع 
نشــد. تلخــی مــرگ مــادر بــاردار در کنــار مــرگ 
ــه  ــام وظیف ــن انج ــه حی ــداکاری ک ــتار ف پرس
احیــای بیمــاران مبتــا بــه آنفوالنــزا جــان خــود 
را از دســت داد پرونــده ایــن بیمــاری را در ایــران 

ــر کــرد. ســنگین ت

قتل و گروگان گیری
ــم  ــری ه ــته خب ــوادث بس ــار ح ــان اخب در می
ــد  ــد، بع ــظ کردن ــود را حف ــهم خ ــان س متخلف
ــرز،  ــری الب ــر شــدن گروگانگی ــه خی ــم ب از خت
ــط  ــل توس ــری در باب ــده گروگانگی ــاال پرون ح
ــروگان 20  ــد و گ ــاعته بســته ش ــس 24 س پلی
ــتیجاری  ــای اس ــی از ویاه ــه در یک ــاله ک س
ــد  ــی ش ــداری م ــاد نگه ــتان محمودآب شهرس

ــت. ــات یاف نج
امـا حـوادث بـه تصـادف و دسـتگیری متخلـف 
اینترنتـی خاصـه نمی شـود، در خرمشـهر قاتل 
خواهـر و بـرادر خرمشـهری کـه سـوم دی مـاه 
امسـال به قتل رسیده بودند دسـتگیر و تحقیقات 
از وی آغـاز شـد. اظهارات ایـن دختر 24 سـاله از 
شـیوه قتل پـدر و عمه اش به وسـیله ضربـه آچار 

در نـوع خـود تـکان دهنـده بود.
ــاه  ــخ و شــیرین م ــای تل ــر ه ــا یکــی از خب و ام
ــه  ــوزه علمی ــتاد ح ــدن اس ــروح ش ــته مج گذش
مشــهد در حیــن کمــک بــه یــک خانــم جــوان 
بــرای نجــات از دســت اراذل و اوبــاش بــود کــه 
ــا مرخــص شــدن ایــن روحانــی از بیمارســتان  ب

ــرای  ــی ب ــروی انتظام ــاش نی ــن ت و همچنی
ــیرین  ــه ش ــان ب ــتگیری ضارب ــایی و دس شناس

ــرد. ــک ک ــخ کم ــتان تل ــن داس ــدن ای ش

گرگ های گرسنه در رابر
ــه  ــنه ب ــای گرس ــای گرگ ه ــش حمله ه افزای
روســتاهای رابــر و ســکوت مســئوالن کار را 
ــن  ــتاهای ای ــی روس ــه اهال ــانده ک ــی رس به جای
ــه مــزارع  شهرســتان دیگــر جــرات رفت وآمــد ب

و باغ هــا را هــم ندارنــد.
در زنجــان اختــاف خانوادگــی منجــر بــه قتــل 
زن بــه دســت همســر شــد و مأمــور شــهرداری 
گــرگان هنــگام درگیــری بــا دست فروشــان 
ــش  ــت افزای ــان، عل ــن می ــد. در ای ــته ش کش
تصــادف در تونــل شــماره 5 محــور چالــوس نیــز 
مشــخص شــد، ســرهنگ رضــا اکبــری، رئیــس 
پلیــس راه اســتان البــرز ریــزش آب از ســقف این 
تونــل را علــت افزایــش حــوادث رانندگــی در این 

ــوان کــرد. محــدوده عن
تکــرار حــوادث بــرای نفتکــش هــا در محورهای 
ــه داســتانی تکــراری تبدیــل  جنوبــی لرســتان ب
شــده اســت، کــه پــرده دیگــری از ایــن حادثــه 
ــی  ــه فن ــه تنگ ــش در منطق ــتگاه نفتک را دو دس

شهرســتان پلدختــر رقــم زدنــد.

پایان سگ کشی
بـه دنبـال انتشـار تصاویر نبـرد سـگ ها در برخی 
اسـتان زنجـان در شـبکه های  شهرسـتان های 
اجتماعی، دادسـتان عمومی و انقاب این اسـتان 
طی نامـه ای به نیـروی انتظامـی دسـتور برخورد 
مبـارزه خونیـن سـگ ها  برگـزاری  عوامـل  بـا 
را صـادر کـرد و در پـی ایـن دسـتور عوامـل این 

مسـابقات خیلی زود دسـتگیر شـدند.
اســتان لرســتان نیــز مــاه گذشــته شــاهد 
رخــدادی بــود کــه واکنش هــای مختلــف مــردم 
را بــه همــراه داشــت، جــوان خرم آبــادی دریکــی 
از محــات شــهر خرم آبــاد در چالــه ای کــه 
ــاد و  ــود، افت ــده ب ــود شــهرداری کن ــه می ش گفت

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ج

حادثه عجیب
در ادامــه یــک حادثــه عجیــب در مراســم 
ــه  ــت ب ــه را انگش ــوج هم ــپاری در یاس خاکس
ــی در  ــدازی هوای ــر تیران ــت. براث ــان گذاش ده
مراســم خاکســپاری در یاســوج هشــت نفــر دچار 
ــدازی  ــد تیران ــد بدانی ــدند. بای ــی ش برق گرفتگ
ــت. در  ــه اس ــن منطق ــنت های ای ــی از س هوای
ــاره  ــث پ ــی باع ــدازی هوای ــه تیران ــن حادث ای
ــا روی  ــادن کابل ه ــرق و افت ــیم های ب شــدن س

ــد.  ــزاداران ش ــر ع س
ــم  ــوج خت ــه یاس ــه حادث ــدازی ب ــرای تیران ماج
ــاد  ــه ایج ــدام ب ــه اق ــلحی ک ــرد مس ــد، ف نش
ناامنــی در یــک مجلــس عروســی کــرده بــود در 
حیــن درگیــری بــا مامــوران نیــروی انتظامــی در 

ــد. ــول کشــته ش ــام دزف شــهر ام
ــان  ــته در می ــاه گذش ــه م ــری ک ــوع دیگ موض
ــه  ــود، اول ب ــاد و مــواد مخــدر ب ــار آمــد اعتی اخب
ــه 590 کیلوگرمــی مــواد مخــدر  کشــف محمول
در کرمانشــاه مــی پردازیــم کــه پلیــس در 
بازرســی از یکــی از خودورهــا متوجــه شــد کــه 
ــار روغــن نباتــی ایــن خــودرو  مــواد مخــدر در ب

ــت. ــده اس ــازی ش جاس

یک خودرو پر از پول
توقیــف خــودروی حامــل 30 میلیــارد ریــال 
اســکناس در مــرز مهــران، پایــان اختــاف 
پنــج ســاله دو طایفــه در لرســتان کــه منجــر بــه 
نجــات قاتــل از چوبــه دار شــد، صلح و آشــتی دو 
طایفــه شهرســتان کوهدشــت پــس از پنج ســال 
و توقیــف 2 خــودرو حامــل تلفــن همــراه قاچــاق 
بــه ارزش 11 میلیــارد ریــال در کرمانشــاه از دیگر 

ــود. ــار حــوادث در دو مــاه گذشــته ب اخب
ــد جــت آموزشــی  ــک فرون ــد ســقوط ی هــر چن
جنگــی در پایــگاه شــکاری کنــارک در سیســتان 
ــی دل  ــان ایران ــهادت دو خلب ــتان و ش و بلوچس
ــه ای  ــا نکت ــا را آزرد ام ــان م بســیاری از هموطن
کــه موجــب افتخــار ملــی شــد جانفشــانی ایــن 
ــان  ــرای حفــظ جــان ســایر هموطن ــان ب دو خلب

ــود. ــی ب ایران

ریز  و درشت اخبار حوادث در استان ها

تعطیلی بعدازظهر »سگی«/ تیراندازی منجر به برق گرفتگی شد!

 انتشــار تصاویــر مســتهجن در تلگــرام، قتــل و گــروگان گیــری، گرگ 
هــای گرســنه در رابــر، پایــان ســگ کشــی و یــک خــودرو پــر از پــول 
خبرهایــی بــود کــه در دی و بهمــن مــاه در ســرخط اخبــار اســتانها قرار 

گرفــت.

قــاب اســتانی

مرضیه    جوشن
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ــار  ــاه را از اظه ــر در دی و بهمن م ــتانهای مه ــه اس ــار جامع اخب
ــروروش  ــوزش و پ ــی وزارت آم ــوزش ابتدای ــاون آم ــر مع نظ
ــروع  ــد ش ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی ــه اس ــفر ب ــور در س کش
ــتان را  ــن اس ــل در ای ــرک تحصی ــن ت ــه میانگی ــم ک ــی کنی م
5.1 درصــد عنــوان کــرد و گفــت ایــن آمــار باالتــر از میانگیــن 
ــوری  ــئول کش ــن مس ــه ای ــری ک ــار جالب ت ــت. آم ــور اس کش
ــای کاس اول  ــردودی ه ــار م ــترین آم ــاره بیش ــه داد درب ارائ
ــرد.  ــق می گی ــتان تعل ــتان و بلوچس ــتان سیس ــه اس ــه ب ــود ک ب
ــوزش و  ــل آم ــه معض ــته ب ــای گذش ــم در ماه ه ــپش« ه »ش
ــه  ــک مدرس ــر از ی ــار س ــده و هرب ــل ش ــران تبدی ــرورش ای پ
درمــی آورد، ایــن موجــودات کوچــک مــدارس آذربایجــان 
غربــی، اصفهــان، لرســتان، زنجــان، خراســان شــمالی و 
ــت  ــه قابلی ــد ک ــان دهن ــا نش ــد ت ــتانها را در نوردیدن ــر اس دیگ

دارنــد. ایران گــردی 

خون برادر و خواهر قزوین 
رنگین تر است

ــوری  ــذ ف ــای لذی ــه غذاه ــی و البت ــینی و کم تحرک ــی ماش زندگ
ــندرم  ــام »س ــه ن ــه در واژه ای ب ــود دارد ک ــرای خ ــم ب ــی ه عواقب
ــش  ــای بی ــا از ابت ــای داد. آماره ــوان آن را ج ــی« می ت متابولیک
از 40 درصــد بانــوان 20 تــا 35 ســاله مشــهدی بــه ایــن ســندروم 

ــد. ــر می دهن خب
خواهــر و بــرادر قزوینــی هــم گــروه خونــی نــادری دارنــد کــه فقط 

22 نفــر در جهــان بــا خونشــان هم گــروه اســت.
امــروزه در حالیکــه همــه جــا صحبــت از ارتقــا سیســتم 
ــذاری  ــا واگ ــا ب ــر شــدن آن اســت، ام ــی کشــور و ارزان ت درمان
تنهــا درمانــگاه جزیــره هرمــز بــه بخــش خصوصــی، بــه دلیــل 
ــه آزاد در  ــا تعرف ــت ب ــت ویزی ــب و دریاف ــات مناس ــود خدم نب
ســاعات غیــراداری، مــردم ایــن جزیــره را وادار بــه مراجعــه بــه 

ــت. ــرده اس ــاس ک بندرعب
ــی  ــاه در پایتخــت 5 قلوزای ــی دی م ــی در حال پنج قلوهــای اصفهان
کشــور یعنــی اصفهــان متولــد شــدند کــه هفــت مــاه از بیــکاری 
ــواده در  ــن خان ــوزادان ای ــی از ن ــد یک ــذرد. هرچن ــان می گ پدرش
چنــد روز اول زندگــی از دنیــا رفــت و حــاال آنهــا صاحــب چهارقلــو 

هســتند.
امــا مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد خبر 
داد کــه ایــن اســتان در بحــث ســقط جنیــن نســبت بــه جمعیــت 
ــئوالن  ــر مس ــی آنظرف ت ــور دارد. و کم ــت را در کش ــه نخس رتب
ــان در  ــرف قلی ــتان در مص ــن اس ــه اول ای ــهر از رتب ــتان بوش اس
کشــور خبــر دادنــد تــا فرمانــدار بنــاب نیــز بگوینــد کــه کریــدور 
شــدن ایــن شهرســتان، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر در بیــن زنــان را 

ــت. ــش داده اس افزای

گوش مشهد کر شد
ــی  ــزان  آلودگ ــهد می ــهرداری مش ــت ش ــط زیس ــران محی مدی
ــده 95  ــتانداردهای تعیین ش ــاس اس ــر اس ــهر را ب ــن ش ــی ای صوت
ــد  ــد 13 درص ــی گوین ــد و م ــاز می خوانن ــد مج ــد بیش ازح درص

نــزاع هــا ناشــی از  اثــرات آلودگــی صوتــی اســت. مســئوالن ایــن 
شــهر بــا اشــاره بــه تاثیــرات ســوء روزانــه 190 پــرواز در فــرودگاه 
بین المللــی مشــهد، از افزایــش تعــداد ایــن پروازهــا بــه 440 پــرواز 

ــا پنــج ســال آینــده نگراننــد.  در روز ت
امــا آالیندگی هــا در شــهرهای ایــران تنهــا صوتــی نیســت، 
آالیندگــی کارخانجــات ایــزوگام عامــل عمــده قرارگرفتــن 
ــتان  ــوده اس ــهر آل ــن ش ــگاه چهارمی ــان درجای ــتان دلیج شهرس

مرکــزی اســت.
ــن  ــی ای ــه مردم ــید ک ــر رس ــز خب ــان نی ــتاهای دامغ از روس
روســتاها بــا مشــکل کیفیــت آب و شــیوع برخــی بیماری هــای 
ــکل رو  ــن مش ــه ای ــئوالن ب ــی مس ــی از بی توجه روده ای ناش
ــه، 30  ــن منطق ــه می شــود از94 روســتای ای ــه رو شــدند، گفت ب
ــه موقــع و دقیــق  ــد و ب ــی دارن درصــد آنهــا آب شــرب نامطلوب

کلرزنــی نمی شــود.

کثیف ثروت آور
ســری هــم بــه اســتان مازنــدران زدیــم و جویــای حــال پرنــدگان 
مهاجــری شــدیم کــه دیگــر از تــرس شــکارچیان آواز نمــی خوانند. 
ــه  ــدگان از ســرزمین های دور ب ــادی از ایــن پرن هرســال شــمار زی
ــان در تورهــای  ــا بســیاری از آن ــد ام ــدران می آین تاالب هــای مازن
صیــادان و فــروش در بــازار ســنتی فریدون کنــار گرفتــار و 

ــوند. ــاب می ش ــت کب درنهای
ــران  ــتر نگ ــمالی بیش ــان ش ــهر و خراس ــارس، بوش ــتان های ف اس
پدیــده آل نینــو باشــند زیــرا رئیــس مرکــز ملی اقلیــم کشــور معتقد 
اســت در آینــده از لحــاظ توزیــع مکانــی بیشــترین افزایــش دمــا در 

نیمــه شــمالی زاگــرس و ایــن اســتان ها رخ خواهــد داد.
»کثیــف ثــروت آور« هــم موضــوع گزارشــی اســت کــه از بیرجنــد 
بــه ســرخط خبرها آمــد، انــگار در هیاهــوی زندگــی ماشــینی امروز 
ــا تاریک روشــن  ــه گــردی مختــص ظلمــات شــب ها ی دیگــر زبال
ــراد  ــا اف ــم تنه ــن عرصــه ه ــاغان ای ــوان نیســت و ش خروس خ
معتــاد و بی خانمــان نیســتند بلکــه تبدیــل بــه اپیدمــی شــده کــه 
ــه ســر  ــوی ســطل هــای زبال اگــر در هــر قســمتی از شــهر و جل
ــه  ــی ک ــی را می بین ــدل باالی ــای م ــین ه ــی ماش ــی حت برگردان

بــرای بــار زدن زبالــه توقــف کــرده  و در حــال گنــج یابــی هســتند.
اما شـنیدن خبر دلفیـن هایی که سـاالنه در اثـر برخورد بـا قایق ها 
و کشـتی ها از بین می روند هم شـنیدنی اسـت، همین ماه گذشـته 
بود کـه الشـه دو قطعـه دلفیـن در جزیره خارگ مشـاهده شـد که 
طـی تحقیقات صـورت گرفته از این دو قطعه دلفین مشـخص شـد 
که هـر دو بـر اثـر ضربه هایی که توسـط پروانـه قایق یا کشـتی به 

آنها وارد شـده تلف شـده اند.
در حالــی محیــط زیســت دربــاره گســترش معــدن طــای موتــه 
هشــدارهایی مطــرح کــرده بــود، برخــی پژوهش هــا نیــز از نشــت 
آلودگی هــای ســیانیدی در اطــراف کارخانــه ایــن معــدن گــزارش 

می دهــد.
ــاده  ــک ق ــه ی ــتان ک ــتان و بلوچس ــتان سیس ــنوید از اس ــا بش ام
ــن پلنــگ ظاهــرا  ــف کرد.ای ــداد 16 راس گوســفند را تل پلنــگ تع
بــا وجــود تهدیــد چوپــان و حتــی پرتــاب ســنگ هــم از رو نرفتــه 
ــه  ــان گل ــان در می ــردن چوپ ــی ک ــس از زخم ــی پ ــرای دقایق و ب
ــس اداره  ــه رئی ــت ک ــا اس ــب اینج ــت. جال ــی داده اس ــوالن م ج
حفاظــت از محیــط زیســت ایرانشــهر مــی گویــد اگــر مــی خواهید 
پلنــگ هــا زودتــر مــکان مــورد حملــه را تــرک کننــد غــرورش را 

نشــکنید.

لباده های رنگی رئیس جمهور
»ابوالفضــل عرب پــور« پیرمــرد 85 ســاله و معــروف قــم، 
سال هاســت کار دوخــت و دوز لباســهای رئیــس جمهــور را انجــام 
داده و ایــن روزهــا لباده هایــی کــه ظرافــت کار دســت ایــن خیــاط 
ــه می شــوند. گفتنــی اســت  ــه ســمت پاســتور روان قمــی اســت ب
حســن روحانــی بــا لبــاده هــای رنگارنگــش از ســبز، قهــوه ای راه 
ــکی  ــی راه راه و مش ــا طوس ــه ت ــتری گرفت ــورمه ای، خاکس راه، س

تاکنــون بارهــا ســوژه رســانه هــا شــده اســت.
»مشــکات محمدباقــری« دختــر 10 ســاله ای کــه بــه همــراه پــدر 
ــگ ســفر  ــه هندوســتان کشــور هــزار رن ــادر و مادربزرگــش ب و م
کــرده و در امتحانــی کــه فقــط هشــت دقیقــه بــه طــول انجامیــد 
در بیــن هشــت هــزار دانش آمــوز درخشــید چرتکــه پدربزرگــش را 

دلیــل پیــروزی در ایــن آزمــون ریاضــی دانســت.

سیر تا پیاز اخبار اجتماعی در استان ها

غول چراغ جادو در اهواز/ خون این خواهر و برادر رنگین تر است
برگیرنــده  در  گــزارش  ایــن 
اخبــار  مهم تریــن  از  برخــی 
اجتماعــی اســتانهای خبرگــزاری 
مهــر اســت کــه بــه شــکلی خالصــه 
اختیــار  در  و  شــده  جمــع آوری 

می گیــرد. قــرار  مخاطبــان 

قــاب اســتانی

مرضیه    جوشن
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ازدواج یک سکه ای
امــا امــروزه در شــرایطی کــه فرهنــگ ازدواج بــه بهانــه ای بــرای 
چشــم و هم چشــمی های عجیب وغریــب تبدیل شــده اســت 
ازدواج یــک ســکه ای در دلفــان رقــم می خــورد تــا ســجاد 
ــبختی  ــا خوش ــکه ط ــد س ــه معتقدن ــی ک ــه زوج دلفان و فاطم
ــه زندگی شــان را تنهــا یــک ســکه طــا و یــک  نمــی آورد، مهری

ــد. ــرار دهن ــد ق ــد کام اهلل مجی جل

آنفلوآنزا یک مدرسه را تعطیل کرد
ــان  ــار در یاســوج چن ــن ب ــزا ادامــه دارد و ای ــوز داســتان آنفوالن هن
ــوع 25  ــرد. از مجم ــل ک ــه را تعطی ــک مدرس ــه ی ــی داد ک جوالن
ــر، 22  ــت 300 نف ــا جمعی ــن مدرســه ب ــی ای کاس پســرانه ابتدای
ــن  ــه ای ــد ک ــا بودن ــزا مبت ــه آنفوالن ــد ب ــاالی 30 درص کاس ب

ــن مدرســه شــد. ــی ای ــه تعطیل موضــوع منجــر ب
مشــاور امــور بانــوان وزیــر کشــور از کاهــش ســن اعتیــاد در زنــان 
ــد  ــان مانن ــاد زن ــر داد و گفــت الگــوی اعتی ــر 27 ســال خب ــه زی ب
گذشــته دیگــر الگــوی اعتیــاد ســنتی نبــوده بلکــه صنعتی اســت و 

ایــن امــر بســیار خطرنــاک محســوب مــی شــود. 

غول چراغ جادو
بـرآورده کـردن آرزوهـا را فقـط در داسـتان هـا و یـا غـول چراغ 
جـادو نبایـد جسـت و جو کـرد زیـرا بـه تازگـی یکـی از دختران 
ایـران زمیـن در قالـب موسسـه خیریـه دسـت بـه ایـن همـت 
بلنـد زده اسـت. »هـدی رشـیدی« بانـوی اهـوازی اسـت کـه 
بـرای بـرآورده کـردن آرزوی عبـاس و بشـیر  همـه شـهر اهواز 
را در آمـاده بـاش قـرار داد. عباس ایـن کودک 13 سـاله و دارای 
بیمـاری سـرطان کـه روزی آرزو داشـت پلیس شـود موفق شـد 
بـا همکاری نیـروی انتظامی به مدت سـه سـاعت بـه فرماندهی 
یکـی از کانتـری هـای اهـواز  در بیاید و بـه نیروهایش دسـتور 

دهـد »دزدهـا را بگیریـد«.
ــتان  ــاری در اس ــال ج ــو س ــدای عض ــن اه ــت و چهارمی در بیس
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا اهــدای کبــد جانبــاز55 ســاله یاســوجی 
ــزی  ــرگ مغ ــزی و م ــزی مغ ــار خونری ــانحه ای دچ ــر اثرس ــه ب ک

ــازه ای بخشــید.  ــد، زندگــی ت ــه  بیمــار نیازمن ــود، ب شــده ب
ــان  ــد اصفه ــه مقص ــران ب ــه از ته ــی ک ــود نانهای ــی ش ــه م گفت
ــا بســته بندیهــای شــکیل  ــا و ب ــد زیب ارســال مــی شــود هــز چن
هســتند امــا مملــو از جوهــر قنــد و جــوش شــیرین هســتند. ایــن 
موضــوع را نایــب رئیــس انجمــن علــوم و فنــون غــات اصفهــان 

ــرده اســت. ــانه ای ک رس

قــاب اســتانی

خیاط لباده های رنگی رئیس جمهور

غول چراغ جادو در اهواز

زنانی که خود را می سازند تا خانواده ای را ویران کنند

روایت نخبه ریاضی از چرتکه پدربزرگ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 13 | شماره 9 | 26 بهمن 94

پادرهوایی هزاران تن سیب زمینی

بوی دست پخت مسئوالن بلند شد؛   
بفرمایید سیب زمینی ُمفت!

زهرا حسینی

بــار ســیب زمینی هایی کــه وزنشــان از 1700 تــن شــروع می شــود تــا 
150 هــزار تــن ایــن روزهــا روی دوش کشــاورزان ســنگینی می کنــد، 
ــان؛  ــی 500 توم ــی کیلوی ــد تضمین ــده اســت، خری ــای کار آم ــت پ دول

ــت! ــد ســیب زمینی ُمف بفرمایی
ــد  ــوان دی ــیب زمینی هایش را می ت ــه و س ــد مزرع ــم کار می کن ــا چش ت
ــرد روســتایی  ــد، م ــت نمی کن ــرای برداشــتن آن هــا رغب کــه دســتی ب
ــی اش  ــای خاک ــت هایش را از روی زانوه ــته و دس ــه نشس ــه مزرع گوش
آویــزان کــرده اســت و بــا نگاهــش زمیــن کشــاورزی را ورانــداز می کنــد، درماندگــی را 

ــد. ــیب زمینی خوان ــه س ــت ها و مزرع ــگاه دس ــوان از ن می ت

ــزی   ــاد پایی ــد، ب ــت می پیچ ــاد در دش ــدای ب ص
انــگار زخــم مــرد کشــاورز و مزرعــه اش را 
ناســورتر می کنــد، یقــه کاپشــن رنــگ و رو 
رفتــه اش را بــاال می کشــد و دســت هایش را 
ــر  ــوز س ــود، هن ــد ش ــا بلن ــرد ت ــو می گی به زان
زانوهایــش خاکــی و پاچــه شــلوارش ِگلی اســت، 
می گــذارد  جــا  را  زمین خــورده اش  مزرعــه 
ــری  ــودش داغ زمین گی ــا خ ــزی ب ــاد پایی ــا ب ت
ســیب زمینی ها و آه ســردش را ببــرد جایــی کــه 
برایــش درمــان بیابنــد، اینجــا پــای زمینی تریــن 

ــت! ــول روی هواس محص

lجنجال سیب زمینی
ــاورزی  ــوالت کش ــه محص ــیب زمینی ازجمل س
اســت کــه جایــگاه ویــژه ای در ســبد کاالی 
خانــوار ایرانــی دارد و مــردم همــواره طالــب خرید 
ایــن محصــول پــرارزش غذایــی بوده انــد و ایــن 
ــتان های  ــاورزان اس ــا کش ــده ت ــث ش ــر باع ام
ــده ای  ــیب زمینی بخــش عم ــتعد کشــت س مس
ــن  ــت ای ــه کش ــود را ب ــی خ ــای زراع از زمین ه

ــد. محصــول اختصــاص دهن
ایــن در حالــی اســت کــه امســال افزایــش 
کشــت ســیب زمینی توســط کشــاورزان، نبــودن 
ســردخانه کافــی بــرای ذخیــره مــازاد تولیدشــده، 
ــی  ــی و بی توجه ــی کاف ــع تبدیل ــدان صنای فق
ــول  ــن محص ــا ای ــد ت ــث ش ــادرات باع ــه ص ب
ــاورزان  ــیاری از کش ــت بس ــاورزی روی دس کش
اســتان های مختلــف اصفهــان، فــارس، زنجــان، 

ــد. ــتان و ... بمان لرس

ــیب زمینی  ــال س ــال جنج ــا امس lو ام
از کجــا آغــاز شــد؟

ــن  ــر دف ــار انتشــار خب ــرای نخســتین ب ــاید ب ش
شــیراز  در  ســیب زمینی  تــن  و 700  هــزار 
توجــه همــه مســئوالن و مــردم را به ســوی 
ــای  ــا درد دل ه ــرد ت ــب ک ــول جل ــن محص ای
بــازار  پیرامــون  معضــات  و  کشــاورزان 
ــری  ــد، خب ــدا کن ــنوا پی ــوش ش ــیب زمینی گ س
ــه  ــئوالن را ب ــای مس ــی زود واکنش ه ــه خیل ک

همــراه داســت.
هــادی پژوهــش جهرمــی معــاون سیاســی، 
امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار فارس از نخســتین 
ــیب زمینی ها  ــن س ــه از دف ــود ک ــئوالنی ب مس
دفــاع کــرد تــا بگویــد: »دلیــل این همــه 
ــا دســتور مقــام قضایــی  ــم، ب جنجــال را نمی دان
بخــش زیــادی از ســیب زمینی ها در میــان 
ــه امــداد و بهزیســتی توزیــع و  ــان کمیت مددجوی
ــت  ــه فعالی ــن شــد کــه هیچ گون ــز دف مابقــی نی

ــت.« ــوده اس ــی نب غیرقانون
وی در اظهاراتــش از منتقــدان ســؤال کــرد: 
زمانــی کــه نــه سیســتم انبــار و ســردخانه 
ــیب زمینی  ــراوری س ــت ف ــه صنع ــب و ن مناس
ــیب زمینی  ــا س ــازه داد ت ــد اج ــدارد بای ــود ن وج
ــت  ــث اذی ــن آن باع ــوی تعف ــود و ب ــده ش گندی

ــود؟ ــران ش دیگ
فــارس  مســئوالن  از  دیگــر  برخــی  امــا 
ــده  ــا پرون ــد ت ــول نکردن ــارات را قب ــن اظه ای
ســیب زمینی های دفــن شــده بــه مراجــع 
ــارس از  ــی ف ــرکل بازرس ــد و مدی ــی برس نظارت

پیگیــری موضــوع امحــاء ســیب زمینی ها در 
ســازمان بازرســی خبــر دهــد.

lمجبور شدیم...
ــل ســازمان مرکــزی  ــی مدیرعام حســین صفای
ــه  ــود ک ــانی ب ــی از کس ــتایی یک ــاون روس تع
ــاء  ــون امح ــیه ها پیرام ــن حاش ــدت گرفت ــا ش ب
و  آمــد  رســانه ها  میــان  بــه  ســیب زمینی  
موضــوع را این گونــه توضیــح داد: »قیمــت 
ــزارع  ــاری در م ــاه ســال ج ســیب زمینی در تیرم
اســتان فــارس بــه کمتــر از 100 تومــان رســیده 
بــود و بــه همیــن دلیــل مــا مجبــور شــدیم بــه 
ایــن مســئله ورود کــرده، ســیب زمینی ها را 
ــن  ــم، ضم ــل کنی ــار منتق ــه انب ــداری و ب خری
ــه  ــد، صورت جلس ــان خری ــان زم ــه در هم اینک
ــا 30  ــا 10 ت ــیب زمینی ها تنه ــن س ــه ای ــد ک ش
ــد بنابرایــن از حــدود  روز قابلیــت نگهــداری دارن
ــن آن  ــدود 1500 ت ــیب زمینی، ح ــن س 1700 ت
ــا حضــور  ــود ب ــده ب ــد ش ــه فاس ــل اینک ــه دلی ب
ــت و  ــده وزارت بهداش ــتان، نماین ــده دادس نماین

ــد.« ــا ش ــئوالن امح ــر از مس ــن دیگ ــد ت چن
ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــئول در پاس ــن مس ای
ــار  ــده در اختی ــا ش ــیب زمینی های امح ــرا س چ
صنایــع تکمیلــی قــرار نگرفتــه اســت هــم 
ــن  ــروش ای ــازه ف ــا اج ــه م ــود: اواًل ک ــه ب گفت
ســیب زمینی ها را نداشــتیم و اگــر بخواهیــم 
ایــن محصــوالت را بــه هــر واحــدی بفروشــیم، 
ــود،  ــی ش ــی ط ــریفات قانون ــری تش ــد یکس بای
ضمــن اینکــه صنایــع تکمیلــی نمی تواننــد هــر 
نــوع ســیب زمینی را خریــداری و فــرآوری کننــد. 
ــع اســتفاده  ســیب زمینی کــه توســط ایــن صنای
ــور  ــه به ط ــت ک ــا« اس ــوع »آگری ــود، از ن می ش

ــود. ــد می ش ــل تولی ــتان اردبی ــده در اس عم

lمفت َخری سیب زمینی  در اصفهان
در  ســیب زمینی ها  دفــن  موضــوع  امــا  و 
شــیراز آغــازی بــر ماجــرای جنجال برانگیــز 
معضــل  تــا  شــد  کشــور  در  ســیب زمینی 
ــرای  ــار ب ــود انب ــیب زمینی و نب ــازاد س ــد م تولی
ــول در  ــن محص ــن از ای ــزاران ت ــداری ه نگه
ــود. ــاز ش ــز خبرس ــور نی ــتان های کش ــایر اس س

ــن بحــران از اصفهــان  ــه ای ــر بعــدی درزمین خب
مخابــره شــده، جایــی کــه وجــود 80 هــزار تــن 
ســیب زمینی مــازاد در انبارهــای شهرســتان 
ــرای معضــات  ــری از ماج ــدن فصــل دیگ فری

ســیب زمینی را رقــم زد.
ــدن مســئول  ــدار فری ــری فرمان اســفندیار تاجمی

بعــدی بــود کــه از ســیب زمینی به عنــوان 
ــش  ــن چال ــع ای ــرای رف ــرد و ب ــش« یادک »چال
از خریــداری ســیب زمینی های مــازاد ســخن 
ــخ  ــارات وی روی تل ــه اظه ــد ک ــت؛ هرچن گف
دیگــری هــم داشــت: »قیمــت تعیین شــده 
بــرای خریــد هــر کیلــو ســیب زمینی 360 تومان 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــده و ای اعام ش
هــر کیلــو تولیــد ایــن محصــول کشــاورزان 500 

ــد.« ــه می کنن ــان هزین ــا 700 توم ت
ــدن  ــت خری ــه مف ــان داد ک ــارات نش ــن اظه ای
از  دردی  نمی توانــد  هــم  ســیب زمینی ها 

کشــاورزان دوا کنــد.

lسیب زمینی های سرراهی
بعــد از اصفهانی هــا نوبــت بــه زنجانی هــا 
ــد  ــد، تولی ــیب زمینی بگوین ــا از داغ س ــید ت رس
ــیب زمینی  ــازاد س ــول م ــن محص ــزار ت 150 ه
ــرای  ــری از ماج ــر دیگ ــان خب ــتان زنج در اس
تــا  بــود  کشــور  در  ســیب زمینی  پــردرد 
ــروش  ــش ف ــا چال ــی ب ــیب زمینی کاران زنجان س
ــر  ــن محصــول خــود مواجــه شــده و از خی نرفت

ــد. ــود بگذرن ــول خ ــت محص برداش
ــتای  ــیب زمینی کار روس ــاورزان س ــی از کش یک
زنجــان می گویــد:  اســتان  »بلگــه شــیر« 
»بیــش از 2200 تــن ســیب زمینی برداشــت 
کــردم ولــی بــه خاطــر نبــود بــازار در خانه هــای 

ــت.« ــده اس ــتایی انبارش روس
کشــاورز دیگــری از اهالــی روســتای نعل بنــدان 
تلخ کامــی  کنــار  هــم  زنجــان  اســتان 
ســیب زمینی کاران، ماجــرای تلــخ هندوانــه را 
از  »برخــی  و می گویــد:  یــادآوری می کنــد 
ــر پرداخــت بدهی هایشــان  ــه خاط کشــاورزان ب
ــه فــروش دارائی هــای خــود شــدند.« ــور ب مجب

مشــاهدات خبرنــگاران مهــر از زنجــان حکایــت 
از آن دارد کــه برخــی کشــاورزان بــه دلیــل 
نداشــتن انبــار محصــوالت تولیــدی خــود را دور 
ریخته انــد و اگــر کنــار جاده هــای خدابنــده 
ســری بزنیــد ســیب زمینی هایی را می بینیــد 

ــده اند. ــاده خالی ش ــار ج ــی کن ــا گون ــه ب ک

ــط 500  ــدان؛ فق ــیب زمینی در هم lس
تومــان!

ــیب زمینی  ــد س ــب تولی ــدان، قط ــاع در هم اوض
ــی  ــر اســت ول ــه مســئوالن بهت ــه گفت ــران ب ای
همان جــا هــم وضعیــت بــازار تعریفــی نــدارد تــا 
حســین افشــار معــاون عمرانــی فرمانــدار همدان 
ــیب زمینی  ــت س ــر قیم ــال حاض ــد: »در ح بگوی

قــاب اســتانی
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در ایــن اســتان500 تومــان اســت.«
مســئوالن همدانــی هــم خریــد تضمینــی از کشــاورزان را آغــاز 
ــن  ــرای صــادرات ای ــی ب ــا باب ــد ت ــان امیدوارن ــد و همچن کرده ان
ــوان از  ــا صــادرات بت ــاز شــود، شــاید ب ــازاد ب ــزان محصــول م می

ــرد. ــری ک ــیب زمینی ها جلوگی ــدن س ــاک ش خ

150l هزار تن سیب زمینی روی دست لرستان
ــت،  ــر اس ــدان وخیم ت ــایه هم ــه همس ــاع در خان ــا اوض و ام
ــار  ــن ب ــیب زمینی ای ــازاد س ــد م ــده تولی ــت نگران کنن وضعی
150 هــزار تــن محصــول رو روی دســت کشــاورزان لرســتانی 
گذاشــت، خبــری کــه نشــان داد ماجــرای ســیب زمینی 
ــت. ــف اس ــتان های مختل ــش در اس ــال چرخ ــان در ح همچن

مرتضــی هــادی پــور رئیــس گــروه کشــاورزی اتــاق بازرگانــی 
ــت  ــا رعای ــه ب ــئوالن در رابط ــرد مس ــه از عملک ــاد ک خرم آب
نکــردن الگــوی کشــت کشــاورزان انتقــاد دارد، می گویــد: 
ــازاد  ــول م ــداری محص ــرای نگه ــردخانه الزم ب ــفانه س »متأس
ســیب زمینی در اســتان نیــز وجــود نــدارد و چنــد واحــد فــراوری 
ــل  ــم تعطی ــتان ه ــرق لرس ــس ش ــد چیپ ــیب زمینی و تولی س

ــتند.« هس
ــی  ــا جای ــتان ها ت ــیب زمینی در اس ــد س ــازاد تولی ــکل م مش
پیــش رفت کــه ایــن موضــوع از ســوی نماینــدگان اســتان های 
مختلــف در مجلــس پیگیــری شــد و درنهایــت راهــکار خریــد 
ــیب زمینی  ــادرات س ــاورزان و ص ــیب زمینی از کش ــی س تضمین

ــرار گرفــت. ــه کشــور ترکمنســتان در دســتور کار ق ب
ــد  ــت خری ــه قیم ــت ک ــده اس ــی اتخاذش ــکار در حال ــن راه ای
ــده  ــان اعام ش ــاورزان 360 توم ــیب زمینی از کش ــی س تضمین
ــیب زمینی کاران،  ــه س ــس اتحادی ــه رئی ــه گفت ــه ب درحالی ک
قیمــت تمام شــده هرکیلوگــرم تولیــد ایــن محصــول را در  
ــن  ــه حس ــی ک ــت، موضوع ــان اس ــی، 1000 توم ــرایط فعل ش
ــا  ــه آن حاضــر اســت ب ــد کــه راجع ب ــد مــی کن محمــدی تاکی
هــر دولتمــرد یــا مســئولی کــه بخواهــد مناظــره و ایــن مســاله 

ــد. ــت کن را ثاب

lتولید 5.5 میلیون تن سیب زمینی
ــن  ــون ت ــاالنه 5.5 میلی ــاورزی س ــاد کش ــر جه ــه وزی ــه گفت ب
ــن  ــه حس ــود درحالی ک ــد می ش ــور تولی ــیب زمینی در کش س
ــت:  ــد اس ــیب زمینی کاران معتق ــه س ــس اتحادی ــدی رئی محم
»اگــر ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول بــه 150 هــزار هکتــار 
بــا متوســط تولیــد 30 تــن ســیب زمینی در هــر هکتــار برســد، 
حــدود 4 میلیــون تــن تولیــد خواهیــم داشــت کــه هــم رضایــت 
تولیدکننــده و هــم رضایــت مصرف کننــده را در پــی دارد و نیــاز 

کشــور را پاســخگو اســت.«
ــاورزی و  ــوالت کش ــد محص ــا تولی ــه ب ــی در رابط بی برنامگ
ــردخانه های  ــود س ــادرات، نب ــرف و ص ــازار مص ــنجی ب نیازس
ــع  ــق به موق ــور تزری ــیب زمینی به منظ ــره س ــرای ذخی ــی ب کاف
محصــول بــه بــازار مصــرف و همچنیــن نبــود صنایــع تبدیلــی 
کافــی و یــا تعطیلــی واحدهــای صنعتــی مرتبــط بــر مشــکات 

ــت. ــزوده اس ــیب زمینی اف ــه س ــد و عرض ــوزه تولی ح
ــی اســت کــه حــوزه کشــاورزی در کشــور بخــش  ایــن در حال
عمــده ای از تجــارت و اشــتغال را بــه خــود اختصــاص داده و باید 
برنامه ریــزی  در حــوزه تولیــد، فــروش و صــادرات محصــوالت 
ــژه در دســتور کار مســئوالن  ــه شــکل دقیــق و وی کشــاورزی ب
باشــد تــا معضــل تولیــد و دفــن مــازاد ســیب زمینی بــرای ســایر 

محصــوالت کشــاورزی تکــرار نشــود.
ــدند  ــوراک دام ش ــه خ ــی ک ــد از هندوانه های ــا بع ــن روزه ای
نظــر  بــه  در خــاک خفتنــد،  کــه  و ســیب زمینی هایی 
می رســد شــاید در میــان بی تدبیری هایــی کــه عــادی 
شــده ایــن اظهارنظــر مدیــرکل دفتــر میوه هــای گرمســیری 
ــود  ــوع خ ــاورزی در ن ــاد کش ــیری وزارت جه ــه گرمس و نیم
قابل تأمــل باشــد: پرتقــال بــه سرنوشــت ســیب زمینی 

دچــار نمی شــود!

ــات  ــام انتخاب ــت ثبت ن ــان مهل ــا پای ــا ب ــاب فرمانداری ه تب و ت
ــداد  ــد، برخــی اســتان ها در تع ــس کم کــم فروکــش می کن مجل
داوطلبــان رکــورد زده انــد و آمــار زنــان کاندیــدا نیــز در نــوع خــود 

چشــمگیر بــوده اســت.
پــس از روزهــای پــر تب وتــاب ســتادهای انتخابــات ایــن روزهــا 
ــان  ــار داوطلب ــم شــده اســت، آم ــا حاک ــر فرمانداری ه آرامــش ب
انتخابــات در اســتان ها تقریبــاً نهایــی شــده و کار بررســی 

ــت. ــده اس ــا آغازش صاحیت ه
ــته  ــا برگش ــای فرمانداری ه ــه فض ــش ب ــه آرام ــم اینک به رغ
ولــی در فضــای سیاســی اســتان ها بــازار گمانه زنی هــا و 
ــان داغ و پرالتهــاب اســت، مــردم  رایزنی هــای انتخاباتــی همچن
ــد  ــام کرده ان ــه ثبت ن ــاخصی ک ــراد ش ــان و اف ــداد داوطلب از تع
ــا را  ــود کاندیداه ــره خ ــای روزم ــد و در گفتگوه ســخن می گوین

وزن کشــی می کننــد.
ــس  ــابق مجل ــبق و س ــی، اس ــدگان کنون ــابق، نماین وزرای س
شــورای اســامی و مســئوالن مســتعفی دولتــی ازجملــه 
ــات در  ــن دوره از انتخاب چهره هــای شــاخصی هســتند کــه در ای

اســتان های مختلــف و پایتخــت داوطلــب شــده اند.

ــت  ــورد وضعی ــور در م ــر کش ــی وزی ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
ــت:  ــه اس ــن دوره گفت ــات ای ــدگان ادوار در انتخاب ــور نماین حض
داوطلبــان دارای ســابقه نمایندگــی ادوار گذشــته مجلس شــورای 
ــدگان  ــام کنن ــد کل ثبت ن ــادل 6 درص ــر مع ــامی 698 نف اس

ــتند. هس
و امــا تعــداد داوطلبــان در عمــده اســتان ها از رشــد قابل توجهــی 
ــن دوره از  ــتان ها در ای ــی اس ــه برخ ــت به طوری ک ــوردار اس برخ

انتخابــات درزمینــه تعــداد ثبــت نامی هــا رکــورد زده انــد.

lاستان هایی که رکورد زدند
رتبــه اول تعــداد ثبــت نامی هــا ایــن بــار هــم در اختیــار 
تهرانی هــا قــرار دارد، فرمانــدار تهــران گفتــه اســت کــه پــس از 
7 روز ثبت نــام انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، درمجمــوع 
ــران، ری، شــمیرانات،  ــه ته ــر از حــوزه انتخابی ــزار و 477 نف 2 ه

اسام شــهر و پردیــس ثبت نــام کرده انــد.

ــتان  ــای اس ــی ه ــت نام ــار کل ثب ــور آم ــر کش ــن وزی همچنی
ــت. ــرده اس ــام ک ــر اع ــزار و 769 نف ــران را دو ه ته

تعداد داوطلبان ثبت نامی نام استان

ثبت  نام ۶۰۷ داوطلب آذربایجان شرقی

ثبت نام ۴۴۴ داوطلب آذربایجان غربی

ثبت نام ۲۰۳ داوطلب اردبیل

ثبت نام ۱۰۱۴ داوطلب اصفهان

ثبت نام۲۸۱ داوطلب البرز

ثبت نام۱۰۷ داوطلب ایالم

ثبت نام ۱۱۰ داوطلب بوشهر

ثبت نام ۲۷۶۹ داوطلب تهران

ثبت نام ۱۴۶ داوطلب چهارمحال و بختیاری

ثبت نام ۱۰۱ داوطلب خراسان جنوبی

ثبت نام ۸۵۴ داوطلب خراسان رضوی

ثبت نام۹۴ داوطلب خراسان شمالی

ثبت نام ۶۲۳ داوطلب خوزستان

ثبت نام ۱۸۷ داوطلب زنجان

ثبت نام ۱۱۶ داوطلب سمنان

ثبت نام ۲۹۶ داوطلب سیستان و بلوچستان

ثبت نام ۷۲۸ داوطلب فارس

ثبت نام ۱۵۲داوطلب قزوین

ثبت نام  ۱۶۰ داوطلب قم

ثبت نام ۲۱۳ داوطلب کردستان

ثبت نام ۲۶۵ داوطلب کرمان

ثبت نام ۲۹۵ داوطلب کرمانشاه

ثبت نام ۱۰۸ داوطلب کهگیلویه و بویراحمد

ثبت نام ۳۰۳ داوطلب گلستان

ثبت نام ۳۶۸ داوطلب گیالن

ثبت نام ۳۰۸ داوطلب لرستان

ثبت نام ۳۰۵ داوطلب مازندران

ثبت نام ۳۴۲ داوطلب مرکزی

ثبت نام ۱۰۱ داوطلب هرمزگان

ثبت نام ۲۹۷ داوطلب همدان

ثبت نام۱۷۶ داوطلب یزد

گزارش آماری مهر از ثبت نامی های مجلس؛

استان هایی که در تعداد داوطلبان رکورد 
زدند/ جزئیات ثبت نام خانم ها

قــاب اســتانی
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ــرار  ــا ق ــار اصفهانی ه ــش در اختی ــن بخ ــدی در ای ــه بع ــا رتب و ام
ــه  ــا رتب ــب شــده اند ت ــر داوطل ــزار و 14 نف ــتان ه ــن اس دارد، در ای
نخســت تعــداد ثبــت نامی هــا در ایــن اســتان بــه حــوزه انتخابیــه 
ــا  ــد. ب ــته باش ــق داش ــب تعل ــا 404 داوطل ــان ب ــتان اصفه شهرس
ایــن تفاســیر بــرای هــر صندلــی اصفهــان در خانــه ملــت 50 نفــر 

کرده انــد. ثبت نــام 
پــس از اصفهــان جایــگاه ســوم تعــداد داوطلبــان در اختیــار 
ــز 854  ــتان نی ــن اس ــرار دارد، در ای ــوی ق ــان رض ــتان خراس اس
نفــر داوطلــب حضــور در انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای 
ــه  ــد ک ــام کنن ــتان اع ــن اس ــئوالن ای ــا مس ــده اند ت اسامی ش
ســهم هفت درصــدی از کل ثبت نام هــای کشــور را بــه خــود 

ــد. ــاص داده ان اختص
ــن دوره از  ــام ای ــورددار در ثبت ن ــتان های رک ــارم اس ــگاه چه جای
انتخابــات بــه اســتان فــارس تعلــق دارد، اســتانی کــه طــی هفــت 
ــب  ــس شــاهد نام نویســی 728 داوطل ــات مجل ــام انتخاب روز ثبت ن

بــوده اســت.
جایــگاه پنجــم و ششــم تعــداد ثبــت نامی هــای انتخابــات مجلــس 
نیــز در اختیــار اســتان های خوزســتان بــا 623 و آذربایجــان شــرقی 

بــا 607 داوطلــب قــرار دارد.
دوره  ایــن  نامی هــای  ثبــت  تعــداد  کمتریــن  همچنیــن 
اســتان های خراســان شــمالی،  بــه  انتخابــات مربــوط  از 
ــا 94، 101 و 101  ــب ب ــه ترتی ــی ب ــان جنوب ــزگان و خراس هرم

داوطلــب اســت.
ــات  ــن دوره از انتخاب ــان ای ــداد داوطلب ــورد تع ــور در م ــر کش وزی
ــا،  ــام از نامزده ــرر ثبت ن ــد مق ــه اســت: در موع ــز گفت ــس نی مجل
ــات مجلــس  ــرای شــرکت در انتخاب تعــداد 12 هــزار و 123 نفــر ب
شــورای اســامی نام نویســی کردنــد کــه تعــداد داوطلبــان 
نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی نســبت بــه دوره نهــم بیــش 

ــش دارد. ــر افزای از 2 براب
ــک از  ــر ی ــرای ه ــه ب ــت ک ــده اس ــادآور ش ــی ی ــی فضل رحمان
ــام  ــر ثبت ن ــداد 42 نف ــس شــورای اســامی تع 290 کرســی مجل

کرده انــد.
وزیــر کشــور در مــورد ســهم اســتان های مختلــف از تعــداد 
ــزار و  ــا 2 ه ــران ب ــتان ته ــت: اس ــه اس ــم گفت ــا ه ــت نامی ه ثب
ــود  ــه خ ــدود 23 درصــد کل ثبت نام شــدگان را ب ــب ح 769 داوطل
اختصــاص داده اســت و اســتان های اصفهــان بــا 8 درصــد، 
خراســان رضــوی بــا 7 درصــد و فــارس بــا 6 درصــد در رتبه هــای 

ــد. ــرار دارن ــدی ق بع

lسهم خانم ها در آمار داوطلبان
همچنیــن در میــان داوطلبــان از اقشــار مختلــف اعــم از 
ــم  ــه چش ــدان و ... ب ــان، کارمن ــاف، فرهنگی ــکاران، اصن ورزش
ایــن  ثبت نامی هــا  در  نیــز  زنــان  همین طــور  می خــورد، 
داشــته اند  اختیــار  در  ســهمی  مجلــس  انتخابــات  از  دوره 
ــاد  ــا زی ــم ی ــتان ها ک ــه اس ــهم در هم ــن س ــه ای به طوری ک

اســت. حفظ شــده 

تعداد داوطلبان زن نام استان

ثبت نام ۶۱ داوطلب زن آذربایجان شرقی

ثبت نام ۳۸ داوطلب زن آذربایجان غربی

ثبت نام ۱۵ داوطلب زن اردبیل

ثبت نام ۱۱۹ داوطلب زن اصفهان

ثبت نام ۵۰ داوطلب زن البرز

ثبت نام ۷ داوطلب زن ایالم

ثبت نام  ۱۲ داوطلب زن بوشهر

ثبت نام ۵۰۸ داوطلب زن تهران

ثبت نام ۹ داوطلب زن چهارمحال و بختیاری

ثبت نام ۶ داوطلب زن خراسان جنوبی

ثبت نام ۱۰۸ داوطلب زن خراسان رضوی

ثبت نام پنج داوطلب زن خراسان شمالی

ثبت نام ۱۸ داوطلب زن خوزستان

ثبت نام ۲۶ داوطلب زن زنجان

ثبت نام ۴ داوطلب زن سمنان

ثبت نام ۲۳ داوطلب زن سیستان و بلوچستان

ثبت نام ۷۷ داوطلب زن فارس

ثبت نام ۲۳ داوطلب زن قزوین

ثبت نام ۱۱ داوطلب زن قم

ثبت نام ۲۱ داوطلب زن کردستان

ثبت نام ۳۰ داوطلب زن کرمان

ثبت نام ۲۰ داوطلب زن کرمانشاه

ثبت نام ۳ داوطلب زن کهگیلویه و بویراحمد

ثبت نام ۲۲ داوطلب زن گلستان

ثبت نام ۳۳ داوطلب زن گیالن

ثبت نام ۲۰ داوطلب زن لرستان

ثبت نام ۲۵ داوطلب زن مازندران

ثبت نام ۴۰ داوطلب زن مرکزی

ثبت نام ۱۴ داوطلب زن هرمزگان

ثبت نام ۲۶ داوطلب زن همدان

ثبت نام ۱۲ داوطلب زن یزد

مطابــق بررســی های صــورت گرفتــه در همــه اســتان ها داوطلبــان 
زن ثبت نــام کرده انــد کــه البتــه در برخــی از اســتان ها تعــداد ثبــت 

نامی هــا نســبت بــه دیگــر اســتان ها بیشــتر اســت.
در ایــن بخــش نیــز تهرانی هــا پیشــتاز بوده انــد بــه طوریکــه 508 
داوطلــب زن در همــه حوزه هــای انتخابیــه تهــران و 466 داوطلــب 
زن در حــوزه انتخابیــه تهــران، ری، شــمیرانات، اسام شــهر 
و پردیــس ثبت نــام کرده انــد. بعــد از اســتان تهــران زنــان 
ــد. جایــگاه  ــا 119 داوطلــب در رتبــه بعــدی قــرار دارن اصفهانــی ب
ســوم درزمینــهٔ تعــداد داوطلبــان زن انتخابــات دوره دهــم مجلــس 
ــب  ــا 108 داوطل ــار خراســان رضــوی ب شــورای اســامی در اختی

ــرار دارد. ق
ــا 61  ــرقی ب ــان ش ــب زن، آذربایج ــا 77 داوطل ــارس ب ــتان ف اس
ــا  ــارم ت ــه چه ــم در رتب ــب خان ــا 50 داوطل ــرز ب ــب زن و الب داوطل
ششــم تعــداد کاندیداهــای زن ایــن دوره از انتخابــات قــرار دارنــد.

کمتریــن تعــداد داوطلبــان زن ایــن دوره از مجلــس نیــز متعلــق به 
ــه و بویراحمــد، ســمنان و خراســان شــمالی  اســتان های کهگیلوی

بــه ترتیــب بــا ســه، چهــار و پنــج داوطلــب اســت.
ــان در  ــارکت زن ــوص مش ــور در خص ــر کش ــی وزی ــی فضل رحمان
انتخابــات ایــن دوره مجلــس گفته اســت: ســهم مشــارکت زنــان از 
8 درصــد دوره قبــل بــه 12 درصــد در ایــن دوره رســیده اســت کــه 

نمایانگــر رشــد چهاردرصــدی حضــور زنــان در انتخابــات اســت.
ــان هــم  ــب ســنی داوطلب ــورد ترکی ــر کشــور در م ــن وزی همچنی
ــال  ــر 50 س ــدگان زی ــام کنن ــد از ثبت ن ــت : 73 درص ــه اس گفت
ــن 30  ــز بی ــدگان نی ــام کنن ــد از ثبت ن ــدود 18 درص ــتند، ح هس
ــام  ــد از ثبت ن ــر از 5 درص ــن کمت ــد و س ــن دارن ــال س ــا 35 س ت

ــت. ــال اس ــا 75 س ــن 60 ت ــدگان بی کنن
ــادآوری  ــز ی ــان نی ــات داوطلب ــهٔ تحصی ــی درزمین ــی فضل رحمان
ــدگان دارای  ــام کنن ــد ثبت ن ــش از 16 درص ــه بی ــت ک ــرده اس ک
مــدرک تحصیلــی دکتــرا، 72 درصد کارشناســی ارشــد ، کمتــر از 6 

درصــد تحصیــات حــوزوی و بقیــه آن کارشناســی هســتند.

lآغاز بررسی صالحیت داوطلبان
ــان  ــام داوطلب ــد ثبت ن ــن فرآین ــان یافت ــا پای ــزارش ب ــن گ بنابرای
رونــد بررســی صاحیــت داوطلبــان انتخابــات دهمیــن دوره 
مجلــس شــورای اســامی توســط هیئت هــای اجرایــی آغازشــده 
و بررســی صاحیــت داوطلبــان تــا 14 دی مــاه ادامــه دارد و مراتــب 
ــه  رد و احــراز صاحیــت داوطلبــان توســط هیئت هــای اجرایــی ب
ــود. ــاغ می ش ــاه اب ــی در 15 دی م ــه اصل ــوزه انتخابی ــدار ح فرمان

داوطلبــان رد صاحیــت شــده در هیئت هــای اجرایــی از تاریــخ 16 
تــا 19 دی مــاه فرصــت دارنــد بــه هیئــت نظــارت اســتان شــکایت 
ــان و  ــه داوطلب ــت هم ــتان،  صاحی ــارت اس ــت نظ ــد و هیئ کنن
شــکایت داوطلبــان رد صاحیــت شــده در هیئت هــای اجرایــی را 

ــد.   ــاه بررســی می کن ــا 26 دی م ــخ  20 ت در تاری
ــی کــه در مراحــل  ــن زمــان دریافــت شــکایت از داوطلبان همچنی
ــان رد صاحیــت شــده اند، از  ــد و توســط شــورای نگهب ــل تأیی قب
17 تــا 19 بهمن مــاه خواهــد بــود و شــورای نگهبــان از 20 تــا 26 

ــد.   ــه شــکایات رســیدگی می کن بهمــن ب
همچنیــن اخــذ رأی انتخابــات یادشــده در روز جمعــه مــورخ 
ــه عمــل خواهــد آمــد و نامزدهــای  7/12/94 در سراســر کشــور ب
ــات دهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در روز ششــم  انتخاب

ــت. ــد داش ــات خواهن ــت تبلیغ ــفند ممنوعی اس

قــاب اســتانی
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مهلــت بررســی صاحیــت داوطلبــان انتخابــات مجلــس شــورای 
اســامی در هیئت هــای اجرایــی تمــام شــد تــا نتیجــه فعالیت هــا 
در ایــن بخــش تأییــد صاحیــت بــاالی 90 درصــد داوطلبــان در 

ــد. ــتان ها باش ــده اس عم
روز ســه شــنبه نتیجــه گام نخســت بررســی صاحیــت داوطلبــان 
ــه  ــی ک ــد، موضوع ــام ش ــات اع ــی انتخاب ــای اجرای در هیئت ه
بررســی جزئیــات آن حکایــت از تأییــد صاحیــت بــاالی 80 درصد 

ــتان ها دارد. ــه اس ــان در هم داوطلب
ــات در اســتان ها طــی 10 روز گذشــته  ــی انتخاب هیئت هــای اجرای
بــا حضــور هیئت هــای نظــارت شهرســتان ها نســبت بــه بررســی 
ــن  ــنبه ای ــامگاه دوش ــه ش ــد ک ــدام کردن ــان اق ــت داوطلب صاحی
ــج  ــف نتای ــتان های مختل ــروز در اس ــت و ام ــان یاف ــی ها پای بررس

ــط اعــام شــد. بررســی صاحیت هــا توســط مســئوالن مرتب

ــت  ــی حکای ــای اجرای ــا در هیئت ه ــی صاحیت ه ــج بررس نتای
ــات در  ــی انتخاب ــه دوره قبل ــبت ب ــده ها نس ــداد تأییدش ــد تع از رش
ــات  ــی انتخاب ــال در دوره قبل ــوان مث ــه عن برخــی اســتان ها دارد، ب
مجلس شــورای اســامی در خراســان رضــوی 24 درصــد داوطلبان 
ــد کــه ایــن  توســط هیئت هــای اجرایــی رد صاحیــت شــده بودن

رقــم در ایــن دوره بــه چهــار درصــد رســیده اســت. 
نتایــج بررســی صاحیــت هــا در هیئــت هــای اجرایــی نشــان از 
تاییــد صاحیــت بــاالی 90 درصــدی در بیش از 25 اســتان کشــور 

دارد.
مطابــق آمــار اعامــی از ســوی مســئوالن اســتانی بوشــهر شــاهد 
تاییــد صاحیــت 100 درصــد داوطلبــان بــوده و بعــد از این اســتان، 
ــت 99 و 98  ــد صاحی ــا تایی ــدان ب ــاری و هم چهارمحــال و بختی
درصــدی در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. کمتریــن میــزان تاییــد 

ــا تاییــد صاحیــت  صاحیــت نیــز در اختیــار اســتان هرمــزگان ب
حــدود 81 درصــد داوطلبــان اســت.

همچنیــن در بســیاری از اســتان ها شــاهد انصــراف درصــد کمــی از 
داوطلبــان بودیــم کــه ایــن موضــوع نیــز روی تعــداد داوطلبــان تــا 

حــدودی تأثیــر گذاشــته اســت.
در برخــی اســتان های نیــز اتفاقــات غیرقابل پیش بینــی روی 
ــود به طوری کــه در اســتان مرکــزی  ــان تأثیرگــذار ب ــداد داوطلب تع
یــک داوطلــب انتخابــات مجلــس در فاصلــه ثبت نــام تــا بررســی 
صاحیت هــا در هیئت هــای اجرایــی یعنــی در طــول 10 روز 

فــوت کــرد تــا یــک نفــر از آمــار ایــن اســتان کاســته شــود.
به منظــور اطــاع از جزئیــات تأییــد و رد صاحیت هــای داوطلبــان 
مجلــس شــورای اســامی در جــدول زیــر آمــار اســتان های 

مختلــف آمــده اســت.

جزئیات بررسی صالحیت داوطلبان مجلس؛

تایید صالحیت ۹۰درصدی در۲۵استان/کدام استان هابیشترین تأیید  را داشتند

درصد تایید صالحیت شده ها تعداد ردصالحیت شده ها تعداد تاییدصالحیت شده ها نام استان

۹۴ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۳۲ نفر احراز نشد آذربایجان شرقی

۹۰ درصد تایید صالحیت شدند آذربایجان غربی

۸۸.۸ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۰۹ نفر احراز نشد صالحیت ۸۶۴ داوطلب تایید شد اصفهان

۹۳ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۷ نفر احراز نشد صالحیت ۲۶۰ داوطلب تایید شد البرز

۹۵ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۹ نفر احراز نشد اردبیل

۹۲ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۸ نفر احراز نشد صالحیت ۹۷ داوطلب تایید شد ایالم

۱۰۰ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۰۵ داوطلب تایید شد بوشهر

۹۵ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۲۸ نفر احراز نشد صالحیت ۲ هزار و ۵۷۳ داوطلب احراز شد تهران

۹۹ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت یک نفر احراز نشد صالحیت ۱۴۰ داوطلب تایید شد چهارمحال و بختیاری

۹۱ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۹ نفر احراز نشد صالحیت ۹۱ داوطلب تایید شد خراسان جنوی

۹۶ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۳۱ نفر احراز نشد خراسان رضوی

۹۴ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۵ نفر احراز نشد صالحیت ۹۰ داوطلب تایید شد خراسان شمالی

۹۳ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۴۲ نفر احراز نشد صالحیت ۵۶۳ داوطلب تایید شد خوزستان

۹۲ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۴ نفر احراز نشد صالحیت ۱۷۲ داوطلب تایید شد زنجان

۹۲ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۸ نفر احراز نشد صالحیت ۹۸ داوطلب تایید شد سمنان

۹۴ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۷ نفر احراز نشد صالحیت ۲۸۲ داوطلب تایید شد سیستان و بلوچستان

۹۳ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۴۸ نفر احراز نشد صالحیت ۶۵۴ داوطلب تایید شد فارس

۹۰ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۵ نفر احراز نشد صالحیت ۱۳۵ داوطلب تایید شد قزوین

۸۹.۷ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۶ نفر احراز نشد صالحیت ۱۴۰ داوطلب تایید شد قم

۸۴.۶ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۳۲ نفر احراز نشد صالحیت ۱۷۶ داوطلب تایید شد کردستان

۹۰ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۲۵ نفر احراز نشد صالحیت ۲۲۳ داوطلب تایید شد کرمان

۸۳.۲ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۴۸ نفر احراز نشد صالحیت ۲۳۸ داوطلب تایید شد کرمانشاه

۹۱ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۹ نفر احراز نشد صالحیت ۹۶ داوطلب تایید شد کهگیلویه و بویراحمد

۹۴ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۸ نفر احراز نشد گلستان

۹۴ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۲۳ نفر احراز نشد صالحیت ۳۳۵ داوطلب تایید شد گیالن

۹۴ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۷ نفر احراز نشد صالحیت ۲۸۳ داوطلب تایید شد لرستان

۸۵ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۴۵ نفر احراز نشد صالحیت ۲۴۹ داوطلب تایید شد مازندران

۹۶ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۴ نفر احراز نشد مرکزی

۸۰.۹ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۱۷ نفر احراز نشد صالحیت ۷۲ داوطلب تایید شد هرمزگان

۹۸ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۴ نفر احراز نشد صالحیت ۲۸۶ داوطلب تایید شد همدان

۹۷ درصد تایید صالحیت شدند صالحیت ۴ نفر احراز نشد صالحیت ۱۶۹ داوطلب تایید شد یزد
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بنابرایـن گـزارش از مجمـوع 12 هـزار و 123 
داوطلـب انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی 
580 نفـر در ایـام ثبـت نـام و 296 نفـر هـم در 
زمـان بررسـی صاحیـت هـا انصـراف دادنـد 
احـراز صاحیـت  انصرافـی هـا و  و مجمـوع 
نشـده هـا بـه هـزار و 690 نفـر و تعـداد احـراز 
صاحیـت شـده نیـز بـه 10 هـزار و 954 نفـر 

رسـید.
کسـانی کـه توسـط هیئت هـای اجرایـی تائیـد 
نظـارت  هیئت هـای  بـه  می تواننـد  نشـده اند، 
اسـتان اعتـراض کننـد و رسـیدگی بـه شـکایت 
ایـن افراد توسـط هیئت های نظارت اسـتان تا 26 
دی مـاه بایـد انجام شـود و اعـام نهایی اسـامی 
بایـد توسـط وزارت کشـور از 27 دی مـاه تـا 16 

بهمـن انجام شـود.
عـاوه بـر این عـده ای هـم ممکن اسـت پس 
از تائیـد هیئت هـای اجرایـی و هیئـت نظـارت 
اسـتان از سـوی شـورای نگهبـان رد صاحیت 
شـوند کـه ایـن افـراد هـم می تواننـد از 17 تـا 
19 بهمن مـاه اعتـراض خـود را اعـام کنند که 
رسـیدگی بـه ایـن شـکایات هفـت روز زمـان 

قطعـی  نتایـج  تمـام  بهمـن   27 از  و  می بـرد 
اعـام خواهـد شـد و از 29 بهمـن تا 5 اسـفند 

بـه مـدت یـک هفتـه مهلـت تبلیغات اسـت.

در  یادشـده  انتخابـات  رأی  اخـذ  همچنیـن 
روز جمعـه مـورخ 94/12/7 در سراسـر کشـور 
بـه عمـل خواهـد آمـد و نامزدهـای انتخابـات 

در  اسـامی  شـورای  مجلـس  دوره  دهمیـن 
روز ششـم اسـفند ممنوعیـت تبلیغـات خواهنـد 

داشـت.

بـازار  پاییـز،  بـه  اولیـن سـام سـرد زمسـتان 
کاروکاسـبی دسـتگاه های امـدادی را داغ کـرد 
تاروایـت سیاه وسـفید بـرف در اسـتان ها حکایتی 
از مسـافران درراه مانـده باشـد وآدم برفی هایی که 

پاگرفـت. یـخ زده  درکوچه هـای 
گلوله هـای برفـی بـه شیشـه ماشـین می خـورد 
و پسـربچه ای بعـد از دسـت تـکان دادن بـرای 
پـدرش دسـت هایش را »ها« می کند و سـریع در 

جیـب کاپشـن سـرخابی اش فـرو می بـرد.
یک سـاعتی می شـود کـه پشـت خـط ترافیـک 
جـاده مانده انـد و خبـر آورده انـد کـه کمـی جلوتر 
بـه خاطـر تصـادف راه بنـد آمـده اسـت، فرصـت 
از  آدم برفـی سـاخته و  بـرای بچه هـا  ترافیـک 

یخـی! خودروهـای  ماشـین ها، 
ایـران  مختلـف  اسـتان های  در  بـرف  روایـت 
و  مسـافران  اسـت،  سیاه وسـفید  حکایتـی 
خودروهـای گرفتـار در برف، راه های بین شـهری 
و روسـتایی مسـدود و تصادفات تأسف بار بخشی 
از دردسـرهای مهمـان سـپید اسـتان ها بـوده که 
البتـه سفیدپوشـی ارتفاعـات و خوشـحالی مردم 
و کشـاورزان، از بـارش بـرف پاییـزی رویـدادی 
فرح بخـش سـاخته اسـت تـا ماجـرای بـرف در 
جای جـای ایـران حکایـت دو روی یـک سـکه 

باشـد.
اخبـار بارش بـرف را از مرز مهران مـرور می کنیم 
جایـی که زائـران اربعین بـا هوای برفی اسـتقبال 
شـدند تـا بازگشـت زوار در محورهـای منتهی به 

مهران با مشـکاتی مواجه شـود.

ــرف  ــدان و ب ــادف هم ــرای تص lماج
ــالن ــری گی ــک مت ی

در همــدان 60 خــودرو در آزادراه ســاوه - همــدان 

تصــادف زنجیــره ای را رقــم زدنــد تــا ایــن 
ــی داشــته باشــد، اوضــاع  ــه دو کشــته در پ حادث
ــت مشــابهی  ــن هــم وضعی در محورهــای قزوی
داشــت تــا امدادگــران روزهای شــلوغی را پشــت 

ــد. ســر بگذارن
وضعیــت در محورهــای قزویــن به گونــه ای 
ــت  ــل جمعی ــد ره انجــام مدیرعام ــه حمی ــود ک ب
ــت  ــردم خواس ــن از م ــتان قزوی ــر اس هال احم
»خودروهــای پــارک شــده در جاده هــا را در 
ــد؛  ــه حــال خــود رهــا نکنن صــورت مشــاهده ب

شــاید هم وطنــی در آن گرفتــار باشــد. «
در شــمال ایــران نیــز ارتفاع بــرف در ســیاهکل و 
دیلمــان گیــان بــه یــک متــر و 25 ســانتی متر 
ــرف 50  ــز ب ــتان نی ــق اس ــر مناط ــید و دیگ رس

ســانتی تــا یــک متــری را تجربــه کردنــد.

ــا  ــتان ت ــار گاز در لرس ــت فش lاز اف
ــاه ــرما در کرمانش ــی س رکوردزن

ــیری  ــق گرمس ــد مناط ــه و بویراحم در کهگیلوی
هــم درگیــر ســرمای هــوا شــدند تــا در 
ــر  ــه صف ــوا ب ــای ه ــاران دم ــت و گچس دهدش
درجــه ســانتی گراد برســد و البتــه اهالــی »ســی 
ســخت« دمــای منفــی ســه درجــه ســانتی گراد 

ــد. ــاهد بودن ــم ش را ه
در لرســتان ســرمای هــوای موجــب افــت فشــار 
ــا جعفــر  و در برخــی ســاعات قطعــی گاز شــد ت
ــی  ــرای صرفه جوی ــان ب ــدار دلف ــی فرمان طوالب
ــد و  ــک کن ــب کم ــردم طل ــرف گاز از م در مص
بگویــد: »اگــر مصــرف مدیریــت نشــود مجبــور 
بــه اســتفاده از ســوخت جایگزیــن خواهیــم 

ــد.« ش
بیـخ گوش پایتخـت هـم شهرسـتان های تهران 

از ورامیـن گرفتـه تـا شـهریار و پاکدشـت شـاهد 
تعطیلـی مـدارس بودنـد، هرچنـد کـه برخـی از 
دانش آمـوزان ورامینی راهی مدرسـه شـده بودند 
و بـا دیـدن در بسـته مـدارس بـه خانه هایشـان 
برگشـتند تا ایـن امـر موجـب نارضایتـی اولیا در 

روزهـای پردردسـر برفـی شـود.
در غــرب ایــران کرمانشــاه هــم رکــورد زد 
هواشناســی  مدیــرکل  پارســا  شــاهرخ  تــا 
ــته  ــای گذش ــرمای روزه ــاه س ــتان کرمانش اس
ــته  ــال گذش ــار س ــی چه ــتان را ط ــن اس در ای

کنــد. اعــام  »بی ســابقه« 

lبرف از قم تا مشهد
مشــهدالرضا نیــز در آســتانه شــهادت امــام 
ــا مســیر  ــرد ت ــن ک ــر ت ــاس ســفید ب هشــتم لب
تهــران- مشــهد به عنــوان یکــی از پرترددتریــن 
راه هــای ارتباطــی کشــور کــه ایــن روزهــا 
ــارش  ــاهد ب ــت ش ــوی اس ــران رض ــان زائ میزب
بــرف باشــد، بارشــی کــه دســتگاه های امــدادی 
ســمنان را دســت به کار کــرد تــا حتــی مدیــرکل 
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان از آمادگــی بــرای 
ــر  ــران خب ــده و زائ ــافران درراه مان ــکان مس اس

ــد. ده
ــر  ــال های اخی ــی س ــه ط ــم ک ــم ه ــتان ق اس
ــرای  ــوده ب ــنگینی نب ــرف س ــن ب ــاهد چنی ش
ــده  ــراغ پدی ــابقه اش س ــوای بی س ــی ه علت یاب
ــاهد  ــز ش ــتان نی ــن اس ــا ای ــت ت ــو« رف »ال نین

ــد. ــدارس باش ــی م تعطیل
دردســرهای بــرف فقــط در ســطح جاده هــا 
پــای  نبــود، حتــی  و شــهرها  روســتاها  و 
ایــن مهمــان زمســتانی پاییــز بــه صنــف 
پرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی هــم رســید تــا 

محمــد یوســفی رئیــس ایــن انجمــن از افزایــش 
200 تومانــی نــرخ ایــن کاال در پــی بــارش بــرف 

ــد. ــر ده ــا خب ــدن جاده ه ــته ش و بس
و امــا در ایــن روزهــا دســتگاه های مختلــف 
امــدادی هــوای پــر مصاحبــه ای را تجربــه کردند 
تــا ســردار تقــی مهــری رئیــس پلیــس راهنمایی 
ــود  ــای خ ــه مصاحبه ه ــا در هم ــی ناج و رانندگ
از راننــدگان بخواهــد خودروهایشــان را بــه 

ــد. ــی و زمســتانی مجهــز کنن ــزات ایمن تجهی

lامدادرسانی در 12 استان
ــدار  ــی و هش ــرکل پیش بین ــه مدی ــد وظیف اح
ــرف را  ــر ب ســریع ســازمان هواشناســی هــم خب
ــه در  ــرد ک ــره ک ــف مخاب ــتان های مختل از اس
ــام کردســتان، گیــان، همــدان،  ــان آن هــا ن می
مرکــزی، چهارمحــال و بختیــاری،  کهکیلویــه و 
بویراحمــد مازنــدران، گلســتان، ســمنان، شــمال 
اصفهــان، خراســان شــمالی و رضــوی به چشــم 

می خــورد.
وی بــرای خــروج ایــن ســامانه بارشــی از 
اســتان ها روزه »سه شــنبه« را وعــده داد و بــا 
ــری کــردن منفــی شــدن هشــت درجــه ای  خب
هــوای تهــران گفــت: »فریدون شــهر اصفهــان 
بــا دمــای 17 درجــه زیــر صفــر ســردترین 

ــت.« ــوده اس ــور ب ــتان کش شهرس
ــداد و  ــازمان ام ــس س ــی رئی ــای برف در خبره
نجــات جمعیــت هال احمــر از امدادرســانی 
ــر داده  ــن جمعیــت در 12 اســتان خب اعضــای ای
شــد تــا ناصــر چرخ ســاز از آماده بــاش نیروهــای 
هال احمــر و ارائــه خدمــات امــدادی در 66 

ــد. ــی بگوی ــور مواصات مح
اقـام  توزیـع  بـاردار،  زنـان  بـه  امدادرسـانی 

مهمان سپید، ایران گردی کرد

سیاه  و سفید برف در ایران؛ روایتی از اولین سالم زمستان به پاییز
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امـدادی اعـم از بسـته های غذایـی، پتـو، انـواع 
کنسـرو، نان، آب معدنـی و...، اسـکان اضطراری 
مسـافران درراه مانـده و رهاسـازی خودروهـای 
هال احمری هـا  اقدامـات  دیگـر  از  گرفتـار 
بـود تـا علی اصغـر احمـدی دبیـر کل جمعیـت 

کنفرانـس  ویدئـو  ارتبـاط  در  هال احمـر، 
سراسـری با مراکـز کنتـرل و هماهنگی عملیات 
و  اسـتان ها  در  هال احمـر  جمعیـت  شـعب 
سـازمان و امـداد و نجـات، در جریـان گـزارش 

بگیـرد. قـرار  خدمات رسـانی  نحـوه 

ــتان ها  ــده اس ــا عم ــن روزه ــه ای ــدر ک هرچق
ــد  ــپری می کنن ــی را س ــرد و یخ ــای س روزه
هنــوز در برخــی مناطــق ایــران پاییــز خنکــی 
و  بوشــهری ها  خانه هاســت،  میزبــان 
ــد،  ــد می کنن ــا را تأیی ــن ادع ــا ای هرمزگانی ه

جایــی کــه هنــوز بندرعبــاس دمــای 29 درجــه 
ســانتی گراد را تجربــه می کنــد و بندری هــا 
بــا پنجــره بــاز پــای تلویزیــون کــوالک 
راه هــای غربــی و شــمالی را بــه تماشــا 

. ند نشســته ا

مشکالت ناشی از بارش برفنام استان

آذربایجان 
شرقی

تعطیلی مدارس
۷۰ روستای هشترود در محاصره برف و کوالک

مسدود شدن راه ارتباطی  ۱۳۰ روستای آذربایجان شرقی
ارتفاع برف در چاراویماق به ۶۰ سانتی متر رسید

یخ زدگی محصوالت کشاورزی در آذربایجان شرقی

آذربایجان 
غربی

راه ارتباطی ۱۰۰ روستا مسدود شد- ۵ هزار مسافر در برف گرفتار شدند
تعطیلی مدارس

مسدود شدن دارلک به سه راهی محمدیار در مسیر جاده ارومیه به مهاباد
هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف

ایالم

استقبال از زائران اربعین با برف
تعطیلی مدارس مهران

تأخیر در آغاز به کار ادارات
لغو پروازها

اصفهان
مدارس ۱۰ شهر اردبیل تعطیل شد

 افت ۲۰ درجه ای دما در اغلب نقاط استان
زمین خوردگی مردم و تصادفات خودروها به دلیل سطح لغزنده معابر

البرز

مدارس استان البرز تعطیل شد
محور کرج - قزوین مسدود شد

اسکان اضطراری ۴۰۰ مسافر گرفتار در محور کرج – قزوین
محور کرج - چالوس مسدود شد

تعطیلی مدارس ورامین، مالرد، شهریار، قدس و پاکدشتتهران
گرفتار شدن ۹ خودرو در محور قِبچاق-اختر آباد

چهارمحال 
و بختیاری

ارتفاع برف در کوهرنگ به باالی ۳۰ سانتیمتر
بسته شدن راه ارتباطی ۱۵ روستا

۴۰۰۰ نفر در محاصره برف

خراسان 
رضوی

مشهدالرضا)ع( جامه سپید به تن کرد
کاهش دما تا۱۰ درجه زیر صفر

مدارس قوچان تعطیل شد
راه های ارتباطی خراسان رضوی سفیدپوش شد/تردد با زنجیر چرخ

زنجان

آزادراه زنجان - قزوین مسدود شد
وقوع ۱۰۰ فقره تصادف

راه اندازی قطار فوق العاده زنجان به قزوین
راه ارتباطی ۱۵۰ روستای زنجان مسدود است

سمنان

مسدود شدن محور توسکستان شاهرود و فوالد محله دامغان
گرفتار شدن ۲۰۰ خودرو در محور مواصالتی تهران-مشهد در استان سمنان

لغو پروازها در فرودگاه شاهرود
تعطیلی مدارس

مشکالت ناشی از بارش برفنام استان

کرمانشاه

دمای هوای کرمانشاه به ۱۰ درجه زیر صفر رسید
انسداد راه ۲۷۵ روستای استان کرمانشاه

کوالک در برخی محورها
تعطیلی مدارس

تعطیلی مدارسکردستان
راه ۲۶۰ روستای کردستان بسته شد

کهگیلویه و 
بویراحمد

لغو پرواز تهران به یاسوج
قله ۴۴۰۴ متری دنا پس از مدت ها جامه سفید بر تن کرد

محورهای کوهستانی گلستان مسدود شدگلستان

گیالن

آماده باش کامل در فومن و توزیع بیش از یک میلیون لیتر سوخت
گردنه کوهین مسدود شد

ارتفاع برف در محورهای کوهستانی پونل به خلخال و اسالم به خلخال به 
یک متر رسید

قزوین

گرفتار شدن خودروها در محورهای مواصالتی ۵ شهرستان استان
گرفتار شدن چهار هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو
۱۲ هزار و ۱۳۳ نفر حادثه دیده و درراه مانده

تعطیلی مدارس

مدارس تعطیل شدقم
دمای هوای استان قم به منفی ۷ درجه رسید

 کاهش ناگهانی دما و افت فشار و قطعی گاز در برخی شهرستان هالرستان
تعطیلی مدارس

مرکزی

ارتفاع برف در زرندیه به ۲۰ سانتیمتر رسید
مسدود شدن راه های روستایی

 واژگونی اتوبوس براثر تصادف با یک تریلر، در کیلومتر ۵۰ محور ساوه-بوئین
زهرا و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن ۲۰ نفر
انسداد راه ها ۱۰۰۰ مسافر را در ساوه زمین گیر کرد
اتوبان های ساوه-تهران و ساوه-همدان مسدود شد

مازندران
تعطیلی مدارس

گرفتار شدن ۴۱۸ خانوار در برف

همدان

وقوع تصادف زنجیره ای در آزادراه ساوه – همدان
گردنه »آوج« مسدود شد

بارش برف دیدار تیم فوتبال پاس همدان و گیتی پسند اصفهان را لغو کرد
تعطیلی مدارس

تصاویری از بارش برف در استان ها

قــاب اســتانی
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ــوع و  ــزارش متن ــده 01 گ ــران، در برگیرن ــر ای ــه مه ــماره از مجل ــن ش ــه در نهمی ــش جامع بخ
ــت: ــاور اس ــاک پهن ــن خ ــار ای ــه و کن ــی از گوش خواندن

ــان  ــت و در می ــرده اس ــار ک ــان ها را گرفت ــه انس ــی ک ــام روزمرگی های ــان تم ــا در می ــن روز ه ای
ــد. ــی کنن ــد مهربان ــد دارن ــده ای قص ــهری، ع ــای ش ــکالت زندگی ه ــی از مش انبوه

عــذرا از ســختی کارش می گویــد از کار کــردن در ســرمای ســوزناک زمســتان و نشســتن روی 
زمیــن ســرد، از دردهــای شــبانه پاهایــش می نالــد، از اینکــه گاهــی تــا صبــح از درد پــا خوابــش 

نمی بــرد.

روایــت نــوزادان چنــدروزه ای کــه قربانــی فقــر فرهنگــی و اقتصــادی شــده و ایــن روزهــا زنــگ 
خطــر بی اخالقــی اجتماعــی را در اســتان اصفهــان بــه صــدا درآورده اســت، خوانــدن نــدارد امــا 

گریســتن دارد.

ــه را  ــرزد برگ ــتانش می ل ــه دس ــه و درحالی ک ــت گرفت ــی در دس ــه آزمایش ــالی برگ زن میان س
بــه ســمت ناظــم مدرســه می گیــرد. هــر دو باهــم وارد اتــاق معاونــان شــدیم مــن بــرای پرســیدن 
حــال کــودک او و کــودکان دیگــری کــه گفتــه می شــود اســتثنا هســتند و او بــرای اینکــه شــاید 

روزنــه ای از امیــد خــود را نشــان دهــد و معــاون بگویــد کودکــش اســتثنا نیســت.

ــه ای  ــی یافــت کــه در گوشــه هــر خان ــوان در گلدان های ــا را ایــن روزهــا می ت ــای ماری جوان ردپ
ــد. ــد آن را در گوشــه اتاقــش هــم نگهــداری کن ــده می توان ــرد و مصرف کنن ــرار گی ــد ق می توان

ــن شــهر  ــی کــه همــه مــردم اســتان بوشــهر انتظــار داشــتند بیمارســتان هســته ای در ای در حال
ــود. ــن زده می ش ــه زمی ــران ب ــتان در ته ــن بیمارس ــاخت ای ــگ س ــود، کلن ــاخته ش س

ــود مــدت کوتاهــی  ــرای تســهیل در تــردد و مدیریــت ترافیــک شــهری قــرار ب پل هایــی کــه ب
ــاال  ــی ح ــد ول ــهری بیای ــت ش ــک مدیری ــه کم ــده و ب ــاد احداث ش ــه خرم آب ــر روی رودخان ب

ــده اند. ــی ش ــر دائم ــت، دیگ ــام موق ــیدن ن ــدک کش ــود ی ــت باوج سال هاس

ــرب  ــر غ ــدگان مهاج ــالیانه پرن ــرت س ــیر مهاج ــن در مس ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــار ب فریدون کن
آســیا و بخش هایــی از شــمال اروپــا، نقطــه ای اســتراتژیک محســوب می شــود، امــا اینکــه 
ــد؟  ــت دارن ــانس بازگش ــد، ش ــرت می کنن ــه مهاج ــن نقط ــه ای ــه ب ــی ک ــد از پرندگان ــد درص چن
ــا و  ــای خانه ه ــتوران ها و تابه ه ــگ رس ــدن در دی ــه ش ــا، پخت ــد از آن ه ــد درص ــت چن سرنوش

ــت. ــافران اس ــاب مس ــل کب منق

ســرخوردن از ارتفــاع بلنــد بــا شــیب بســیار تنــد بــرروی وســیله ای کــه هیچ گونــه اســتانداردی 
نــدارد و هرلحظــه امــکان ســرنگون شــدن آن و یــا برخــورد بــا مانع هــای اطــراف کــوه و دشــت 
وجــود دارد و احتمــال آســیب رســیدن بــه افــراد ســوار آن مــی رود اگــر بــازی باجــان و ســالمت 

فــرد نیســت چــه می توانــد باشــد؟

ــه  ــاز ب ــفر، نی ــای س ــا و تقاض ــش خودروه ــرت، افزای ــیل مهاج ــهد، س ــزون مش ــعه روز اف توس
ــت  ــس پایتخ ــا نف ــم داده ت ــت ه ــک دست به دس ــگ ترافی ــا فرهن ــنایی ب ــتر و ناآش ــرژی بیش ان

ــد. ــگ کن ــان اســالم را تن فرهنگــی جه

جامعـه ایـــران
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ونوس بهنود

ــا  ــا ب ــتان نه تنه ــن اس ــت در ای ــرخ معلولی ــد ن ــان می ده ــل نش ــتثنایی در اردبی ــودکان اس ــت ک وضعی
فقــر فرهنگــی رو بــه افزایــش اســت بلکــه معلولیت هــای نوظهــور زندگــی مــدرن بافریــادی خامــوش 

ــد. ــدار می ده ــا هش ــه خانواده ه ب
برخــالف مدرســه های دیگــر صــدای شــور و هیاهــو در مدرســه امیــد کمرنــگ اســت. هیــچ 
ــدارس  ــتر از م ــیار بیش ــه بس ــددی ک ــای متع ــت و در کالس ه ــه نیس ــالن مدرس ــوزی در س دانش آم
ــا جمــالت  عــادی می نمایــد صــدای آرام معلمــان و هــر از گاهــی صــدای دانش آمــوزان کــه برخــی ب

ــد. ــوش می رس ــه گ ــد ب ــرف می زنن ــته ح ــالت شکس ــا جم ــی ب ــفاف و برخ ش

جامعــه ایـــران

ــه  ــه و درحالی ک ــت گرفت ــی در دس ــه آزمایش ــالی برگ زن میان س
ــرد.  ــه ســمت ناظــم مدرســه می گی ــرزد برگــه را ب دســتانش می ل
هــر دو باهــم وارد اتــاق معاونــان شــدیم مــن بــرای پرســیدن حال 
کــودک او و کــودکان دیگــری کــه گفته می شــود اســتثنا هســتند و 
او بــرای اینکــه شــاید روزنــه ای از امیــد خود را نشــان دهــد و معاون 

ــد کودکش اســتثنا نیســت. بگوی
ــا چهــره عــادی  ــه مــددکار می دهــد و مــددکار ب ناظــم برگــه را ب
ــد  ــادر می گوی ــه م ــگفت زدگی ب ــب و ش ــه تعج ــه دوراز هرگون ب
ــده  ــادی بی فای ــه ع ــودک در مدرس ــام ک ــرای ثبت ن ــش ب تقای
اســت. بایــد بیایــد همین جــا یــا یکــی دیگــر از مــدارس اســتثنایی.

ــا نذرونیــاز از در  ــه مــادران و پدرانــی کــه سراســیمه و ب مشــاوره ب
اتــاق معاونــان و مدیریــت وارد می شــوند کار هــرروزه کادر مدرســه 

امیــد اســت.
مدیــر مدرســه درحالی کــه یکــی دیگــر را بــا آرامــش و بــاز بــدون 
ــم  ــدر موردداری ــد آن ق ــد می گوی شــگفتی و تعجــب راهــی می کن
ــدش اســتثنایی اســت و یــک جورایــی  ــد فرزن کــه قبــول نمی کن

دوســت دارد عــادی باشــد امــا نیســت.

lکار سنگین قبوالندن معلولیت
بخــش قابل توجهــی از انــرژی طغــری شــیرین نیــا و همکارانــش 
بــه قبوالنــدن معلولیــت صــرف می شــود. مــادران آرزومنــد 
هرچنــد مشــاوره می گیرنــد و کــودک کم بینــا، کم شــنوا، ســندروم 
داون، اختــال یادگیــری، کم بهــره هوشــی و ... دارنــد امــا ترجیــح 
می دهنــد نپذیرند. شــاید آزمایشــات شــاید آن مشــاوره ها شــاید آن 
ــوده و اعــداد و ارقــام دستشــان  اندازه گیری هــا یــک جــا اشــتباه ب

انداختــه باشــد.
ــق  ــا ابزارهــای دقی ــی ب ــت کــودک وقت ــخ معلولی ــا حقیقــت تل ام
ســنجش شــود غیرقابل انــکار اســت. در مدرســه امیــد 219 
معلــول و نزدیــک 150 دانش آمــوز کم تــوان ذهنــی دختــر و 
پســر تحصیــل می کننــد و هــر یــک متناســب بــا معلولیــت مربی، 

ــد. ــم ورزش دارن ــددکار و معل ــاور، م مش

بــه گفتــه شــیرین نیــا در مدرســه امیــد بــه نظــر می رســد معلولیت 
ــردن  ــان ک ــی پنه ــا وقت ــت. ام ــران اس ــال پس ــامل ح ــتر ش بیش
ــم  ــا را طــرح می کن ــل آن ه ــت از تحصی ــول و ممانع ــران معل دخت
ــدگاه درســت  ــن دی ــد ای ــد اســت هرچن ــر مدرســه معتق ــن مدی ای
اســت امــا همــه تــاش مــا بــر ایــن اســت والدیــن کــودک معلول 

را پنهــان نکننــد و بــه مدرســه بفرســتند.
ــرده  ــت ک ــادر مقاوم ــه م ــتیم ک ــه داش ــا تجرب ــزود: باره وی اف
ــاره  ــده دوب ــور ش ــا مجب ــرده ام ــادی ب ــه ع ــوز را مدرس دانش آم

ــتثنایی. ــد اس برگردان
ــدارس  ــد م ــه ح ــا چ ــه ت ــه اینک ــد در پاســخ ب ــه امی ــر مدرس مدی
ــه  ــد، اضاف ــتثنایی را دارن ــوزان اس ــام دانش آم ــق ثبت ن ــادی ح ع
ــد، برخــی معلولیت هــا حــاد  ــرش ندارن کــرد: مــدارس عــادی پذی
نیســت و از ســویی به عنوان مثــال خانــواده راه دور را بهانــه 

می کنــد.
حمایــت عاطفــی و روحــی از ســوی والدیــن بــه عقیــده شــیرین 

نیــا تــا حــدودی پذیرفتنــی اســت.
وی تأکیــد کــرد: به هرحــال فرزندشــان اســت و از ســویی در 
خــود مدرســه نیــز مــددکار و مشــاور داریــم کــه تــاش می کنیــم 

ــد. ــت کنن ــی الزم را دریاف ــوی و روان ــت معن ــا حمای بچه ه
امــا دغدغــه ایــن مدیــر از جنــس دیگــری اســت. آن قــدر کــه مــِن 

ــد. ــه خــود می لرزان نوعــی را ب

lافزایش معلولیت با فقر فرهنگی
ــش  ــد افزای ــک درص ــه ی ــک ب ــا نزدی ــد ب ــه امی ــد مدرس هرچن

ــت. ــتان نیس ــه داس ــن هم ــا ای ــوده ام ــه ب ــام مواج ثبت ن
ــی و  ــای فامیل ــی، ازدواج ه ــر فرهنگ ــا فق ــیرین نی ــه ش ــه گفت ب
مشــکات مالــی خــود ســه عامــل افزایــش نــرخ معلولیــت اســت.

ــه در  ــد ک ــاره می کن ــی اش ــه ازدواج های ــی ب ــر مثال ــا ذک وی ب
ــد  ــدار می ده ــودن آن را هش ــاک ب ــات خطرن ــه اول آزمایش وهل
امــا خانواده هــا توجــه نشــان نمی دهنــد و همــان مقاومــت 
ــای  ــوص در ازدواج ه ــن به خص ــتانه ازدواج زوجی ــل در آس بی حاص

فامیلــی مشــاهده می شــود.
ــان  ــل همچن ــتان اردبی ــه در اس ــت ک ــی اس ــی در حال ــن نگران ای
ازدواج هــای فامیلــی به شــدت رواج داشــته و به خصــوص در 
ــوزاد  ــد ن ــان تول ــر از زم ــاب همس ــی انتخ ــتایی حت ــی روس زندگ

ــود. ــداد می ش ــندیده قلم ــری پس ــان ام همچن
در مقابــل نه تنهــا بــرای رفــع ایــن آســیب فرهنگــی در ســال های 
اخیــر برنامه هــای آموزشــی و آگاهی بخــش اجــرا نمی شــود، بلکــه 
ــی خــود ناخواســته  ــژه رســانه مل ــع رســانه ها به وی در برخــی مواق

ــد. ــدام می کن ــج آن اق ــه تروی ب
هرچنــد بــه گفتــه مدیــر مدرســه امیــد بــه لحــاظ تأمیــن دارویــی 
ــی  ــای مختلف ــودکان حمایت ه ــن ک ــی ای ــزات توان بخش و تجهی
پیــش بینــی شــده و خــود آموزش وپــرورش یــا بهزیســتی 
تمهیــدات جــدی و مســتمر دارنــد امــا ایــن نــگاه حمایتــی کافــی 

ــت. ــت را گرف ــوی معلولی ــد از اســاس جل نیســت و بای

lمعلولیت های تصادف نرخ اندکی دارند
شــیرین نیــا در خصــوص اظهــارات مســئوالن اداره کل بهزیســتی 
اســتان مبنــی بــر افزایــش نــرخ معلولیــت به ویــژه معلولیت هایــی 
کــه مــادرزادی نیســت و از تصادفــات ناشــی شــده اســت، تأکیــد 
کــرد: در بیــن 150 دانش آمــوز مــا فقــط یــک نابینــا داریــم کــه بــه 

دلیــل تصــادف رانندگــی نابینــا شــده اســت.
وی افــزود: اکثــر معلولیت هــا مــادرزادی بــوده و با تشــنج و ناآگاهی 
خانواده هــا ایجــاد می شــود؛ هرچنــد افزایــش آمــار جمعیــت را نیــز 

بایــد بــه نــرخ افزایــش معلولیــت لحــاظ کرد.
تأکیــد ایــن مدیــر مدرســه ضــرورت آگاه ســازی زوج هــای جــوان و 
در صــورت لــزوم آزمایــش ژنتیــک اســت؛ چراکــه تــا ســه ماهگی 
ــد  ــوان از تول ــت و می ت ــخیص اس ــت وی قابل تش ــن معلولی جنی

نــوزاد معلــول جلوگیــری کــرد.
الزم بــه ذکــر اســت دالیــل معلولیــت مــورد تأکیــد شــیرین نیــا از 
ســوی مســئوالن آمــوزش اســتثنایی اســتان نیــز پذیرفتــه اســت 
ــتثنایی  ــرورش اس ــی آموزش وپ ــناس آموزش ــه کارش ــه طوریک ب
اســتان بابیــان اینکــه هــزار و 245 دانش آمــوز معلــول و اســتثنایی 
ــب  ــح کــرد: اغل ــل هســتند، تصری ــه تحصی در اســتان مشــغول ب
ــط  ــک مرتب ــی و ژنتی ــه ازدواج فامیل ــنوا ب ــا و ناش ــت نابین معلولی

ــت. اس
ــل معلولیــت  ــان اینکــه بیشــترین دالی ــان نظــری مقــدم بابی قرب
ازدواج هــای فامیلــی، تشــنج، مصــرف دارو، ضربــه، کارهــای 
ــد  ــن و بع ــل، حی ــاردار و مشــکات قب ــادر ب ــان آور م ســخت و زی
از بــارداری اســت، تأکیــد کــرد: متأســفانه معلولیت هــای جدیــدی 
ازجملــه اختــاالت یادگیــری و ســندروم داون عیــان شــده کــه بــه 

ــط هســتند. ــن مســائل مرتب ــی ورای ای دالیل

lافزایش سن مادران و معلولیت نوزاد
ــه ســندروم داون کــه موجــب می شــود کــودک  وی افــزود: ازجمل
ــادر  ــن م ــش س ــل افزای ــه دلی ــد ب ــته باش ــول داش ــری منگ ظاه
بــاردار و حاملگــی بــاالی 35 ســال اســت و متأســفانه این گــروه از 

معلولیــت در اردبیــل رو بــه افزایــش اســت.
بــه گفتــه نظــری مقــدم هرچنــد در مــدارس اســتثنایی ایــن گــروه 
ــدارها را  ــا هش ــا خانواده ه ــتند ام ــش هس ــه افزای ــودکان رو ب از ک

ــد. ــدی نمی گیرن ج
ــدارد،  ــی ن ــروز ســندروم داون کــه هیــچ درمان ــرای ب ــزود: ب وی اف
دالیــل دیگــری نیــز کشف شــده امــا علــت اصلــی حاملگــی مــادر 
در ســنین بــاال عنوان شــده اســت؛ قابل توجــه اینکــه ســن بــاالی 

پــدر در بــروز معلولیــت نــوزاد هیــچ نقشــی نــدارد.
ــور  ــای نوظه ــر در معلولیت ه ــدی دیگ ــه ج ــال دغدغ درعین ح
ــز  ــی مراک ــده حت ــب ش ــه موج ــت ک ــری اس ــاالت یادگی اخت

گزارش مهر از کودکان استثنایی اردبیل؛

قهر مداد با  انگشتان تاخورده/ پشیمانی ات خط ویلچر را پاک نمی کند
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ــود. ــر ش ــل دای ــری در اردبی ــال یادگی ــاوره اخت مش
کارشــناس آموزشــی آموزش وپــرورش اســتثنایی اســتان از 
ــر  ــتان خب ــری در اس ــال یادگی ــا اخت ــودک ب ــایی 439 ک شناس
ــتونی از  ــت س ــداول معلولی ــا در ج ــه پیش ازاین ه ــاری ک داد. آم
آن خــود نداشــت و امــروز بــه نگرانــی جــدی تبدیــل شــده اســت. 
چراکــه عمــده دالیــل بــروز آن بــه ازدواج هــای فامیلــی، مصــرف 
دارو توســط مــادر، اشــعه ایکــس در زمــان بــارداری، حالــت روحــی 
روانــی مــادر در دوران بــارداری، تغذیــه ســو یــا نادرســت مــادر در 
دوران بــارداری و مصــرف مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی ارتبــاط 

دارد.
ایــن گــروه از کــودکان اغلــب باوجوداینکــه هــوش بهــره عــادی 
یــا باالتــر از عــادی دارنــد در یــک یــا دو درس مشــکل یادگیــری 
ــی  ــا ریاض ــتن ی ــدن، نوش ــای خوان ــه در مهارت ه ــد و ازجمل دارن

ــوند. ــکل می ش ــار مش دچ

lپیشگیری معلولیت جدی تر از درمان
ــی،  ــزات توان بخش ــرای تجهی ــول ب ــوزان معل ــد دانش آم هرچن
گفتاردرمانــی، فیزیوتراپــی، عمــل جراحــی، تهیــه ســمعک، 
ــت  ــت حمای ــای معیش ــی هزینه ه ــی و حت ــای تحصیل هزینه ه
ــی  ــئوالن آموزش ــوی مس ــا از س ــن حمایت ه ــا ای ــوند ام می ش
پذیرفتــه نیســت و تأکیــد بــر این اســت کــه از معلولیت پیشــگیری 
ــه آن صــرف درمــان  ــر هزین ــن براب ــا اینکــه بعدهــا چندی شــود ت

ــود. ــول نش ــرد معل ف
ــزات  ــن تجهی ــرای تأمی ــتثنایی ب ــوزش اس ــر آم ــال حاض در ح
ــای  ــل نیســت و در طرح ه ــاری قائ ــت اعتب توان بخشــی محدودی
ــا  ــول اســت ام ــوزان معل ــت از دانش آم ــال حمای ــه دنب ــی ب مختلف
همــه گایــه مســئوالن از ایــن اســت کــه چــرا مشــاوره ها جــدی 

ــود؟ ــه نمی ش گرفت
ــان  ــتان بابی ــتثنایی اس ــرورش اس ــی آموزش وپ ــناس فرهنگ کارش

اینکــه 46 مرکــز مســتقل و ضمیمــه بــرای کــودکان اســتثنایی در 
ــرخ  ــش ن ــا افزای ــفانه ب ــرد: متأس ــح ک ــر اســت، تصری ــتان دای اس
ــر  ــال حاض ــد و در ح ــش یاب ــدارس افزای ــت م ــت الزم اس معلولی
ــدارس و  ــز باوجــود حمایت هــا الزم اســت ســاختمان برخــی م نی

ــد. ــود یاب ــزات آن هــا بهب تجهی
ــه  ــه اجــرای طرح هــای حمایتــی ازجمل ــا اشــاره ب علــی ذکــری ب
ــه  ــر شــد: درصورتی ک ــدارس اســتثنایی متذک هوشــمند ســازی م
خانواده هــا آگاهانه تــر عمــل کننــد نــرخ معلولیــت کاهــش 

ــت. ــد یاف خواه
ــی کارشناســان آموزشــی از معلولیت هــای نوظهــور زندگــی  نگران
مــدرن ازجملــه مشــکات کم تحرکــی و معلولیــت حرکتــی اســت 
کــه بــا غفلــت والدیــن فرصــت تصاحــب جــان کــودک را کســب 
ــتباه  ــور اش ــاف تص ــار برخ ــن ب ــه ای ــی ک ــد. معلولیت های می کن
رایــج نــه مشــیت الهــی کــه بــه ســوء تدبیــر خــود مــا بازمی گــردد.
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ــا  ــواری ب ــناس دی ــوان نا ش ــده ای ج ع
نــام مهربانــی در شــیراز ایجــاد کردند 
ــان  ــای بالاستفاده ش ــردم لباس ه ــا م ت
بــدون  فقــرا  و  بیاویزنــد  آنجــا  را 

ــد. ــا را بردارن ــطه آن ه واس هادی فتحی

ایــن روز هــا در میــان تمــام روزمرگی هایــی کــه انســان ها را گرفتــار کــرده 
ــده ای  ــهری، ع ــای ش ــکات زندگی ه ــی از مش ــان انبوه ــت و در می اس
ــر  ــد زندگــی ماشــینی ب ــد. عــده ای نمی خواهن ــی کنن ــد مهربان قصــد دارن
الیه هــای وجودیشــان ســایه بیانــدازد. عــده ای در گوشــه های شــهر 
ــه فقــرا هســت، آنهایــی کــه در ســرمای پاییــز و  شــیراز هنــوز یادشــان ب
ــان  ــد. حــاال از خیاب ــرای پوشــیدن ندارن ــاس مناســب ب ــی لب زمســتان حت
قدمــگاه شــیراز کــه عبــور کنــی می بینــی عــده ای جــوان »دیوارمهربانــی« 
ــاید  ــره ش ــی روزم ــای زندگ ــه در غوغ ــی ک ــرای آنهای ــد ب ــت کرده ان درس

ــرده باشــیم. فراموششــان ک
ــگ زده،  ــیراز را رن ــگاه ش ــان قدم ــای خیاب ــی از خانه ه ــوار یک ــا دی آن ه
رویــش چــوب لباســی گذاشــته و در کنــار آن نوشــته اند: »نیــاز نــداری بــذار، 

ــردار.« ــاز داری ب نی
در اقصــی نقــاط کشــور نیــز مهربانی هایــی از ایــن دســت دیــده می شــود. 
ــی  ــهر یخچال ــر در ش ــردم خی ــن م ــش از ای ــز پی ــن نی ــران و قزوی در ته
ــرا  ــد و فق ــر می کنن ــود پ ــای خ ــا خوراکی ه ــردم آن را ب ــه م ــته اند ک گذاش

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــن خوراکی ه ــد از ای می توانن

lنیازمندان فقط یک دست لباس بر می دارند
ــد:  ــل شــده می گوی ــی تبدی ــوار مهربان ــه دی ــش ب ــوار منزل ــی کــه دی بانوی
یــک روز چنــد جــوان دختــر و پســر بــه در منــزل مــا مراجعــه کردنــد و از 
مــا اجــازه خواســتند کــه ایــن طــرح را اجرایــی کننــد، زمانیکــه از ایــن اقدام 
آن هــا مطلــع شــدیم بــدون هیچگونــه درنگــی اجــازه دادیــم تــا بخشــی از 

دیــوار منــزل را رنــگ و تعــدادی چــوب لباســی بــر آن نصــب کننــد.
ــته  ــد روز گذش ــی چن ــد: ط ــه می ده ــه ادام ــب خان ــوی صاح ــن بان ای
ــده و  ــه ش ــی مواج ــف مردم ــای مختل ــتقبال گروه ه ــا اس ــت ب ــن حرک ای
ــاد و  ــداد زی ــه تع ــد ب ــاس می گذارن ــب اینجاســت کســانی که لب ــه جال نکت
کســانی که نیــاز دارنــد فقــط یــک دســت لبــاس برمــی دارنــد. ایــن جوانان 
ــا  ــد ام ــته نبودن ــه ای وابس ــچ ارگان و خیری ــه هی ــر ب ــه خی ــناس و البت نا ش
گفتنــد کــه قصــد دارنــد تعــدادی دیگــر از دیواهــای شــهر را نیــز این گونــه 

ــد. طراحــی کنن
در طــول مدتــی کــه در محــل حاضــر بــودم مشــاهده کــردم کــه بســیاری 
ــود را  ــای خ ــد و لباس ه ــه می کردن ــی مراجع ــوار مهربان ــه دی ــردم ب از م
ــب انجــام  ــر ل ــدی ب ــا لبخن ــت و ب ــن کار را از ســر رضای ــد و ای می آویختن

می دادنــد.
یکــی از اهــدا کننــدگان لبــاس دربــاره ایــن طرح نیــز می گویــد: زمســتان را 
بایــد بــرای نیازمنــدان راحــت کنیــم کــه بــا ایــن حرکــت بــزرگ می توانیم 
مهربانــی مــردم شــیراز را بیــش از گذشــته نشــان دهیــم، لباس هایــی کــه 
آوردم در حــد نــو اســت امــا تمیــز و اتــو کشــیده مانند دیگــر لباس هایــی در 

اینجــا قــرار دارد بــرای اســتفاده آماده کــرده ام.
علــی عباســی از ایــن طــرح بســیار خوشــحال اســت و می گویــد: بــه طــور 
حتــم تمامــی مــردم شــیراز چندیــن دســت لبــاس اســتفاده نکــرده و یــا در 
ــن  ــر ای ــرد بناب ــرار نمی گی ــورد اســتفاده خودشــان ق ــد کــه م ــو دارن حــد ن
بهتــر اســت در ایــن طرح شــرکت کننــد، همینکــه ایــن کار در کنــار خیابان 

و بــدون هیچگونــه نشــانی انجــام شــده جــای تقدیــر و حمایــت دارد.
ــه  ــاس ب ــن لب ــرای آویخت ــوروزی شــخص دیگــری اســت کــه ب ــم ن مری

ــرده اســت. ــه ک ــی مراجع ــوار مهربان دی
ــه  ــت ک ــن کاری اس ــود کمتری ــوع خ ــن کار در ن ــه ای ــت ک ــد اس او معتق
ــم  ــرم و فرزندان ــاس همس ــن لب ــام داد. م ــدان انج ــرای نیازمن ــود ب می ش
ــرده،  ــع آوری ک ــرد را جم ــرار نمی گی ــان ق ــورد استفاده ش ــب م ــه اغل را ک
ــرای  ــن کار ب ــرم ای ــه نظ ــردم، ب ــاده ک ــی آم ــوار مهربان ــرای دی ــته ب شس

ــل تحســین اســت. ــا و قاب ــرا بســیار زیب ــه فق کمــک ب
تا  ش هــا بــرای پیــدا کــردن ایــن جوانــان خیــر و مبتکــر بی نتیجــه مانــد امــا 
اقــدام آن هــا بــرای ایجــاد فرهنــگ نــوع دوســتی در شــهر فرهنگــی شــیراز 
نشــان داد کــه هنــوز خیلی هــا در ایــن شــهر دغدغــه مهربانــی کــردن دارنــد.

حکایت »دیوارمهربانی« در خیابان قدمگاه

نیاز نداری بذار؛ نیاز داری بردار!
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همزمــان با ســفیدپوش 
ارتفاعــات  شــدن 
و  نوجوانــان  الونــد 
جوانــان همدانــی بــه 
و  کوه هــا  دامنــه 
رفتــه  تپه ماهورهــا 
و باوجــود هشــدارها 
خطــرات  بــر  مبنــی 
قیمــت  بــه  را  آن  لــذت  تیوب ســواری، 

می خرنــد. جانشــان 

زهرا ذوالفقاری

ایـن روزهـا وقتـی وارد جاده هـای پـر پیچ وخـم 
گنج نامـه می شـوی، یـا وقتـی از کوچه باغ هـای 
حیـدره و عباس آبـاد عبـور می کنـی و یـا زمانـی 
کـه بـه ارتفاعـات کـوه الونـد خیـره می شـوی، 
زیبایی وصف ناشـدنی دامنه های پوشـیده از برف 
و درختان سـپیدپوش چشـمان را نوازش می دهد، 
زمسـتان همـدان هـم ماننـد سـه فصـل بهـار و 
تابسـتان و پاییزش زیبایی بی نظیـری دارد که در 

کمتـر جـای ایـران دیـده می شـود.
طبیعـت و آب وهـوای همـدان در فصل زمسـتان 
و در هنـگام بـارش بـرف و سـفیدپوش شـدن 
درختـان و دامنه هـا و کوه هـا و دشـت های ایـن 
شـهر نیـز دیدنـی و نـاب اسـت و بـا بـارش برف 
الوند هزارچشـمه، سپیدپوش می شـود و همچون 
نوعروسـی که رخت سـپید بـر تن کرده بـر تارک 

همـدان می درخشـد.

lمـردم برای پـر کردن اوقـات فراغت 
خود بـه دشـت ها و دامنه هـای کوه های 

شـهرپناه می برند
امـا بـا بـارش بـرف و سـفید شـدن درختـان و 
دامنه هـا و دشـت های شـهر همـدان، مـردم این 
شـهر برای پر کـردن اوقـات فراغت خـود و برای 
بهره گیـری از ایـن نعمـت خـدادادی و بـه قولـی 
تفریـح و برف بـازی بـه دشـت ها و دامنه هـای 
کوه هـای شـهرپناه می برنـد تـا عـاوه بـر لـذت 
بـردن از زیبایی هـای بی نظیـر همـدان در فصـل 
بـرف و زمسـتان، لحظـات خوشـی را در کنـار 

خانـواده و دوسـتان رقـم بزننـد.
تفریحـی کـه از دیربـاز بین مـردم در میـان برف 
رواج داشـته سرسـره بازی روی برف اسـت که از 
سـالیان متمادی مـردم بـرای تفریح در زمسـتان 
سرسـره ای روی بـرف می سـاختند کـه در چنـد 
سـال اخیر سرسـره بازی شـکل سـنتی خود را به 

تیـوب سـواری روی برف داده اسـت.
حاال که دامنه های الوند و شهر همدان از بارش 
نعمت الهی سفیدپوش شده، در بین مردم شهر 
هیجانی برای تیوب سواری روی برف ایجادشده 
است به طوریکه وقتی به سمت انتهای بلوار جوان 
همدان حرکت می کنی و یا در ارتفاعات الوند پیر 
و جوان و زن و مرد و کودک و خردسال را در 
جمع خانواده و یا دوستان می بینی، تیوب هایی در 
اندازه های مختلف در دست دارند که آن را با خود 
به قسمتی در بلندی تپه یا یک شیب تند می کشند 

تا سوار بر تیوب از شیب کوه سرسره بازی کنند.

lافراد با سوارشدن بر تیوب های بادی 
باجان و آینده خود بازی می کنند

تیوب سواری بر روی برف این روزها طرفداران 
زیادی پیداکرده و افراد غافل از خطرات این تفریح 

به ظاهر شاد با سوارشدن بر تیوب های بادی باجان 
و آینده خود بازی می کنند، سرخوردن از ارتفاع بلند 
با شیب بسیار تند برروی وسیله ای که هیچ گونه 
استانداردی ندارد و هرلحظه امکان سرنگون شدن 
آن و یا برخورد با مانع های اطراف کوه و دشت 
وجود دارد و احتمال آسیب رسیدن به افراد سوار 
آن می رود اگر بازی باجان و سامت فرد نیست 

چه می تواند باشد؟
متأسفانه هرساله این تفریح به ظاهر شاد و مفرح، 
باعث آسیب رسیدن به افراد زیادی شده و گاهی 
حتی منجر به مرگ و یا آسیب شدید به نخاع و 
یا قسمتی از بدن فرد شده که او را برای همیشه 
زمین گیر کرده کمااینکه چند روز پیش تیوب بادی 
بازهم در شهر همدان حادثه آفرید و این بار جان 

یک جوان 19 ساله را گرفت.

lجـوان 19 سـاله بـه هنـگام تیـوب 
سـواری در چاربـاغ جوان همـدان دچار 

شـد ضربه مغـزی 
جوان 19 سـاله ای در شـب 20 آذرماه هنگامی که 
در بلـوار جـوان همدان سـوار بـر تیوب بـود، براثر 
افتـادن دچـار ضربه مغـزی شـد و سـاعاتی بعـد 

جان خـود را از دسـت داد.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی در ایـن رابطـه 
گفـت: امیرمهـدی رجبی جوان 19 سـاله همدانی 
بـه هنگام تیوب سـواری در چارباغ جـوان همدان 
دچـار ضربه مغـزی شـد و پـس از سـاعتی جـان 

خـود را از دسـت داد.
حبیب اهلل موسوی بهار افزود: پیکر این جوان به 
و  منتقل شده  همدان  بعثت  بیمارستان  سردخانه 

خانواده این جوان ناکام در تهران زندگی می کنند.
مسئول اورژانس 115 منطقه شهرستان همدان نیز 
بابیان اینکه متأسفانه هرساله تیوب سواری بروی 
ایجاد می کند، گفت:  را  برف حوادث دل خراشی 
18 آذرماه امسال نیز یک مورد حادثه براثر تیوب 
سواری در محور گنج نامه همدان اتفاق افتاده است.

علی صفـدر کریمی مجاهد با اشـاره بـه اینکه در 
20 آذرمـاه نیـز دو مورد حادثه داخل شـهر همدان 
و در بلـوار جـوان همـدان اتفاق افتاده اسـت، بیان 
داشـت: در دو روز سـه حادثـه دل خـراش براثـر 
تیوب سـواری گزارش شـده که عاوه بـر آن یک 

مـورد هـم منجر به مرگ شـده اسـت.
وی افـزود: متأسـفانه خانواده هـا تیـوب سـواری 
روی بـرف را به عنـوان یـک تفریـح می داننـد 
درحالی کـه ایـن تفریح خطرنـاک بـوده و حوادث 

زیـادی بـه دنبـال دارد.
مسـئول اورژانس 115 منطقه شهرسـتان همدان 
اظهـار داشـت: افراد بـدون توجـه به عواقـب کار 
از ارتفـاع خیلـی زیـاد و یـا مسـیری با شـیب تند 
چندنفـری سـوار تیوب هـای بـادی می شـوند و 

ازآنجـا سـر می خورنـد.
تفریح  این  انجام  اینکه  بر  تأکید  با  کریمی 
به هیچ وجه توصیه نمی شود، گفت: تیوب وسیله ای 
غیراستاندارد بوده که بدون ترمز است و هنگامی که 

فرد سوار بر آن شده هیچ کنترلی ندارد.

تفریح  برف  بروی  سواری  lتیوب 
مطمئنی برای شادی و سرگرمی نیست

وی بابیـان اینکـه تیـوب سـواری بـرروی بـرف 
روش مطمئنی برای شـادی و سـرگرمی نیسـت، 
عنـوان کـرد: این تفریـح غلـط و خطرنـاک بوده 
و موجـب آسـیب رسـیدن به نخـاع افـراد و قطع 

نخـاع وی می شـود.
مسئول اورژانس 115 منطقه شهرستان همدان 
در این خصوص ادامه داد: متأسفانه جوانان بی هیچ 
عقبه فکری اقدام به انجام این تفریح می کنند که 
ممکن است حوادث جبران ناپذیری را برای آن ها به 

دنبال داشته باشد.
کریمـی با اشـاره بـه اینکـه ضـرر و آسـیب های 
تیـوب سـواری تنها بـرای خـود فرد نیسـت بلکه 
بـه جامعـه و خانواده نیز آسـیب می رسـاند، گفت: 
چنانچـه افـراد تمایل بـه انجـام این تفریـح دارند 
باید از مسـیرهای بـا شـیب و ارتفاع کم اسـتفاده 
کـرد و از سوارشـدن گروهی بروی تیوب و پشـت 

سـر یکدیگر خـودداری کنند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان همدان نیز بابیان اینکه تیوب سواری تفریح 
غیر ایمن بوده و نباید انجام شود، گفت: متأسفانه 
افراد سوار بر تیوب با مانعی برخورد می کنند و یا 

واژگون می شوند که منجر به بروز حادثه می شود.
حبیـب معصومـی بـا اشـاره به اینکـه حتـی افراد 
میان سـال و مسـن نیـز به غیـراز جوان هـا اقـدام 

بـه ایـن کار می کننـد، عنـوان کـرد: ایـن تفریـح 
از شـهروندان  به هیچ وجـه توصیـه نمی شـود و 
می خواهیـم کـه جان خـود و دیگـران را بـا انجام 

ایـن تفریح غلـط بـه خطـر نیندازند.

lهمدانـی هـا بـرای تفریح زمسـتانی 
بـه پیسـت اسـکی تاریـک دره بروند

رئیـس هیئـت اسـکی همـدان نیـز بـا اشـاره به 
اینکـه مخالـف ایـن بـازی پرحادثـه هسـتیم از 
مـردم همـدان درخواسـت کرد کـه بـرای تفریح 
زمسـتانی بـه پیسـت اسـکی تاریـک دره برونـد.

کاظـم عـرب بیـان داشـت: تیـوب سـواری در 
بسـیار  و  می شـود  انجـام  پرشـیب  مسـیرهای 
پرحادثـه اسـت و افـرادی کـه بـه ایـن بـازی 
خطرنـاک می پردازنـد هرگـز تعـادل الزم را در 
مسـیر سـپری کرده نداشـته و امـکان برخـورد با 
شـی ء و اجسـام فلـزی و سـنگین وجـود دارد.

وی بیـان کرد: همه سـاله بـا بارش سـنگین برف 
سرسـره  خودجـوش  مسـیرهای  ایجـاد  شـاهد 
بـازی از سـوی مـردم در مناطـق پرشـیب نظیـر 
عباس آبـاد و بلـوار ارم همـدان هسـتیم بـدون 

اینکـه توجهـی بـه خطـرات جانبـی شـود.
وی بـه مـردم توصیه کـرد برای تفریح زمسـتانی 
بـه پیسـت اسـکی تاریـک دره برونـد و ضمـن 
پرداختـن بـه اسـکی بـا لـوازم موجـود در ایـن 
پیسـت، از آموزش هـای الزم نیز برخوردار شـوند.

رئیـس هیئت اسـکی همـدان اظهار داشـت: این 
منطقـه از ایمنـی الزم برخـوردار بـوده و تحـت 
خانواده هـا  و  اسـت  دسـت اندرکاران  نظـارت 
می تواننـد یـک روز زمسـتانی را در ایـن پیسـت 
سـپری کـرده و از امکانـات آن بهره منـد شـوند.

بـا این تفاسـیر و بـا توجه به حـوادث اخیـر که در 
تیوب سـواری بـرای افـراد به وجـود آمـده، مردم 
بایـد بیش ازپیـش از انجـام ایـن تفریـح و بـازی 
پرخطـر خـودداری کننـد چراکـه تیـوب سـواری 
نمی توانـد سـرگرمی و تفریـح مناسـبی بـرای 
گذراندن سـاعات خوش و شـادی در کنار دوستان 
و خانواده باشـد و شـهروندان نباید نقاط شیب دار و 
ارتفاعـات را بـرای انجـام این بـازی انتخاب کنند 
چراکـه هیـچ نظارتـی بـر آن نبـوده و سـامت و 

جـان آن هـا را تهدیـد می کند.

زنگ خطر تفریحات غیراستاندارد در الوند

تیوب هایی که سالمت را  به  باد می دهد/ 
سرخوردن  روی خط حادثه
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جامعــه ایـــران

کــودکان  زنجیــر 
اســتان  در  ســرراهی 
روزبــه روز  اصفهــان 
قــد می کشــد و پیــدا 
 16 ماهانــه  شــدن 
ــرراهی در  ــودک س ک
زنــگ  اســتان  ایــن 
ــرای توجــه  خطــر را ب
ــرایط  ــاماندهی ش ــه س ــئوالن ب ــتر مس بیش

اســت. درآورده  صــدا  بــه  موجــود 

ــر  ــی فق ــه قربان ــدروزه ای ک ــوزادان چن ــت ن روای
فرهنگــی و اقتصــادی شــده و ایــن روزهــا 
زنــگ خطــر بی اخاقــی اجتماعــی را در اســتان 
اصفهــان بــه صــدا درآورده اســت، خوانــدن ندارد 

ــتن دارد. ــا گریس ام
ــت  ــی در سرنوش ــه نقش ــی ک ــودکان معصوم ک
ــل  ــه دالی ــان ب ــدر و مادرش ــته و پ ــود نداش خ
ــان  ــر پیشانی ش ــرراهی« را ب ــر »س ــف ُمه مختل
حــک کرده انــد ایــن روزهــا کــم نیســتند و 
افزایــش روزافــزون آن هــا توجــه مســئوالن بــه 

ــد. ــر را می طلب ــن ام ای
در ایـن میـان نمی تـوان از محافظـه کاری برخی 
از مسـئوالن کـه از ارائـه  آمـار و گفت وگـو در 
خصوص کـودکان سـرراهی خـودداری می کنند، 
غافل مانـد و بر ایـن باورند که ارائـه چنین آماری 
و حتـی طـرح آن در رسـانه ها قبح تولـد کودکان 

سـرراهی را می شـکند.

ــه 16  ــدن ماهان ــدا ش ــن پی lمیانگی
ــان ــرراهی در اصفه ــودک س ک

ــار شــش ماهه نخســت ســال  ــوان آم ــا نمی ت ام
94 از تولــد نــوزادان ســرراهی را نادیــده گرفــت. 
آمــاری کــه بــر اســاس گفته هــای مهــدی 
غیــور، معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی 
اســتان اصفهــان بیــش از 96 کــودک زیر شــش 
مــاه اعام شــده اســت کــه به صــورت میانگیــن 
ــه  ــن حلق ــه ای ــتان ب ــودک در اس ــاه 16 ک هرم

اضافــه می شــود.
وی کــه معتقــد اســت نیمــی از بچه هــای 
شــیرخوارگاه های اســتان اصفهــان را کــودکان 
ســرراهی تشــکیل می دهد، می گویــد: ایــن 
ــا،  ــتان ها، خیابان ه ــب در بیمارس ــوزادان اغل ن
، روبــروی  امام زاده هــا  و  مســاجد  درب 
ــا  ــی ره ــا مذهب ــد و غالب ــراد ثروتمن ــازل اف من
می شــوند و تعــدادی از آن هــا بــا دســتور 
بهزیســتی  شــیرخوارگاه های  بــه  قضایــی 

معرفــی  می شــوند.
ــتان  ــتی اس ــی اداره کل بهزیس ــاون اجتماع مع
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه عمومــاً در فصــل 
ــتان  ــوزادان رهاشــده در اس ــداد ن ــرم ســال تع گ
ــاری  ــه آم ــه ارائ ــد ب ــش می یاب ــان افزای اصفه
از تعــداد نــوزادان ســرراهی معرفی شــده بــه 
بهزیســتی اســتان اصفهــان و مقایســه ایــن آمــار 
ــردازد و ادامــه می دهــد: در ســال 90 تعــداد  می پ
ایــن کــودکان 150 نــوزاد، در ســال 91 ایــن آمــار 

ــال  ــودک، در س ــداد 139 ک ــال 92 تع 145، در س
93 نیــز تعــداد کــودکان ســرراهی 126 نفــر 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــه ب ــت ک ــده اس گزارش ش
کــودکان معرفی شــده بــه مراکــز بهزیســتی 

کاهش یافتــه اســت.
وی کــه معتقــد اســت بــه لحــاظ جنســیت تعداد 
ــه  ــده ب ــرراهی معرفی ش ــران س ــران و پس دخت
مراکــز بهزیســتی برابــر اســت، اضافــه می کنــد: 
بیــش از نیمــی از ایــن کــودکان به صــورت 
فرزندخوانــده و یــا در قالــب طــرح امیــن موقــت 
ــه  ــده ب ــان مراجعه کنن ــت متقاضی ــت کفال تح

ــد. ــرار می گیرن ــتی ق ــز بهزیس مراک
ــاد مــادران را دلیــل  ــژه اعتی ــاد و به وی غیــور اعتی
ــد و  ــوان می کن ــوزادان عن ــردن ن ــا ک ــی ره اصل
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــتا ب ــن راس ــد: در ای می افزای
اکثــر اطفــال رهاشــده هســتند و اطاعاتــی 
دقیــق از وضعیــت خانــواده موجــود نیســت 
تعــدادی  زد کــه چــه  نمی تــوان تخمیــن 
ــال اســمی از  ــر اطف ــا اکث ــتند. ام نامشــروع هس
ــت  ــود نیس ــان موج ــا در پرونده ش ــواده آن ه خان
ــدارک  ــی در م ــه عناوین ــوارد ک ــی م و در برخ
همــراه نــوزادان مشــاهده می شــود جعلــی بــوده 

و قابل شناســایی نیســت.
ــرراهی  ــوزادان س ــت ن ــوص سرنوش وی در خص
ــد: چــون اطاعــات دقیقــی از وضعیــت  می گوی
خانواده هــا موجــود نیســت وضعیــت فعلــی 
ــود  ــزارش داده می ش ــتری گ ــه دادگس ــال ب اطف
ــتری  ــط دادگس ــده توس ــم صادرش ــق حک و طب
ــری  ــال تصمیم گی ــتی اطف در خصــوص سرپرس
می شــود کــه بســیاری از آن هــا به صــورت 
فرزندخوانــده یــا امیــن موقــت واگــذار می شــود.

ــتان  ــتی اس ــی اداره کل بهزیس ــاون اجتماع مع
اصفهــان در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
حــدود یک ســوم نــوزادان نگهــداری شــده 
ــول  ــان معل ــتان اصفه ــتی اس ــز بهزیس در مراک
ــودکان  ــن ک ــب ای ــد: اغل ــتند، اضافه می کن هس
از ســوی متقاضیــان نــوزادان مــورد اقبــال قــرار 
نمی گیرنــد و تــا پایــان عمــر درصورتی کــه 
ــش  ــت پوش ــند تح ــته باش ــت نداش ــوان فعالی ت

ــد. ــرار دارن ــازمان ق ــن س ای

تولد  برای  پیشگیرانه  lبرنامه های 
فرزندان ناخواسته پیش بینی نشده است

امــا در ایــن میــان چرایــی افزایــش تعــداد 
در  کــه  اســت  ســؤالی  رهاشــده  نــوزادان 
گفت وگــو بــا کــوروش محمــدی، رئیــس 
ــه آن  ــران ب ــی ای ــی اجتماع انجمن آسیب شناس

یــم. پرداخته ا
نبـود  و  اقتصـادی  فقـر  نخسـت  گام  در  وی 
اسـتطاعت مالـی در برخـی از خانواده هـا را دلیـل 
اصلـی تولـد نـوزادان سـرراهی عنـوان می کند و 
می گویـد: ایـن خانواده ها امـکان فراهم سـاختن 
نیازهـای اولیه نـوزادان را ندارند و ضمن نداشـتن 
هزینه سـقط جنین پـس از تولـد فرزندان خـود را 

در نقـاط مختلـف رهـا می کننـد.
رئیـس انجمـن آسیب شناسـی اجتماعـی ایـران 
در ادامـه بـه ایجـاد فقـر فرهنگی بـه دنبـال فقر 
اقتصادی اشـاره می کنـد و می افزاید: افـرادی که 
دچـار فقـر فرهنگی شـوند آن طـور که بایـد تابع 
دسـتورات بهداشـتی نیسـتند و از سـویی دیگـر 
برنامـه ای  سیسـتم بهداشـت و درمـان کشـور 

خـاص بـرای حمایـت از ایـن افـراد را نـدارد.
ــد اســت اطاع رســانی و آمــوزش  وی کــه معتق
کامــل نیــز می توانــد در امــر افزایــش تبعیــت از 
ــا  ــه ب ــی ک ــتی در خانواده های ــتورات بهداش دس
فقــر اقتصــادی دســت وپنجه نــرم می کننــد 
ــه  ــد توج ــد: بای ــار می کن ــد،  اظه ــذار باش تأثیرگ
برنامه هــای  داشــت کــه در حــال حاضــر 
پیشــگیرانه بــرای تولــد فرزنــدان ناخواســته 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ب ــت و بای ــده اس پیش بینی نش

ــرد. ــورت گی ــتری ص ــه بیش توج

نــوزاد  خریدوفــروش  داغ  lبــازار 
عامــل ایجــاد کــودکان ســرراهی

محمــدی روابــط کنتــرل نشــده را از دیگــر 
دالیــل تولــد فرزنــدان ســرراهی می دانــد 
فقــر  تولد هــا  این گونــه  در  می افزایــد:  و 
ــی  ــر فرهنگ ــدارد و فق ــی ن ــادی جایگاه اقتص

دارد. را  پررنگ تــری  نقــش 
وی همچنیــن بــه بــازار داغ خریدوفــروش 
ــد و  ــاره می کن ــر اش ــال  های اخی ــی س ــوزاد ط ن

می گویــد: در ایــن راســتا برخــی از افــراد نســبت 
بــه تولــد نــوزادان بــرای فــروش اقــدام می کننــد 
و در برخــی از مــوارد موفــق بــه فــروش 
ــدی از  ــس از ناامی ــان را پ ــوند و فرزندش نمی ش

ــد. ــرار می دهن ــر راه ق ــروش س ف
رئیــس انجمــن آسیب شناســی اجتماعــی ایــران 
همچنیــن از برخــی اســتفاده های ابــزاری از 
کــودکان ســرراهی پــرده برمــی دارد و می گویــد: 
ــدی  ــراد متک ــط اف ــوزادان توس ــن ن ــی از ای برخ
جمع آوری شــده و بــرای تحقــق اهدافشــان 
بــرای جلب توجــه مــردم استفاده شــده و در 
آینــده نیــز به عنــوان زیردســت بــرای ایــن 

متکدیــان اســتفاده می شــوند.
وی کــه معتقــد اســت در حــال حاضــر بــا توجــه 
بــه شــرایط موجــود ســازمان های حمایتــی 
ــرراهی را  ــای س ــودی بچه ه ــت وج ــد واقعی بای
ــد، اضافــه می کنــد: ایــن ســازمان ها اگــر  بپذیرن
قانونــی در ایــن راســتا دارنــد پیــاده کننــد و اگــر 
قانونــی تعریف نشــده اســت باوجودایــن کــودکان 
کنــار بیاینــد و همچــون اکثــر کشــورهای جهان 
بــرای ســاماندهی آن هــا چــاره ای ســازنده 

بیندیشــند.

lجعبه هایــی کــه بــرای تحویــل 
تعبیه شــده ســرراهی  نــوزادان 

ــراً در  ــه اخی ــی ک ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــدی ب محم
کشــورهای توســعه یافته بــرای ســاماندهی 
ــد:  ــه می افزای ــورت گرفت ــرراهی ص ــودکان س ک
ــی  ــورها مکان های ــن کش ــتا در ای ــن راس در ای
ــرای  ــا قــرار دادن صندوق هایــی ب تعبیه شــده و ب
ــده  ــکان فراهم ش ــن ام ــوزادان ای ــرار دادن ن ق
ــن  ــی مطمئ ــدان خــود را در مکان ــا فرزن اســت ت
رهــا ســازند تــا موردحمایــت دولــت قــرار گیــرد.

ــرار دادن  ــس از ق ــراد پ ــد: اف ــه می ده وی ادام
را  کــدی  ایــن صندوق هــا  در  فرزندانشــان 
دریافــت می کننــد تــا در آینــده بتواننــد در 
ــن  ــس گرفت ــاز پ ــه ب ــل نســبت ب صــورت تمای

ــد. ــدام کنن ــان اق فرزندش

ــاماندهی  ــه ای« س ــان »رودخان lجری
ــران ــرراهی در ای ــوزادان س ن

اجتماعــی  آسیب شناســی  انجمــن  رئیــس 
ــه در کشــور  ــات صــورت گرفت ــه اقدام ــران ک ای
در راســتای حمایــت از بچه هــای ســرراهی 
را در قالــب »رودخانــه ای« عنــوان می کنــد 
و می افزایــد: در ایــن مــدل هیــچ برنامــه ای 
ــان را  ــه فرزندش ــانی ک ــت از کس ــرای حمای ب
اجــازه  و  اســت  تعریف نشــده  نمی خواهنــد 
ــورد و  ــرراهی « بخ ــر »س ــد ُمه ــد فرزن می دهن

بعــد بــه آن رســیدگی می کننــد.
وی ادامــه می دهــد: مســئوالن بایــد همان طــور 
کــه بیمــاران ایــدزی را پذیرفتنــد و اعتیــاد را نیــز 
ــرراهی  ــای س ــا بچه ه ــد ب ــی کردن ــاری تلق بیم
نیــز کنــار بیاینــد تــا از حجــم آســیب های 

ــوزادان کاســته شــود. ــن ن ــد ای جانبــی تول
محمــدی کــه اعتقــاد دارد در بی برنامگــی فعلــی 
ــد،  ــودی می رون ــه ناب ــوزادان رو ب ــیاری از ن بس
ســازمان های  فعلــی  اقدامــات  می افزایــد: 
حمایتــی نیــز تنهــا ُمســّکن موقتــی اســت کــه 
ــه  ــن درد را در جامع ــی ای ــدت کوتاه ــرای م ب
ــن  ــه ای ــه ب ــگاه واقع گرایان ــام می بخشــد و ن التی
پدیــده تنهــا راه نجــات از شــرایط فعلــی اســت.

ماهانه ۱۶ کودک سرراهی در اصفهان پیدا می شود/ 
اقدامات  موقت  حمایتی 

مریم یاوری
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جامعــه ایـــران

اسما محمودی

کشت خانگی ماری جوانا و استفاده از مخدرهای صنعتی در حالی 
رو به گسترش است که ناآگاهی جامعه، عنصر مدیریت خانواده ها 

بر فرزندانشان را کمتر و خطر اعتیاد را بیشتر کرده است.
ورود مواد مخدر صنعتی و قرص های روان گردان این روزها به 
داستانی تکراری برای خانواده ها تبدیل شده است، قصه ای که 
به دلیل عدم توجه به این معضل، پایان غمناکی را در برخی از 

خانواده ها رقم زده است.

پیـش  از ایـن، مـواد مخـدر سـنتی بـه گونـه ای 
خانواده هـا  اسـتعمال  صـورت  در  کـه  بودنـد 
به راحتـی مطلـع می شـدند و نحـوه مصـرف و 
تهیـه آن هـا بسـیار هزینه بـر بـود امـا هم اکنـون 
بدون کمتریـن نمود بیرونـی، فرد معتاد می شـود 
و خانواده هـا زمانـی در جریـان قـرار می گیرند که 

بسـیار دیر شـده اسـت.
اسـتان کرمـان نیـز هرچند بـه دلیـل نزدیکی به 
مرزهای شـرقی همیشـه در معرض قاچـاق مواد 
مخدر بـوده امـا قاچاقچیان در این اسـتان سـعی 
در تغییـر ذائقـه معتـادان دارنـد و سـعی می کنند 
جوانـان را به سـمت اعتیاد به مـواد مخدر صنعتی 

سـوق دهند.
ایـن روزها مـواد مخدری همچون کراک، شیشـه 
و ماری جوانـا جـای تریـاک را گرفته انـد و هـرروز 
نیز بر تعـداد معتادان بـه مواد مخدر جدیـد افزوده 
می شـود و متأسـفانه عوارضی بسـیار بدتر از مواد 
مخدر سـنتی را هـم برای معتـاد به همـراه دارند.

سادگی در اسـتعمال و آسان شـدن تهیه این گونه 
مواد مخـدر و ارزانـی دلیل اصلی شـیوع این گونه 
مواد مخدر اسـت امـا ایـن روزها خبرهای بسـیار 
نگران کننـده ای از افزایش تولید خانگـی برخی از 
اقـام مـواد مخـدر بـه گـوش می رسـد. افزایش 
گرایـش بـه سـمت اسـتفاده از ماری جوانـا ایـن 
روزهـا دغدغـه ای انکارناپذیـر شـده اسـت کـه 
بـه نظـر مـی رسـد مسـئوالن هم هنـوز بـه دید 
واقعـی، در ایـن خصـوص دسـت نیافتـه انـد و 

حقایـق دیـده نمی شـود.
رد پـای ایـن نـوع مـاده مخـدر در گلدان هایـی 
اسـت کـه در گوشـه هـر خانـه ای می توانـد قرار 
گیـرد و مصرف کننـده می توانـد آن را در گوشـه 

اتاقـش هـم نگهـداری کند.
چند وقت قبـل بود کـه مأموران نیـروی انتظامی 
موفق به کشـف یک مزرعـه ماری جوانا در شـهر 

ماهان در نزدیکی کرمان شـدند.
در ایـن کشـف فـردی اقـدام بـه کشـت 54 بوته 
ماری جوانـا در خانـه خودکـرده بود که شـامل 60 

کیلـو از این نـوع مـواد مخدر می شـد.

lتولید و مصرف مواد مخدر در خانه ها
اما حـاال کارشناسـان نگران این مسـئله هسـتند 
که هـر معتـاد بـرای تأمین مصـرف روزانـه خود 
اقدام به کشـت ایـن ماده مخـدر در خانـه کنند و 
ناآگاهـی خانـواده از نوع این گیاه موجب می شـود 
موفقیـت  بـا  معتـاد  فـرد  مخفـی کاری  عمـًا 

بیشـتری انجام شـود.
هرچنـد ایـن نـوع مـاده مخـدر هنـوز به صـورت 
گسـترده شـایع نشـده اسـت امـا رد پـای ایـن 
مـاده مخدر بـا نامهـای مختلـف در جامعـه دیده 

می شـود.
اسـتان  انتظامـی  نیـروی  اجتماعـی  معـاون 
کرمـان اظهـار داشـت: یکـی از مأموریت هـای 
کرمـان  اسـتان  در  انتظامـی  نیـروی  جـدی 
مبارزه بـا قاچـاق مواد مخـدر اسـت درحالی که 

کرمـان در رتبـه دوازده مصـرف مـواد مخدر در 
بیـن اسـتان های کشـور قـرار دارد امـا درزمینه 
در  و  استان هاسـت  نخسـتین  جـزو  کشـف 
ایـن راه صدهـا شـهید داده ایـم و مبـارزه بـا 

دارد. ادامـه  قاچاقچیـان 
سـرهنگ علیرضا پریور گفت: همیـن مبارزه های 
جـدی موجـب شـده اسـت قاچاقچیـان بـه  فکر 
انتقـال مـواد مخـدری باشـند کـه دارای حجـم 
کمتری باشـند و به سـادگی بتوانند آن ها را جابجا 

. کنند
وی تصریـح کرد: مواد مخدر صنعتی بسـیار ارزان 
و قابل دسـترس هسـتند و به همین دلیـل امکان 
شـیوع آن ها بیـن جوانان نیز بیشـتر اسـت ضمن 
اینکـه قاچاقچیـان سـعی می کننـد بـا بی خطـر 
جلـوه دادن ایـن مـواد، جوانـان را بـا اسـم های 
شـیک و جـذاب بـه سـمت این گونـه مواد سـوق 

دهند.
سـرهنگ پریور خواسـتار توجـه بیشـتر خانواده ها 
شـد و گفـت: خانـواده بایـد اطاعـات خـود را 
درزمینه مصـرف مواد مخـدر به روز کننـد و اجازه 

ندهنـد از ایـن خـأل آگاهی سوءاسـتفاده شـود.

lافزایش مصرف شیشه در کرمان
وی گفـت: کارگاه هـای متعـددی بـرای آشـنایی 
جوانـان و خانواده هـا بـا ایـن مـواد و مضراتشـان 
ایـن  در  فرهنگ سـازی  و  اسـت  برگزارشـده 

خصـوص در دسـتور کار قـرار دارد.
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان نیز بـه افزایش 
مصـرف مواد مخـدر ازجمله شیشـه اشـاره کرد و 
گفـت: ما در خصوص شـیوع مصرف مـواد مخدر 
جدیـد و صنعتـی با یـک خـأل اطاعاتـی مواجه 
هسـتیم که همین مسـئله بیشـترین ضربـه را به 

می زند. جامعـه 

lمصرف مواد مخدر در شب امتحان
عبـاس صـادق زاده ادامـه داد: یکی از مـوادی که 
به شـدت مـورد اقبال قرارگرفته شیشـه اسـت که 
بسـیار مخرب محسـوب می شـود و فرد معتـاد را 
بعـد از مدتـی کوتـاه به شـدت وابسـته می کنـد و 

سیسـتم عصبـی را از بیـن می برد.
وی تصریـح کـرد: باورهـای غلطـی در خصوص 
ایـن مـاده منتشـر می شـود و به ویـژه در زمـان 
امتحانات دانشجویی متأسـفانه بیشترین اقبال به 
ایـن مـاده در بیـن دانش آمـوزان و دانـش جویان 

ایجـاد می شـود.
مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمان ادامـه داد: این 
مـاده بـه گونـه اسـت کـه پـس از عـادی شـدن 
مصرف در بـدن معتاد دیگر قابل ترک نیسـت به 
همیـن دلیل پیشـگیری از اعتیـاد به مـواد مخدر 

صنعتی بسـیار مهم اسـت.
صـادق زاده افـزود: متأسـفانه برخی از افـراد برای 
افزایـش تمرکز، رفع مشـکات پوسـتی و زیبایی 
و حتـی افزایـش نشـاط از ایـن مـاده اسـتفاده 
می کننـد و رونـد اعتیـاد بـه ایـن مـاده صعـودی 

اسـت.
وی همچنیـن بـه کاهـش سـن اعتیاد در اسـتان 
کرمـان اشـاره کرد و گفت: متأسـفانه سـن اعتیاد 
به صـورت متوسـط بـه 21 سـال رسـیده اسـت و 
شـاهد حضور زنـان نیـز در این زمینه هسـتیم در 
مقابل ایـن وضعیت بایـد جامعه را حسـاس کنیم 
و اجـازه ندهیم اطاعـات اشـتباه و باورهای غلط 
مردم را به سـمت موادی سـوق دهد که شـاید در 
مرحله اول خودشـان از اعتیادآور بـودن آن ها خبر 

نداشـته باشند.
محمـد احمدی زاده، کارشـناس امـور اجتماعی 
نیـز اظهـار داشـت: در مراجعه های مشـاوره ای 
کـه صـورت می گیـرد اکثـراً خانواده هـا پـس 
از اعتیـاد و غـرق شـدن فرزندشـان در جریـان 
نیـز  معتـاد  فـرد  و  می گیـرد  قـرار  اعتیـاد 
به صـورت  و  دوسـتانش  بیـن  در  بعدازاینکـه 
تفریحـی بـه این مواد سـوق پیـدا کرد وابسـته 

. می شـود
ــه  ــدر ب ــواد مخ ــفانه م ــرد: متأس ــح ک وی تصری
ــر  ــوان و پی ــرد و زن، ج ــه م ــده اند ک ــه ش گون
ــاه  ــان کوت ــد در زم ــرد می توان ــند و ف نمی شناس
ــا اثــری از خــود به جــای  و بــدون اینکــه دود و ی
ــن  ــور والدی ــه و در حض ــواد را در خان ــذارد م بگ

ــد. مصــرف کن

lشیشه در تنباکوی میوه ای
احمـدی زاده ادامـه داد: قاچاقچیـان درحرکتـی 
هدفمنـد بـه سـمت قاچـاق این گونه مواد سـوق 
پیداکرده انـد و حتـی سـعی می کننـد بـا ریختـن 
مـواد مخـدر در تنباکوهای میـوه جوانـان را معتاد 

. کنند
وی گفت: در سـال گذشـته چندین مـورد از آلوده 
بـودن تنباکـو به مـواد مخـدر صنعتـی در کرمان 
گـزارش داده شـده اسـت و این نشـان از برنامه ای 

هدفمنـد در این خصـوص دارد.
ایـن کارشناسـی اجتماعـی ادامـه داد: طبـق آمار 
در سـال جـاری 58 تـن مـواد مخـدر در کرمـان 
کشف شـده اسـت کـه مـواد مخـدر خالـص و 
صنعتـی بیشـترین حجـم را داشـته اند که شـامل 

شیشـه و هروئیـن می شـود.
وی ادامـه داد: به صـورت ویـژه مصرف شیشـه در 
جامعـه رو به افزایش اسـت و قاچاق ایـن ماده نیز 

افزایش یافته اسـت.
وی گفـت: بایـد در ایـن خصوص فرهنگ سـازی 
کنیـم هم اکنـون مـاده مخـدر ماری جوانـا نیز در 
جامعـه در حال گسـترش اسـت و بانام های علف، 

گـرس، وید یـا جوینت شـناخته می شـود.
ایـن کارشـناس اجتماعـی افـزود: نـام گیـاه این 
ماده مخـدر »کانابیس« اسـت، هرچنـد روزگاری 
مختص کشـورهای اسـتوایی بود اما حاال در اکثر 
کشـورهای دنیا به وسـیله معتـادان و قاچاقچیان، 
یـک  به عنـوان  و  می شـود  گلخانـه ای  کشـت 
محـرک جـدی شـناخته می شـود جالـب اینکـه 
ایـن مـاده ازنظـر جسـمی اعتیـاد نـدارد و اعتیاد 
بـه آن بیشـتر روحـی و روانـی اسـت و بعـد از 
مدتـی مصرف کننـده را به بیمـاری روانـی تبدیل 

می کنـد.
وی افـزود: فـرد بعـد از مصـرف به شـدت دچـار 
توهـم می شـود و امـکان بروز هـر عملـی از وی 
سـاخته اسـت زیرا به شـدت دچار فضایی توهمی 

می شـود.
فـرد  اینکـه  بـرای  قاچاقچیـان  گفـت:  وی 
مصرف کننـده گمـان نکننـد معتـاد اسـت اسـم 
ماری جوانـا به آن نمی دهند و بیشـتر بـه نام علف 
مشـهور است و به سـادگی در سـیگار قابل استفاده 
مـواد مخـدر  از خطرناک تریـن  یکـی  و  اسـت 

می شـود. محسـوب 
خزنـده  به صـورت  درحالـی  می رسـد  نظـر  بـه 
اسـتفاده از مـواد مخـدر جدیـد و با شـیوه های نو 
اسـتعمال در جامعـه در حـال افزایـش اسـت کـه 
کمتریـن اقـدام بـرای آگاهی جامعـه در خصوص 
ایـن مـواد جدیـد، صـورت می گیـرد و همیـن 
ناآگاهـی به خصـوص در بیـن خانواده هـا موجـب 
می شـود هـرروز مـواد مخـدر صنعتـی در جامعـه 

گسـترش بیشـتری یابند.
و  مـدارس  مسـاجد،  رسـانه ها،  شـدن  فعـال 
دانشـگاه ها در خصـوص معرفـی چنیـن مـوادی 
می توانـد مهم تریـن عامل در پیشـگیری از اعتیاد 

بـه شیشـه و ماری جوانـا باشـد.

هشدار به خانواده ها؛ 

کشت ماری جوانا در گلدان های خانگی/ 
این گیاهان تزئینی نیستند!
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سعید رضایی

بـود  قـرار  کـه  هسـته ای  بیمارسـتان 
تفاهم نامـه  شـود  سـاخته  بوشـهر  در 
سـاختش در تهـران امضا شـد و به جای 
آن، وعـده سـاخت اورژانـس هسـته ای 
بـه مـردم بوشـهر داده شـد، اورژانسـی 
کفایـت  را  پرتـوی  فوریت هـای  کـه 

. نمی کنـد

هـر چند در سـال های اخیـر صحبت هـای زیـادی در مورد مسـائل 
هسـته ای و نیـروگاه صـورت گرفتـه اسـت و مـردم بـا موضـوع 
هسـته ای بیـش از پیـش آشـنا شـده اند ولـی آشـنایی مردم اسـتان 

بوشـهر بـا نیروگاه هـا و انـرژی اتمـی بـه چنـد دهـه می رسـد.
نیـروگاه اتمی بوشـهر بـه عنـوان نمـاد انرژی هسـته ای در کشـور 
شـناخته می شـود و مـردم اسـتان بوشـهر ایـن افتخـار را دارنـد که 

میزبـان ایـن صنعـت بزرگ باشـند.
این نیـروگاه علی رغـم تاثیرات بسـیار زیـادی که در پیشـرفت علم 
هسـته ای در کشـور و دسـتیابی بـه فناوری هـای نویـن هسـته ای 
داشـته اسـت، محدودیت هایـی را نیز برای مـردم ایجاد کرده اسـت 
کـه از جملـه می تـوان به مشـکات سـاخت و سـاز در روسـتاهای 

اطـراف نیـروگاه اشـاره کرد.
به گفته بسـیاری از کارشناسـان، نیروگاه اتمی بوشـهر دارای امنیت 
بسـیار باالیی اسـت و احتمال بـروز حوادث پرتـوی در ایـن نیروگاه 
بسـیار پائیـن اسـت ولی همیشـه باید بـرای مقابلـه با حـوادث آمده 
بود و سـاخت بیمارسـتان هسـته ای به عنوان یکی از اقدامات پدافند 

غیرعامل در اسـتان بوشـهر ضروری اسـت.
سـاخت بیمارسـتان هسـته ای به عنوان یکـی از مصوبـات دولت در 
اسـتان بوشـهر بـوده اسـت ولـی چنـدی پیـش و به مناسـبت هفته 
پدافنـد غیرعامـل شـاهد امضـای تفاهم نامـه سـاخت بیمارسـتان 

هسـته ای کشـور در بوسـتان والیـت تهـران بودیم.
رئیس سـازمان انـرژی اتمی در حاشـیه مراسـم امضـای تفاهم نامه 
سـاخت بیمارسـتان هسـته ای در بوسـتان والیـت تهـران، از افتتاح 
بزرگترین بیمارسـتان هسـته ای غرب آسـیا با حضور رئیس جمهور 

در آینـده نزدیک خبـر داد.
علـی اکبـر صالحـی اضافـه کـرد: سـاخت ایـن بیمارسـتان یکـی 
از خدمـات فنـاوری هسـته ای در حـوزه سـامت اسـت کـه بـا 

بهره بـرداری از آن شـاهد اثـرات و خدماتـش خواهیـم بـود.
رئیس سـازمان انـرژی اتمـی ادامـه داد: این پـروژه بسـیار عظیم با 
اعتبـار چند هـزار میلیاردی خدمات بسـیار گسـترده ای ارائـه خواهد 
کـرد کـه در غـرب آسـیا بی نظیـر اسـت و حتـی گفتـه می شـود در 

دنیـا نیز چنین بیمارسـتانی کـه تمام علـم روز و تجهیزات مـدرن را 
بـه کار گرفته باشـد، وجود نـدارد؛ ایـن اولین بیمارسـتان بـا این نوع 

تجهیـزات و فناوری اسـت.

lاورژانس هسته ای در بوشهر
در حالی که همه مردم اسـتان بوشـهر انتظار داشـتند که بیمارستان 
هسـته ای در این شـهر سـاخته شـود، کلنگ ساخت بیمارسـتان در 
تهـران به زمیـن زده می شـود و بـرای رضایت مندی مردم بوشـهر، 

وعده مسـئوالن، سـاخت اورژانس هسـته ای در این اسـتان است.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار بوشـهر در ارتباط با 
سـاخت اورژانـس هسـته ای گفـت: بـه همـت اسـتاندار بوشـهر بـا 
مذاکـرات و تفاهم نامه هـای امضـا شـده بـا سـازمان انـرژی اتمی، 

اورژانـس هسـته ای در اسـتان بوشـهر راه انـدازی می شـود.
فتـح اهلل حقیقـی در ارتبـاط بـا اهمیـت آمادگـی در مقابـل حـوادث 
پرتوی نیز بیان کرد: اسـتان بوشـهر سـال گذشـته رزمایـش پدافند 
پرتـوی را برگـزار کرد که امسـال بـه عنوان اسـتان برتر از اسـتاندار 

بوشـهر تجلیل می شـود.
وی خاطرنشان کرد: پیگیری تقویت و نوسازی چارت اداره کل پدافند 
غیرعامل استان با توجه به ماموریت سنگین قرارگاه پدافند پرتوی رافع 
و واگذاری تجهیزات مورد نیاز کارگروه های تخصصی قرارگاه رافع در 

اولویت برنامه های استان بوشهر قرار دارد.

lاورژانس هسته ای پاسخگوی حوادث پرتوی نیست
بـا وجود امنیـت و ایمنی باالیـی که در نیـروگاه اتمی بوشـهر وجود 
دارد، در صـورت بـروز حادثـه در نیـروگاه اتمـی بوشـهر، بی شـک 
اورژانس هسـته ای پاسـخگو نخواهد بود و باید بیمارستان هسته ای 

سـاخته شود.
معـاون هماهنگ کننده سـازمان پدافنـد غیرعامل کشـور در ارتباط 
بـا سـاخت اورژانـس هسـته ای در بوشـهر و بیمارسـتان هسـته ای 
در تهـران، اظهـار داشـت: بیمارسـتان هسـته ای کـه در تهـران بنا 
می شـود بخشـی از آن برای داخل اسـت و بخش هم برای کسـانی 
اسـت کـه جمهوری اسـامی حسـب ماموریـت ذاتـی خود بایـد از 

آنهـا حمایـت کند.
سـردار حسـین آل اسـحاق اضافه کرد: ساخت بیمارسـتان هسته ای 
جـزو برنامه هـای مصوبی اسـت که در زمان وزیر سـابق مـورد تائید 
بوده اسـت و هـم اکنون مـورد تائید دکتر هاشـمی وزیر بهداشـت و 

درمان اسـت.
وی با اشـاره به اینکه بیمارسـتان هسـته ای بوشـهر در برنامه ششم 
توسـعه اجرایـی می شـود، اضافـه کـرد: مـردم بوشـهر حـق بزرگی 
در گـردن انقـاب اسـامی دارنـد و حق آنها اسـت که بیمارسـتان 

هسـته ای در اختیار داشـته باشند.
معـاون هماهنگ کننده سـازمان پدافنـد غیرعامل کشـور در ارتباط 
بـا اورژانـس هسـته ای بوشـهر نیـز گفـت: اورژانـس هسـته ای در 
واقـع یک لکه گذاری اسـت و ایـن پیام و آرام بخشـی را بـرای مردم 
بوشـهر دارد که مسـئوالنی دارند ایـن موضوع را رصـد می کنند و به 

فکر هسـتند کـه گامی اساسـی در ایـن زمینـه بردارند.
سـردار آل اسـحاق تاکید کـرد: در این راسـتا حرکت کـردن یکی از 
برنامه هایی اسـت که در سـازمان بـه دنبال آن هسـتیم و به صورت 

جـدی دنبـال می کنیم.

ــرای  ــری ب ــان خاط ــته ای اطمین ــتان هس lبیمارس
ــهر ــردم بوش م

مردم بوشـهر از دیرباز میزبانان شایسـته ای برای انرژی هسـته ای و 
نیـروگاه اتمـی بوده انـد و علی رغم اینکـه از امنیت نیـروگاه مطمئن 
هسـتند، ولـی بیمارسـتان هسـته ای اطمینـان خاطری بـرای مردم 

این دیـار خواهـد بود.
مـردم بوشـهر انتظـار دارند که اگـر بیمارسـتان هسـته ای در تهران 
بـرای ارائـه خدمـات به مـردم همـه نقـاط ایـران و دیگر کشـورها 
سـاخته شـده اسـت، در بوشـهر نیـز چنیـن بیمارسـتانی بنا شـود تا 
در صـورت بـروز حادثـه، در سـریع ترین زمـان خدمـات درمانـی به 

مـردم ارائه شـود.

نیروگاه در بوشهر؛بیمارستان در تهران/اورژانس هسته ای کفایت نمی کند
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بابک    رحیمیان

ســیل  مشــهد،  افــزون  روز  توســعه 
و  خودروهــا  افزایــش  مهاجــرت، 
تقاضــای ســفر، نیــاز بــه انــرژی بیشــتر 
ترافیــک  فرهنــگ  بــا  ناآشــنایی  و 
نفــس  تــا  دست به دســت هــم داده 
پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم را 

تنــگ کنــد.

ــاالنه در مشــهد  ــور س ــگر به ط ــر و گردش ــون زائ حضــور 25 میلی
مقــدس هرچنــد کــه صفحــه میزبانــی مشــهد الرضــا)ع( را زریــن 
ســاخته اســت امــا حجــم آالینده هــای صنعتــی موجــب شــده تــا 
ایــن گردشــگران بــا خــود هدایایــی از جنــس دود بــه ارمغــان آورده 

و ســوغاتی آغشــته بــه دود همــراه ببرنــد.  
ــتاب  ــدس ش ــهد مق ــعه در مش ــار توس ــد قط ــا هرچن ــن روزه ای
بیشــتری گرفتــه اســت امــا دود ایــن توســعه همه جانبــه به واســطه 
ــرار  ــی رود و ق ــهد م ــردم مش ــم م ــوا در چش ــی ه ــش آلودگ افزای
ــدار در  ــت هش ــهر در وضعی ــن ش ــی ای ــاخص آلودگ ــن ش گرفت
ــت  ــس« پایتخ ــی نف ــان از »تنگ ــال نش ــای س ــیاری از روز ه بس

ــام دارد. ــان اس ــوی جه معن

ــر  ــزار لیت ــد ه ــون و پانص ــه دو میلی ــرف روزان lمص
ــن بنزی

بــه گفتــه کارشناســان محیــط زیســت روزانــه دو میلیــون و پانصــد 
ــن در شــهر مشــهد مصــرف می شــود کــه تنهــا  ــر بنزی هــزار لیت
ــرار دارد. ــار مــردم ق ــورو 4 در اختی ــن ی ــوان بنزی نیمــی از آن به عن

ــرای  ــددی را ب ــای متع ــئوالن برنامه ه ــون مس ــه تاکن ــد ک هرچن
بهبــود هــوای مشــهد و کاهــش آلودگــی پیشــنهاد داده انــد 
ــود  ــا نب ــار و ی ــود اعتب ــطه کمب ــا به واس ــن طرح ه ــب ای ــا اغل ام

همــکاری ســایر دســتگاه ها بــر روی زمین مانــده اســت.
ــگ  ــج فرهن ــهری، تروی ــی ش ــوط ریل ــعه خط ــترش و توس گس
ــر  ــی، تغیی ــیکلت های برق ــی موتورس ــواری، جایگزین دوچرخه س
ــروگاه مشــهد، تعویــض خودروهــای فرســوده،  ــار نی ســوخت چه
برخــورد بــا تولیــد کنــدگان و خودروهــای دودزا، فضای ســبز و دها 
طــرح دیگــر ازجملــه راه کارهایــی اســت کــه هرکــدام بــه دلیلــی 
ــا در  ــته ت ــر آن داش ــئوالن را ب ــت و مس ــده اس ــر روی زمین مان ب
وضعیــت اضطــرار تعطیلــی مــدارس و ادارات را بــه عنــوان آخریــن 

حربــه برگزیننــد.

l تردد خودروهای فرسوده در شهر
در مشــهد مقــدس تعــداد شــش هــزار و 800 تاکســی فرســوده  و 
995 دســتگاه اتوبــوس بــاالی عمــر هشــت ســال وجــود دارد کــه 
ــد در ســطح  ــت ایــن اتوبوس هــا نبای ــه هیئــت دول مطابــق مصوب
شــهر تــردد کننــد، امــا بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی و اتوبــوس 

ایــن خــودرو هــا در میــدان آلودگــی هــوا مــی تازنــد.
ــی اداره کل حفاظــت محیط زیســت خراســان رضــوی  ــاون فن مع
در ایــن رابطــه مــی گویــد: حــدود 50 درصــد تاکســی ها در 

ــوند. ــوب می ش ــده محس ــوده و آالین ــهد فرس ــهر مش کان ش
علــی رحمتــی بیــان کــرد: افزون بــر 13 هــزار دســتگاه تاکســی در 
ســطح شــهر مشــهد تــردد دارنــد کــه نیمــی از آن فرســوده بــوده و 

نیــاز بــه نوســازی دارنــد.
ــن  ــوده همچنی ــای فرس ــی ه ــر تاکس ــاوه ب ــد: ع ــادآور ش وی ی
تعــداد دو هــزار و 600 دســتگاه اتوبــوس نیــز در ایــن شــهر روزانــه 
ــوده و از  ــداد فرس ــن تع ــتگاه از ای ــه 995 دس ــد ک ــد دارن رفت وآم

ــوند. ــوب می ش ــهد محس ــوای مش ــده ه ــع آالین مناب

ــز  ــیکلت ها نی ــازی موتورس ــوده س ــهم آل ــه از س ــان اینک وی بابی
نبایــد غافــل بــود گفــت: موتورســیکلت ها ســهم 20 درصــدی در 

ــد. آلودگــی هــوای مشــهد دارن
وی بــا اشــاره بــه تــردد حــدود 100 هــزار موتورســیکلت در شــهر 
ــیکلت های  ــمار موتورس ــاری از ش ــچ آم ــرد: هی ــار ک ــهد اظه مش
ــن  ــده ای ــی می شــود عم ــا پیش بین فرســوده در دســت نیســت ام

موتــور ســیکلت هــا فرســوده باشــند.
ــی  ــر اســاس گزارش هــا دریافت ــد کــرد: متأســفانه ب ــی تأکی رحمت
ــت  ــطه فعالی ــهد به واس ــوای مش ــی ه ــد آلودگ ــا70 درص 60 ت
وســایط نقلیــه شــخصی و عمومــی اســت کــه اغلــب فرســوده و 

ــا عملکــردی ناقــص هســتند. ب

lساختمان ها سد راه نفس کشیدن
ــت  ــهری و محیط زیس ــات ش ــیون خدم ــو کمیس ــه عض ــه گفت ب
شــورای اســامی شــهر مشــهد ساخت وســازهای غیــر کارشناســی 

خــود ســد راه تنفــس شــهر مشــهد شــده اند.
جــواد ســتاری افــزود: متأســفانه امــروز بســیاری از ســاختمان هایی 
ــاد  کــه در بخش هــای مرتفــع مشــهد ســاخته می شــود از وزش ب
جلوگیــری کــرده و خــود ســبب آالیندگی بیشــتر شــهر می شــوند.

ــع  ــر کارشناســی صنای ــت ساخت وســاز غی ــاد از وضعی ــا انتق وی ب
ــای شــهر  ــت: برخــی نیروگاه ه ــز گف در اطــراف شــهر مشــهد نی
ــی  ــی در مکان های ــد، یعن ــرار دارن ــاد ق ــت وزش ب ــهد در جه مش
نیــروگاه احداث شــده کــه بــاد آلودگــی را بــه داخــل شــهر انتقــال 
می دهــد و لــذا ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد که احــداث نیــروگاه 

حرارتــی مشــهد بــا مطالعــه و کار کارشناســی نبــوده اســت.
ــه تعــداد کارخانه هــای اطــراف شــهر نیــز گفــت:  ــا اشــاره ب وی ب
بایــد کارخانه هایــی کــه در خــارج شــهر ســاخته می شــوند 
به گونــه ای طراحــی شــوند کــه بــاد آالیندگــی را بــه خــارج شــهر 
انتقــال ندهــد و درواقــع بایــد بــاد بــه کمــک مــا بیایــد نــه اینکــه 

ــه ضــرر مــردم شــهر باشــد. ب

lمسافران دودزا
ــرواز،  ــق پ ــه از طری ــافر ک ــر مس ــون نف ــش از 25 میلی ــور بی حض

خطــوط ریلــی و همچنیــن خــودروی شــخصی بــه شــهر مقــدس 
مشــهد ســفر می کننــد موجــب شــده تــا ایــن گردشــگران بــرای 

ــد. ــه همــراه بیاورن ــام »دود« ب پایتخــت فرهنگــی ســوغاتی بان
ــرودگاه  ــول روز در ف ــرواز در ط ــش از 200 پ ــت بی نشست وبرخاس
ــا در  ــردد قطاره ــن ت ــژاد و همچنی ــمی ن ــهید هاش ــی ش بین الملل
طــول روز خــود یکــی از منابــع آلودگــی اســت کــه کمتــر تاکنــون 

بــه آن پرداختــه و یــا توجــه شــده اســت.
ــدد  ــد تع ــن رابطــه اعتقاددارن برخــی از کارشناســان شــهری در ای
پروازهــا بــر روی شــهر مشــهد و البتــه جانمایی نامناســب فــرودگاه 

ــد. ــه آلودگــی هــوا دامــن می زن مشــهد ب
ــهد  ــامی مش ــورای اس ــو ش ــتاری عض ــواد س ــه ج ــن رابط در ای
ازجملــه نماینــدگان مــردم در شــورای شــهر اســت کــه می گویــد 

ــادل ســه هــزار خــودرو آالیندگــی دارد. یــک هواپیمــا مع
ــهر  ــارج از ش ــا در خ ــان فرودگاه ه ــر جه ــاد دارد در سراس وی اعتق
ــه  ــژاد مشــهد ب ــا فــرودگاه شــهید هاشــمی ن احــداث می شــود ام
دلیــل توســعه بــی رویــه مشــهد دیگــر در میانــه شــهر قرارگرفتــه 

اســت و تــوان جابجایــی آن از عهــده دولتمــردان خــارج اســت.

lانرژی دودزا
چهــار نیــروگاه تولیــد بــرق فردوســی، تــوس، مشــهد و شــریعتی  
ــورت  ــه به ص ــتند ک ــرژی هس ــرق و ان ــد ب ــز تولی ــه مراک ازجمل

دوگانه ســوز فعالیــت می کننــد.
ــطه  ــع به واس ــن صنای ــرژی ای ــرای ان ــا ب ــن تقاض ــاال رفت ــا ب ب

مصــرف بیشــتر »دود« بیشــتری تولیــد می کننــد.
هرچنــد کــه مصــرف گاز بــرای تولیــد انــرژی و همچنیــن وســایل 
گرمایشــی خانگــی خــود بــه معضــل آلودگــی دامــن می زنــد امــا 
ــش  ــود آت ــود گاز، خ ــل کمب ــه دلی ــتان ب ــا در زمس ــن نیروگاه ه ای

ــوند. ــه می ش ــار معرک بی
بــه دلیــل کمبــود میــزان گاز در فصــل زمســتان توزیــع گاز بــرای 
مصــرف خانگــی در اولویــت قــرار می گیــرد و نیروگاه هــای 
مشــهد بــه  ناچــار مجبــور بــه اســتفاده از ســوخت مــازوت هســتند 
و لــذا ایــن موضــوع صورت مســئله آلودگــی هــوا را ســیاه تر 

می کنــد.

مصرف روزانه دو میلیون و پانصد هزار لیتر بنزین در مشهد

پایتخت فرهنگی جهان اسالم » نفس تنگی« گرفت/ 
گردشگری با سوغات»دود« 
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اســتقرار شــش هــزار و 600 واحــد صنعتــی در 
خراســان رضــوی کــه 50 درصــد آن هــا در محــدوده 
مشــهد مســتقر هســتند خــود از عوامــل دیگــر دودزا 
ــه نفــس پایتخــت فرهنگــی  ــن شــهر اســت ک در ای

ــت. ــه اس ــام را گرفت ــان اس جه

lدودی که به چشم خودمان می رود
پایــدار  مدیــر محیط زیســت شــهری و توســعه 
ــازی در  ــه فرهنگ س ــان اینک ــهد بابی ــهرداری مش ش
راســتای مقابلــه بــا آلودگــی و ســهیم شــدن در کاهش 
ــا  ــی دســتگاه ه ــرار تمام ــت کار ق ــد دود در اولوی تولی
ــج  ــرد: تروی ــان ک ــرد بی ــرار گی ــد ق ــهروندان بای و ش
ــل  ــایل حمل ونق ــتفاده از وس ــاده روی، اس ــگ پی فرهن
ــژه  ــخصی و به وی ــایل ش ــودداری از وس ــی، خ عموم
ــه  ــهر و معاین ــین در ش ــورت تک سرنش ــه ص ــردد ب ت
ــهروندان  ــه ش ــت ک ــی اس ــه اقدامات ــودرو ازجمل خ
می تواننــد در حفــظ هــوای پــاک شــهر ســهیم شــوند.

محمــد پذیــرا در خصــوص نقــش شــهروندان در 
ــور  ــرد: به ط ــوان ک ــوا عن ــی ه ــری از آلودگ جلوگی
مثــال »کاتالیــزور« قطعــه ای در اگــزوز خــودرو اســت 
ــه گازهــای بی خطــر تبدیــل  ــوده را ب کــه گازهــای آل
می کنــد امــا متأســفانه شــهروندان بــه علــت ناآگاهــی 

ــد. ــا جدامی کنن ــه را از خودروه ــن قطع ای
وی اشــاره ای بــه برخــی اقدامــات در خصــوص 
داشــت  زیســت محیطی  آالینده هــای  کاهــش 
بــه  انجام شــده  علمــی  مطالعــات  در  افــزود:  و 
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه 23 درصــد کاهــش 
آلودگی هــای هــوا بــا معاینــه فنــی خودروهــا برطــرف 

. د می شــو
پایــدار  مدیــر محیط زیســت شــهری و توســعه 
ــگام  ــهروندان در هن ــه داد: ش ــهد ادام ــهرداری مش ش
ــد را پرداخــت  ــه ایــن قطعــه مفی ــد خــودرو هزین خری
ــودرو  ــی آن را از خ ــل ناآگاه ــه دلی ــا ب ــد ام می کنن
ــد  ــن خصــوص نیازمن ــه در ای ــد ک خــود جــدا می کنن

اطاع رســانی دقیــق و گســترده هســتیم.
ــا از  ــردن کاتالیزوره ــدا ک ــرد: ج ــان ک وی خاطرنش
ــش داده و  ــهر را افزای ــوای ش ــی ه ــا، آلودگ خودروه
ــی رود. ــردم م ــم م ــه چش ــا ب ــت دود خودروه درنهای

پذیــرا بــا تأکیــد بــر اینکــه برداشــتن کاتالیــزور تخلف 
قانونــی محســوب می شــود، افــزود: در ایــن خصــوص 
ــا  ــدی ب ــای ج ــا و برخورده ــد پیگیری ه ــد نیازمن بای

متخلفــان بــر اســاس مقــررات بــود.
وی ادامــه داد: می تــوان بــا هماهنگی هــای بیــن 
اتحادیــه تعمیــرکاران و نمایندگی هــای خدمــات 
پــس از فــروش در ســطح شــهر نســبت بــه شناســایی 
ــود را  ــودرو خ ــزور خ ــه کاتالی ــی ک ــکان خودروهای مال

ــرد. ــدام ک ــد اق ــدا می کنن ج
پایــدار  مدیــر محیط زیســت شــهری و توســعه 
ــر  ــزور ب ــک کاتالی ــرد: ی ــد ک شــهرداری مشــهد تأکی
روی خــودرو تــا 80 هــزار کیلومتــر ظرفیــت جــذب و 
ــه گازهــای بی خطــر را  ــاک ب ــل گازهــای خطرن تبدی
ــکان  ــر مال ــورهای دیگ ــه در کش ــا دارد ک در خودروه
خودترهــا موظف انــد پــس از طــی ایــن مســیر 

ــد. ــض کنن ــودرو را تعوی ــزور خ کاتالی
وی بیــان کــرد: در ایــران نیز نصــب کاتالیزور بــر روی 
خودروهــا از طریــق ســازمان حفاظت از محیط زیســت 
امــری الــزام آور شــده اســت کــه متأســفانه شــهروندان 
ــد و ازآنجاکــه  آن را از روی خــودرو خــود جــدا می کنن
ــی از  ــهد ناش ــوای مش ــی ه ــی از آلودگ ــش از نیم بی
ــتفاده  ــی از اس ــی ناش ــذا دود آلودگ ــت ل ــا اس خودروه
نادرســت وســیله نقلیــه بــه چشــم خودمــان مــی رود.

مهتاب هــا،  کربالیــی  و  عذراهــا  قصــه 
زنانــی کــه زندگــی خــود را در ســایه 
بی مهــری روزگار زیــر آســمان شــهرهای 
ــا  ــخت پیاده روه ــرد و س ــر س ــد و در پیک کهگیلویه و بویراحم
ــد. ــه می زنن ــر طعن ــه فق ــالش ب ــاکار و ت ــد و ب ــپری می کنن س

بنــک، کلخونــک، زالزالــک، انچوچــک و ... همــه محصــول 
ــاج  ــن مایحت ــرای تأمی ــه ب ــت ک ــی اس ــان مادران ــت های مهرب دس
ــه  و   ــای کهگیلوی ــای خیابان ه ــه پیاده روه ــه گوش ــود ب ــدان خ فرزن

ــد. ــاه آورده ان ــد پن بویراحم
ــه دوش  ــواده را ب ــادی خان ــنگین اقتص ــئولیت س ــه مس ــی ک زنان
می کشــند و بــه گفتــه مســئوالن سرپرســت خانــوار هســتند.

 حکایــت زنــان سرپرســت خانــوار در کهگیلویــه  و  بویراحمــد روایتــی 
ــان  ــر روز و ساعتش ــه ه ــه قص ــی ک ــور زنان ــی رنج ــت از زندگ اس

ــدان اســت. ــرای فرزن ــان ب ــن ن تأمی
زنانــی کــه از تمــام زیبایــی هــای دنیــا تنهــا حــس زیبــای مــادری 
را درک کــرده انــد، امــا ایــن حــس زیبــا نیــز گاهــی در ســایه تأمیــن 
مایحتــاج فرزندانشــان بــه رنــج، ســختی و مشــقت تبدیــل می شــود.

ــد  ــه و بویراحم ــی در کهگیلوی ــوار در حال ــت خان ــان سرپرس ــار زن آم
ــتغال  ــدم اش ــا از ع ــان نه تنه ــن زن ــه ای ــت ک ــش اس ــه افزای رو ب
ــا  ــی آن ه ــکات اصل ــی از مش ــه یک ــد، بلک ــج می برن ــب رن مناس

عدم حمایت هــای مناســب اجتماعــی اســت.
عــاوه بــر ایــن، اســتان کهگیلویــه و بویــر احمــد کــه در 
شــاخص های توســعه از میانگیــن کشــوری پایین تــر اســت، از 
لحــاظ مشــارکت های خیریــن نیــز وضعیــت چنــدان مناســبی نــدارد.

ــردن  ــن ک ــا په ــتان ب ــن اس ــوار ای ــت خان ــان سرپرس ــدادی از زن تع
بســاط دست فروشــی خــود در پیاده روهــای شــهرها اقــدم بــه 

ــد. ــان می کنن ــود و فرزندانش ــاج خ ــن مایحت تأمی
ــه  ــات اولی ــرای تأمیــن امکان ــان اســت کــه ب عــذرا یکــی از ایــن زن
ــرده  ــپری ک ــوج س ــهر یاس ــای ش ــری را در پیاده روه ــی عم زندگ
اســت، تــا حــدی کــه بســیاری از مــردم ایــن شــهر او را می شناســند.

ــن دارد  ــال س ــا 37 س ــه تنه ــوخته ک ــای آفتاب س ــا گونه ه ــی ب زن
امــا ظاهــرش از تحمــل ســختی و مشــقت روزگار بــه زنــان 50 ســاله 

ــباهت دارد. ش
عذرایــی کــه چین وچــروک صورتــش و پینه هــای دســتانش در 
ــه  ــان آور خان پیچ وخــم روزگار از او یــک مــرد ســاخته، مــردی کــه ن

ــت. اس
ایــن زن یاســوجی کــه دل پــری از بی مهــری روزگار دارد، می گویــد: 
ظاهــرم را کــه می بینــی، درد و رنــج کــه گفتــن نــدارد، مشــکات از 

ــارد. ــا می ب ســر و روی م
ــد: از  ــد، می افزای ــی می کن ــد معرف ــادر دو فرزن ــود را م ــه خ وی ک
ــاج  ــن مایحت ــرای تأمی ــوج ب ــای یاس ــون در پیاده روه ــال 80 تاکن س

خــود و فرزندانــم دست فروشــی می کنــم.

14l سال دست فروشی در پیاده روهای یاسوج
ایــن زن سرپرســت خانــوار بــا اشــاره بــه اینکــه مطلقــه اســت و خــود 
مســئولیت سرپرســتی دو فرزنــدش را بــه عهــده دارد، بیــان می کنــد: 
ــه  حــدود 14 ســال اســت کــه هــر روز ســاعت هشــت صبــح از خان

ــه برگــردم. ــه خان ــا شــب دســت پر ب خــارج می شــوم ت
از عــذرا می پرســم از کارت راضــی هســتی، در پاســخ می گویــد: 
ــت. ــی اس ــم کاف ــد برای ــال می خورن ــان ح ــم ن ــه فرزندان همین ک

عــذرا از ســختی کارش می گویــد از کار کــردن در ســرمای ســوزناک 
زمســتان و نشســتن روی زمیــن ســرد، از دردهــای شــبانه پاهایــش 

ــرد. ــش نمی ب ــا خواب ــح از درد پ ــا صب ــد، از اینکــه گاهــی ت می نال
نگاهــم بــه پتویــی کــه عــذرا بــرای فــرار از ســرما بــر روی پاهــای 
ــم را  ــه نگاه ــذرا ک ــود و ع ــره می ش ــت خی ــرده اس ــن ک ــود په خ

ــت. ــخ زده اس ــم ی ــد: پاهای ــد، می گوی ــال می کن دنب
ایــن زن سرپرســت خانــوار در ادامــه بیــان می کنــد: هــر روز 
ــن  ــود را په ــاط خ ــر بس ــت عص ــا هف ــح ت ــت صب ــاعت هش از س
می کنــم، شــوهر ســابقم آن قــدر فقیــر اســت کــه نمی توانــد مخــارج 

ــد. ــش را بده فرزندان
ــکاتش  ــر مش ــه را از دیگ ــاری ری ــوار بیم ــت خان ــن زن سرپرس ای
ــه  ــان هزین ــزار توم ــه 400 ه ــد: ماهیان ــد و می افزای ــوان می کن عن

درمانــم می شــود.
وی ادامــه می دهــد: ســه ســال پیــش از شــهرداری یاســوج 
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــا احــداث کن ــرای م ــم بازارچــه ای ب درخواســت کردی
کمــی بــا آســایش بیشــتر کارکنیــم امــا در طــی ایــن ســه ســال هیچ 

قصه پرغصه عذراها  و کربالیی مهتاب ها/ 
زنانی که  مرد  خانه اند

مرضیه جوشن
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ــت. ــورت نگرف ــی ص اقدام
ــهرش دارد،  ــردم ش ــی م ــز از برخ ــری نی ــه دل  پ ــذرا ک ــا ع  ام
ــی  ــد و حت ــخر می گیرن ــه تمس ــا را ب ــراد م ــی اف ــد: بعض می گوی
ــناممان  ــد و دش ــی می کنن ــا بی احترام ــه م ــان ب ــی جوان بعض

می دهنــد.

lقالی های ما دیگر خریدار ندارند
کربایــی مهتــاب یکــی دیگــر از زنانی اســت کــه باوجــود ضعف 
و ناتوانــی جســمی و کهولــت ســن، بــرای امرارمعــاش هنــوز هــم 
ــود را  ــی خ ــاط دست فروش ــت بس ــهر دهدش ــای ش در پیاده روه

ــد. ــن می کن په
ایــن زن 57 ســاله دهدشــتی مهــر می گویــد: مــن همــه عمــرم را 
کارکــرده ام، در ایــام جوانــی قالــی می بافتــم و از درآمــد آن کمــی 
ــر  ــون دیگ ــا اکن ــردم ام ــن می ک ــی ام را تأمی ــاج زندگ از مایحت

ــد. ــدار ندارن ــا خری ــای م قالی ه
ــده ام و  ــوان ش ــر و نات ــن پی ــه. م ــد: ن ــاب می گوی ــی مهت کربای
ــار  ــم را در کن ــم و وقت ــتراحت کن ــد اس ــه بای در ســنی هســتم ک
ــرای گــذران  ــورم ب ــوز هــم مجب ــا هن ــم ام ــم ســپری کن نوه های

ــم. ــی کارکن زندگ
از او در خصــوص حمایت هــای کمیتــه امــداد می پرســم و او 
در پاســخ می گویــد: شــوهرم زمین گیــر و خانه نشــین اســت 
و تــوان کار کــردن نــدارد، مســتمری پرداخت شــده توســط 
کمیتــه امــداد نیــز آن قــدر ناچیــز اســت کــه کفــاف زندگــی ام را 

نمی دهــد.
ــه  ــداث بازارچ ــا اح ــد ب ــاب از مســئوالن می خواه ــی مهت کربای
یــا اختصــاص فضایــی او و هــم نوعانــش را یــاری دهنــد تاکمــی 

از مشکاتشــان کاهــش یابــد.

ــوار تحــت پوشــش  14l هــزار زن سرپرســت خان
کمیتــه امــداد کهگیلویــه و بویراحمــد هســتند

ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــامت کمیت ــت و س ــاون حمای مع
ــن  ــان ممک ــه زن ــان اینک ــد بابی ــه و بویراحم ــتان کهگیلوی اس
اســت بــه علــل مختلفــی ازجملــه فــوت همســر، طــاق، 
همســر زندانــی، متارکــه و مفقــودی سرپرســت، متــواری بــودن 
ــن  ــر ای ــد: ب ــی گوی ــوار باشــند، م سرپرســت و ... سرپرســت خان
اســاس 14 هــزار و 415 زن سرپرســت خانــوار تحت پوشــش این 

ــد. ــرار دارن ــاد ق نه
محمــد نظــری مــی افزایــد: از ایــن تعــداد 12 هــزار و 477 
ــه  ــود را ب ــواده خ ــتی خان ــر، سرپرس ــوت همس ــت ف ــه عل ــر ب نف

عهده دارنــد.
وی اظهــار مــی دارد: هــزار و 541 نفــر از ایــن زنــان مطلقــه، 319 
نفــر همســر زندانــی و 12 نفــر بــد سرپرســت هســتند و 60 نفــر 
ــه علــت  ــه علــت متارکــه و مفقــودی سرپرســت و 6 زن ب نیــز ب

متــواری بــودن همســر تحــت پوشــش ایــن نهــاد حمایتــی قــرار 
ــد. دارن

نظــری یــادآور مــی شــود: حــدود ســه هــزار و 730 نفــر از ایــن 
ــش از 50  ــر بی ــزار نف ــش از 10 ه ــال و بی ــر از 50 س ــان کمت زن

ــد. ســال ســن دارن
ــوار ایــن اســتان  ــان سرپرســت خان وی مهم تریــن مشــکات زن
ــوان و تصریــح  ــان عن ــه معیشــت و اشــتغال ایــن زن ــوط ب را مرب
ــکل  ــان مش ــن زن ــدادی از ای ــن، تع ــر ای ــاوه ب ــد: ع ــی کن م

ــد. ــز دارن مســکن نی
ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــامت کمیت ــت و س ــاون حمای مع
امــداد  کمیتــه  بابیــان  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  اســتان 
ــت،  ــان نیس ــن زن ــکات ای ــل مش ــه ح ــادر ب ــی ق به تنهای
تأکیــد مــی کنــد: حــل مشــکات ایــن زنــان نیازمنــد 
ــد  ــن نیازمن ــا و همچنی ــتگاه ها و نهاده ــه دس ــارکت هم مش

مشــارکت ویــژه خیریــن اســت.
ــایی  ــه شناس ــداد وظیف ــه ام ــه کمیت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب نظ
ــا  ــکات آن ه ــل مش ــه ح ــک ب ــوان کم ــد ت ــان و در ح ــن زن ای
را بــه عهــده دارد، بیــان مــی دارد: اعتبــارات اختصــاص داده شــده 
ــا  ــی تنه ــاد حمایت ــن نه ــو نیســت و ای ــن موضــوع جوابگ ــه ای ب
می توانــد گوشــه کوچکــی از مشــکات ایــن زنــان را رفــع کنــد.

ــود:  ــی ش ــادآور م ــان ی ــن زن ــتمری ای ــوص مس وی در خص
ــره و 100  ــای یک نف ــه خانواره ــان ب ــزار توم ــه 50 ه ماهیان
ــا جمعیــت پنــج نفــر پرداخــت  هــزار تومــان بــه خانوارهــای ب

می شــود.

ــی)ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــامت کمیت ــت و س ــاون حمای مع
کهگیلویــه و بویراحمــد همچنیــن در خصــوص مشــکات 
درمانــی زنــان سرپرســت خانــوار یــادآور مــی شــود: کمیتــه امــداد 
ــاالی 20 هــزار نفــر جمعیــت را  ــان شــهرهای ب تنهــا درمــان زن

ــده دارد. ــه عه ب

lمشــارکت خیریــن در کهگیلویــه و بویراحمــد 
ــت ــگ اس کمرن

نظــری بابیــان اینکــه مشــارکت خیریــن در کهگیلویــه و 
بویراحمــد در مقایســه بــا دیگــر اســتان ها کمرنــگ اســت، 
ــت  ــان سرپرس ــد زن ــداد می توان ــه ام ــد: کمیت ــی کن ــوان م عن
خانــوار را شناســایی کنــد امــا بــرای رفــع مشــکات ایــن زنــان 
ــن  ــه در ای ــه های خیری ــن و مؤسس ــدن خیری ــال ش ــد فع نیازمن

ــت. ــتان اس اس
زنــان سرپرســت خانــواری کــه  اضافــه مــی کنــد:  وی 
مهارت هــای خاصــی دارنــد در صــورت درخواســت، توســط 
کمیتــه امــداد بــرای دریافــت تســهیات اشــتغال زایی بــه 

می شــوند. معرفــی  بانک هــا 
ــا راحتــی و بــدون دغدغــه خاطــر و بــدون تحمــل  ــان بایــد ب زن
فشــار روحــی و جســمی از ناحیــه کار و اشــتغال بــه ایفــای نقــش 
مهــم مــادری و همســری بپردازنــد و کانــون خانــواده و درنتیجــه 

ــد ســازند. ــوی حضــور خــود بهره من ــار معن ــه را از آث جامع
ــامی  ــام اس ــوی نظ ــه از س ــت های کان جامع ــن، سیاس بنابرای
ــرای  ــند ب ــار نباش ــان ناچ ــه زن ــود ک ــم ش ــه ای تنظی ــد به گون بای
ــی را تحمــل  ــواده فشــار مضاعف حــل مشــکات اقتصــادی خان

ــد. ــش یاب ــواده کاه ــا در خان ــدی آن ه ــد و کارآم کنن
امــا شــمار عزراهــا و کربایــی مهتاب هــا در کهگیلویــه و 
بویراحمــد روزبــه روز در حــال افزایــش اســت، زنانــی کــه بــا پهن 
ــتان  ــن اس ــهرهای ای ــای ش ــود در پیاده روه ــاط خ ــردن بس ک
بــرای بــه دســت آوردن لقمــه ای نــان حــال و در میــان خطــرات 
ــه  ــدی ب ــچ امی ــد بی هی ــد می کنن بی شــماری کــه آن هــا را تهدی

ــانند. ــب می رس ــه ش ــردا روز را ب ف
ازایــن رو احــداث فضایــی مخصــوص بــرای ایــن دست فروشــان 
بازارچه هــای موقــت و دائمــی می توانــد تــا  و راه انــدازی 
ــر  ــه مؤث ــان آوران خان ــن ن ــکات ای ــش مش ــدودی در کاه ح

ــد. باش
ســازمان بهزیســتی یکــی دیگــر از نهادهــای حمایتــی و متولــی 
ارائــه خدمــات اجتماعــی و رســیدگی بــه زنــان سرپرســت خانــوار 
ــتان  ــتی اس ــرکل بهزیس ــه مدی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت، ای اس
کهگیلویــه و بویراحمــد باوجــود مراجعــه مکــرر خبرنــگار مهــر به 
ایــن اداره کل و حتــی تمــاس تلفنــی خبرنــگار بــا وی، حاضــر بــه 

پاســخگویی بــه خبرنــگار مهــر نشــد.
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شهناز بهزادی

بــه دنبــال بارندگی هــای چنــد روز اخیــر بــار دیگــر پارکینــگ واقــع در 
خــرم رود و چنــد پــل موقــت ایــن رودخانــه زیــر آب رفــت تــا همچنان 

مصائــب دائمــی خرم آبــاد در روزهــای بارانــی ادامــه داشــته باشــد.
خرم آبــاد به عنــوان شــهری کــه در میــان دره شــکل گرفته و در 
مرکــز آن نیــز رودخانــه ای بــزرگ جــاری اســت در پــی هــر بارندگــی 
ــهر  ــز ش ــمت مرک ــه س ــراف ب ــای اط ــدن آب از کوه ه ــرازیر ش ــا س ب
بــا معضلــی بــه نــام آب گرفتگــی در حالــت خوش بینانــه و ســیالب در 
حالــت نســبتاً بدبینانــه ای مواجــه اســت و ایــن امــر نکتــه ای اســت کــه 

ــرد. ــرار گی ــر ق ــان ام ــه متصدی ــهری موردتوج ــت ش ــزی و مدیری ــد در برنامه ری بای

ــا  ــال ب ــز امس ــه پایی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
شــدت گرفتــن بارندگی هــا بارهــا شــاهد 
آب گرفتگــی معابــر، زیرگذرهــا و زیــرآب 
شــهر  ســطح  موقــت  پل هــای  رفتــن 
بوده ایــم، پل هایــی کــه بــرای تســهیل در 
ــود  تــردد و مدیریــت ترافیــک شــهری قــرار ب
ــاد  ــه خرم آب ــر روی رودخان ــی ب ــدت کوتاه م
ــهری  ــت ش ــک مدیری ــه کم ــده و ب احداث ش
ــی حــاال سال هاســت باوجــود یــدک  ــد ول بیای
ــام موقــت دیگــر، دائمــی شــده اند. کشــیدن ن

از ســوی دیگــر ایجــاد پارکینــگ موقــت 
در بســتر رودخانــه از دیگــر اقدامــات غیــر 
ــاهد آن  ــاد ش ــه در خرم آب ــود ک ــی ب کارشناس
ــن  ــه ای ــی محوط ــر بارندگ ــا در ه ــم ت بودی
پارکینــگ زیــرآب رفتــه و ایــن اقــدام بــا 
اماواگرهــای زیــادی مواجــه شــود، اقدامــی که 
ــتمرار دارد. ــان اس ــا همچن ــم مخالفت ه به رغ

ــه  ــدی گرفت ــه ج ــدارهایی ک lهش
ــد نش

باوجوداینکــه برخــی کارشناســان هشــدار 
ــتر  ــمتی از بس ــل قس ــا تبدی ــه ب ــد ک داده بودن
رودخانــه بــه پارکینــگ امــکان طغیــان 
ــروز ســیل  ــاران و ب ــارش ب ــگام ب ــه هن رودخان
در مرکــز اســتان وجــود دارد ولــی متولیــان امر 

ــد. ــه نکردن ــدارها توج ــن هش ــه ای ب
ــه  ــد پارکینــگ شــدن بســتر رودخان خاطــره ب
در اســتان قــم هنــوز در اذهــان عمومــی 
ــوع  ــا وق ــدام و ب ــن اق ــر ای ــده کــه براث باقی مان
ــود  ــان خ ــان ج ــر از هم وطن ــد نف ســیاب چن
در  زیــادی  خودروهــای  و  ازدســت داده  را 
ســیاب غــرق شــدند امــا بااین حــال رودخانــه 
خرم آبــاد بــدون مطالعــات کارشناســی بــه 

ــد. ــل ش ــگ تبدی پارکین
و  تجربه هــا  ایــن  همــه  باوجــود  حــال   
ــدید  ــارش ش ــر ب ــته براث ــدارها روز گذش هش
بــاران در شــهر خرم آبــاد شــاهد زیــرآب رفتــن 
پارکینــگ و پل هــای موقــت واقع شــده در 

ــم. ــرم رود« بودی ــتر »خ بس

ــری  ــه فک ــا چ ــهر ب ــئولین ش lمس
رودخانــه را پارکینــگ کرده انــد؟

ــادی کــه مشــغول  یکــی از شــهروندان خرم آب
ــگ  ــن پارکین ــرآب رفت ــس از زی ــن عک گرفت
ــاد  ــهر خرم آب ــارک ش ــیه پ ــده در حاش واقع ش

ــه  ــتر رودخان ــگ در بس ــاد پارکین ــود از ایج ب
انتقــاد کــرد و گفــت: نمی دانــم مســئوالن 
ــاد  ــه ایج ــبت ب ــری نس ــه فک ــا چ ــهر ب ش
ــد. ــدام کرده ان ــه اق ــگ در بســتر رودخان پارکین

رضــا ســاکی افــزود: ایجــاد پارکینــگ در بســتر 
رودخانــه کار خطرناکــی اســت کــه در صــورت 
وقــوع ناگهانــی ســیل می توانــد خســارات 

ــد. ــه خودروهــا وارد کن ــادی ب زی
وی ادامــه داد: امیدواریــم مســئوالن هــر 
ــه  ــت رودخان ــاماندهی درس ــا س ــر ب ــه زودت چ
خرم آبــاد و  ایــن پارکینــگ ظرفیت هــای 
ــد. ــاد کنن ــه را ایج ــن منطق ــگری در ای گردش

احــداث پل هــای موقــت غیراســتاندارد در 
طــول ســال های گذشــته بــر روی ایــن 
رودخانــه ازجملــه کارهــای غیــر فنــی بــود که 
در ســال 90 موجــب وقــوع حوادثــی در حریــم 
ــژو  ــودروی پ ــک خ ــا ی ــد ت ــه ش ــن رودخان ای
ــا  ــن پل ه ــور از یکــی از ای ــه قصــد عب 405 ک
را در یــک روز بارانــی داشــت در رودخانــه 
واژگــون شــود و بــا فــداکاری مأمــور راهنمایی 
و رانندگــی دو سرنشــین آن نجــات پیــدا کننــد.

ــر  ــرم رود قه ــا خ ــه ب ــهری ک lش
ــرد ک

ایــن حادثــه و دیگــر حــوادث مشــابه در 
کــه  داده  نشــان  کشــورمان  جای جــای 
ــارف  ــور از مســیر خــود تع ــرای عب ــه ب رودخان
نــدارد و تعــرض بــه حریــم رودخانــه می توانــد 

ــد. ــق کن ــه ای را خل ــر آن حادث ه
ــگام  ــی در هن ــر فن ــای غی ــن پل ه ــود ای وج
بــارش شــدید بــاران موجــب بــاال آمــدن 
تــراز ســطح آب رودخانــه و سرریزشــان ســیل 
بــه خیابان هــا و ســاختمان های مســکونی 
می شــود  رودخانــه  طــرف  دو  تجــاری  و 
بارندگی هــا پل هــای  به طوری کــه  براثــر 

ــت. ــرآب رف ــهر زی ــطح ش ــت س موق
پیش ازایــن  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
مســئوالن مختلــف اســتان بارهــا از وضعیــت 
کرده انــد  انتقــاد  خرم آبــاد  رودخانــه 
اســتاندار  بازونــد  هوشــنگ  به طوری کــه 
ــتر  ــردن بس ــن ک ــه بت ــاره ب ــا اش ــتان ب لرس
رودخانــه خرم آبــاد، در آخریــن اظهارنظــر خــود 
ــاماندهی  ــی س ــرح قبل ــه ط ــه ب ــن زمین در ای
رودخانــه خرم آبــاد اشــاره و از ایــن طــرح 

ــود. ــرده ب ــاد ک انتق
هوشــنگ بازونــد از شــهر به عنــوان یــک 
ــد:  ــه می ده ــد و ادام ــاد می کن ــود زنده ی موج
عملکــرد برخــی متولیــان در ایــن زمینــه 
به گونــه ای بــوده کــه گویــا شــهر بــا رودخانــه 
ــد  ــد بای ــر می رس ــه نظ ــرده اســت و ب ــر ک قه
شــرایطی فراهــم شــود کــه شــهر بــا رودخانــه 

ــد. ــتی کن آش

ــه  ــه ب ــد رودخان ــه نبای ــادآوری اینک ــا ی وی ب
ــل  ــهر تبدی ــع معضــات ش ــرای رف ــی ب محل
ــهر و  ــک ش ــد ی ــد: بای ــح می کن ــود، تصری ش
مــردم آن بــا رودخانــه زندگــی کننــد نــه اینکه 
آن را بــه مکانــی بــرای رفــع چالش هــا و 

ــد. ــل کنن ــهر تبدی ــای ش کمبوده
ــر  ــاد ه ــه اینکــه در خرم آب ــاره ب ــا اش ــد ب بازون
ــد  ــه انداخته ان ــردن رودخان ــه گ ــکلی را ب مش
ادامــه می دهــد: متأســفانه مــا شــاهد هســتیم 
ــه  ــه گــردن رودخان کــه مشــکل ترافیــک را ب
ــم آن  ــی از حری ــرف بخش ــا تص ــه و ب انداخت

ــد. ــداث کرده ان ــذر اح زیرگ

l»خــرم رود« بــار نبــود پارکینــگ را 
هــم بــه دوش کشــید

وی می گویــد: از ســوی دیگــر گویــا بایــد 
ــگ در  ــود پارکین ــار کمب ــاد ب ــه خرم آب رودخان
ــه  ــد به طوری ک ــه دوش بکش ــم ب ــهر را ه ش
در حــال حاضــر بخشــی از ایــن رودخانــه 

ــت. ــده اس ــگ ش ــه پارکین ــل ب تبدی
اســتاندار لرســتان بــه اجــرای طرحــی بــا 
ــز  ــاد نی ــه خرم آب ــاماندهی رودخان ــوان س عن
ــی  ــم برخ ــر ه ــد: آخرس ــاره کرده و می گوی اش
متولیــان امــر تصمیــم گرفته انــد کــه رودخانــه 
را تبدیــل بــه یــک کانــال کننــد و بــا یــک دال 

ــد. ــدود کرده ان ــه را مس ــف رودخان ــی ک بتن
ــه  ــا چ ــه ب ــؤال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــد ب بازون
ــف  ــن ک ــه بت ــبت ب ــی نس ــرد کارشناس رویک
ــاد اقــدام شــده اســت؟ یــادآور  رودخانــه خرم آب
می شــود: در هیــچ جایــی چنیــن کاری صــورت 
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جامعــه ایـــران

ــر  ــن ام ــات ای ــران تبع ــد نگ ــرد و بای نمی گی
ــود. ب

ــذر در  ــداث دو زیرگ ــه اح ــد ک ــد می گوی بازون
ــاد موجــب کــم شــدن  حریــم رودخانــه خرم آب
ــه شــده کــه ایــن امــر تبعــات  عــرض رودخان
خــود را هــم بــرای زیرگــذر و هــم بــرای 

ــراه دارد. ــه هم ــه ب رودخان

ــی هشــدارها را جدی  lاســتاندار قبل
نگرفــت!

ایــن ســخنان در حالــی مطــرح می شــود 
ــتان  ــتان لرس ــه ای اس ــرکت آب منطق ــه ش ک
ــا  ــز ب ــا نی ــم رودخانه ه ــی حری ــوان متول به عن
ــای  ــداث پل ه ــه اح ــت درزمین ــام مخالف اع
ــدار  ــه هش ــن زمین ــن در ای ــت پیش ازای موق

ــود. داده ب
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
لرســتان در ایــن رابطــه پیش ازایــن گفتــه 
ــف احــداث پل هــای  ــن شــرکت مخال ــود: ای ب
بــا  خرم آبــاد  رودخانــه  روی  بــر  موقــت 

ــود. ــی ب ــت کنون وضعی
ــه کار  ــادآوری اینک ــا ی ــیفی ب ــد س ــی امی عل
ســاماندهی رودخانــه خرم آبــاد در زمــان 
ــن  ــدا ای ــتارت زده و ابت ــت اس ــتاندار وق اس
پــروژه بــه شــهرداری خرم آبــاد محــول 
کار  نیمــه  در  بعــدازآن  می گویــد:  شــد، 
مســئولیت ســاماندهی رودخانــه خرم آبــاد 
ــذار  ــتان واگ ــه ای لرس ــه شــرکت آب منطق ب
ــت  ــل وق ــرار مدیرعام ــم اص ــد و علیرغ ش
ایــن شــرکت بــرای بازنگــری در طــرح 
ــت  ــتاندار وق ــه اس ــن رودخان ــاماندهی ای س
ــان  ــه هم ــد و کار ب ــن کار را ندادن ــازه ای اج

ــرد. ــدا ک ــه پی ــی ادام روال قبل
وی در مــورد غیراســتاندارد بــودن برخــی 
پل هــای موقــت ایجادشــده بــر روی رودخانــه 
دوران  در  می دهــد:  ادامــه  نیــز  خرم آبــاد 
اســتاندار قبلــی لرســتان یعنــی حبیــب اهلل 

دهمــرده ســاخت پل هــای موقــت در رودخانــه 
و  گرفــت  قــرار  کار  دســتور  در  خرم آبــاد 
ــرکت آب  ــت ش ــا مخالف ــز ب ــوع نی ــن موض ای
منطقــه ای لرســتان مواجــه شــد امــا علیرغــم 
ــیر  ــت در مس ــای موق ــا پل ه ــن مخالفت ه ای

رودخانــه خرم آبــاد ســاخته شــدند.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
لرســتان بــا یــادآوری اینکــه دو دســتگاه از این 
ــد  ــف کردن ــا تکلی ــه م ــت را ب ــای موق پل ه
ــه  ــا ب ــن پل ه ــود ای ــا نب ــد: بن بســازیم می گوی
ایــن صــورت احــداث شــوند و مقررشــده بــود 
کــه وقتــی ســیل می آیــد ایــن پل هــا توســط 
بیل هــای مکانیکــی تخریــب شــوند ولــی 
ممکــن اســت در هنــگام وقــوع حادثــه، ســیل 

ــد. ــان نده ام

lوعــده ای بــرای برچیــدن پــل 
ــت ــای موق ه

ــود  ــرح می ش ــی مط ــا در حال ــن مخالفت ه ای
کــه هیــچ اقدامــی بــرای ســاماندهی وضعیــت 
صــورت  اخیــر  ســال های  طــی  کنونــی 
نگرفتــه تا در جلســه ســتاد بحــران شهرســتان 
خرم آبــاد کــه طــی هفتــه گذشــته برگــزار شــد 
ــردن  ــدود ک ــتار مس ــاد خواس ــدار خرم آب فرمان
ــه  ــیر رودخان ــود در مس ــت موج ــای موق پل ه

ــود. ــا ش ــوع بارش ه ــگام وق ــاد هن خرم آب
ــرای  ــد: ب ــور می گوی ــته پ ــه خجس ــب ال حبی
روان ســازی ترافیــک در شــهر خرم آبــاد و 
باوجــود رودخانــه موجــود در ســطح ایــن 
شهرســتان پل هــای موقتــی احداث شــده 
ــد  ــای تن ــزش باران ه ــگام ری ــه هن ــت ک اس

می رونــد. زیــرآب 
ــل در  ــه پ ــودن س ــاخت ب ــه در دست س وی ب
ــد  ــاره کرده و معتق ــاد اش ــهر خرم آب ــطح ش س
اســت کــه پل هــای جهادگــران، مازیــار و 
ــوی در  ــه عل ــاحلی منطق ــمت س ــی در قس پل
ســطح ایــن شهرســتان در حــال احــداث بــوده 
ــه  ــدازی ایــن ســه پــل کــه ب کــه بعــد از راه ان
ــرد  ــد ک ــک خواه ــک کم ــازی ترافی روان س
ــد. ــد ش ــع آوری خواهن ــت جم ــای موق پل ه

فرمانــدار خرم آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه 
پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال 95 
ایــن ســه پــل بــه بهره بــرداری برســند یــادآور 
ــا از  ــن پل ه ــل ای ــان تکمی ــا زم ــود: ت می ش
ــود در  ــت می ش ــاد درخواس ــهرداری خرم آب ش
ــت را مســدود  ــای موق ــی پل ه ــگام بارندگ هن
ــد همچنیــن پلیــس راهنمایــی و رانندگــی  کن
مســیرهای جایگزیــن بــرای رفت وآمــد مــردم 
را مشــخص کــرده تــا مــردم دررفــت و آمــد بــا 

مشــکل مواجــه نشــوند

رودخانــه  نکنیــم  lفرامــوش 
نیســت آرام  همیشــه  خرم آبــاد 

ــای  ــر رخداده ــم و دیگ ــه ق ــرروی حادث به ه
مشــابه اولیــن و آخریــن حــوادث ناشــی 
از تعــرض بــه حریــم رودخانــه نبوده انــد، 
ــا  ــیده ت ــان آن فرارس ــد زم ــر می رس ــه نظ ب
ســاماندهی  موضــوع  بــه  کارشناســانه تر 
ــه  ــی ک ــم؛ موضوع ــاد بپردازی ــه خرم آب رودخان
ــی  ــده جای ــت در آین ــن اس ــت از آن ممک غفل

ــذارد. ــی نگ ــران باق ــرای جب ب
خرم آبــاد  رودخانــه  نکنیــم  فرامــوش 
ــن روزهــا خــرم رود  همیشــه آرام نیســت، ای
ــد  ــگ می بین ــود تن ــر خ ــتر را ب ــی بس وقت
تجــاری  و  مســکونی  واحدهــای  راهــی 
حاشــیه خــود می شــود، خــرم رودبارهــا 
ــا  ــال م ــت کــرده کــه این قدرهــا کــه خی ثاب

فــارغ اســت، او آرام نیســت.
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چهارشنبه شــب گســترده ترین صیــد پرنــدگان مهاجــر و 
ــمار  ــورد و ش ــم خ ــار رق ــای فریدون کن ــی در دامگاه ه وحش
ــدند.  ــکار ش ــه ای ش ــورت گل ــدگان به ص ــن پرن ــادی از ای زی
ایــن پرندگآن کــه به وســیله تورهــای هوایــی و کــرس 
شــبانه در دام صیــادان قرارگرفته انــد و قلع وقمــع شــدند 
ــتداران  ــی دوس ــبب نگران ــا س ــای زیب ــن گونه ه ــکار ای و ش

حیات وحــش و محیط زیســت شــده اســت.
ــام  ــر آن ن ــوان ب ــه می ت ــش ک ــی حیات وح ــن نسل کش ای
ــواره  ــاد هم ــور را نه ــت کش ــی طبیع ــرمایه مل ــارت س غ
در فریدون کنــار و ســرخ رود مازنــدران بــه بهانه هــای 
مختلــف صــورت می گیــرد و ســود اصلــی حاصــل از 
ــده  ــد ع ــًا عای ــرروزه، صرف ــروش ه ــتار و خریدوف ــن کش ای
ــی  ــتوران های حام ــه رس ــی و البت ــردم محل ــدودی از م مح

ــود. ــازار می ش ــن ب ای
ــر حیات وحــش اداره کل محیط زیســت  رئیــس اداره نظــارت ب
ــدگان  ــه ای پرن ــترده و گل ــد گس ــا صی ــدران مهرتلویح مازن
ــرد  ــد ک ــار تأیی ــبانه فریدون کن ــای ش ــر را در دامگاه ه مهاج
و آن را مایــه تأســف دانســت و افــزود: روز چهارشــنبه از بــازار 
فریدون کنــار بازدیــد داشــته ام امــا شــمار پرنــدگان صیدشــده 
کــه روز پنجشــنبه در ایــن بــازار عرضــه می شــد قابــل قیــاس 

نبــوده اســت.
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــرآورد م ــان اینکــه ب ــی بابی ــوروش ربیع ک
حجــم زیــادی از پرنــدگان شــبانگاه گرفتــار تورهــای هوایــی 
ــن  ــی ای ــرد: پیش بین ــح ک ــال تصری ــند درعین ح ــده باش ش
ــش  ــارج از آی ــی در خ ــمار در دامگاه های ــن ش ــه ای ــت ک اس
ــده  ــادان ش ــبانه صی ــای ش ــار توره ــالیزار گرفت ــی ش و اراض

ــند. باش
ــازار  ــه ب ــادآور شــد: ممکــن اســت آنچــه ب وی درعین حــال ی
ــه  ــاً هم ــرا طبیعت ــد زی ــد باش ــارم صی ــد یک چه ــده باش آم
ــه  ــال اینک ــود و احتم ــه نمی ش ــازار عرض ــا در ب ــکار یکج ش

ــود  ــند وج ــرده باش ــزل ب ــه من ــا را ب ــادان، صیده ــی صی برخ
دارد.

وی افــزود: حجــم غازهــای عرضه شــده در بــازار فریدون کنــار 
ــود  ــی می ش ــت و پیش بین ــوده اس ــاد ب ــنبه زی در روز پنجش
ــگاه  ــا در حــال مهاجــرت در دام ــدگان و دیگرگونه ه ــن پرن ای
ــدام  ــش اق ــرون آی ــمت های بی ــی قس ــه در برخ ــی ک صیادان

ــند. ــاده باش ــر افت ــد، گی ــور کرده ان ــی ت ــه برپای ب
ــر حیات وحــش اداره کل محیط زیســت  رئیــس اداره نظــارت ب
ــذر،  ــد، گ ــکار و صی ــای ش ــه روش ه ــاره ب ــا اش ــدران، ب مازن
ــان  ــمرد و روش دوم ــیوه ها برش ــه ش ــرس را ازجمل ــا و ک دوم
ــده  ــات دی ــی اوق ــت: برخ ــت و گف ــنتی دانس ــاز و س را مج
می شــود کــه صیــادان غازهــای اهلــی را طعمــه قــرار 

ــد. ــکار کنن ــی را ش ــای وحش ــا غازه ــد ت می دهن
ــا اردک  ــان اینکــه معمــواًل درروش دوم ــی بابی کــوروش ربیع
ــن  ــد: در ای ــادآور ش ــرد ی ــرار می گی ــکار ق ــورد ش ــبز م کله س
روش اردک هــای اهلــی پــرواز داده می شــود و به واســطه 
ــور  ــد می شــود و در ت ــت برخــی اردک هــای وحشــی صی غفل

ــوند. ــار می ش گرفت
شکار و صید ساماندهی می شوند

وی بــا اشــاره بــه اینکــه روش هــای شــکار کــرس یــا گلــه ای 
غیرمجــاز اســت و در ایــن روش پرنــدگان به صــورت گلــه ای 
در تورهــای شــبانه و هوایــی گرفتــار می شــوند از تهیــه طــرح 
ــت: در  ــر داد و گف ــال 92 خب ــد از س ــکار و صی ــاماندهی ش س
ایــن راســتا کمیتــه ســاماندهی شــکار در اســتان مصوب شــده 
ــه  ــرای مقابل ــب ب ــدام مناس ــا اق ــود ت ــاش می ش ــت و ت اس

صــورت گیــرد.
وی بــر لــزوم جمــع آوری دامگاه هــای شــبانه یــا گــور 
ــرای  ــد کــرد و گفــت: خوشــبختانه عــزم الزم ب شــب ها تأکی
ــا شــکار غیرمجــاز در اســتان ایجادشــده اســت و از  ــه ب مقابل
ســوی دیگــر میــزان جرائــم نیــز بــا تخلفــات شــکار تناســب 

ــت. ــده اس دارد و بازدارن
ــر حیات وحــش اداره کل محیط زیســت  رئیــس اداره نظــارت ب
مازنــدران یــادآور شــد: به عنــوان نمونــه جریمــه گونــه 

ــت. ــان اس ــون توم ــفید 10 میلی ــاز پیشانی س ــاب غ کمی
کــوروش ربیعــی بابیــان اینکــه بــرآورد می شــود حــدود 
دو هــزار رشــته دام غیرمجــاز در منطقــه فریدون کنــار 
و محمودآبــاد پهن شــده باشــد، اظهــار داشــت: بــرای 
ــد فرهنگ ســازی صــورت  پیشــگیری از شــکار غیرمجــاز بای
گیــرد و دســتگاه های مختلــف بایــد در ایــن زمینــه همــکاری 

ــند. ــته باش داش
ــرت  ــد مهاج ــون 70 درص ــال تاکن ــه امس ــان اینک وی بابی
اســت،  انجام شــده  اســتان  تاالب هــای  بــه  پرنــدگان 
دوســتداران  نگرانــی  ازجملــه  را  غیرمجــاز  صیدهــای 

برشــمرد. حیات وحــش 
ــر حیات وحــش اداره کل محیط زیســت  رئیــس اداره نظــارت ب
ــت فامینگوهــا  ــون جمعی ــزود: خوشــبختانه اکن ــدران اف مازن
ــا و  ــادی از چنگره ــت زی ــت و جمعی ــوب اس ــه خ در میانکال
مرغابی هــا بــه اســتان مهاجــرت کرده انــد و درعین حــال 
ــا در  ــار آبزی ه ــل و کن ــاه، حواصی ــده گیانش ــی از پرن جمعیت

ــد. ــم می آین ــه چش ــدران ب ــی مازن ــا و اراض تاالب ه
ســود اصلــی حاصــل از ایــن کشــتار و خریدوفــروش هــرروزه، 
صرفــاً عایــد عــده محــدودی از مــردم محلــی و البتــه 
رســتوران های حامــی ایــن بــازار می شــود، امــا تبعــات 
ــال را  ــه اضمح ــت روب ــر طبیع ــان گی ــر آن گریب جبران ناپذی
خواهــد گرفــت و سرنوشــت اقتصــاد وابســته بــه اکــو توریســم 
شــمال ایــران را در آینــده ای نه چنــدان دور دســتخوش 

ــرد. ــد ک ــایند خواه ــرات ناخوش تغیی
ــت  ــگان حفاظ ــده ی ــدار فرمان ــا خیل ــال حمیدرض درعین ح
ــازار  ــا ب ــع ب ــدی و قاط ــورد ج ــاز برخ ــت از آغ از محیط زیس
خریدوفــروش غیرمجــاز پرنــدگان فریدون کنــار خبــر داد 
ــروش  ــازار خریدوف ــا ب ــان ب ــنبه 28 آب ــزود: از روز پنجش و اف
ــد، در  ــد ش ــورد خواه ــار برخ ــدگان فریدون کن ــاز پرن غیرمج
ایــن مســئله گشــت نیــروی انتظامــی و گشــت محیط زیســت 
غیرمجــاز  خریدوفــروش  باعرضــه  و  مشــترک  به طــور 

پرنــدگان برخــورد می کننــد.
وی بابیــان اینکــه برخــی افــراد در منطقــه فریدون کنــار 
ــدام و  ــن اق ــاره زمی ــه اج ــدگان نســبت ب ــد پرن به منظــور صی
ــد، گفــت: در  ــرای ایــن کار صــرف می کنن ــه بســیاری ب هزین

حراج حیات وحش 
در بازارهای محلی 

مازندران
 صید گله ای پرندگان 

مهاجر

گســترده ترین صیــد بی رحمانــه پرنــدگان مهاجــر در دامگاه هــای فریدون کنــار رقــم خــورده و 
ــت. ــده اس ــراج گذاشته ش ــه ح ــی آن ب ــای محل ــش در بازاره حیات وح

تعطیــالت گذشــته بــازار فریدون کنــار مملــو از پرنــدگان مهاجــر و وحشــی بــود کــه در دامگاه هــای 
شــبانه صیــادان گرفتارشــده بودنــد و بی رحمانــه صیــد شــدند. فریدون کنــار بــه دلیــل قــرار گرفتــن 
ــا، نقطــه ای  ــدگان مهاجــر غــرب آســیا و بخش هایــی از شــمال اروپ در مســیر مهاجــرت ســالیانه پرن
اســتراتژیک محســوب می شــود، امــا اینکــه چنــد درصــد از پرندگانــی کــه بــه ایــن نقطــه مهاجــرت 
می کننــد، شــانس بازگشــت دارنــد؟ سرنوشــت چنــد درصــد از آن هــا، پختــه شــدن در دیــگ 

ــت. ــافران اس ــاب مس ــل کب ــا و منق ــای خانه ه ــتوران ها و تابه ه رس

علیرضا نوری 
کجوریان
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جامعــه ایـــران

ــه  ــد ک ــا ش ــئله ره ــن مس ــل ای ــت قب ــاله دول دوره هشت س
ــال  ــن در ح ــد، بنابرای ــان ش ــت متخلف ــش جمعی ــث افزای باع
حاضــر بــا تعــداد بســیاری از متخلفــان در ایــن حــوزه مواجــه 

ــتیم. هس
معضــل شــکار غیرمجــاز شــش ماهه دوم هرســال و بــا 
ــکار  ــرای ش ــود و ب ــاد می ش ــدگان ایج ــرت پرن ــروع مهاج ش
ــی  ــب دام و دام هوای ــا، ش ــامل دوم ــد روش ش ــدگان چن پرن
ــا روش  ــت ب ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــه س ــود دارد ک وج
دومــا به عنــوان روش ســنتی موافــق اســت و صیــد پرنــدگان 

ــود. ــوب می ش ــف محس ــا تخل ــایر روش ه ــا س ب
دوســتداران  انجمــن  عضــو  حســینی  مــأل  مرجــان 
ــز و  ــان اینکــه پایی ــز بابی ــدران نی حیات وحــش در غــرب مازن
فصــل مهاجــرت پرنــدگان بــه کشــورمان بخصــوص گیــان 
ــه  ــن 12 گون ــزود: ازاین بی ــت اف ــتان اس ــدران و گلس و مازن

ــتند و  ــده هس ــر حفاظت ش ــیاری دیگ ــراض و بس ــر انق درخط
ــت. ــوع اس ــان ممن ــکار و کشتارش ش

ــدگان  ــروش پرن ــو از ف ــی ممل ــای محل lبازاره
ــت ــده اس ش

وی بــا انتقــاد از شــکار و کشــتار پرنــدگان یــادآور شــد: 
متأســفانه بازارهــای محلــی مملــو از فــروش زنــده و 
ــت  ــت اس ــال و حرام گوش ــدگان ح ــواع پرن ــده ان کشته ش
پرنــدگان،  نسل کشــی  و  فجیــع  قتل عــام  درحالی کــه 

نابخردانــه و دردآور اســت.
ــری از  ــر جلوگی ــی ب ــتری مبن ــر دادگس ــتور وزی ــه دس وی ب
شــکار و کشــتار و جمــع آوری انــواع تله هــا و دامگاه هــا اشــاره 
ــواع گونه هــای  ــا ایــن حــال شــاهد شــکار ان کــرد و گفــت: ب
پرنــدگان و جانــوری در مناطــق مختلــف هســتیم و نبــود ایــن 

ــت. ــش اس ــتی و حیات وح ــوع زیس ــر تن ــدی ب ــا تهدی گونه ه
ــت  ــدم رعای ــرد: ع ــح ک ــش تصری ــتدار حیات وح ــن دوس ای
ــون در  ــرم قان ــودن اه ــد نب ــتی، قدرتمن ــن محیط زیس قوانی
ــت  ــازمان حفاظ ــودن س ــف ب ــوص، ضعی ــوزه بخص ــن ح ای
از محیط زیســت از منظــر تحکــم در حکمــی کــه صــادر 
می کنــد و بــه اجــرا درنمی آیــد، ضعــف در تناســب جــزا 
ــر  ــه در نظ ــز جریم ــیار ناچی ــول و بس ــزان نامعق ــرم و می و ج
گرفته شــده بــرای شــکار و کشــتار هرگونــه ارزشــمند ازجملــه 
ــش  ــکار نق ــده ش ــن پدی ــه در رواج یافت ــت ک ــائلی اس مس

مهمــی دارد.
ماحســینی بابیــان اینکــه میــزان صــدور بــاالی جــواز شــکار 
ــان  ــت بی ــد گرف ــده نبای ــتار را نادی ــوه دادن کش ــی جل و قانون
ــورت  ــی در ص ــاد و حت ــازمان های مردم نه ــود س ــت: نب داش
ــل نکــردن،  ــاال عم ــی ب ــا توانای ــودن و ب ــد نب ــود، قدرتمن وج
ــود در  ــای موج ــود و ضعف ه ــدی خ ــناخت توانمن ــدم ش ع
ــد  ــه بای ــت ک ــر اس ــل مؤث ــاد از عوام ــازمان های مردم نه س

ــه آن توجــه شــود. ب
وجــود آن کــه طبــق بنــد الــف مــاده 13 قانــون شــکار و صیــد 
شــکار جانــوران وحشــی کمیــاب و در معــرض خطــر انقــراض 
به خصــوص در مناطــق حفاظت شــده ای ماننــد تــاالب 
ــدی  ــزای نق ــس و ج ــازات حب ــار  مج ــی فریدون کن بین الملل
ــه  ــی ب ــی دسترس ــت اجرای ــدان ضمان ــل فق ــه دلی ــا ب دارد ام
ــادگی  ــده به س ــاب و حفاظت ش ــر، کمی ــدگان مهاج جســد پرن

ــت. ــر اس ــه امکان پذی ــن منطق ــی ای ــای غیرقانون در بازاره
بنابرایــن مســئوالن ســازمان محیط زیســت بایــد هرچــه 
ســریع تر بــا نظــارت جدی تــر بازارهــای خریدوفــروش 
ــر  ــه ازنظ ــار ک ــدگان فریدون کن ــازار پرن ــژه ب ــدگان به وی پرن
ــکار  ــرای ش ــه ب ــای بی رحمان ــتفاده از روش ه ــف و اس تخل
و صیــد پرنــدگان در کشــور شــهره اســت را ســاماندهی 
ــروش و  ــاهد خریدوف ــی ش ــن راحت ــه ای ــتکم ب ــا دس ــد ت کنن
ــه  ــادر ک ــی ن ــیدرمی گونه های ــرای تاکس ــن ب ــفارش گرفت س
ــت از آن  ــرای حمای ــی ب ــی و بین الملل ــون داخل ــه قان این هم

نباشــیم. تصویب شــده 
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ــر ایران فرهنگ و هن

ایــن بــار صحبــت نــه از تیرانــدازی در یــک مدرســه اســت، نــه اسیدپاشــی و نــه 
ــه ثبــت جهانــی  بمب گــذاری. صحبــت از یــک هنــر و صاحب هنــر اســت. خبــر مربــوط ب
عکــس شــهید حتم لــو اســت کــه شــاید اگــر در کشــورهای دیگــر رخ مــی داد بــا هجمــه 

ــد. ــه رو ش ــکوت رو ب ــا س ــتان ب ــدام در گلس ــن اق ــد،اما ای ــه رو می ش ــانه ای رو ب رس

ــه  ــرادی ک ــت. اف ــواه اس ــی را گ ــات آیین ــع ادبی ــای رفی ــل قله ه ــی اردبی ــرور تاریخ م
شــعر آن هــا وقتــی در کتاب هــا و بعدهــا در مداحی هــا خوانــده می شــد ضربه هــای 
تکان دهنــده ای بــه روح و جــان مخاطــب بــود تــا از غفلتــی کــه متوجــه وی اســت خالصــی 

ــد. ــت را بشناس ــمه حقیق ــه و چش یافت

باوجــود فشــارهای اقتصــادی و فشــارهای روحــی و روانــی ناشــی از تنگدســتی های مــادی 
ــه او را  ــته و همیش ــار نگذاش ــی را کن ــچ گاه کتاب خوان ــه دارد هی ــمی ک ــای جس و ضعف ه
می تــوان کنــار یــار مهربانــش دیــد. بااینکــه بایــد درطــول روز هــوای شــالیزارها و آبیــاری 
ــه  ــرد. همیش ــرون بب ــه بی ــرا ب ــرای چ ــفندان را ب ــه گوس ــا اینک ــد و ی ــته باش ــا را داش آنه

چندســاعت از روز را مشــغول کتــاب خوانــدن اســت.

بــاران شــدت می گیــرد و قدم هایــم را تندتــر برمــی دارم تــا خــودم را بــه دســت 
ــان را  ــاران تــن خیاب ــان باباطاهــر را می پایــد، دانه هــای ب ســایه بانی برســانم، نگاهــم خیاب
ــان راه جــوی آب را در پیــش  ــه مرغ هــای ذبح شــده در بســتر خیاب می شــوید و رد خوناب
ــرور گردشــگران، باباطاهــر از  ــور و م ــرد، اینجــا دریکــی از خیابان هــای محــل عب می گی

مــرغ فروش هــا می نالــد.
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ــی  ــوش رضای ــهید داری ــا زادگاه »ش ــتر ب ــان را بیش ــهر آبدان ش
ــر  ــا »اکب ــیم. ام ــی شناس ــا م ــدر آرمیت ــان پ ــا هم ــژاد« و ی ن
ــه  ــادش ب ــه زی ــا عاق ــی ب ــاله آبدانان ــرد 66 س ــتمی« پیرم رس
ــا  ــان ه ــر زب ــین را س ــهر کردنش ــن ش ــاره ای ــی دوب کتابخوان
ــارهای  ــادی و فش ــارهای اقتص ــود  فش ــت. باوج ــه اس انداخت
ــی ناشــی از تنگدســتی های مــادی و ضعف هــای  روحــی و روان
ــته و  ــار نگذاش ــی را کن ــچ گاه کتابخوان ــه دارد هی ــمی ک جس
ــا اینکــه  ــد. ب ــش دی ــار مهربان ــار ی ــوان کن همیشــه او را مــی ت
ــته  ــا را داش ــاری آنه ــالیزارها و آبی ــوای ش ــد در طــول روز ه بای
ــرد.  ــرون بب ــه بی ــرای چــرا ب ــا اینکــه گوســفندان را ب باشــد و ی
ــت.  ــدن اس ــاب خوان ــغول کت ــاعت از روز را مش ــه چندس همیش
آقــای رســتمی روزانــه 30 کیلومتــر از روســتای مجلــه زندگــی 
اش تــا کتابخانــه شــهر آبدانــان را مــی پیمانــد تــا کتــاب تــازه 

ــرد. ــه بگی ــرای مطالع ای ب

ــازی  ــای مج ــذار در فض ــت و گ ــای گش ــه ج lب
ــد ــاب بخوانی کت

ــع  ــه از تواب ــتای ماهوت ــد 1328 در روس ــتمی متول ــای رس آق
ــان اســتان ایــام اســت. 4 ســال اســت کــه عضــو  شــهر آبدان
کتابخانــه امیرکبیــر آبدانــان شــده و روزانــه 30 کیلومتــر از ایــن 

ــد.  ــه را طــی مــی کن ــا کتابخان روســتا ت
ــای  ــبکه ه ــخت ش ــفت و س ــدان س ــتمی از منتق ــای رس آق
مجــازی و تلفــن همــراه اســت و مــی گویــد: » کاهــش آمــار 
ــی  ــردی و اجتماع ــای ف ــاد ناهنجاری ه ــث ایج ــه باع مطالع
ــردن  ــادت ک ــوب و ع ــع مکت ــود،  دوری از مناب ــراد می ش اف
نرم افــزاری فضاهــای  برنامه هــای  تلفــن همــراه و  بــه 

مجــازی همچــون واتســاپ، وایبــر، تلگــرام و ... باعــث ســرد 
شــدن کانــون خانــواده شــده اســت طوریکــه برخــی از افــراد 
ــون  ــور در کان ــه حض ــازی را ب ــوچ مج ــای پ ــه، فضاه جامع
خانــواده ترجیــح می دهنــد و اگــر بــه آمــار طاق هــای 
ــی   ــل اصل ــه یکــی از دالی ــد ک ــی بینی ــد م ــگاه کنی ــه ن جامع
ــرب  ــئله مخ ــن مس ــا همی ــی در خانواده ه ــم ریختگ ــه ه ب
ــاب و  ــازی و دوری از کت ــای مج ــد از فض ــتفاده بیش ازح اس

اســت.« کتاب خوانــی 
ایـن پیرمـرد خـوش ذوق آبدانانـی معتقـد اسـت اگر بـه جای 
5سـاعت سـروکله زدن بـا شـبکه هـای مجـازی بین یـک  تا 
دو سـاعت کتـاب بخوانیـد هم سـرانه مطالعـه کشـور باال می 
رود و هـم بسـیاری از ناهنجـاری هـای اجتماعی کاهـش پیدا 

کند. مـی 

lانتخاب به عنوان عضوفعال برتر در دوسال پیاپی
ــان باعــث شــده خیلــی  عضویــت در کتابخانــه شهرســتان آبدان
ــه اش را  ــن ذوق و عاق ــند و ای ــتمی را بشناس ــای رس ــا آق ه
تحســین کننــد. اردشــیر بوســتانی رئیــس ایــن کتابخانــه 
ــود  ــد: » باوج ــی گوی ــاش م ــال و پرت ــو فع ــن عض ــاره ای درب
ــداری  ــاورزی و دام ــتمی کش ــای رس ــی آق ــغل اصل ــه ش اینک
ــا  اســت و فرصــت کمــی بــرای مطالعــه دارد. امــا رابطــه اش ب
ــغله  ــز مش ــت و هرگ ــی اس ــی صمیم ــی خیل ــاب و کتابخوان کت
ــد در  ــد. مطالعــه بای ــد او را از مطالعــه جــدا کنن هــا نتوانســته ان
فرهنــگ مــا و بنیــان خانــواده نهادینــه شــود و رســتمی الگویــی 
مناســب بــرای ترویــج ایــن فرهنــگ اســت بــه طوریکــه روزانــه 
ــا پنــج ســاعت از وقــت خــود را بــه خوانــدن کتاب هــای  چهارت

ــت.« ــاص داده اس ــی اختص ــی و اجتماع ــی، ادب ــی، تاریخ دین
آقای رستمی در طول چهارسال عضویت در این کتابخانه بیش 
از دوهزار جلد در زمینه های مذهبی، تاریخی، ادبی و اجتماعی 
مطالعه کرده است و توانسته دوسال پیاپی به عنوان عضو فعال 
روزی  میانگین  طور  به  یعنی  شود  انتخاب  کتابخانه  این  نمونه 
1.36 کتاب خوانده است. آقای رستمی داری 5 فرزند تحصیل 
کرده است که بیشتر آنها شاغل در حوزه های فرهنگی هستند 
برای همین خانواده آقای رستمی در همه به عنوان یک خانواده 

فرهنگی و کتابخوان شناخته می شوند.

lبه ازای هرفرد باسواد دوجلد کتاب  وجود دارد
در کتابخانـه شـهر آبدانـان به ازای هر فـرد باسـواد دو جلد کتاب 
وجـود دارد و بـا ایـن حسـاب مجمـوع کتابهـای ایـن کتابخانـه 
بیـش از 32 هـزار جلـد در زمینـه هـای مختلـف روانشناسـی، 
مذهبـی، علـوم اجتماعـی، زبـان، علـوم خالـص، علـوم عملـی، 
هنـر، ادبیـات، تاریـخ وجغرافیـا اسـت. همچنیـن 150 عنـوان 
مجلـه و نشـریات دوره ای نیـز بـرای عاقـه منـدان در ایـن 
کتابخانـه وجـود دارد.  در حـال حاضـر بیش از هشـت هـزار نفر 
در کتابخانه هـای عمومـی شهرسـتان آبدانـان عضویـت دارنـد 
کـه پنج هـزار نفـر از ایـن تعـداد به عنـوان عضـو فعال شـناخته 
می شـوند کـه در هـر هفتـه دو بـار از کتابخانه هـای عمومـی 

آبدانـان کتـاب بـه امانـت می گیرنـد.
ــه 160  ــا 50 هــزار نفــر جمعیــت در فاصل ــان ب شهرســتان آبدان

ــرار دارد. ــام ق ــوب مرکــز اســتان ای ــری جن کیلومت

وحید حاجیان

فرهنــگ و هنــر ایــران

کشاورزی، دامداری و مطالعه ۲هزار جلد کتاب در ۴ سال

پیاده روی ۳۰کیلومتری پیرمرد ایالمی  برای خواندن کتاب!
پیرمــرد 66 ســاله آبدانانــی بامطالعــه و 
ــرای  ــی ب ــتمر، الگوی ــی مس کتاب خوان
ایــن  در  مطالعــه  فرهنــگ  ترویــج 
شهرســتان اســت، به طوری کــه طــی 
چهــار ســال بیــش از دو هــزار جلــد 

اســت. کتاب خوانــده 
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

اگــر در گــوگل عبــارت »شــهیدی کــه تصویرش 
ــری  ــم تصوی ــت وجو کنی ــد« را جس ــی ش جهان
کــه نمایــش داده می شــود، شــهید احســان 
ــرم  ــع ح ــهید مداف ــو نخســتین ش حاجــی حتم ل
ــی«  ــا وهم ــط »رض ــه توس ــت ک ــتان اس گلس
عــکاس بین المللــی امــا گمنــام گلســتان گرفتــه 

ــت شــد. و در یونســکو ثب
ــه الی  ــد در الب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــدادی ک روی
ــن  ــواره در بی ــه هم ــی ک ــاد اطاعات ــم زی حج
شــبکه های مجــازی و اجتماعــی ردوبــدل 
می شــوند، گــم شــد. زیــرا در میــان ایــن هیاهــو، 
همــواره اخبــاری را می تــوان یافــت کــه مربــوط 
بــه نقطــه ای دورافتــاده بوده انــد، امــا مثــل 
ــه احساســات  ــی ک ــد. حوادث بمــب صــدا کرده ان
ــرار داده  ــر ق ــان را تحــت تأثی و عواطــف مخاطب
ــه   ــور را وادار ب ــک کش ــا ی ــت و ی ــک مل و گاه ی

عکس العمــل کــرده اســت.
ــب  ــه گاه موج ــی ک ــرات و عکس العمل های تأثی
ــه رخ  ــود را ب ــای خ ــته ه ــران نداش ــده دیگ ش
ــم  ــرگان ه ــل گ ــهری مث ــند. در ش ــا بکش م
ــت  ــس را یاف ــن جن ــی از ای ــوان نمونه های می ت
ــده اند  ــف گم ش ــوادث مختل ــوی ح ــه در هیاه ک
و علی رغــم تأثیرگــذاری فــراوان به راحتــی 
از کنــار آن هــا رد شــده ایم. شــاید نــه بــه 
دلیــل بی توجهــی بلکــه بــه دلیــل همــان 
قــدرت رســانه ای باشــد کــه مــا آن را در دســت 

نگرفته ایــم.
ایـن بار صحبت نـه از تیرانـدازی در یک مدرسـه 
اسـت، نه اسیدپاشـی نـه و بمب گـذاری. صحبت 
از یـک هنـر و صاحب هنر اسـت. خبر مربـوط به 
ثبـت جهانـی عکـس شـهید حتم لـو اسـت کـه 
شـاید اگـر در کشـورهای دیگـر رخ مـی داد بـا 
هجمـه رسـانه ای رو به رو می شـد ولی ایـن اقدام 

در گلسـتان بـا سـکوت رو به رو شـد.

ــرای  ــه ب ــت فرانس ــوت اقام lرد دع
ــر ــی باالت ــه اهداف ــتیابی ب دس

پرافتخارترین چهره عکاسـی اسـتان گلستان و یا 
حتـی کشـور در حالی بالبـاس کارمند سـاده یک 
بانک بـرای مصاحبه مقابل ما نشسـته اسـت که 
دعـوت دولت فرانسـه برای اقامـت را رد کـرده و 
از سـال ها فعالیـت به عنـوان ویراسـتار عکـس 
سـازمان ملل هم انصراف داده اسـت تـا بتواند در 
کشـور خود بـرای اهدافی که برایش بسـیار باالتر 
از حضـور در عالی تریـن دانشـگاه هنر دنیا اسـت، 

تـاش کند.
ــرای  ــش ب ــه تصمیم ــد نتیج ــودش می گوی خ
مانــدن را در اشــک های چشــمان همســر شــهید 
حاجــی حتــم لــو و زمانی کــه مــدال طایــش را 

تقدیــم او کــرد، دیــد.
خبـری که بازهـم در البـه الی هیجانـات فضای 
مجـازی گـم شـد تـا ایـن هنـر عالـی هماننـد 
صاحبـش همچنـان مشـهور و در سـرزمین خود 
گمنـام بماند. وهمـی در همیـن رابطـه می گوید: 

عکس مادر شـهید حسـین محمدی که در پروژه 
عکاسـی در کردسـتان گرفتـه بودم در مسـابقات 
جهانی مجارسـتان در سـال 2011 مـدال طای 

فیـاپ را کسـب کرد.
وی می افزایـد: البتـه ایـن مـادر کـه فرزنـدش 
مفقوداالثـر بود پس از 28 سـال چشـم انتظاری از 
دنیـا رفـت اما تصمیـم گرفتم مـدال طـای این 
عکـس را به همسـر شـهید احسـان حاجـی حتم 
لـو اهـدا کنم تا پاسداشـتی باشـد بـرای صبـر او.

ــع  ــهدای مداف ــانه ای ش ــنواره رس ــی جش وهم
ــت  ــن فرص ــتان را بهتری ــواص گلس ــرم و غ ح
ــو دانســت و  ــم ل ــواده حت ــی از خان ــرای قدردان ب
در همیــن برنامــه بــود کــه مــدال خــود را اهــدا 
کــرد. اقدامــی کــه باعــث شــد اشــک چشــمان 
ــه  ــام برنام ــه در تم ــو ک ــم ل ــهید حت ــر ش همس
ــود.  ــاری ش ــان ج ــود ناگه ــات ب ــر اتفاق نظاره گ
ــه ایــن  گرچــه عکس العمــل رســانه ها نســبت ب

ــود. ــت آن نب ــور اهمی ــدام درخ اق
ایــن عــکاس بین المللــی کشــورمان کــه هــدف 
خــود را یــک حرکــت اجتماعــی عنــوان می کند، 
ــا در  ــد ت ــی ش ــنواره فرصت ــن جش ــد: ای می گوی
شــهر خــودم جریانــی را آغــاز کنــم و بــه دنبــال 
اســتفاده از ظرفیــت هنــر بــرای ترویــج فرهنگی 

عمیــق در جامعــه تــاش کنــم.
عکـس شـهید حتم لـو به عنـوان میـراث معنوی 
در یونسـکو ثبـت جهانی شـد و توسـط دانشـگاه 
هنـر فرانسـه هم قدردانی شـد تـا بازتـاب جهانی 
آن بـا سـکوت رسـانه های داخلـی همراه باشـد و 
ثابت شـود ابـزار قدرتمند رسـانه آن طور کـه باید 

در اختیـار ما نیسـت.
ایــن اقــدام ثابــت کــرد رســانه های مــا به جــای 
و  فرهنگــی  تاش هــای  ســازی  جریــان 
ــده اند و  ــی ش ــر فردگرای ــتر درگی ــی بیش اجتماع

ــد. ــود دورمانده ان ــی خ ــالت اصل از رس

ــر بخشــی عکــس ســوژه  lمــالک اث
اســت نــه هنرمنــد

وهمــی کــه تاکنــون 106 مجموعــه عکــس در 
کشــورهای مختلــف بــه نمایش گذاشــته اســت، 
بابیــان این کــه هنرمنــد واســطه احســاس ســوژه 
باهنــر اســت، می گویــد: مــاک اثربخشــی 
عکس هــای شــهید حتــم لــو و شــهید محمــدی 
خــود آن هــا هســتند، نبایــد فرامــوش کنیــم ذات 
هنــر ســوژه اســت و ایــن ســوژه اســت کــه هنــر 

را می آفرینــد.
نکتـه جالب توجـه مجموعه های وهمـی، رویکرد 
اجتماعـی آن ها اسـت تـا جایی کـه حتـی درآمد 
حاصـل از ایـن عکس هـا را بـرای خـود سـوژه ها 
هزینـه کـرده اسـت. کـودکان کار و جنـگ و 
عکاسـی از ترکمن صحـرا را می تـوان گوشـه ای 
از فعالیت هـای شـاخص ایـن چهـره بین المللـی 
دانسـت کـه درآمـد آن هـا نیـز در بـرای خـود 
سـوژه ها خرج شـده و حتـی ریالـی از آن هـا را در 

زندگـی خـود خـرج نکرده اسـت.

ــل  ــرده اه ــت ک ــود ثاب ــرد خ ــا عملک ــه ب وی ک
شــهرت طلبی نیســت، علی رغــم بی توجهــی 
درصــد   80 اســتانی  و  شــهری  مســئوالن 
ــتان  ــده اند در اس ــی ش ــه جهان ــش را ک تولیدات

ــت. ــرده اس ــی ک ــتان عکاس گلس
ــگ شــدنش در فضــای  ــل کمرن ــی از او دلی وقت
ــه  ــد ک ــم می گوی ــتان را می پرس ــانه ای اس رس
ــل  ــادی از داخ ــارهای زی ــا و فش ــی ه نامایمت
ــث  ــی باع ــت و حت ــه اس ــوی کارش را گرفت جل
ــر  ــم کمرنگ ت ــوزش ه ــوزه آم ــه در ح ــده ک ش

ــد. ــته باش ــته حضورداش از گذش
از او دربــاره نامایمتــی هــا و این کــه چــرا 
ســعی نکــرده مســئوالن را توجیــه کنــد توضیــح 
بیشــتر خواســتم ولــی ترجیــح داد کل صحبتــش 
در ایــن زمینــه را بــه یــک جملــه خاصــه کنــد: 
»کســی کــه خوابیــده باکســی کــه خــودش را به 

ــد.« ــرق می کن ــواب زده ف خ
ــال  ــک فع ــرا ی ــه چ ــت ک ــن اس ــه اش ای گل
ــد  ــگان کار کن ــه حاضــر اســت رای ــی ک فرهنگ
ــد در حوزه هــای مختلــف و مهــم فرهنگــی  نبای
ــه  ــه کار گرفت ــود ب ــهر خ ــی ش ــا حت ــتان و ی اس
شــود. وهمــی معتقد اســت مســئوالن حتــی باید 
او را اجبــار کننــد از پروژه هــای مختلــف رایــگان 
عکــس بگیــرد تــا شــاخص های فرهنگــی، 
ــود  ــی ش ــا بیشــتر معرف ــادی م اســامی و اعتق
ــه  ــد بلک ــی نمی کن ــی اقدام ــا کس ــی نه تنه ول
وقتــی خــودش هــم ورود پیــدا می کنــد بــا 
برخــی نامهربانی هــا روبــه رو می شــود کــه 

ــت. ــده اس ــردی اش ش ــث س باع
جلــب اعتمــاد مخاطــب مهمتریــن راهــکار اثــر 

هنــر و فعالیــت فرهنگــی اســت
از  ســال ها  خــودش  گفتــه  بــه  کــه  او 

خانــواده اش دور بــود و حتــی بــزرگ شــدن 
ــی  ــوزه عکاس ــد در ح ــا بتوان ــد ت ــرش راندی پس
رزومــه کاملــی بــرای خــود جمــع کنــد، حــاال از 
ــد  ــه دارد و می گوی ــئوالن گل ــادی مس بی اعتم
ــه درخواســت اقامــت فرانســوی ها  کــه وقتــی ب
 We are« :جــواب رد داد آن ها در پاســخ گفتنــد
 delighted with our choice and
our trust. With best regards« مــا از 

ــتیم. ــحال هس ــان خوش ــاد و انتخابم اعتم
وهمــی کــه معتقــد اســت نبایــد در حــوزه 
فرهنــگ ســلیقه ای برخــورد کــرد، جلــب اعتمــاد 
ــذاری  ــرای اثرگ ــه ب ــن نکت مخاطــب را مهم تری
ادامــه  و  می دانــد  فرهنگــی  فعالیت هــای 
ــر ایرانی هــا را  می دهــد: رزومــه مــن اعتمــاد غی
جلــب کــرده اســت درصورتی کــه عکســی کــه 
ــرد  ــر ک ــاد از آن تقدی ــا اعتم دانشــگاه فرانســه ب
ــرای  ــه ب ــود ک ــی ب ــک گرگان ــوان ی ــره ج چه

ــود. ــهید خ ــود ش ــادات خ ــاع از اعتق دف
بـرای  بهانـه ای  عکاسـی  این کـه  بابیـان  وی 
رسـتگار شـدن اسـت، به جملـه شـهید آوینی که 
گفت »هنـر آن اسـت که بمیـری، پیـش از آنکه 
بمیرانندت« اشـاره می کنـد و می گویـد که جمله 
»هو النـور« در همه مسـیرهای زندگی همراهش 
اسـت و در عکاسـی کـه نـور رکـن اصلـی را دارد 

همیشـه این جملـه را به کار بسـته اسـت.
ایـن هنرمنـد برجسـته گلسـتان بابیـان این کـه 
هنـر می توانـد هدایت کننده باشـد و لـذت روحی 
به انسـان ببخشـد، با یـک جمله به گفتگـوی ما 
پایان می دهد: »سـعی کنید انسـان بزرگی باشـید 
کـه عکاسـی می کنـد، وگرنـه عـکاس بـزرگ 
شدن کار سـاده ای اسـت«. شـاید به همین دلیل 

اسـت کـه نگذاشـت از او عکسـی بگیرم.

اهــدا مــدال طــالی برتریــن مســابقات 
جهانــی عکاســی بــه همســر شــهید حاجی 
در  اقامــت  درخواســت  رد  و  حتم لــو 
فرانســه بهانــه ای شــد تــا پــا صحبت هــای 
»رضــا وهمــی« چهــره بین المللــی امــا 

ــینیم. ــور بنش ــی کش ــام عکاس گمن  محمد چراغعلی

روایت هنرمندی که بی اعتمادی مسئوالن را به اعتماد فرانسوی ها ترجیح داد؛

تقدیم مدال طالی جهان به نخستین شهید 
مدافع حرم گلستان

http://mehrnews.com
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ونوس   بهنود

مهــد  حالــی  در  اردبیــل  اســتان 
شــعر آیینــی اســت کــه بــه عقیــده 
ــعری را  ــات ش ــای ادبی ــان غن کارشناس
ــای  ــارج از مرزه ــد خ ــه بای آن چنان ک
ــددی  ــل متع ــداده و عوام ــر ن ــود نش خ
موجــب شــده ایــن مســئولیت تاریخــی 

همچنــان مغفــول بمانــد.

ــواه  ــی را گ ــات آیین ــع ادبی ــای رفی ــل قله ه ــی اردبی ــرور تاریخ م
ــا در  ــا و بعده ــی در کتاب ه ــا وقت ــعر آن ه ــه ش ــرادی ک ــت. اف اس
مداحی هــا خوانــده می شــد ضربه هــای تکان دهنــده ای بــه 
ــه وی اســت  ــه متوج ــی ک ــا از غفلت ــود ت ــان مخاطــب ب روح و ج

ــد. ــت را بشناس ــه و چشــمه حقیق خاصــی یافت
هــر کودکــی کــه در اردبیــل متولــد می شــود چشــم و گوشــش بــه 
ــه  ــت ک ــا اس ــرد و همین ه ــو می گی ــورایی خ ــی و عاش ــعر آیین ش
موجــب شــده حــب اهل بیــت در بیــن ســاکنان ایــن اســتان زبانــزد 

خــاص و عــام شــود.
ــن  ــز در ای ــت آســیب هایی نی ــه اهل بی باوجــود دوســتداری بی وقف
ــه  ــا رخن ــعار و مداحی ه ــه در اش ــا ک ــه آن ه ــود دارد. چ ــان وج می
می کنــد و چــه آن هایــی کــه در عزاداری هــا نمــود پیــدا می کنــد.

ــدی را از نســل جــوان  ــن بیشــترین گله من کارشناســان و اهــل ف
ــه در طــول  ــد ک ــی می برن ــه مکتب ــا دســت ب ــه بی محاب ــد ک دارن
ــرده  ــت ک ــز تربی ــای کشــور نی ــارج از مرزه ــعرایی را خ ــخ ش تاری
ــه اصــول و  ــی اســت، بی توجهــی ب ــاد آن هــا از بی دقت اســت. انتق
ضعــف آگاهــی کــه در برخــی مواقــع ناخواســته بــه ایــن مکتــب 

ــد. ــه می زن ــی ضرب ــی و تاریخ ــاظ معرفت ــه لح ــی ب غن
ــز  ــائل و نی ــن مس ــی ای ــانه و علم ــی کارشناس ــور بررس به منظ
ــی  ــعر آیین ــی ش ــت فعل ــی و وضعی ــابقه تاریخ ــوص س در خص
ــخ، اســتاد  ــا حضــور ســجاد حســینی پژوهشــگر تاری میزگــردی ب
دانشــگاه و سرپرســت دفتــر توســعه فرهنگــی آذربایجان دانشــگاه 
ــی و  ــی، غام رضــا هــادی شــاعر پیشکســوت آیین محقــق اردبیل
ــری اســتان اردبیــل  ــرکل حــوزه هن ــی نویســنده و مدی ــر رجب امی
ــعرا و  ــگاه، ش ــامل دانش ــوزه ش ــه ح ــرات س ــا نظ ــد ت ــزار ش برگ

ــود. ــت ش ــی دریاف ــای فرهنگ نهاده
میزگــردی کــه در آن به ضــرورت پایــش برخــی نگاه هــای 
ســلیقه ای و سیاســی حاکــم و برخــی بی دقتی هــا در شــعر آیینــی 

ــد داشــت. از ســوی هــر ســه کارشــناس تأکی

ــه  ــل از ریش ــی در اردبی ــعر آیین ــل ش ــه دلی ــه چ || ب
ــا  ــت؟ آی ــوردار اس ــی برخ ــی و معرفت ــوی عقیدت ق
ــج  ــوی در تروی ــیعی صف ــت ش ــکل گیری حکوم ش
ایــن  در  مکتبــی  شــکل گیری  و  آیینــی  شــعر 

خصــوص تأثیرگــذار نبــود؟ 
ــم.  ــت می دان ــه اهل بی ــده در ارادت ب ــی را بن ــل اصل ــادی: دلی ه
ــری تقاضــا نباشــد عرضــه  ــد هن ــک تولی ــرای ی ــر ب بی شــک اگ
صــورت نمی گیــرد. مــا از 50 ســال قبــل در ایــن شــهر 
ــود  ــوت خ ــه ق ــا ب ــا هیئت ه ــم و نه تنه ــی داری ــای مذهب هیئت ه
فعــال هســتند بلکــه توســعه پیــدا کرده انــد و از اتاق هــای ســه در 

ــده اند. ــیده ش ــگاه ها کش ــاجد و دانش ــه مس ــار ب چه
در دانشــگاه ها شــب های شــعر برگــزار می شــود و مراســمات 
ــز  ــه نی ــد قابل توج ــی رش ــعر آیین ــی ش ــده حت ــب ش ــدد موج متع
ــداوم  ــد ت ــی می توان ــط زمان ــا فق ــی این ه ــد و تمام ــته باش داش

ــد. ــردم اســتقبال کنن ــه م داشــته باشــد ک
رجبــی: حضــور شــاعران بــزرگ خــود موجــب شــده عاقه منــدی 

بــه شــعر آیینــی و عاشــورایی افزایش داشــته باشــد.
از طرفــی اینجــا خاســتگاه شــیعه بــوده و ایــن مهــم خــود تأثیرگذار 

ــوده اســت. مــا قوی تریــن ســابقه تاریخــی شــعر آیینــی را بعــد  ب
ــه  ــت ب ــدان اهل بی ــه خان ــد ارادت ب ــم و هرچن ــار می بینی از قاج
ــر هــم مــی رود امــا نمونه هایــی از شــعرهای غنــی آیینــی  عقب ت

ــود. ــاهده می ش ــار مش از دوره قاج
بایــد تأکیــد کنــم ســوای محتــوا و مضمــون زیباشناســی و 
زیباپســندی مــردم اردبیــل نیــز در توســعه شــعر آیینــی مؤثــر بوده 
اســت. مــردم مــا ذوق باالیــی در شــعر دارنــد و ایــن موجــب شــده 
ــز  ــردم نی ــال م ــود. درعین ح ــر ش ــه پخته ت ــی رفته رفت ــعر آیین ش

ــد. ــنت نمی گوین ــعری احس ــر ش ــه ه ب

ــت  ــر حکوم ــه تاثی ــد ب ــما معتق ــادی ش ــای ه || آق
ــتید؟  ــی نیس ــعر آیین ــق ش ــوی در رون صف

عشــق و ارادت حکومــت صفــوی باعــث شــده حــب اهل بیــت در 
بیــن مــردم اردبیــل تشــدید شــود و ایــن دیــدگاه فکــری و معرفتی 
مــردم از ســوی حکومــت دوســتدار اهل بیــت تشــویق شــده اســت.

بایــد تأکیــد کنــم شــعر آیینــی و عاشــورایی توســط شــعرای قــدر 
از ابعــاد مختلــف در ایــن شــهر توســعه یافته اســت. زمانــی بیضــا 
ــه  ــوی ب ــدازآن مرحــوم یحی ــه و بع ــه آن پرداخت ــی ب ــد عرفان از بع
ــه نیــاز امــروز ازجملــه  بعــد حماســی پرداختــه و منــزوی و انــور ب
ــده  ــب ش ــا موج ــد. همین ه ــا پرداخته ان ــا دوبیتی ه ــا ب عزاداری ه
ــز متفــاوت از ســایر مناطــق باشــد. حتــی عــزاداری در اردبیــل نی

شــما در هیــچ اســتانی نمی توانیــد شــعری پیــدا کنیــد که بــه مدت 
یــک ســاعت قرائــت شــود و مــا اشــعاری داریــم کــه یــک ســاعت 
ــن  ــی در بی ــد. حت ــام کن ــد و تم ــا آن را بخوان ــرد ت ــان می ب زم

شــعرای تــرک هــم  چنیــن چیــزی نداریــم.
چنیــن غنایــی بایــد ترویــج شــود و ایــن ســبک و ســلیقه 

کنــد. پیــدا  رواج  گســترده  به صــورت 

ــب  ــا مکت ــوی ب || شــکل گیری حکومــت شــیعی صف
شــعر آیینــی تــا چــه حــد انطبــاق تاریخــی دارد؟ آیــا 
ــل در خــارج از مرزهــای کشــور و  ــی اردبی شــعر آیین
کشــورهایی کــه آمیختگــی فرهنگــی داریــم تأثیراتی 

بــه دنبــال داشــته اســت؟ 
ــل =  حســینی: در دوره صفــوی اردبیــل چنانچــه از نامــش )آرتاوی
ــل از  ــی قب ــدس اســت. حت ــدس( پیداســت شــهری مق شــهر مق
ــل  ــن شــهر قب ــوده و ای ــه می شــود شــهر مقدســی ب ــز گفت آن نی
و بعــد از تشــکیل حکومــت صفویــه مرکــز تصــوف بــا محوریــت 
شــیخ صفی الدیــن اردبیلــی اســت کــه زمانــی کــه حیــات داشــت 

ــکیل داد. ــوف را تش ــای تص حلقه ه
هرچنــد صفویــه بــرای ایجــاد حکومــت شــیعی اراده می کنــد امــا 

اظهــارات متعــدد و در برخــی مواقــع متضــادی در خصــوص ســنی 
ــیخ  ــه از ش ــال ک ــود دارد درعین ح ــه وج ــودن صفوی ــیعه ب ــا ش ی
حیــدر و شــیخ جنیــد بــه بعــد محققــان اثبــات کرده انــد کــه شــیعه 

بودنــد.
ــوان  ــن شــهر به عن ــود کــه ای ــی نب ــن معن ــه ای ــل ب تقــدس اردبی
ــوی  ــماعیل صف ــاه اس ــت و در دوره ش ــده اس ــت انتخاب ش پایتخ

ــود. ــه تصــوف و تشــیع ب اردبیــل شــهری مشــهور ب
اینکــه زمــان شــعر آیینــی بــا حکومــت شــیعی یکی دانســته شــود 
بنــده موافــق نیســتم و مــا به عنوان مثــال تســنن 12 امامــی یعنــی 
مســلمانان ســنی کــه بــه امامــان احتــرام و ارادت داشــتند داریــم و 
آنچــه باعــث شــده شــیعه و ســنی بــه هــم نزدیــک شــوند تصوف 

اســت.
ــاب روضــه الشــهدا )خراســان دوره تیمــوری( در  ــات کت در ادبی
ــا در  ــت ام ــنی اس ــنده آن س ــه نویس ــم ک ــرن 9 داری ــدود ق ح
خصــوص اهل بیــت شــعر گفتــه و بعدهــا مراســم روضه خوانــی 
از نــام ایــن کتــاب برگرفتــه شــده اســت. عــاوه بــر ایــن مرثیــه 
ــا  ــق دارد و م ــز رون ــی نی ــی در عثمان ــات آیین ــت و ادبی اهل بی
ــه  ــی را مطالع ــی عثمان ــم کــه شــعر آیین ــه ســنگینی داری وظیف

ــم. کنی

|| بــه چــه دلیــل ایــن وظیفــه را بــرای اردبیــل قائــل 
هســتید؟ 

ــب  ــود. کت ــته بندی می ش ــروه دس ــی در دو گ ــب عثمان ــد کت ببینی
مســتقل ادبیــات آیینــی کــه ذکر مصیبــت اهل بیــت اســت و کتبی 
کــه مســتقل نوشته نشــده و شــعرهایی در مــدح اهل بیــت اســت. 
تمامــی منابــع ایــن ادبیــات نیــز در دســترس اســت و حتــی کتــب 

ســنگی از ســایت های اینترنتــی قابــل دانلــود اســت.
ــی دارد.  ــه تاریخ ــت وظیف ــب اس ــه قط ــاظ اینک ــه لح ــل ب اردبی
همچنــان در بســیاری از مناطــق دنیــا اردبیــل را به عنــوان قطــب 
ــن شــهر در  ــدس ای ــان تق تصــوف و تشــیع می شناســند و همچن
ــی اســت. ــت بســیاری از ســاکنان کشــورهای همســایه باق ذهنی

ــگری  ــراد گردش ــن اف ــت ای ــا هدای ــم ب ــو می توانی ــا از یک س م
مذهبــی را توســعه دهیــم و از ســویی می توانیــم به واســطه 

ــم. ــغ کنی ــیعه را تبلی ــات ش ــعه مطالع ــری و توس ارتباط گی
می توانــد  رســم الخط  دو  بــه  کتــب  چــاپ  به عنوان مثــال 
مخاطبــان را تــا چنــد برابــر افزایش دهــد. به دلیــل اینکه بســیاری 
ــن  ــد ای ــن شــهر ارادت دارن ــه ای از دوســتداران تصــوف و تشــیع ب
انتظــار از اردبیــل پابرجاســت کــه در حــوزه ترویــج ادبیــات آیینــی 
خــود و مطالعــه ادبیــات آیینــی کشــورهای همســایه مؤثرتــر عمل 

ــد. کن

در میزگرد مهر تأکید شد؛

غفلت از وظیفه تاریخی اردبیل در نشر شعر آیینی/نگاه سیاسی پایش شود
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــوص  ــی در خص ــتگاه های فرهنگ ــت دس ــا فعالی || آی
ــول  ــود را قابل قب ــوان می ش ــه عن ــی ک ضرورت های

می دانیــد؟ 
ــه  ــان ترکی ــن علوی ــل در بی ــی شــهر اردبی ــگاه مذهب ــی: جای رجب
کــه گفتــه می شــود 20 میلیــون نفــر هســتند همچنــان برجســته 
اســت. ایــن گــروه اردبیــل را همچنــان به عنــوان ظرفیــت گــردش 
ــار  ــغ آث ــه و تبلی ــا در ترجم ــود م ــند و بااین وج ــی می شناس زیارت

کوتاهــی کردیــم.
دســتگاه های فرهنگــی بایــد از ایــن ظرفیــت بــه شــکل مطلــوب 
ــه  ــی زمین ــه فرهنگ ــود پس زمین ــل وج ــه دلی ــد و ب ــتفاده کنن اس

ترویــج آثــار را تســهیل کننــد.

ــس  ــورایی مجال ــی و عاش ــعر آیین ــک ش || در تفکی
ــورد  ــک م ــدام ی ــوده و ک ــدام ب ــروج ک ــا بیشــتر م م

ــت؟  ــت اس غفل
هــادی: شــعر آیینــی اردبیــل بــه اعتقــاد بنــده از مرحــوم یحیــوی 
ــه  ــود ک ــده می ش ــور دی ــزوی و ان ــود و اوج آن در من ــاز می ش آغ
بیشــتر رویکــرد عاشــورایی دارنــد. اشــعار شــعرایی کــه از ایــن دو 
شــاعر نیــز تأثیــر می گیرنــد بیشــتر عاشــورایی اســت. اگــر امــروز 
صــدای اردبیــل بــه مرزهــای دیگــر رفتــه از شــعرای انــور و منزوی 
ــع  ــد بیضــا منب بیشــتر اســتفاده شــده اســت. شــعر شــاعری مانن

ــوان نمی شــود. ــس عن ــی در یــک مجل ــا حت اســت ام
ــعر  ــه ش ــم ک ــذاری داری ــت گ ــم تش ــا مراس ــال م  به عنوان مث
ــل اینکــه  ــه دلی ــدارد. ب ــادی ن ــرد زی ــزاداری آن کارک ــی در ع آیین
ــری  ــزای کمت ــز روح ع ــی نی ــارف نیســتند و شــعر عرفان همــه ع
دارد. بنابرایــن در تشــت گــذاری از شــعر آیینــی نمی تــوان اســتفاده 

ــرد. ک

ــا توجــه بــه فعــال بــودن کارگاه شــعر آیینــی در  || ب
ــدات شــعرای معاصــر را  ــل، تولی حــوزه هنــری اردبی

ــد؟  ــی می کنی ــور ارزیاب چط
رجبــی: بــه عقیــده بنــده بــه دلیــل اینکــه مــا درگذشــته شــعرای 
قــدری داشــتیم کار بــرای شــعرای معاصــر ســخت تر شــده اســت. 
ــواب  ــار ج ــا انتظ ــب ب ــع متناس ــی مواق ــعرا در برخ ــفانه ش متأس

ــد. ــاق می افت ــت اتف ــد و اف نمی گیرن
به منظــور بهبــود کیفــی شــعر مــا کارگاه هــای آیینــی، بــا حضــور 
اســاتید پیشکســوت دایــر کردیــم تــا فرصــت نقــد و بررســی شــعر 
آیینــی فراهــم شــود. در ادامــه اشــعار بــه لحــاظ محتــوا یا ایــرادات 

عروضــی و قافیــه ای مــورد بررســی قــرار گیرنــد.
ــم هــر زمــان شــعر آیینــی را آسیب شناســی  ــاز داری ــا نی ــد م ببینی

کنیــم تــا آن ســابقه درخشــان تــداوم پیــدا کنــد.
ــان  ــابقه درخش ــل س ــه دلی ــه ب ــتم ک ــق نیس ــده مواف ــادی: بن ه
شــعرای معاصــر نمی تواننــد بــه شــکل گذشــتگان شــعر بنویســند. 
بــه نظــر بنــده در حــال حاضــر مخاطبــان عالم تــر شــده اند و ایــن 

ــرده اســت. ــاعر ســخت تر ک ــرای ش موضــوع کار را ب
در همــان زمــان منــزوی و انــور نیــز شــعرای زیــادی داشــتیم کــه 

نتوانســتند مانــدگار شــوند.
ــر  ــه نظ ــدون اینک ــفانه ب ــوان متأس ــعرای ج ــر ش ــال حاض در ح
پیشکســوتان را درک کننــد اشــعار را بــه محافــل و مجالــس 
می برنــد و شــعری کــه ایرادهــای آن اصاح نشــده خوانــده 
ــف  ــا ضع ــر ب ــعر معاص ــم ش ــان می کنی ــه گم ــود. درنتیج می ش

ــت. ــراه اس هم
ــا  ــان نیســتند، ت ــه زم ــت محصــور ب ــه اینکــه اهل بی ــه ب ــا توج ب
تاریــخ بشــریت پابرجاســت می تــوان بــرای مــدح و ذکــر مصیبــت 

ــرایید. ــعر س ــت ش اهل بی

|| آقــای حســینی شــما بــه منابــع ادبــی در خصــوص 
ــه  ــد ک ــت اشــاره کردی ــت اهل بی مــدح و ذکــر مصیب
ــت. در  ــده اس ــنی نوشته ش ــندگان س ــط نویس توس

ایــن خصــوص بیشــتر توضیــح دهیــد. 
اهــل ســنت از ابتــدا محــب اهل بیــت بــوده و برخــی جریان هــای 

ــع  ــام مناب ــار گذاشــت. تم ــد کن ــت را بای ــه وهابی ــی از جمل انحراف
اهــل ســنت 12 امــام را بــا احتــرام یــاد می کننــد و در تمــام آن هــا 
یزیــد شــخصیت منفــوری دارد و بــه مظلومیــت امــام حســین )ع( 

ــود. ــد می ش تأکی
ــوری آذربایجــان  ــه و جمه ــه ترکی در کشــورهای همســایه ازجمل
ــه  ــنت ارادت ب ــل س ــم بســیاری از اه ــاط فرهنگــی داری ــه ارتب ک
اهل بیــت دارنــد. به عنوان مثــال زمانــی در ترکیــه جریــان 
ــیه  ــا از بکتاش ــد این ه ــی معتقدن ــه برخ ــته ک ــیه رواج داش بکتاش
ــرپوش  ــوان س ــیعی به عن ــای ش ــردن گرایش ه ــان ک ــرای پنه ب

اســتفاده می کردنــد.
منابــع تاریخــی عثمانــی هــم تــا بــه امــروز هرکجــا نــام 12 امــام 
ــده  ــه« قیدش ــا »)ع(« و »رضی اهلل عن ــام آن ه ــال ن ــه دنب ــده ب آم

اســت.
اینکــه اهــل ســنت مرثیــه امــام حســین )ع( را بگوید چیــز عجیبی 

نیســت و در تاریــخ آثــار متعــددی در ایــن خصــوص داریم.

ــه  ــل اینک ــه دلی ــورایی را ب ــعار عاش ــی اش || برخ
ــده  ــز ش ــب متمرک ــردن مخاط ــه ک ــرف گری به ص
ــت دیگــری  ــا ظرفی ــد. آی ــرار می دهن ــاد ق ــورد انتق م

ــود دارد؟  ــکا وج ــراز ب ــورایی به غی ــعر عاش در ش
هــادی: الزم اســت بــه یــک موضــوع اشــاره کنم. شــعر آیینــی بــا 
شــعر عاشــورایی متفــاوت اســت. شــعر آیینــی پیــام می دهــد امــا 

شــعر عاشــورایی مختــص مصائــب اســت.
روایــت اســت امــام حســین )ع( خــود تأکیــد کــرده کــه مســلمانان 

10 روز در ســال برایشــان عــزاداری کننــد.
ــعر  ــام ش ــه پی ــت ک ــن اس ــد ای ــد باش ــورد تأکی ــد م ــه بای آنچ
عاشــورایی بایــد در ادامــه بــا شــعر آیینــی تکمیــل شــود و مــا بــه 
علت هــا هــم بپردازیــم. در شــعر عاشــورایی عــزاداری می کنیــم و 
بــا اســتقبال مواجــه اســت امــا بایــد در اجتماعــات پیــام اهل بیــت 

ــال داد. ــز انتق را نی
ــت  ــام اهل بی ــه پی ــوان ب ــعار می ت ــه اش ــال در مقدم به عنوان مث
ــفانه  ــه متأس ــت ک ــه داش ــین )ع( توج ــام حس ــام ام ــزه قی و انگی
مشــاهده می شــود در برخــی مواقــع از پیــام غافــل هســتیم و شــعر 

ــد. ــود می خوانن ــی خ ــش بکای را از بخ

||بــه عقیــده شــما کارکــرد بــکا در شــعر عاشــورایی 
چیســت و ایــن اشــعار و نیــز شــعر آیینــی و 
ــت؟  ــه اس ــیب هایی مواج ــه آس ــا چ ــورایی ب عاش
رجبــی: بــکا عیــن رشــته تســبیح اســت و محــور شــعر عاشــورایی 
اســت؛ امــا مــا دانه هــای تســبیح هــم داریــم کــه همــان معرفــت 

اســت و تأکیــد می شــود بــکا از آن بهــره گیــرد.
بــه عقیــده بنــده بایــد پیام هــای اجتماعــی و معرفتــی را در دل بــکا 
جــا داد و در برخــی مواقــع حتــی پیــام عرفانــی را نیــز منتقــل کرد.

ــی دور  ــم. یک ــته بندی می کن ــروه دس ــده در دو گ ــیب ها را بن آس
ــی  ــده برخ ــب ش ــه موج ــت ک ــی اس ــای اصل ــدن از مقتل ه ش

ــدارد. ــت تاریخــی ن ــچ واقعی ــه هی ــد ک ــات رســوخ یاب تحریف
ــخیف  ــعری و س ــای ش ــعر و قالب ه ــرم ش ــف ف ــری تضعی دیگ

ــت. ــا اس ــی قالب ه ــودن برخ ب
هــادی: بنــده معتقــدم در برخــی مواقــع نگاه سیاســی حاکم اســت. 
انتظــار مــی رود پیــام سیاســی در شــعر داشــته باشــیم درحالی کــه 
نباید در شــعر عاشــورایی پیــام سیاســی را دخالــت دارد. وقتی شــعر 
ــا  ــی و عاشــورایی همــراه ب سیاســی نوشــته نمی شــود، شــعر آیین

ضعــف و خــأل تصــور می شــود.
ــده  ــد شــعر سیاســی خوان ــات بای ــًا در تجمع ــد مث برخــی معتقدن
شــود امــا بنــده به عنــوان یــک شــاعر تأکیــد دارم کــه بایــد تنهــا 

ــود. ــت ش ــت قرائ ــری اهل بی ــت فک جه
ــار شــعرای جــوان برمی گــردد  ــه رفت از ســویی برخــی آســیب ها ب
ــد و مقتل هــا را درک نکــرده  کــه حضــور اســاتید را درک نمی کنن

ــرایند. ــعر می س ش
ــد  ــپری خواه ــان س ــود زم ــد ب ــق نخواه ــعر موف ــوع از ش ــن ن ای
ــوش  ــاهی فرام ــون ش ــعار پیرام ــی اش ــال تمام ــد و به عنوان مث ش

ــد. ــخ می مان ــاعر در تاری ــن ش ــا ای ــوند ام می ش

|| آیــا می تــوان از عنصــر خیــال در شــعر عاشــورایی 
بهــره گرفــت؟

ــف مطــرح اســت  ــع تعاری ــی در برخــی مواق هــادی: در شــعر آیین
امــا در شــعر عاشــورایی ایــن چنین نیســت. بنــده معتقــدم فضیلت 
اهل بیــت بیشــتر از وجــود فیزیکــی آن هــا اســت و بایــد در شــعر 
بیشــتر بــه بیــان فضیلــت برویــم و مثــًا فــان شــخصیت کربــا 
قــد و قامــت رعنــا دارد و مســائلی ازاین دســت نبایــد محــور تمرکــز 
ــر اســاس  ــت ب ــل اهل بی ــع قت ــن وقای ــر ای شــعر باشــد. عــاوه ب

مســتندات تاریخــی گفتــه شــود.
ــم  ــم مه ــال می گویی ــان ح ــه از زب ــه آنچ ــت ک ــا اس ــه اینج نکت
نیســت گفته شــده یــا نــه. به عنوان مثــال وقتــی مــادری در کربــا 
ــه  ــان عامیان ــه زب ــان آن ب ــد بی ــه می گوی ــد خــود مرثی ــرای فرزن ب
آســیب زا نیســت و بــه عقیــده بنــده فقــط در زبــان حــال می تــوان 

از خیــال اســتفاده کــرد.

||دانشــگاه چگونــه می توانــد در آســیب زدایــی 
ــد؟  ــل کن ــر عم ــات مؤث ــعر و ادبی ش

ــی شــعرای جــوان  ــود ادب ــرای بهب ــد ب حســینی: دانشــگاه می توان
ــد  ــز می توان ــی نی ــاظ تاریخ ــه لح ــن ب ــد. همچنی ــت کن را حمای
چنانچــه اشــاره شــد بــه شــاعر در ارتقــا آگاهــی و اطاعــات کمک 

کنــد.
ــی  ــق اردبیل ــور و محق ــام ن ــگاه های پی ــتان در دانش ــود اس در خ
ــات وجــود دارد  ــخ و ادبی ــای قابل توجهــی در حــوزه تاری ظرفیت ه
ــی  ــاز علم ــاظ نی ــه لح ــی را ب ــای آموزش ــد کارگاه ه ــه می توانن ک

ــد. ــه کنن تغذی
ــع  ــی مواق ــه برخ ــال ک ــر خی ــتفاده از عناص ــوص اس در خص
ــد  ــد بای ــه وجــود آی ــات در شــعر ب موجــب شــده برخــی انحراف
ــان  ــاز از تاریخ دان توجــه داشــت در بخــش تاریخــی شــعرا بی نی
ــع  ــام و مناب ــخ اس ــان تاری ــم متخصص ــد از عل ــتند و بای نیس

ــود. ــتفاده ش ــت اول اس دس
ــد و  ــی طــرح می کن ــان ادب ــه زب ــه تاریخــی را ب شــعر آیینــی واقع
ــه  ــه تاریخــی اســت ک ــک حادث ــم ی ــان می کنی ــاً بی آنچــه نهایت
ازقضــا در تاریــخ بــه دلیــل اهمیــت آن هرلحظــه از واقعــه کربــا 
ــده  ــل بیان ش ــورت کام ــده و به ص ــان نمان ــان پنه ــگاه مورخ از ن

ــت. اس

||تــا چــه حــد دســتگاه های فرهنگــی اســتان 
بــرای آســیب زدایــی از ادبیــات آیینــی موفــق عمــل 

کرده انــد؟ 
ــه  ــن حادث ــات ای ــداد و کلی ــل روی ــده اص ــاد بن ــه اعتق ــی: ب رجب
ــورای  ــا ش ــه دغدغه ه ــر اســت. به منظــور پاســخ ب ــل تغیی غیرقاب
عالــی تعزیــه در اســتان تشکیل شــده کــه اگــر به صــورت متمرکــز 
سیاســت گذاری کــرده و بــه دســتگاه ها ابــاغ کنــد هــر دســتگاه 

وظیفــه خــود در آســیب زدایــی را دریافــت خواهــد کــرد.

ــرد  ــاعر عملک ــوان ش ــه عن ــما ب ــادی ش ــای ه || آق
ــد؟  ــر می دانی ــدر مؤث ــی را چق ــتگاه های فرهنگ دس
بــه اعتقــاد بنــده دســتگاه های تبلیغــات اســامی، حــوزه هنــری و 
ارشــاد اســامی می تواننــد در ایــن خصــوص ورود کننــد و کــرده 
ــاد اســامی مشــاهده  ــی از ســوی ارش ــًا اقدام ــا عم ــا م ــد، ام ان

نمی کنیــم.
از ســویی انتظــار مــی رود شــورای فرهنــگ عمومــی دســتگاه هایی 
ــا  ــد ت ــت کن ــری را حمای ــوزه هن ــه ح ــد ازجمل ــه دارن ــه دغدغ ک

زمینــه بــرای ارتقــا کیفــی و کمــی شــعر آیینــی تســهیل شــود.
ــی را  ــعر آیین ــته کارگاه ش ــال گذش ــک س ــم در ی ــاش کردی ت
ــر کنیــم و حــوزه هنــری قــول مســاعد  به صــورت تخصصــی دای
دعــوت از اســاتید تاریــخ و ادبیــات را نیــز بــه کارگاه هــا داده اســت. 
ایــن اقدامــات بایــد تــداوم یابــد تــا شــعر آیینــی بــه شــکل مطلوب 

بــه بــار نشــیند.
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تندتـر  را  قدم هایـم  و  می گیـرد  شـدت  بـاران 
برمی دارم تا خودم را به دسـت سـایه بانی برسـانم، 
نگاهـم خیابـان باباطاهـر را می پایـد، دانه هـای 
خونابـه  رد  و  می شـوید  را  خیابـان  تـن  بـاران 
مرغ های ذبح شـده در بسـتر خیابـان راه جوی آب 
را در پیـش می گیرد، اینجا دریکـی از خیابان های 
محل عبـور و مرور گردشـگران، باباطاهـر از مرغ 

می نالـد. فروش هـا 
از مـردی کـه به تمنـای خرید مـرغ زنـده آمده تا 
خونـش را قربانی ماشـین تازه خریداری شـده اش 
کنـد تـا دختربچـه کوچکـی کـه گوشـه چـادر 
مـادرش را گرفتـه و بـرای مرغی کـه پرپرمی زند 
از گوشـه چشـم هایش اشـک سـرریز می شـود، 
همـه صحنه هایـی اسـت کـه در عبـور از خیابان 

باباطاهـر بـا آن مواجـه خواهی شـد.
صــدای مــرغ و خروس هــا هــم کــه جــای خــود 
دارد کــه گهــگاه ســمفونی عجیبــی وســط خیال 
ــاع  ــا اوض ــد ت ــر می دهن ــر س ــا باباطاه دوبیتی ه
یکــی از گردشــگر پذیرتریــن خیابان هــای شــهر 

بــرای خــودش داســتانی شــود.
مــن همچنــان کنــار دیــوار خیابــان را می پایــم، 
ــن جــان دادن خــروس و اشــک های  نگاهــم بی
هــم  برمی گردد...بــاران  و  مــی رود  کــودک 
ــش  ــان و عابران ــوی خیاب ــه شستش ــان ب همچن

ــت. ــغول اس مش
ــه  ــک محوط ــدان ی ــهر هم ــام در ش ــدان ام می
تاریخــی و یــادگار دوران قاجــار و خیابــان 
باباطاهــر یکــی از خیابان هــای متصــل بــه ایــن 
ــؤال  ــن س ــای ای ــت و ج ــی اس ــه تاریخ محوط
ــغل هایی  ــن ش ــود چنی ــا وج ــه آی ــود دارد ک وج
در ایــن محوطــه  بــه چهــره گردشــگری همــدان 

ــد؟ ــی کن ــه وارد نم خدش
از ایـن مسـئله هم کـه بگذریم نـام ایـن خیابان، 
خیابـان باباطاهـر و نـام یکـی از مشـهورترین 
شـاعران همدانی و ایرانی بوده کـه دوبیتی هایش 
زبـان زد خـاص و عام اسـت و شـاید وقتـی برای 
اولیـن بار کـه یک توریسـت پا به همـدان بگذارد 
نه تنهـا راجـع به آرامـگاه باباطاهـر بلکـه راجع به 
خیابانـش هم کنجکاو شـود و به طورقطـع پس از 
مشـاهده  وضعیـت نابه سـامان آن خیابـان با خود 
بگویـد اینجا خیابانی اسـت که شـخصیتش نامی 

جهانـی دارد!؟

lایـن شـغل ها نه تنهـا جلـوه بصـری 
مناسـبی ندارد بلکه بهداشـت محیط را 

زیر سـؤال مـی برد
ــری  ــوه بص ــا جل ــغل ها نه تنه ــن ش ــود ای وج

مناســبی نــدارد بلکــه می توانــد بهداشــت 
ــی  ــرد و به تنهای ــؤال بب ــر س ــم زی ــط را ه محی
ــد  ــی باش ــای خطرناک ــار ویروس ه ــل انتش عام

ــدازد. ــر می ان ــه خط ــردم را ب ــان م ــه ج ک
یــک شــهروند همدانــی درایــن خصــوص 
بابیــان اینکــه شــهروندان و مســافران از ســاعات 
ــز  ــه در مرک ــی ک ــاعات پایان ــا س ــن روز ت آغازی
ــردد داشــته باشــند در حواشــی  شــهر همــدان ت
میــدان امــام و یــا اطــراف تپــه هگمتانــه شــاهد 
خریدوفــروش انــواع حیوانــات و پرنــدگان ماننــد 
مــرغ، خــروس، کبوتــر و غیــره هســتند، گفــت: 
ــی در  ــرغ فروش ــایند م ــط ناخوش ــردم از محی م

شــهر گایه مندنــد.
ــن  ــور از ای ــه عب ــان اینک ــدی بابی ــم احم مری
منطقــه بســیار  ناخوشــایند بــوده و اغلــب ســعی 
می کنــم از ایــن منطقــه عبــور نکنــم و اگــر هــم 
ــه باشــم مســیر  ــن منطق ــذر از ای ــه گ ــور ب مجب
ــا  ــم ت ــم می کن ــواره رو تنظی ــود را از داخــل  س خ
بخــش پیــاده رو، گفــت:  مســئوالن بایــد نســبت 
ــه رفــع مشــکل در ایــن منطقــه اقــدام کننــد.  ب

ــزی و  ــربریدن، خونری ــاهده س ــت: مش وی گف
دســت وپا زدن حیــوان و پرنــده آن هــم در مرکــز 
شــهر چنــدان صحنــه  زیبنــده و خوبــی نبــوده و 
ســبب ایجــاد ذهنیــت هــای ناخوشــایندی نــزد 

ــود.  ــگران می  ش ــهروندان و گردش ش
در ایـن خصـوص مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان 
همـدان معتقـد اسـت: ذبـح دام درجایـی کـه 
رفت وآمـد افـراد زیـاد اسـت کامًا اشـتباه اسـت.

محمود رضا رسولی بابیان اینکه باید این وضعیت 
سامان دهی شود، افزود: باید مکانی را به عنوان بازار 

پرندگان در نظر بگیریم.

ــه  ــرکل دامپزشــکی اســتان همــدان در ادام مدی
ــن کار  ــراد ای ــیاری اف ــد بس ــاید از دی ــت: ش گف
لزومــی نداشــته باشــد و خیلــی از افــراد خواهــان 
ــن شــغل هایی از سراســر شــهر  جمــع آوری چنی
هســتند امــا بایــد توجــه داشــت کــه تعــدادی از 
افــراد ســال های طوالنــی اســت کــه از ایــن راه 
امرارمعــاش می کننــد و افــراد زیــادی هســتند که 

ــد. ــدا می کنن ــاز پی ــده نی ــدگان زن ــه پرن ب

lپرنــده فروشــی در جــوار تپــه 
هگمتانــه تاریخــی 

ــهر  ــه در ش ــه هگمتان ــه تپ ــاره ب ــا اش ــولی ب رس
ــط  ــئله فق ــن مس ــفانه ای ــت: متأس ــدان گف هم
ــان باباطاهــر متمرکــز نمی شــود بلکــه  ــه خیاب ب
ــه  ــراف تپ ــی ها در اط ــده فروش ــیاری از پرن بس

ــرار دارد. ــه ق هگمتان
وی بابیــان اینکــه تپــه هگمتانــه جــای مناســبی 
ــرای  ــزود: ب ــدگان نیســت، اف ــروش پرن ــرای ف ب
بــازار پرنــدگان در ســطح شــهر مکانــی در نظــر 
ــن  ــهر ای ــورای ش ــوز در ش ــا هن ــده ام گرفته ش

ــت. ــده اس ــد نش ــل تایی ــور کام ــوع به ط موض
ــت:  ــدان گف ــتان هم ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
عهــده  از  به تنهایــی  مســئله  ایــن  حــل 
دامپزشــکی برنمی آیــد بلکــه نیازمنــد همــکاری 
ــع  ــهرداری و مراج ــه ش ــا ازجمل ــایر ارگان ه س

ــتیم. ــی هس قضای
رسـولی با اشـاره بـه بحث بهداشـت گفـت: تنها 
مشـکل در زنده فروشـی پرنـدگان جلـوه بصری 
نیسـت بلکه ایـن امـر در انتقال بیمـاری از حیوان 
به انسـان نقـش دارد و خطـر انتقـال بیماری های 
مشـترک بیـن انسـان و دام و طیـور دور از انتظار 
نیسـت بنابرایـن مکانـی که بـرای بـازار پرندگان 
انتخـاب می شـود بایـد مـوارد بهداشـتی به طـور 

کامـل در آن رعایت شـود.
ــن مســئله کار یک شــب  وی در ادامــه گفــت: ای
نیســت بلکــه بایــد از ریشــه مســئله را حــل کرد.

ــان  ــدان بابی ــتان هم ــکی اس ــرکل دامپزش مدی
ــن  ــترک بی ــاری مش ــش از 832 بیم ــه بی اینک
انســان و حیــوان وجــود دارد، گفــت: باوجودایــن 
همــه بیمــاری انســان ها بایــد محتاط تــر عمــل 

ــد  ــی مانن ــل بیماری های ــود در مقاب ــد و از خ کنن
ــت و...  ــب مال ــه، ت ــی، حصب ــزای مرغ آنفوالن

ــد. محافظــت کنن
رســولی عنــوان کــرد: باوجودایــن همــه بیمــاری 
بــه هیــچ عنــوان عرضــه طیــور بــه ایــن شــکل 
ــا آن  ــود ب ــار خ ــد اختی ــرده و در ح ــه نک را توصی
برخــورد می کنیــم امــا در بعضــی از مســائل 
اجــازه ورود نداریــم و اجــرای کاربــر عهــده 

ــت. ــهرداری اس ش
ابراهیــم ســماواتی یکــی از کســبه خیابــان 
باباطاهــر در مــورد وضعیــت کار خــود گفــت: من 
ســال های زیــادی اســت کــه هــرروز صبــح بــه 
ــکان  ــن م ــا آخــر شــب در ای ــم و ت اینجــا می آی

ــده اســت. ــور زن هســتم و کارم عرضــه طی

ــد  ــده بخواه ــور زن ــس طی ــر ک lه
ــد ــه می کن ــن مراجع ــه م ــتقیم ب مس

ــده  ــکان شناخته ش ــن م ــه در ای ــان اینک وی بابی
هســتم، گفــت: مــن در ایــن محــل شناخته شــده 
هســتم و هــر کــس طیــور زنــده بخواهــد 
مســتقیم بــه مــن مراجعــه می کنــد امــا مشــکل 

ــا مشــکل مــکان اســت. ــزرگ م ب
ــه مشــکل مــکان گفــت:  ــا اشــاره ب ســماواتی ب
ــور  ــور هســتیم طی ــود مــکان مجب ــل نب ــه دلی ب
ــان  ــازه داران پنه ــایل مغ ــان وس ــود را در می خ
کنیــم چراکــه بســیاری از مواقــع مأمــوران 
ــه  ــعی در جریم ــور س ــدن طی ــا دی ــهرداری ب ش
ــرک محــل را  ــا تقاضــای ت ــد ی ــا دارن ــردن م ک

. می کننــد
ــد از  ــی می توانن ــا وقت ــت: آن ه ــه گف وی در ادام
مــا تقاضــای تــرک محــل را داشــته باشــند کــه 
ــا  ــد ام ــا بگذارن ــار م مــکان مخصوصــی در اختی
ــا  ــد کج ــا نمی گوین ــد ام ــد بروی ــط می گوین فق
ــن  ــن کارم ای ــه م ــئله ک ــن مس ــه ای ــًا ب و اص
ــم  ــق درآمــد کســب می کن ــن طری اســت و از ای

ــد. توجهــی ندارن
ــه مــرغ فروشــان اطــراف  ــا اشــاره ب ســماواتی ب
تپــه هگمتانــه نیــز گفــت: متأســفانه ایــن 
ــرادی  موضــوع فقــط مشــکل مــن نیســت و اف
ــه ایــن کار مشــغول  ــه ب هــم کــه در اطــراف تپ

ــد. ــکل جادارن ــتند مش هس

کــردن  پــاک  به جــای  lبایــد 
ــرد ــل ک ــئله را ح ــئله، مس صورت مس

ــاماندهی  ــرای س ــتگاهی ب ــر دس ــه ه درحالی ک
ــری  ــن دیگ ــوپ را در زمی ــود ت ــت موج وضعی
ــی ایــن  ــوم نیســت کــه چــه زمان ــدازد معل می ان

مشــکل حــل خواهــد شــد.
بــه قــول آقــا ابراهیــم مــرغ فــروش مســئوالن 
فقــط می گوینــد برویــد امــا هیچ کــس بــه 
آن هــا نمی گویــد بــه کجــا برویــد؟ شــاید بهتــر 
باشــد به جــای پــاک کــردن صورت مســئله، 
مســئله را حــل کــرد و واقعــاً به فکــر راه چــاره ای 

باشــیم.
بــاران همچنــان روی صــورت کاســبان خیابــان 
باباطاهــر می زنــد و هنــوز صــدای مــرغ و 
ــاره  ــت، دوب ــته اس ــان را برداش ــا خیاب خروس ه
دســت هایم را »هــا« می کنــم و در جیــب 
برخــی  بــه ســبک  و  پالتویــم فرومی بــرم 
مســئوالن خیابــان و مشــکاتش را پشــت ســرم 

جــا می گــذارم.

خون جگر باباطاهر در خیابان مرغ فروش ها؛ 
»دلی دیرم چو  مرغ  پا شکسته«

اینجــا خیابــان باباطاهــر همــدان، »مــرغ زنــده موجــود اســت« و 
ــگران  ــده؛ گردش ــای پرکن ــت و پا زدن مرغ ه ــط دس ــاعره ای وس مش
ــم  ــی ه ــاعر همدان ــی« و ش ــر ب ــر از خون جگ ــم دل پ ــد »مدام می گوین

ــته! ــرغ پاشکس ــو م ــرم چ ــی دی ــدا می دهد:دل ن
صبـح یکـی از اولین روزهـای آخرین مـاه پاییز اسـت ولی هوای شـهر 
به روزهـای زمسـتانی تنـه می زند، دسـت هایم را »هـا« می کنـم و بعد در 
جیـب پالتویـم فرومی بـرم، صـدای رعدوبـرق در گوش شـهر می پیچد 

و اولیـن قطرات بـاران روی صـورت عابران می نشـیند.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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ــل  ــق عم ــدان موف ــت هنرمن ــدی در تربی ــه ح ــق ب ــی مناط برخ
ــد  ــی می توانن ــی و جهان ــطح مل ــا در س ــن روزه ــه ای ــد ک کرده ان
ــی  ــر و بی توجه ــو تدبی ــطه س ــی به واس ــد و برخ ــدام کنن عرض ان
ــی  ــده اند و در مقاطع ــل ش ــیقی از آن غاف ــن موس ــت ای ــه اصال ب
ــان و  ــوذ الح ــه نف ــدان و در ادام ــینی هنرمن ــری و گوشه نش دلگی

ــد. ــاهد بوده ان ــت را ش ــه دوراز اصال ــوده و ب ــای آل نواه
ــه  ــیقی ک ــل و موس ــیقی اصی ــد موس ــیقی می گوین ــاالن موس فع
ــد  ــازد می توان ــوب بس ــعر خ ــن و ش ــاز، لح ــه آن را س ــواد اولی م
روح انســانی را بــه لــرزه درآورده و تأثیــر بی ماننــدی بــر وی باقــی 
ــیقی  ــق موس ــل از طری ــی در اردبی ــه زمان ــی ک ــذارد. موضوع بگ
ــه  ــیقی ب ــوع از موس ــن ن ــد و ای ــه می ش ــل تجرب ــی اصی موقام
حــدی گــوش و ذهــن و احســاس شــهروندان اردبیلــی را تربیــت 
کــرده بــود کــه اذعــان می شــود در ســال هایی مــردم اردبیــل جــز 

ــد. ــوش نمی دادن ــری گ ــیقی دیگ ــه موس ــی ب ــیقی موقام موس
ــت.  ــته اس ــروز دوام نداش ــه ام ــا ب ــت ت ــن وضعی ــود ای بااین وج
ــن  ــطحی از ای ــر و درک س ــاری از مه ــای ع ــلیقگی، نگاه ه کج س
موســیقی موجــب شــد دوران فــراز موســیقی موقامــی در اردبیــل 
ــدان  ــد. هنرمن ــر صداهــای ناخــوش ســقوط کن ــه قع ــاگاه ب ــه ن ب
ماندنــد و سازهایشــان و آن قــدر اجراهــا و حمایت هــا کــم شــد کــه 
ــه محافــل کشــیده شــد و بیش ازپیــش مــورد  موســیقی اصیــل ب

ــت. ــرار گرف ــری ق بی مه
ــای  ــال احی ــه دنب ــی ب ــد جزئ ــی هرچن ــر اقدامات در ســال های اخی
ــت.  ــل اس ــی در اردبی ــیقی موقام ــار موس ــال احتض ــای در ح نواه
هرچنــد به عقیــده فعــاالن موســیقیایی اســتان غفلت مســئوالن و 
ــر  ــب کم توان ت ــردم موجــب شــد مناطقــی به مرات ــی توجهــی م ب
امــروز توانمنــد شــده و حتــی ارکســتر داشــته باشــند امــا هــر چــه 
باشــد بایــد کاری کــرد تــا ایــن موســیقی بــرای نســل آینــده حفظ 

شــود. مســئولیتی کــه بــه عشــق و فــداکاری نیــاز دارد.
ــی  ــی موســیقی موقام ــت پیشــین و فعل به منظــور تشــریح وضعی
ــی  ــای فرهنگ ــله میزگرده ــردر سلس ــزاری مه ــل خبرگ در اردبی
ــال موســیقی  ــام مســئول و دو فع ــای صحبت هــای دو مق خــود پ
موقامــی نشســت تــا چالش هــای موســیقی کــه از تولــد تــا مــرگ 

ــه دارد مطــرح شــود. ــوا در چنت آدمــی شــعر و ن
ــار،  ــده ت ــی و نوازن ــده موســیقی موقام ــن خراســانی خوانن بهاءالدی
چهــره نام آشــنای موســیقی موقامــی در اردبیــل اســت کــه 
ــوده و  ــاهد ب ــه ش ــه عین ــی را ب ــیقی موقام ــخ موس ــت تل سرنوش

ــت دارد. ــه مراقب ــاز ب ــه نی ــن گنجین ــت ای ــد اس ــروز معتق ام
ــار از  ــده ت ــی و نوازن ــده موســیقی موقام ــزه زاده خوانن مهــدی حم
شــاگردان هنرمنــد بــه نــام ناصــر عطاپــور اســت کــه معتقد اســت 
هنرمنــدان امــروز در عرصــه موســیقی موقامــی تنهــا بــا دلگرمــی 

ــد. ــه می دهن ــاداری ادام مفاهیمــی چــون عشــق و وف
در ایــن میزگــرد معــاون فرهنگــی هنــری حــوزه هنــری اســتان 
اردبیــل حســن قهرمانــی کــه به عنــوان تنهــا مجموعــه فرهنگــی 
ــراه  ــه هم ــرده ب ــر ک ــیقی دای ــی موس ــوزش اصول ــای آم کارگاه ه
حســین آزاد مســئول واحــد موســیقی حــوزه هنــری اســتان 

ــتند. ــان گذاش ــا درمی ــا م ــود را ب ــی خ ــات مدیریت تجربی

ــل از  ــی اردبی ــیقی موقام ــد موس ــر می رس ــه نظ || ب
ــل  ــه اســت. دالی ــه گرفت گذشــته ای درخشــان فاصل

ــت؟ ــوع چیس ــن موض ــی ای تاریخ
بهاءالدیــن خراســانی: موســیقی موقامــی در اردبیــل قدمتــی 
ــه  ــل ب ــل اردبی ــال قب ــرن دارد و در 30 - 40 س ــه نیم ق ــک ب نزدی
ــر  ــی از اســتان های هم جــوار امــروزی قوی ت لحــاظ موســیقی حت
بــود. بنــده کــه ســال ها قبــل بــرای فعالیــت موســیقی بــه تبریــز 
مراجعــه کــردم، آنجــا میــزان پیشــرفت و توانمنــدی اردبیــل را باور 
نداشــتند و بــرای آن هــا جــای تعجــب داشــت کــه اردبیــل بــه این 

درجــه در موســیقی موقامــی پیشــرفت کــرده اســت.
ــر  ــده و اگ ــه ش ــًا وارون ــت کام ــن وضعی ــروز ای ــود ام بااین وج
زمانــی از تبریــز 50 ســال جلوتــر بودیــم اتفاقاتــی افتــاد کــه امــروز 
ــتفاده  ــی اس ــت اصل ــز موفقی ــتیم. در تبری ــر هس ــال عقب ت 60 س
از ظرفیــت اســتاد ســلیمی و ملــزم کــردن تمامــی نوازنــدگان بــه 
ــد دســت  ــده از تقلی ــع نوازن ــود. درواق ــی ب ــت خوان ــی و ن کار علم
ــتفاده  ــی اس ــیوه علم ــدند از ش ــزم ش ــگاه ها مل ــت و آموزش برداش

ــد. کنن
ــتان آذربایجــان  ــا در اس ــید ت ــول کش ــال ط ــاق 30 س ــن اتف ای
ــا در  ــی این ه ــد و تمام ــل کن ــروز را حاص ــه ام ــرقی نتیج ش
ــگاه ها  ــرد آموزش ــل عملک ــود اردبی ــه در خ ــت ک ــی اس وضعیت
قابل قبــول نیســت و از ســویی خانــواده نیــز بــه موســیقی 
ــد.  ــگاه می کن ــت ن ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــیله پ ــوان وس به عن
ــا تدریــس  ــن عامــل عقب ماندگــی م ــده مهم تری ــده بن ــه عقی ب
نادرســت در آموزشــگاه ها اســت. اولیــن هنرمنــد کمانچــه 
ــته در  ــیل از گذش ــن پتانس ــه و ای ــوروی رفت ــه ش ــل ب از اردبی
ــه  ــوده و بااین وجــود امــروز حمایــت از هنرمنــد نیــز ب اردبیــل ب

ــد. ــش باش ــه نتیجه بخ ــت ک ــی نیس ــدی کاف ح
ــن  ــازی در ای ــف فرهنگ س ــه ضع ــد ب ــزه زاده: بای ــدی حم مه
خصــوص تأکیــد کنــم کــه موجــب شــده هنــوز کــه هنــوز اســت 
موســیقی به عنــوان یــک ضــرورت در ســبد خانــوار قــرار نگیــرد و 
نــگاه بــه آن ســطحی باشــد. وقتــی خانــواده بــه اهمیــت موســیقی 
پــی نبــرده بــرای آن هزینــه نمی کنــد و در ادامــه همیــن موضــوع 
ــیقی  ــرت های موس ــگاه ها و کنس ــت آموزش ــعه فعالی ــع از توس مان

می شــود.
از ســویی مــا در آموزشــگاه ها اســتاد نداریــم و در کل اســتان تعــداد 
ــژه  ــد؛ به وی ــر برس ــار نف ــه چه ــاید ب ــیقی ش ــانس های موس لیس
ــود  ــا کمب ــب ب ــت به مرات ــیقی آذری اس ــا موس ــث م ــی بح وقت

ــه هســتیم. بیشــتر متخصــص مواج
ــده  ــی موجــب ش ــیقی موقام ــه موس ــلیقه ای ب ــگاه س ــویی ن از س
ــی و  ــمات محفل ــه مراس ــده و ب ــا ش ــود ره ــال خ ــه ح ــی ب مدت
ــه  ــن اســت ک ــا ای ــد م ــه تأکی ــود. درحالی ک ــیده ش عروســی کش
ــود و  ــده ش ــر دی ــیقی فاخ ــک موس ــوان ی ــیقی به عن ــن موس ای

نگذاریــم یــک تعــداد افــراد بــا وجــه نامطلــوب موســیقی بــه غنای 
ــگاه آن را تنــزل  ــه محافــل کشــانده و جای موســیقی موقامــی را ب

ــد. دهن

||  اخیــراً اقداماتــی مشــاهده می شــود کــه بــه 
دنبــال نــگاه علمــی به ایــن نــوع از موســیقی اســت. 
اولویت هــای حــوزه هنــری اردبیــل در موســیقی 

ــد؟ ــان کنی ــی را بی موقام
ــا از  ــاال اســت. م ــل ب ــد پتانســیل صــدا در اردبی ــزه زاده: ببینی حم
ســال 85 کاس هــای آواز دایــر کردیــم و افــراد فرهیختــه، 
ــم.  ــوت کردی ــه دع ــن مجموع ــه ای ــد را ب ــص و عاقه من متخص
ــر چشمداشــت  ــن هن ــی از ای ــن وضعیت ــوان در چنی ــع نمی ت درواق
مالــی داشــت. در ابتــدا بــه دنبــال احیــای این موســیقی هســتیم تا 

ــردد. ــان آن برگ ــینه درخش پیش
ــه  نــگاه ســلیقه ای بــه موســیقی موقامــی موجــب شــده مدتــی ب
حــال خــود رهــا شــده و بــه مراســمات محفلی و عروســی کشــیده 
شــودزمانی در اردبیــل مــردم جــز موســیقی موقامــی بــه موســیقی 
ــه ایــن جایــگاه برگردیــم. در  ــد و بایــد ب دیگــری گــوش نمی دادن
ــگاه  ــب جای ــه آوازی به مرات ــل درزمین ــم اردبی ــی ه ــت فعل وضعی
ــی و  ــان غرب ــرقی، آذربایج ــان ش ــتان های آذربایج ــری از اس بهت

ــان دارد. زنج
ــوزه  ــت. ح ــک روز و دو روز نیس ــازی کار ی ــی: فرهنگ س قهرمان
ــر  ــای آوازی را دای ــت کاس ه ــال اس ــه 9 س ــک ب ــری نزدی هن
کــرده تــا نــگاه علمــی بــه موســیقی بازگــردد. در ایــن خصــوص 
ــری  ــوزه هن ــده و ح ــگان استفاده ش ــدان و نخب ــت هنرمن از ظرفی
ــدیم  ــق ش ــا موف ــت. م ــرده اس ــال ک ــی را دنب ــکل گیری اصول ش
ــال ایــن هســتیم  ــه دنب ــم و ب ــده را تربیــت کنی بیــش از 10 خوانن
ــی  ــی و عروس ــکل محفل ــی را از ش ــیقی موقام ــدت موس در بلندم

ــم. خــارج کنی
درواقــع اقدامــات دســتگاه های فرهنگــی بایــد طــوری باشــد کــه 
موســیقی ارزشــی، انقابــی و حماســی جایگاه خــود را بیابــد و اجازه 
ــه  ــن نکت ــه ای ــزل موســیقی در مراســمات داده نشــود. توجــه ب تن
ــازه احیاشــده موســیقی موقامــی در  ضــروری اســت کــه نهــال ت

اردبیــل نیازمنــد حمایــت اســت.
ــر  ــک متأث ــد بی ش ــی می کنن ــل زندگ ــه در اردبی ــرادی ک آزاد: اف
ــر اردبیــل  از آب وهــوا و اقلیــم آن هســتند و همیــن اقلیــم کم نظی
ــتعدادهای  ــور اس ــروز و ظه ــد ب ــتان مه ــن اس ــده ای ــب ش موج
ــم و  ــی داری ــتعداد ذات ــا اس ــع م ــد. درواق ــه باش ــری قابل توج هن
ــوان  ــد می ت ــت باش ــیر درس ــا در مس ــات و حمایت ه ــر امکان اگ

ــرد. ــت ک ــیاری را تربی ــدان بس هنرمن
امــا دلیــل اینکــه موفــق نبودیــم بــه وضعیــت آموزش هــا 
ــد  ــه می کنی ــک آموزشــگاه مراجع ــه ی ــی ب ــردد. شــما وقت برمی گ
اغلــب بــدون نــت خوانــی یــک آهنــگ را به صــورت حفظــی بــه 
ــه  ــرد مســلط در آموزش هــا ضرب ــود ف ــد. نب ــاد می دهن هنرآمــوز ی

نغمه ناکوک موسیقی موقامی در اردبیل /آوای خوش ادراک نمی شود
موســیقی موقامــی در اردبیــل کــه از 
دیربــاز به عنــوان یکــی از مهدهــای 
خواننــدگان  و  نوازنــدگان  تربیــت 
ــی  ــی توجه ــطه ب ــوده به واس ــرح ب مط
ــول اســت  ــردم و مســئوالن دچــار اف م
و نواهــای آن به ســختی بــه گــوش 

می رســد.
موســیقی موقامــی به واســطه حــس 
ــای  ــی از گروه ه ــی آن یک ــی محل ــور و بوم ــال فولکل و ح
اســتان های  در  به ویــژه  کــه  اســت  اصیــل  موســیقی 
ــدان  ــوده و عالقه من ــه ب ــاز موردتوج ــان از دیرب آذری زب

ــت. ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــیاری را ب بس

ونوس بهنود

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــن خــأل اســت. ــع ای ــال رف ــه دنب ــری ب زده اســت و حــوزه هن
از ســویی کمبــود جشــنواره نیــز بــه ایــن مهــم دامــن زده 
اســت. در ســال 87 جشــنواره شــمال غــرب موســیقی موقامــی 
در اردبیــل برگــزار شــد کــه هــم پتانســیل اردبیــل را بــه نمــاش 
روانــه  پــس ازآن  بســیاری  عاقه منــدان  هــم  و  گذاشــت 

شــدند. آموزشــگاه ها 
ــه  ــب آنک ــه جال ــد ک ــزار ش ــنواره برگ ــز جش ــا در تبری ــد از م بع
ــا مدیریــت مناســب امــروز ارکســتر  ــد امــا ب دنبــال نوازنــده بودن
دارنــد و مــا حتــی تــوان حمایــت 100 هزارتومانــی یــک نوازنــده 

ــم. را نداری
خراســانی: فعالیــت حــوزه هنــری چشــمگیر اســت و از ســال 87 
یــک ســری هنرآمــوزان پــا گرفتنــد و حتــی روی ســن رفتنــد. در 
ــیقی  ــعر و موس ــه 14 شب ش ــک ب ــته نزدی ــال گذش ــول 9 س ط
برگــزار شــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه برخــی از آن هــا 
ــه  ــده ک ــش آم ــی پی ــده و حت ــرا ش ــان اج ــزار توم ــا 200 ه ب

ــد. ــه کن ــد از جیــب خــود هزین هنرمن

مشــکل  بــر  عــالوه  می رســد  نظــر  بــه   ||
ــز  ــز نی ــی و برنامه ری ــای فرهنگ ــگاه ها نهاده آموزش
ــه  ــد. چ ــی کم توجه ان ــیقی موقام ــه موس ــه مقول ب

ــد؟ ــگاه داری ــن ن ــالح ای ــرای اص ــنهادی ب پیش
قهرمانــی: یــک دلیــل فــرار مســئوالن از موســیقی موقامــی نــوع 
ــد در  ــت اشــعار و ســاختارهای درســت می توان شــعر اســت. رعای
ــه  ــد ب ــان بای ــن می ــد و در ای ــوب ایجــاد کن ــر مطل مخاطــب تأثی

شــعر ارزشــی توجــه بیشــتری نشــان داد.
آزاد: در حــال حاضــر اغلــب آموزشــگاه ها به غیــراز فصــل 
ــوزش  ــان آم ــن می ــد و در ای ــه می کنن ــب هزین ــتان از جی تابس
ــا گیتــار  موســیقی آذری اصــًا مطــرح نیســت. فــرد همین کــه ب
ــدش  ــرد و در تول ــاد بگی ــادا« را ی ــارک ب ــادا مب ــادا ب ــگ »ب آهن
ــوزه  ــل ح ــتگاه هایی مث ــد. دس ــده می دان ــود را نوازن ــوازد خ بن
هنــری نیــز دچــار کمبــود امکانــات اســت. به عنوان مثــال 
ــی  ــم و به تازگ ــیقی نداری ــوزش موس ــرای آم ــو ب ــک پیان ــا ی م
ــت. در  ــه آن را  داده اس ــاعد تهی ــول مس ــل ق ــهرداری اردبی ش
ــد ســایر نهادهــای فرهنگــی هــم حمایــت  ــی بای ــن وضعیت چنی

ــد. ــدی کنن ــیقی را ج ــود از موس خ
اســت.  رســانه  ارزشــی  موســیقی  اســاس  زاده:  حمــزه 
به عنوان مثــال نــگاه خاصــی می گویــد نشــان دادن ســاز 
ــاز  ــا س ــد ام ــیقی باش ــود موس ــه می ش ــت و گفت ــح نیس صحی
ضبط شــده  از  زنــده  موســیقی  تأثیــر  درحالی کــه  نباشــد. 
ــود  ــذف ش ــده ح ــانه نوازن ــی از رس ــتر اســت. وقت ــب بیش به مرات
ــه حــدی قــوی عمــل کنــد  ــد خواننــده کــه بایــد ب فقــط می مان

ــد. ــذار باش ــه تأثیرگ ک
ــیقی  ــدارد. موس ــف ن ــیقی تعری ــواع موس ــران ان ــویی در ای از س
ــد ســال  ــده کــه چن ــرد و بن ــرار گی ــت ق ــد موردحمای ارزشــی بای
ــرز  ــا ترس ول ــار ب ــم یک ب ــیک کار می کن ــر کاس ــت در ژان اس
از عکس العمــل مــردم روی صحنــه رفتــم و بــا اســتقبال 
کم نظیــری مواجــه شــدم کــه نشــان می دهــد ایــن نــوع 

ــود. ــت ش ــب حمای ــکل مناس ــه ش ــد ب ــیقی بای موس
ــه  ــد ب ــد بای ــگاه را می دهن ــوز آموزش ــی مج ــاد وقت ادارات ارش
ــس در  ــی روش تدری ــته و وقت ــارت داش ــت آن نظ ــد فعالی رون
آموزشــگاه ها غلــط اســت باید رســیدگی شــوداز ســویی موســیقی 
ــه از ســوی  موقامــی نیازمنــد تغذیــه صحیــح اســت و ایــن تغذی
ــی  ــش برخ ــفانه گرای ــود. متأس ــد ب ــر خواه ــگان امکان پذی نخب
طرفــداران موســیقی موقامــی بــه احــزاب و پان هــا موجــب شــده 
ــا تأثیــر منفــی یــاد شــود درحالی کــه موســیقی  ایــن موســیقی ب
موقامــی فولکلــور آذربایجــان اســت و بــه حدی عمــق و غنــا دارد 

ــد. ــه کن ــمند ارائ ــار ارزش ــد آث ــوزه ای می توان ــر ح در ه
امــروز بــرای تأثیرگــذاری »ماهنــی« هــای فولکلــور بــه شــکل 
ــا  ــه آن را همایــون شــجریان در »ب ــه می شــود و نمون مــدرن ارائ
ــد  ــا نبای ــد توجــه داشــت م مــن صنمــا« اجــرا کــرده اســت. بای
ــتیم.  ــی هس ــا ایران ــیم. م ــیقی باش ــان در موس ــه رو آذربایج دنبال

هشــت ســال جنگ کردیــم و شــرایطی کــه داشــتیم را موســیقی 
ــرای  ــان ب ــد خودم ــد و بای ــان کن ــد بی ــری نمی توان ــور دیگ کش

ــان آن اقــدام کنیــم. بی
ــت  ــی اهمی ــیقی موقام ــی موس ــای آسیب شناس ــانی: راه ه خراس
ویــژه دارد. در درجــه اول اداره کل ارشــاد در قبــال موســیقی 
وظیفــه تعریف شــده دارد و الزم اســت از اهالــی موســیقی 
ــی  ــت. گاه ــی نیس ــه مال ــت همیش ــن حمای ــد. ای ــت کن حمای

ــت. ــت اس ــالن حمای ــک س ــگان ی ــاص رای اختص
ــاماندهی  ــه س ــف ازجمل ــای مختل ــه ه ــا درزمین ــن حمایت ه ای
آموزشــگاه ها ضــروری اســت و ارشــاد وقتــی مجــوز آموزشــگاه را 
می دهــد بایــد بــه رونــد فعالیــت آن نظــارت داشــته باشــد. وقتــی 
روش تدریــس در آموزشــگاه ها غلــط اســت بایــد رســیدگی 
شــود. مــا معتقــد بــه تعطیلــی آموزشــگاه نیســتیم امــا در تبریــز 
ــیقی  ــه از موس ــن درج ــه ای ــروز ب ــد و ام ــارت کردن ــد نظ آمدن

ــد. ــت یافته ان ــی دس موقام
هرچنــد در حــال حاضــر نــگاه مســئوالن بــه موســیقی موقامــی 
تغییــر یافتــه و کمتــر دیــده می شــود وســط اجــرا ســالن را تــرک 
کننــد امــا بایــد قدم هــای اولیــه احیــای ایــن موســیقی حمایــت 

شــود.

|| مــا بــا معضلــی بــه نــام تربیــت نادرســت 
ــه  ــل مواج ــیقی اصی ــب در موس ــی مخاط احساس
هســتیم. هنرمنــدان اردبیلــی در ایــن خصــوص چــه 

ــد؟ ــی دارن وظایف
ــه از موســیقی خاصــی خوششــان  ــرار نیســت هم ــزه زاده: ق حم
بیایــد. زمانــی در آذربایجــان بــه هــر خانــه یــک پیانــو می دادنــد 
ــرروز  ــا ه ــهر م ــرد. در ش ــکل بگی ــیقیایی ش ــت موس ــا تربی ت
ــد  ــل رش ــا در مقاب ــش دارد ام ــی افزای ــوری و پیتزافروش غذاخ
ــچ  ــاً هی آموزشــگاه ها کــه تدریــس درســت داشــته باشــند تقریب

ــت. اس
غافلیــم.  فرهنگ ســازی  بــرای  ظرفیت هــا  برخــی  از  مــا 
به عنوان مثــال مراســمات عروســی بزرگ تریــن اجتماعــات 
ــوان موســیقی  ــن مراســمات می ت ــا هســتند و در همی مردمــی م
اصیــل را بــه مــردم نشــان داد. متأســفانه ذائقــه موســیقی اصیــل 
ــرای حــرکات  ــی اســت کــه حتــی ب ــن در حال ــه و ای از بیــن رفت
ــوان  ــوا عن ــر ن ــی در ه ــوا دارد و حرکات ــن موســیقی ن ــوزون ای م

ــد. ــل دارن ــخ اصی ــه تاری ــود ک می ش
ــر  ــرا شــود تأثی ــی اج ــه شــکل مطلوب ــی ب ــر موســیقی موقام اگ
ــه ارشــاد اســامی اســت  ــن وظیف خــود را خواهــد گذاشــت و ای
ــد و از  ــی کن ــرده و آسیب شناس ــاماندهی ک ــدگان را س ــه نوازن ک
ــی  ــرای معرف ــی ب ــم عروس ــه مراس ــی ازجمل ــات مردم اجتماع

ــرد. ــره گی ــح به ــیقی صحی موس
خراســانی: بــه نظــر بنــده ایــن موضــوع دوطرفــه اســت. در کنــار 
تــاش نوازنــده شــنونده نیــز بایــد علــم موســیقیایی خــود را ارتقا 
بخشــد. اگــر بخوانیــم و شــنونده نفهمــد موفــق نخواهیــم بــود. 
ــن موســیقی و افزایــش  ــی ای ــد در معرف ــون می توان ــًا تلویزی مث

ســواد شــهروندان تأثیرگــذار باشــد.
ــته  ــت نداش ــاع درس ــیقی اط ــوع موس ــن ن ــر از ای ــب اگ مخاط
باشــد حــظ الزم را نخواهــد بــرد. در موســیقی موقامــی اگــر توجه 
ــود. از  ــت درک نمی ش ــه درس ــت ک ــن اس ــل ای ــه دلی ــم ب نداری
ســویی هنرمنــد نیازمنــد حمایــت اســت. هنرمنــدی که 40 ســال 
اســت روی ســن نمــی رود چــه آموزشــی می توانــد داشــته باشــد؟ 
الزم اســت بــا برگــزاری کنســرت ها و جشــنواره ها آمــوزش 

موســیقی رونــق گیــرد.

|| برخــی عالقه منــدان بــه موســیقی معتقدنــد 
ــته  ــود رش ــل نب ــی اردبی ــل عقب ماندگ ــی از دالی یک
موســیقی و دانشــکده موســیقی اســت. نظــر شــما 

ــت؟ ــوص چیس ــن خص در ای
قهرمانــی: رونــق موســیقی در بخــش آکادمیــک معقــول اســت. 
البتــه خروجــی هــم اهمیــت دارد. مــا تجربــه ای در رشــته ســینما 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــم ک ــردی داری ــی کارب ــگاه علم در دانش
ــه  ــل اینک ــه دلی ــیقی ب ــت. موس ــوده اس ــذار نب ــدان تأثیرگ چن
ــلط  ــور، تس ــی در کنک ــد قبول ــت و نیازمن ــی اس ــری تخصص هن
ــکده ها  ــد در دانش ــت می توان ــدی اس ــاز و عاقه من ــک س ــر ی ب

ــود. ــوزش داده ش ــد آم ــورت مفی به ص
امــا نکتــه اینجــا اســت کــه افــراد در دانشــگاه بــه دنبــال شــغل 
هســتند و موســیقی هنــوز به عنــوان یــک شــغل مطــرح نیســت 

و همیــن موضــوع مشــکل ایجــاد خواهــد کــرد.
خراســانی: الزم نیســت حتمــاً دانشــکده ایجــاد شــود. حتــی یــک 
هنرســتان هــم می توانــد موفــق عمــل کنــد و بخــش مهمــی از 
ــه نظــر  نیازهــای موجــود را حتــی در شهرســتان ها تأمیــن کند.ب
ــاتید  ــه لحــاظ اس ــود ب ــر دانشــکده ایجــاد ش ــی اگ می رســد حت

ــد. ــه کن ــد خــودش را تغذی ــل نمی توان اردبی
ــا موســیقی یــک صنعــت اســت  حمــزه زاده: در همــه جــای دنی
ــگاه  ــه آن ن ــر ب ــک هن ــوان ی ــران به عن ــا در ای ــد دارد. ام و درآم
ــود  ــس می ش ــالگی وارد تدری ــردی در 30 س ــه ف ــود و اینک می ش
بــه دلیــل کســب درآمــد اســت. بــه عقیــده بنــده وجــود دانشــکده 
بــا تخصــص فعلــی امکان پذیــر نیســت. تــا نگاه هــا بــه 
موســیقی اصــاح نشــود حتــی وجــود دانشــکده خروجــی نــدارد.

ــت  ــتر موردحمای ــدان بیش ــود هنرمن ــای آن خ ــت به ج ــر اس بهت
ــس موســیقی ســاماندهی شــود. ــد و تدری ــرار گیرن ق

فرهنــگ و هنــر ایــران
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»شــها معــززی« بانــوی نقــاش و معمــار 62 
ســاله گرگانــی مقیــم فرانســه، هنرمنــدی کــه 
ــش  ــه آرزوی ــاندن ب ــل پوش ــه عم ــرای جام ب
ــش  ــه زادگاه ــگاه ب ــزاری نمایش ــی برگ یعن
ــه در برخــورد اول  ــی ک بازگشــته اســت. بانوی
ــدش  ــرژی بی ح ــرم و ان ــد گ ــذوب لبخن مج
ــوان  ــرات می ت ــه ج ــه ب ــرژی ک ــوی، ان می ش
گفــت باانــرژی یــک دختــر 18 ســاله برابــری 

می کنــد.
دوره ابتدایــی و متوســطه خــود را در شــهر 
گــرگان گذرانــده و بعــد از گرفتــن دیپلــم 
ــل  ــه تحصی ــرای ادام ــالگی ب ــن 18 س در س
عــازم تولــوز فرانســه، شــهری کــه باوجــود دو 
عمــوی پزشــکش درد غربــت را کمتــر حــس 
می کــرد، شــد. تحصیــات خــود را در مقطــع 
دکتــری معمــاری، تخصــص انرژی هــای نــو 

ــان رســاند. ــه پای ب

ــه  ــو ک ــرژی هــای ن lکارشــناس ان
ــد ــم می کن ــی ه نقاش

شــها معــززی در موردعاقــه اش بــه نقاشــی 
گفــت: از ســن 15 ســالگی بــه دلیــل عاقــه 
ــم  ــی خصوصــی برای ــواده، معلم ــودم و خان خ
گرفتنــد تــا دوره آمــوزش نقاشــی را طــی 
ــم  ــن معل ــی ای ــات نقاش ــا موضوع ــم، ام کن
بیشــتر حــول محــور غــروب خورشــید و 
طبیعــت بی جــان بــود و مــن نســبت بــه ایــن 
ــی  ــتم و از نقاش ــه ای نداش ــات عاق موضوع
ــته  ــل در رش ــد از تحصی ــا بع ــدم، ام دل زده ش
ــه  ــدن ب ــاش ش ــه نق ــاره جرق ــاری دوب معم

ــد. ــودم زده ش ــودم در وج ــیاق خ ــبک و س س
معــززی کــه 30 ســال پیــش همســرش 
بــرای مأموریــت بــه آمریــکا رفــت، بــرای پــر 
کــردن اوقــات فراغــت بــه نقاشــی روی آورد. 
اول ازهمــه بــا دیوارهــای خانــه اش شــروع بــه 
ــه  ــای خان ــه دیواره ــرد. ازآنجایی ک ــی ک نقاش
ســفید بــود، بــرای اینکــه از حالــت یکنواختــی 
ــه تزئیــن دیوارهــا  ــد شــروع ب آن را خــارج کن

ــردم. ــگ ک بارن
می گویــد کــه دوســتانش بعــد از دیــدن 
ــد  ــویق کردن ــدت تش ــی هایش او را به ش نقاش
و گفتنــد در خلــوت بــرای دیوارهــای خانــه ات 
ــده.  ــترش ب ــرت را گس ــن و هن ــی نک نقاش
ــزاری  ــه برگ ــویق ب ــوع او را تش ــن موض همی
نمایشــگاه کــرد و این گونــه شــد کــه در شــهر 
ــا  ــود را برپ ــگاه خ ــن نمایش ــو )PAU( اولی پ

ــردم. ک
معــززی در رابطــه بــا محــل زندگــی اش گفت: 
ــی فرانســه  ــو واقــع در جنــوب غرب در شــهر پ
زندگــی می کنــم، از یــک ســمت یــک 
ســاعت بــا اقیانــوس اطلــس و از ســمتی دیگر 
یــک ســاعت بــا کوه هــای پیرنــه فاصلــه دارم، 
کوه هایــی کــه هــرگاه بــه آن هــا نــگاه 
ــدازد،  ــرز می ان ــاد الب ــه ی ــن را ب ــم م می کن
ــم  ــر می کن ــه او فک ــرگاه ب ــه ه ــرزی ک الب

ــود. ــاری می ش ــمانم ج ــک از چش اش
ــران  ــه ای ــود ب ــر خ ــراه 30 اث ــه هم ــززی ب مع
آمــده اســت تــا بــا برگــزاری نمایشــگاه 
در شــهرهایی ازجملــه تهــران و گــرگان 
را  ســرزمینش  هنرمنــدان  و  هم وطنــان 

باهنــرش آشــنا کنــد، نمایشــگاهی کــه شــاید 
ــی  ــورهای اروپای ــزاری آن در کش ــابقه برگ س

ــد. ــگاه برس ــه 50 نمایش ب

lمن و پاستل؛ عاشق و معشوقه ایم
اکثــر نقاشــی های معــززی بــا پاســتل خشــک 
کشــیده شــده اســت، دلیلــش را کــه پرســیدم، 
ــا اســتفاده از  ــدا نقاشــی هایم را ب ــت: در ابت گف
آبرنــگ و رنگ روغــن می کشــیدم، امــا از 
وقتــی شــروع بــه کار بــا پاســتل کــردم دیگــر 
آن را رهــا نکــردم و حــدود 30 ســال می گــذرد 
و به نوعــی مــن و پاســتل عاشــق و معشــوقیم 
و هــر هنرمنــدی بایــد بــه ابــزار کارش عشــق 
ــه خــاک  ــل ب ــد از کار تبدی ــورزد. پاســتل بع ب
می شــود، خاک هــای رنگــی زیبــا، وقتــی ایــن 
خــاک در فضــا پخــش می شــود مــرا بــه یــاد 
اندیشــه خیــام و بــه ایــن بــاور دینــی و عرفانی 
ــاک  ــه خ ــم و ب ــه از خاکی ــه هم ــاند ک می رس

بازمی گردیــم.
توضیــح می دهــد در هــر کشــوری کــه 
نمایشــگاه داشــت، هرکســی کــه نقاشــی هایش 
ــی  ــوی ایران ــی ات ب ــت نقاش ــد، می گف را می دی
بــودن می دهــد. بــا صــدای بلنــد فریــاد می زنــد 
ــران اســت و  ــی ام و ریشــه ام در ای کــه مــن ایران

ــن کشــور استوارشــده اســت. ــه ام در ای تن

نقاشــی  بــه شــکل  lاشــعارم 
می شــود ســروده 

ــش  ــه الهام بخ ــان این ک ــززی بابی ــها مع ش
نقاشــی هایش شــعر اســت، گفــت: سرخوشــی 
ــاد،  ــان، ب ــدن کهکش ــوق دی ــان و ش از عرف
بــاران، کــوه و دشــت و تمــام پدیده هــای 
هســتی و اســطوره ها و غوغــای شــهر باعــث 
می شــود کــه مــن بــه دیــدار رنگ هــا 
ــازم  ــی بس ــگ نقش ــیاهی رن ــروم و از دل س ب
ــودن  ــاورای ب ــه م ــا ب ــم را ت ــا حــاالت درونی ت

ــم. ــی کن ط
ــیاری از  ــت: بس ــتانی گف ــد گلس ــن هنرمن ای
ــد  ــد می کنن ــن بازدی ــار م ــه از آث ــرادی ک اف
ــر کشــیدم و  ــه تصوی ــد مــن شــعر را ب معتقدن
درواقــع همین طــور هــم هســت، مــن چــون 
ــکل  ــه ش ــعارم ب ــم اش ــعر بگوی ــم ش نمی توان

ــود. ــروده می ش ــر س تصوی
ــد  ــن بازدی ــار م ــه از آث ــرادی ک ــیاری از اف بس

ــر  ــه تصوی ــعر را ب ــن ش ــد م ــد معتقدن می کنن
ــت،  ــم هس ــور ه ــع همین ط ــیدم و درواق کش
ــم اشــعارم  ــم شــعر بگوی ــن چــون نمی توان م

ــود. ــروده می ش ــر س ــکل تصوی ــه ش ب
ــتر  ــززی بیش ــی های مع ــه در نقاش ــزی ک چی
خودنمایــی می کنــد اســتفاده از نمادهــای 
خــاص و اســطوره های شــاهنامه اســت. 
معــززی دراین بــاره افــزود: در ســال هایی 
کــه در تهــران زندگــی می کــردم در جلســات 
هفتگــی شــاهنامه خوانی دکتــر فریــدون 
ــروف شــرکت  ــدی شــاهنامه شــناس مع جنی
فوق العــاده  کارهایــم  در  کــه  می کــردم 
اثربخــش بــوده اســت و حتــی حضــور برخــی 
نمادهــا و اســطوره ها در نقاشــی هایم بــر 

ــت. ــاس اس ــن اس همی

lاز ناراحتی هایم پیروزی می سازم
ــری  ــال های هن ــول س ــدی در ط ــر هنرمن ه
ــد و  ــر کن ــرش قه ــت باهن ــن اس ــود ممک خ
مدتــی بــه ســمتش نــرود. شــها معــززی هم 
ــه  ــت و ب ــدان اس ــته از هنرمن ــن دس ــزو ای ج
گفتــه خــودش برخــی اوقــات از کارش دل زده 
می شــود. مدتــی نقاشــی در حــال کشــیدن را 
ــد  ــو را پشــت ورو می کن ــذارد و تابل ــار می گ کن
ــا  ــی رود. ب ــه ســراغش م ــی ب ــد از مدت ــا بع ام
تابلــو حــرف می زنــد و علــت دل زدگــی اش را 
ــری  ــود و اث ــت به کار می ش ــد دس ــدا می کن پی
ــودش از  ــول خ ــه ق ــد و ب ــق می کن ــر خل دیگ

ــازد. ــروزی می س ــی اش پی ناراحت
شــها معــززی کتابــی چــاپ کــرده اســت بــه 
ــفه  ــا، فلس ــعر رنگ ه ــوان ش ــا عن ــان ب دو زب
تصویرهــا کــه خانــم همــا ســیار دارای دکتری 
ادبیــات فارســی و مقیــم فرانســه این کتــاب را 

نقــد کــرده اســت.
شــها معــززی یکــی از هــزاران هنرمنــد 
مقیــم خــارج از کشــور اســت کــه بــه 
ــان و دختــران  ــه زن ــا ب کشــورش ســفرکرده ت
ســرزمینش بفهمانــد یــک ایرانــی هرکجــای 
ــم  ــد بازه ــه باش ــم ک ــاور ه ــای پهن ــن دنی ای
ایرانــی اســت و قلب و روحــش و آثــارش برای 
ــم  ــم بتوانی ــد و امیدواری ــوم می تپ ــن مرزوب ای
ــورمان  ــدان کش ــر هنرمن ــار دیگ ــر آث نظاره گ
ــم  ــد ه ــی می کنن ــور زندگ ــارج از کش ــه خ ک

ــیم باش

هنرمندی که شعر نقاشی می کند
 بــه هــر تابلــوی نقاشــی کــه خیــره می شــوم گویــی بــه تصویــری 
ــه  ــی هایی ک ــم، نقاش ــگاه می کن ــز و راز ن ــر رم ــهر پ ــک ش از ی
ــی  ــه ای کاف ــگاه چنددقیق ــک ن ــش ی ــم و درک مضمون ــرای فه ب
ــا بفهمــی آنچــه  نیســت بلکــه ســاعت ها خیــره شــدن، تفکــر و رمزگشــایی می خواهــد ت
از قلــم جادویــی ایــن هنرمنــد بــر روی صفحــه جاودانــه شــده اســت چــه مفهومــی دارد. 
ــه  ــگارش ب ــا نقــش و ن ــت بررویــش نشســته باشــد ام نقاشــی هایی کــه شــاید گــرد غرب
ــی  ــی خلق شــده اســت. زن ــد ایران ــه دســتان یــک هنرمن ــد کــه ب ــده ای می فهمان هــر بینن
ــه ارث بــرده اســت و انــرژی  کــه معتقــد اســت بخــش هنــری وجــودش را از مــادرش ب

بی پایانــش را از پــدر.

مونا   محمد  قاسمی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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راســتای خیابــان منتظــری را بــه 
جلــو مــی روم. ســراغ از مدرســه 
شــوکتیه، اولیــن مدرســه آموزشــی 
مجتمــع  ســومین  و  بیرجنــد 
و  ایــن  از  را  کشــور  آموزشــی 
تابلوهــای  شــمار  می گیــرم.  آن 
نام گــذاری شــده خیابــان منتظــری 
بــه 01 می رســد. ســمت راســت خیابــان را بــه داخــل 
ــر  ــت س ــی را پش ــری و خاک ــای آج ــه و کوچه ه رفت
می گــذارم. جمعــی از کارگــران کــه مشــغول مرمــت 
نمــای زیبــای مکانــی تاریخــی هســتند، توجهــم را به 
خــود جلــب می کننــد. از ظاهــر ســاختمان پیداســت 

ــی دارد. ــی قدیم ــخ و قدمت ــه در تاری ــه ریش ک

ســاختمان در کوچــه ای بــا شــیب بــه نســبت زیــاد 
ــوب  ــع جن ــک ورودی در ضل ــت. دو ورودی، ی ــده اس واقع ش
ــع  ــع در ضل ــی دارد، ورودی واق ــع غرب و ورودی دوم در ضل
جنوبــی دارای ســر درب بــا تزئینــات مقرنــس گچــی اســت، 
ــده اســت  ــنگی نصب ش ــه ای س ــاالی درب ورودی کتیب در ب
کــه اشــعار شــوکت الملــک مؤســس شــوکتیه بــر آن 

اســت. حک شــده 

lشــکوهی به انــدازه 125 ســال در ســومین 
ــران ــه ای مدرس

بنــا بــه دســتور »محمــد اســماعیل خان« ملقــب بــه »شــوکت 
الملــک اول« در ســال 1312 هجــری قمــری مطابــق بــا 1272 

ــه ساخته شــده اســت. شمســی در دوره قاجاری
ایــن بنــا ابتــدا باهــدف ایجــاد حســینیه طراحــی و ساخته شــده 
تــا پاســخگوی تجمــع و عــزاداری هیئت هــای بــزرگ مذهبــی 

باشــد.
ایــن حســینیه متعلــق بــه خانــدان »شــوکت الملک« بــود و بــه 
حســینیه شــوکتیه معــروف شــد و از محــل موقوفــات شــوکتی 

اداره می شــد.
ــا 1285  ــق ب ــری مطاب ــری قم ــال 1325 هج ــا در س بعده
ــه  ــماعیل خان ک ــرادر اس ــوکت الملک دوم ب ــی امیرش شمس

ــود  ــرده ب ــاهده ک ــون را مش ــاد دارالفن ــت ایج ــرات مثب تأثی
ــای  ــا از بن ــت ت ــه تأســیس مدرســه شــوکتیه گرف ــم ب تصمی
حســینیه در باقی مانــده ایــام ســال کــه عــزاداری در آن 

ــود. ــتفاده ش ــدارد اس ــان ن جری
مدرســه شــوکتیه پــس از »دارالفنــون« و مدرســه »رشــیدیه« 
به عنــوان ســومین مدرســه جدیــد در ایــران محســوب 

می شــود.

ــه  ــوکتیه ب ــری را در ش ــاری کوی ــبک معم lس
ــینید ــاره بنش نظ

ــر  ــزا و عناص ــت و اج ــی اس ــک ایوان ــای ت ــک بن ــا ی ــن بن ای
مختلــف معمــاری ماننــد ســردر ورودی، هشــتی، داالن، 
ــی در  ــا و حجره های ــه و رواق ه ــد خان ــوان، گنب ــه، ای حوض خان

ــت. ــن اس ــراف صح اط
بنــا در دو طبقــه احــداث شــده اســت و تزئیناتــی چــون 
و  مقرنس هــا  گچــی،  قاب هــای  تزئینــی،  طاق نماهــای 
ــی  ــا، زیبای ــه بن ــه ب ــواردی اســت ک رســمی بندی ها دارد و از م

خاصــی داده اســت.
ایــن بنــا، دو ورودی، یــک ورودی در ضلــع جنــوب و ورودی دوم 
در ضلــع غربــی دارد، ورودی واقــع در ضلــع جنوبی دارای ســردر 
ــاالی درب ورودی  ــت، در ب ــی اس ــس گچ ــات مقرن ــا تزئین ب
کتیبــه ای ســنگی نصب شــده کــه اشــعار شــوکت الملک 

ــر آن حــک شــده اســت. مؤســس شــوکتیه ب
هشــتی بنــا به وســیله داالن هایی بــه دیگــر بخش هــای 
ــه هشــتی  ــمالی هشــتی ب ــاط دارد، داالن در جبهه ش ــا ارتب بن
ــًا  ــتی عمدت ــات هش ــاط راه دارد، تزئین ــه حی ــپس ب دوم و س
رســمی بندی در ســقف و نیــز طاق نماهایــی در اطــراف 

ــت. اس
ــا به لحــاظ معمــاری ایــوان اســت کــه  مهم تریــن بخــش از بن
در قســمت جنــوب بنــا واقع شــده و ایــن ایــوان 70 ســانتی متر 
ــل آن  ــل و در داخ ــاق کلی ــا ط ــته تر، ب ــاط برجس ــف حی از ک

ــی دارد. ــای گچ ــد قاب ه ــی مانن تزئینات
ایوانچه هــا به صــورت پنــج حجــره در دو جبهــه شــرقی و 
غربــی تعبیــه شــده اســت و در ضلــع شــمالی صحــن دو راهــرو 
ــه دری در دو  ــاق س ــز و دو ات ــج دری در مرک ــاق پن ــک ات و ی

ــرف دارد. ط
تــاالری در ضلــع جنــوب قــرار دارد کــه به عنــوان ســالن 
بــزرگ اجتماعــات مورداســتفاده قــرار می گرفتــه و دارای 

طاق نماهایــی بــا تزئینــات گچــی رســمی بندی اســت.
پوشــش ایــن فضــا گنبــدی اســت کــه کاه فرنگــی در 
ــات  ــیله تزئین ــد به وس ــی گنب ــطح داخل ــرار دارد س ــز آن ق مرک
ــاالر  ــن ت ــرف ای ــده و در دو ط ــن ش ــی تزئی ــمی بندی گچ رس
ــاالر و اتاق هــا  ــن ت ــاط بی ــرار دارد کــه ارتب ــاق کوچــک ق دو ات

به وســیله درگاهــی امکان پذیــر بــوده اســت.
حوض خانــه در پشــت ضلــع شــرقی بنــا قــرار دارد کــه 
ــات  ــر قن ــت و مظه ــت ضلعی اس ــاط هش ــک حی ــورت ی به ص

ــت. ــوده اس ــل ب ــن مح ــه ای قصب

ــن  ــوکتیه در بی ــه ش ــناخته مدرس ــره ناش lچه
شــهروندان بیرجنــدی

در کنــار ســاختمان ایســتاده و بــه خودنمایــی زیبــای ســاختمان 
قدیمــی مدرســه می اندیشــم. مــردی از داروخانــه »دکتــر 
زراعــی« کــه ســمت راســت مدرســه قــرار دارد، بیــرون 

شکوه ۱۲۵ ساله تدریس در بیرجند/ قامت شوکتیه خمیده شد

فاطمه   زیراچی

فرهنــگ و هنــر ایــران
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می آیــد. اندکــی از وی زمــان می خــرم تــا از اطاعاتــش 
ــردارم. ــره ای ب ــمند به ــکان ارزش ــن م ــه ای ــبت ب نس

خــود را محمــد رضاپــور معرفــی کــرده و می گویــد: از 
شــجره نامه و شــرایط کنونــی مدرســه اطاعــی نــدارم 
و فقــط می دانــم در برگــزاری مراســمات از آن اســتفاده 

. می کننــد
ــدارم و  ــی ن ــه اطاع ــی مدرس ــرایط کنون ــجره نامه و ش از ش
فقــط می دانــم در برگــزاری مراســمات عــزاداری از آن اســتفاده 
ــا بیــان اینکــه بیشــتر شــهروندان ایــن مــکان  می کننــد وی ب
ــد:  ــند، می گوی ــا )ع( می شناس ــام رض ــینیه ام ــوان حس را به عن
ــد  ــردد و بای ــالیان درازی برمی گ ــه س ــه ب ــن مدرس ــت ای قدم

مرتــب بــه نســل آینــده معرفــی شــود.
ــن از  ــد م ــن مانن ــراد مس ــط اف ــه فق ــان اینک ــا بی ــور ب رضاپ
گذشــته ایــن مدرســه چیزهایــی می داننــد، می گویــد: مدرســه 
ــا عنــوان حســینیه  شــوکتیه در ســال 1312 هجــری قمــری ب

ــم ســاخته شــد. ــم خــان عل شــوکتیه توســط محمدابراهی
ــد در  ــه بای ــای مربوط ــئوالن و نهاده ــد: مس ــه می ده وی ادام

معرفــی قدمــت ایــن مدرســه بیشــتر تــاش کننــد.

ــف و  ــوزه وق ــی م ــرای معرف ــی ب lهمایش های
ــود ــزار ش ــوکتیه برگ ــه ش مدرس

یکــی دیگــر از شــهروندان بیرجنــدی می گویــد: مدرســه 
شــوکتیه یکــی از بناهایــی اســت کــه به عنــوان نگیــن 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــد ب ــرای بیرجن ــانی ب درخش
زهــرا اســحاقی که بــه گفتــه خــودش دانشــجوی دانشــگاه آزاد 
بیرجنــد اســت، بیــان می کنــد: بایــد بــرای معرفــی مــوزه وقــف 

و مدرســه شــوکتیه همایش هایــی برگــزار شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مدرســه شــوکتیه بیرجنــد یکــی از بناهــای 
تاریخــی قدیمــی ایــن شهرســتان اســت کــه در گــذر زمــان رو 
ــی  ــای تاریخ ــد: مکان ه ــه می ده ــت، ادام ــی اس ــه فراموش ب
بــرای دانشــجویانی کــه از دیگــر شــهرها بــرای تحصیــل بــه 

ــی اســت. ــد، بســیار جــذاب و دیدن ــد می آین بیرجن
اســحاقی می افزایــد: مدرســه شــوکتیه و دیگــر بناهــای 
ــئوالن  ــی مس ــورد بی توجه ــتان م ــد ارگ بهارس ــی مانن تاریخ

ــت. ــه اس ــتانی قرارگرفت اس
ــف در  ــوزه وق ــی از م ــه آگاه ــبت ب ــؤال نس ــه س ــخ ب وی در پاس
مدرســه شــوکتیه بیرجند، بیــان می کنــد: از دوســتان و رســانه ها در 
مــورد مــوزه وقــف چیزهایــی شــنیده ام امــا بــه دلیــل بی اطاعــی 

از ســاعات بازدیــد تاکنــون بــرای تماشــا نرفتــه ام.

lمرمت شوکتیه نیازمند 3 میلیارد ریال اعتبار
ــه  ــان اینک ــا بی ــد ، ب ــی بیرجن ــراث فرهنگ ــگاه می ــر پای مدی
ــد در حــال  ــاز اول مدرســه شــوکتیه بیرجن ــت ف ــات مرم عملی
اجــرا اســت، بیــان کــرد: مرمــت ایــن مدرســه نیازمنــد 3 میلیارد 

ــار اســت. ــال اعتب ری
ــاز اول  ــن ف ــت ای ــرد: مرم ــوان ک ــادی عن ــا نصرآب علیرض
ــا  ــت اتاق ه ــه، مرم ــامل حوض خان ــی ش ــای تاریخ ــن بن ای
و کــف، دیوارهــا، ســردر ورودی و درب و پنجــره اســت کــه 

ــد. ــان می رس ــه پای ــده ب ــا 10 روز آین ت
وی ادامــه داد: اتاق هــا و کــف بنــا، ســنگ فرش و دیوارهــا نیــز 
آجرنمــا شــده اســت و تــا چنــد روز آینــده درب و پنجره هــا نیــز 

نصــب و مرمــت می شــود.
ــت  ــان در راســتای مرم ــون توم ــان اینکــه 30 میلی ــا بی وی ب
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــده اس ــه ش ــه هزین ــن مدرس ــاز اول ای ف
اتاق هــا،  ســتون ها،  ماننــد  قســمت ها  دیگــر  مرمــت 
ــار  ــه اعتب ــات ب ــی و تزئین ــی و سرمایش ــات گرمایش تأسیس

ــاز دارد. ــی نی باالی
ــال  ــد س ــوکتیه در چن ــه ش ــال مدرس ــن س ــش صدمی همای
گذشــته برگــزار شــد و فعــًا برنامــه ای بــرای برگــزاری 
همایــش نداریــم نصرآبــادی بــا بیــان اینکــه اعتبــار مرمــت فاز 

اول از ســوی اداره اوقــاف خراســان جنوبــی تأمیــن شــد، افــزود: 
بــا تخصیــص اعتبــار، دیگــر قســمت های فرســوده نیــز مرمــت 

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در خصــوص 
معرفــی مدرســه شــوکتیه بیرجنــد بــه نســل جدیــد، بیــان 
کــرد: چــاپ کتــاب در دانشــگاه ها، بروشــور و پخــش 
برنامــه از تلویزیــون ازجملــه برنامه هــای انجام شــده 

ــت. اس
ــه  ــان اینک ــا بی ــد ب ــی بیرجن ــراث فرهنگ ــگاه می ــر پای مدی
برگــزاری همایش هــا نیازمنــد اعتبــارات باالیــی اســت، اظهــار 
ــد  ــوکتیه در چن ــه ش ــال مدرس ــن س ــش صدمی ــرد: همای ک
ســال گذشــته برگــزار شــد و فعــًا برنامــه ای بــرای برگــزاری 

ــم. ــش نداری همای

l تنها موزه وقف کشور در شوکتیه
رئیــس اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان بیرجنــد بیــان کــرد: 
ــاز یــک مدرســه شــوکتیه بیرجنــد  عملیــات مرمــت ســازی ف
بــا هزینــه کــرد 30 میلیــون تومــان اعتبــار بــه پایــان رســیده 

اســت.
ــان  ــا پای ــه ت ــان اینک ــا بی ــی ب ــدا خدای ــام دادخ حجت االس
ــه  ــا ب ــن بن ــاز دوم ای ــت ســازی ف ــات مرم ســال جــاری عملی
پایــان می رســد، اظهــار کــرد: در مرمــت ســازی فــاز دوم ایــن 
مدرســه، اســناد و موقوفــات موجــود در مــوزه وقــف نیــز مرمــت 

می شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مــوزه همــه روزه از ســاعت 14 الــی 18 
ــوزه  ــن م ــرد: ای ــح ک ــاز اســت، تصری ــدان ب ــه روی عاقه من ب
تنهــا مــوزه وقــف کشــور بــوده و بایــد موردتوجــه مــردم قــرار 

گیــرد.
ــده  ــات انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــی ب حجت االســام خدای
ــار  ــردم، اظه ــه عمــوم م ــف ب ــوزه وق ــی م در راســتای معرف
ــه  ــه ب ــار و نام ــر انتش ــای کثی ــی در روزنامه ه ــرد: معرف ک
ــرای بازدیــد از مــوزه  مراکــز علمــی و دانشــگاهی و ادارات ب

ــت. ــده اس ــات انجام ش از اقدام
ــران  ــون ته ــدارس دارالفن ــد از م ــد بع ــوکتیه بیرجن ــه ش مدرس
ــر در  ــال حاض ــده و در ح ــر ش ــد دای ــز در بیرجن ــدیه تبری و رش
ــوان  ــت و از آن به عن ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــک اداره اوق تمل
ــم  ــل ک ــه دلی ــود و ب ــتفاده می ش ــا )ع( اس ــام رض ــینیه ام حس
ــه  ــی رو ب ــان عموم ــر اذه ــده و در نظ ــوده ش ــی فرس توجه

ــت ــی اس فراموش

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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در ایــن بخــش از نهمیــن شــماره مجلــه ایــران مهــر، 01 گــزارش متنــوع از چالش هــا و راز و رمزهــای 
ــا  ــن بخش ه ــی از جذاب تری ــه یک ــا ب ــا پ ــد ت ــد گذارن ــر خواهی ــرزمین را از نظ ــن س ــن ای ــراث که می

گذاشــته باشــید.

ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــرای طرح های ــران، اج ــی ای ــراث فرهنگ ــوزه می ــای ح ــن چالش ه ــی از مهم تری یک
پرونــده ثبــت جهانــی میــراث کهــن ایــن ســرزمین تهدیــدی اساســی به شــمار می آینــد کــه از آن جملــه 

ــرد. ــع دســتی اصفهــان را نام ب ــه صنای ــوان خــارج شــدن 13 رســته از نظــارت اتحادی می ت

بــه بهانــه گشــت و گذار در میــراث جهانــی ایــران، ســری هــم بــه شــهر ســعدی و حافــظ زدیــم، جایــی کــه 
ســه هــزار اثــر ملــی از شــیراز شــهر نمونــه گردشــگری اســالمی نســاخت تــا همچنــان راهبــرد مســئوالن 

اســتان فــارس در حــوزه گردشــگری برهمــگان نامعلــوم باقــی بماند.

بعــد از واکاوی چالش هــای میــراث جهانــی ایــران می رســیم بــه داســتان نابــودی هویــت تاریخــی برخــی 
ــه ایــن مبحــث مــرگ تدریخــی آرامــگاه یعقــوب  شــهرهای ایــن ســرزمین کــه بــرای مــا بهانــه ورود ب
لیــث صفــاری در دزفــول بــود تــا پــس از آن ســری بزنیــم بــه پــل تاریخــی ســلجوقیان در کــرج کــه بــه 
اقامتــگاه کارتن خواب هــا و معتــادان تبدیــل شده اســت. هرچنــد قلعــه مظفــری در اســتان لرســتان نیــز 

این روزهــا حــال و روز خوشــی نــدارد و چشــم انتظــار تأمیــن اعتبــار بــرای مرمــت مانده اســت.

امــا گویــا قــرار نیســت ســایه تخریــب از ســر میــراث فرهنگــی کشــور برداشــته شــود، از گــرگان نیــز 
خبــر می رســد کــه ســقف عمــارت وزیــری کــه در شــورای فرهنــگ عمومــی خانــه مشــروطه گــرگان نــام 
گرفــت، تخریــب شــد، اتفــاق تلخــی کــه مســئوالن میــراث فرهنگــی اظهــارات ضدونقیضــی در حفاظــت 

ــد. ــان می کنن از آن بی

ــان  ــه خراس ــن قلع ــن و بزرگتری ــاله قای ــزار س ــخ 30 ه ــی از تاری ــر، برگ ــای اخی ــتای کاوش ه در راس
جنوبــی کشــف شــد. و در شــیراز نیــز آبراهــه تاریخــی تخــت جمشــید کــه طــی ســال های اخیــر توســط 
ــا  ــه  دارد ت ــان نگ ــاران  در ام ــن را از ب ــر که ــن اث ــت ای ــال توانس ــود، امس ــده ب ــاء ش ــان احی باستان شناس

ــود. ــی نش ــار آب گرفتگ ــان دچ ــنگی جه ــای س ــن بن بزرگ تری

عــالوه بــر ایــن، در راســتای اجــرای طــرح ســاماندهی میــراث فرهنگی شــیراز قــرار اســت محــور ورودی 
میــراث جهانــی پاســارگاد بــه منظــور جذابتــر شــدن ایــن فضــا بــرای گردشــگران بــر اســاس معمــاری 
مطابــق بــا دوره هخامنشــی ســاماندهی شــود. امــا شــاید یکــی از جالب تریــن گزارش هــای ایــن بخــش 
راز تنورهــای ســفالینه گالبــر باشــد کــه مکمــل پــازل گردشــگری اســتان لرســتان محســوب می شــوند.

متأســفانه در هفتــه دوم آذرمــاه خبــردار شــدیم کــه پــدر »نمدمالــی« ایــران بــه دیــار باقــی شــتاف، حــاج 
ــار  ــی در غب ــهرک نمدمال ــداث ش ــه آرزوی اح ــید ک ــاک کش ــاب خ ــی رخ در نق ــان درحال ــی حالجی عل

وعده هــا و ســنگ اندازی های اداری بــر دلــش مانــد.

ــران ــراث ای میـ



MEHR NEWSAGENCYصفحه 47 | شماره 9 | 26 بهمن 94

میـراث ایــران

ــال های  ــی س ــه ط ــی ک ــه تاریخ آبراه
اخیــر توســط باستان شناســان احیــاء 
شــده بــود، امســال تخــت جمشــید را از 
ــن  ــر ای ــت و ب ــان نگه داش ــاران  در ام ب
اســاس بزرگتریــن بنــای ســنگی جهان 

ــد. ــی نش ــار آب گرفتگ دچ هژیر فتحی

ــاران در  ــی، آب ب ــوع بارندگ ــض وق ــه مح ــه ب ــود ک ــال ها ب س
ســطوح مختلــف مجموعــه جهانــی تخت جمشــید جمــع می شــد.

ایــن آب گرفتگــی بــه حــدی بــود کــه حتــی بــا پمپــاژ نیــز بــاز هم 
ســطح کاخ هــا را آب بــاران فــرا می گرفــت.

ــروز  ــد کــه ایــن آب گرفتگی هــا باعــث ب کار شناســان معتقــد بودن
خســاراتی بــه بنــا می شــود تــا اینکــه باستان شناســان و محققــان 
ــید را  ــاله تخت جمش ــزار و 500 س ــه دو ه ــال 91 آبراه ــی س حوال
کاوش، احیــاء و بازگشــایی کردنــد تــا آب بــاران در مســیر تاریخــی 
ــا وجــود بارش هــای گســترده ای کــه در  خــودش دفــع شــود تــا ب
ــر فــراز ایــن مجموعــه جهانــی رخ داد،  ســطح اســتان فــارس و ب
مشــکل آبگرفتگــی عظیم تریــن بنــای ســنگی جهــان نیــز بــرای 

همیشــه رفــع شــد.
ــن رابطــه سرپرســت تیــم کاوش آبراهه هــای تخت جمشــید  در ای
درخصــوص تاثیــر مثبــت بازگشــایی آبراهه هــای ایــن مجموعــه 
ــی  ــیر خروج ــودن مس ــدود ب ــل مس ــه دلی ــال 91 ب ــت: در س گف
ــی  ــش انتهای ــات کاوش بخ ــید، عملی ــت جمش ــای تخ آبراهه ه

ــد. ــاز ش ــه آغ ــن مجموع ــای ای آبراهه ه
علــی اســدی بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف کاوش بازگشــایی یــک 
ــان و  ــتا کار شناس ــن راس ــزود: در ای ــود، اف ــراری ب ــیر اضط مس
باستان شناســان بــرای احیــاء سیســتم دفــع آب 2500 ســاله ایــن 

ــد. ــاش کردن ــه ت مجموع
ــا  ــا اشــاره بــه اینکــه مجموعــه همــواره در فصــول پــرآب ب وی ب
ــیر  ــه داد: مس ــود، ادام ــه ب ــاب مواج ــع آب و فاض ــکل دف مش
اضطــراری مذکــور در محــدوده جنوبــی تخــت جمشــید ایجاد شــد 
ــن  ــیله ای ــد به وس ــع می ش ــه جم ــه در مجموع ــی ک ــا آب های ت

ــود. ــت ش ــگاه هدای ــرون از تخت ــه بی ــراری ب ــیر اضط مس
ــرد:  ــان ک ــای تخــت جمشــید بی ــم کاوش آبراهه ه سرپرســت تی
ــت  ــای تخ ــی از کاخ ه ــطح برخ ــی س ــل از کاوش، آب گرفتگ قب
ــه  ــن مجموع ــکات در ای ــی مش ــروز برخ ــب ب ــید موج جمش
ــه ای کــه همــواره شــاهد انباشــت آب در ایــن  ــه  گون ــود ب شــده ب

ــم. ــی بودی ــه جهان مجموع
ــادی آب  ــه اینکــه در فصــول بارندگــی حجــم زی ــا اشــاره ب وی ب
در ســطح کاخ هــای تخــت جمشــید جمــع می شــد، ادامــه داد: تــا 
قبــل از ایــن کاوش و بازگشــایی، روشــی کــه بــرای تخلیــه ایــن 
ــی  ــپ در بخش های ــتن پم ــد گذاش ــه می ش ــر گرفت ــا در نظ آب ه
ــق  ــن طری ــود و از ای ــید ب ــت جمش ــی تخ ــای زیرزمین از کانال ه
ــرون از تخــت گاه  ــه بی ــا از مســیری ب ــع شــده در آبراهه ه آب جم

هدایــت می شــد.
ــی  ــه بارندگ ــی ک ــی در فصل های ــت: آب گرفتگ ــدی اظهارداش اس
خیلــی شــدید بــود و پمپ هــا جوابگــوی کشــیدن آب نبــود شــدت 

پیــدا می کــرد و برخــی مواقــع آب گرفتگــی شــدید ســطح کاخ هــا 
ــا را  ــن روز ســطح کاخ ه ــا چندی ــه صورتیکــه ت ــم ب را شــاهد بودی
ــیدن  ــیب رس ــث آس ــر باع ــن ام ــود ای ــت و خ ــرا می گرف آب ف
ــی  ــی دوره هخامنش ــای اصل ــنگ ها و کف ه ــتون ها، س ــای س پ

می شــد.
ــول  ــه ط ــدت 110 روز ب ــه م ــه کاوش ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاد  ــق زی ــا و عم ــزش دیواره ه ــل ری ــه دلی ــت: ب ــد، گف انجامی
کارگاه ایــن کاوش بــه عنــوان یکــی از  کاوش هــای پرخطــر  
ــدون  ــبختانه ب ــه خوش ــد ک ــاب می آم ــه حس ــی ب ــتان شناس باس

کوچک تریــن مســئله ای بــه اتمــام رســید.
ــزود: در  ــید اف ــت جمش ــای تخ ــم کاوش آبراهه ه ــت تی سرپرس
ــی  ــردن بخش های ــدا ک ــر پی ــاوه ب ــروژه ع ــن پ ــام ای ــن انج حی
از کانالــی کــه در امتــداد خروجــی آب راه هــا قــرار داشــت، آثــاری 
ــت  ــازی وضعی ــه در بازس ــدا شــد ک ــز پی ــر نی ــال دیگ ــد کان از چن
ــی  ــید در دوره هخامنش ــت جمش ــگاه تخ ــی تخت ــدوده جنوب مح

ــتند. ــه ای هس ــل ماحظ ــت قاب دارای اهمی
وی گفــت: همچنیــن چنــد هــزار قطعــه ســنگ نقــش دار نیــز کــه 

مربــوط بــه کاوش هــای قبلــی بــود نیــز کشــف شــد.
وی در خصــوص مزایــای ایــن کاوش بیــان کــرد: بــا کاوشــی کــه 
صــورت گرفــت و همچنیــن عملیــات شــیب بندی کاخ هــای تخت 
جمشــید مــی تــوان گفــت  مشــکل آب گرفتگــی ایــن مجموعــه 

ــع شــده اســت. ــا به طــور کامــل مرتف تقریب
ــه از  ــارس ک ــتان ف ــر اس ــی اخی ــت: در بارندگ ــدی اظهارداش اس
ســنگین ترین بارندگی هــای ســالهای اخیــر بــه حســاب مــی آیــد 
هیچگونــه آب گرفتگــی در ایــن مجموعــه بــه ویــژه تختــگاه تخت 

جمشــید وجــود نداشــت.
وی ادامــه داد: در صــورت عــدم انجــام ایــن کاوش و بــا 
ــاران در داخــل  ــادی از آب ب ــع شــدن حجــم زی ــه جم ــه ب توج
ــا و  ــیر آبراهه ه ــتر مس ــه بیش ــایش هرچ ــد فرس ــا ، رون آبراهه ه
بــه طــور کلــی آســیب رســیدن بــه مجموعــه همچنــان ادامــه 

پیــدا می کــرد.
سرپرســت تیــم کاوش آبراهه هــای تخــت جمشــید افــزود: جمــع 
شــدن ایــن میــزان آب، آســیب های زیــاد دیگــری نیــز بــه آبراهــه 
ــدم  ــدن آب و ع ــع ش ــی از جم ــم ناش ــن ه ــه ای ــرد ک وارد می ک
تخلیــه آن بــود از ایــن رو بــا اقدامــات صــورت گرفتــه عــاوه بــر 
احیــاء ســازوکار دوره هخامنشــی، از فرســایش بنــا نیــز جلوگیــری 

شــد.
مســعود رضایــی منفــرد سرپرســت پایــگاه تخــت جمشــید در ایــن 
ــا کشــف آبراهه هــای تخــت جمشــید کــه در  خصــوص گفــت: ب
ــای  ــرار دارد، آب ه ــه ق ــاالی 30 درج ــیب ب ــا ش ــه ب ــش خزان بخ

ســطح بنــای خزانــه بــه بیــرون از محوطــه هدایــت شــد.
وی افــزود: بــا کاوش هــای صــورت گرفتــه و بازگشــایی آبراهه هــا، 
مشــکل آبگرفتگــی ایــن مجموعــه بــه طــور کامــل برطــرف شــد 
ــه آب گرفتگــی را در  ــر هیچ گون ــه ای کــه در بارندگــی اخی ــه گون ب

تخــت جمشــید شــاهد نبودیــم.
ــن  ــای ای ــن کاخه ــی از مهم تری ــه داد: یک ــرد ادام ــی منف رضای
مجموعــه کاخ آپادانــا اســت کــه ایــن کاخ مســقف بــوده و بارندگی 

ــه وجــود نمــی آورد. ــرای آن ب مشــکلی ب
وی درخصــوص شــیب بندی هــای صــورت گرفتــه در ایــن 
ــرای  ــی و اج ــول اصل ــایی منح ــا شناس ــرد: ب ــان ک ــه بی مجموع
شــیب بنــدی اســتاندارد در حیــاط خزانــه، روان آب هــای حیــاط کاخ 
»تچــر« از طریــق منحــول مرکــزی ایــن کاخ بــه ســمت کانالهای 
ــش از  ــن بخ ــی در ای ــکل آبگرفتگ ــده و مش ــت ش ــی هدای اصل

ــز برطــرف شــد. تخــت جمشــید نی
ــا  ــده ت ــرا ش ــای اج ــن پروژه ه ــی از بزرگ تری ــرد یک ــی منف رضای
کنــون در تخــت جمشــید را، پــروژه دفــع آبهــای ســطحی تخــت 
جمشــید خوانــد و افــزود: احیــاء کانال هــای زیرزمینــی بــر اســاس 
مجوزهــای باستان شناســی، عــاوه بــر دســتیابی بــه پــان 
اصلــی نظــام آبراهه هــای تخــت جمشــید در زمــان هخامنشــیان، 
ــه  ــرای مجموعــه تخــت جمشــید نیــز ب رویکــردی حفاظتــی را ب

ــراه داشــت. هم
ایــن عملیــات بازگشــایی یکــی از ماندگارتریــن اقدامــات 
باستان شناســان در رفــع مشــکات تخت جمشــید بــود کــه 
ــل  ــه معض ــه ب ــی ک ــان داد، اقدام ــود را نش ــی خ ــال کارای امس

آب گرفتگــی در تخت جمشــید بــرای همیشــه پایــان داد.

آب  راهه تاریخی تخت جمشید را نجات داد
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میـراث ایــران

آرامــگاه یعقــوب لیــث 
نخســتین  صفــاری 
شــهریار ایرانــی کــه 
ــول  ــتان دزف ــاه آباد شهرس ــتای ش در روس
ــل  ــه دلی ــر ب ــال های اخی ــرار دارد، در س ق
ــرض  ــان در مع ــوی متولی ــی از س بی توجه
ــه اســت. ــرار گرفت ــودی و فراموشــی ق ناب

هشــتم دی، ســالروز ثبــت ملــی بنــای تاریخــی 
ــن  ــود. انجم ــاری ب ــث صف ــوب لی ــگاه یعق آرام
ــول  ــتان دزف ــگران شهرس ــتداران و پژوهش دوس
ــا وجــود برخــورداری  ــرادی کــه ب متشــکل از اف
ــم  ــی گرده ــدد همگ ــاغل متع ــایق و مش از س
ــای  ــام فعالیت ه ــار تم ــا در کن ــد ت ــده  بودن آم
انجام گرفتــه در هفته هــای  اخیــر از ســوی 
ایــن انجمــن، در آشــفته بازار بی توجهی هــا 
بــه میــراث چندیــن هزارســاله ایــن شهرســتان، 
ــه  ــی ب ــر آفرین ــز در راســتای مه ــی را نی گام های
ــد.  ــا بردارن ــگاه آنه ــادآوری جای ــار و ی ــن آث ای
چــه گامــی بهتــر و بــا ارزش تــر از اینکــه بــرای 
اولیــن بــار در ســالروز ثبــت ملــی شــدن آرامــگاه 
یعقــوب لیــث صفــاری بــه همــراه عــده ای 
از دوســتداران فرهنــگ و تاریــخ شهرســتان، 
مراســم گرامیداشــتی را بــا حضــور در کنــار 
آرامــگاه ایــن نخســتین شــهریار ایرانــی و احیاگر 
ــد. ــزار کنن ــی برگ ــان فارس ــی و زب ــت ایران هوی

مراســمی کــه گویــا تقدیــر بــود تــا در آن، تمــام 
نامهربانی هایــی کــه بــه ایــن محوطــه تاریخــی 
در ســال های اخیــر شــده بــود را همــه بــه 
چشــم خــود ببیننــد. ســخت بــود لحظاتــی کــه 
ــا تصــور شــکوه و عظمــت عمــارت وارد بقعــه  ب
ــد  ــورات همانن ــام تص ــاره تم ــدیم و به یک ب ش

ــرو ریخــت. ــر ســرمان ف ــواری ب دی
گرفتــه،  خــاک  و  تخریب شــده  دیوارهــای 
زمینــی کــه فرســوده بــودن در آن مــوج مــی زد، 
پنجره هایــی کــه گویــا سال هاســت همدمشــان 
کــه  مــزاری  و  شــده  عنکبــوت  تارهــای 
ــًا  ــوده و بعض ــای فرس ــت و آجره ــنگ نداش س
تخریب شــده اش دل هــر آدمــی را بــه درد 
مــی آورد. اینهــا  اولیــن صحنه هایــی بــود کــه بــا 
حضــور در فضــای داخلــی آرامــگاه یعقــوب لیــث 

در مقابــل چشــم ها خودنمایــی می کــرد.
ــر  ــوده و پ ــای فرس ــا چوب ه ــان ام ــن می در ای
از متن هــای یــادگاری و چنــد فــوالد رنــگ 
ــوازن و  ــیار نامت ــکلی بس ــه ش ــه ب ــه ک و رو رفت
غیــر هنرمندانــه به عنــوان ضریــح دور مــزار 
ــا را  ــزی دل ه ــر چی ــش از ه ــد بی ــه بودن را گرفت
ــده  ــان تخریب ش ــه آن چن ــقفی ک ــی زد و س م
بــود و گچ هایــش کنــده کاری داشــت کــه گویــا 
ــگاه  ــاال ن ــه آن ب ــت ب ــوش نداش ــس خ هیچ ک
کنــد. گویــا تمــام شــکوه و عظمــت این شــهریار 
ــد. ــرده بودن ــا محاصــره ک ــی را نامهربانی ه ایران

ــان در حــال و روز  ــگاه آن چن ــی آرام ــای داخل نم
بــدی بــه ســر می بــرد کــه تمــام آجرکاری هــای 
هنرمندانــه دیــوار و طاق نماهــای بیرونــی اثــر را 
ــده شــده و خــاص  ــا ظرافــت خاصــی چی کــه ب
معماری هــای تاریخــی ایــن شــهر آجــری بودنــد 
ــی  ــا تاق ــود. گوی ــرار داده ب ــعاع ق ــت ش را تح
ــر  ــن اث ــا در ای ــک ج ــا ی ــتی ها و زیبایی ه زش

ــی  ــرگ تدریج ــود و م ــده ب ــع ش ــی جم تاریخ
آرامــگاه را همــه به صــورت ملمــوس حــس 

می کردنــد.
آرامــگاه ایــن شــهریار ایرانــی در فاصلــه 10 
ــول- ــاده دزف ــول در ج ــهر دزف ــری ش کیلومت

شوشــتر در روســتای اســام آباد )شــاه آباد( و 
ــتانی  ــه باس ــری از محوط ــزار مت ــه ه در فاصل
ــر اداره  ــر نظ ــه زی ــه ک ــاپور قرارگرفت جندی ش

ــت. ــتان اس ــی شهرس ــراث فرهنگ می
انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران  مدیــر 
ــن  ــول در حاشــیه برگــزاری اولی شهرســتان دزف
ــاری  ــث صف ــوب لی ــت یعق ــم گرامیداش مراس
اظهــار کــرد: ایــن بنــا بــه شــماره 2550 در ردیف 

ــت. ــده اس ــی ثبت ش ــار مل آث
ــک  ــا از ی ــه بن ــان اینک ــا بی ــش ب ــد آذرکی محم
چهارطاقــی بــا گنبــدی مخروطــی و مضــرس در 
دوره ســلجوقی تشکیل شــده اســت، افــزود: ایوان 
بــزرگ شــمالی مربــوط بــه دوره تیمــوری بــوده 
کــه در دوره قاجاریــه ایــن ایــوان بسته شــده 

و ورودی اصلــی بنــا در آن تعبیه شــده ضمــن 
اینکــه دو منــاره نیــم برجســته واقــع در اطــراف 
ــت.  ــه اس ــه دوره قاجاری ــوط ب ــز مرب ــوان نی ای
گنبــد اصلــی بنــا به صــورت دو پوســته گسســته 
ــه  ــکل تن ــه از ش ــد الهام یافت ــرم گنب ــوده و ف ب

نخــل اســت.

ــی  ــث ظرفیت ــوب لی ــگاه یعق l آرام
فراموش شــده

انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران  مدیــر 
ــان اینکــه آرامــگاه یعقــوب لیــث  ــا بی ــول ب دزف
ــول  ــم دزف ــای مه ــی از ظرفیت ه ــاری یک صف
ــا  ــیدگی ره ــدون رس ــت ب ــه سال هاس ــت ک اس
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد: ب ــح ک ــده اســت، تصری ش
ــن  ــت ای ــه اهمی ــا توجــه ب ــارس، ب انجمــن دز پ
ــه ثبــت  ــر، روز هشــتم دی مــاه کــه ســالروز ب اث
ملــی رســیدن آن اســت را به عنــوان روز یعقــوب 
لیــث نام گــذاری کــرده اســت کــه امیــدوار 
هســتیم بــا همراهی تمــام دوســتداران و کســانی 

ــرای ایــن آب وخــاک می تپــد، هشــت  دلشــان ب
ــکات  ــه مش ــیدگی ب ــرای رس ــروعی ب دی ش

ــه تاریخــی باشــد. ــن بقع ای
ــار اســت کــه  ــن ب ــرای اولی آذر کیــش گفــت: ب
ــث  ــوب لی ــوان روز یعق ــت به عن ــن گرامیداش ای
ــا همــکاری  ــارس و ب ــا پیشــنهاد انجمــن دز پ ب
شــهرداری دزفول، بخشــداری چغامیش، شــورای 
ــا  ــام آباد و ب ــتای اس ــاری روس ــامی و دهی اس
ــده  ــتان انجام ش ــراث شهرس ــی اداره می همراه
اســت تــا ضــرورت توجهــات بــه حفــظ و احیــای 

ــان شــود. ــرای همــه نمای ــر ب ایــن اث

lآرامـگاه بایـد بـه مقصد گردشـگری 
شد با

ــده  ــات ارزن ــه خدم ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
یعقــوب لیــث بــه ایــران افــزود: بنابرایــن آرامگاه 
ایــن شــخصیت بــزرگ تاریخــی می توانــد 
هماننــد آرامــگاه فردوســی بــه یکــی از مقاصــد 
مهــم گردشــگری کشــور تبدیــل شــود تــا 
ــق  ــب رون ــور موج ــوب کش ــور در جن ــا حض ب
ــژه  ــتان و به وی ــتان خوزس ــام اس گردشــگری تم

ــود. ــتان ش ــن اس ــمال ای ش
انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران  مدیــر 
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــول اظه شهرســتان دزف
ــه شــهرهای  ــث ب ــوب لی ــگاه یعق نزدیکــی آرام
دزفــول، ســیاه منصــور، گتونــد، شوشــتر و 
شــوش، رونــق و توســعه ایــن آرامــگاه می توانــد 
فرصت هــای اقتصــادی، گردشــگری و فرهنگــی 
زیــادی را در شــمال خوزســتان ایجــاد کند ضمن 
ــن  ــه ای ــعه محوط ــرح توس ــرای ط ــه اج اینک
ــق  ــزایی در رون ــش بس ــد نق ــز می توان ــا نی بن

ــد. ــته باش ــور داش ــوب کش ــگری جن گردش

lلزوم بهسازی محوطه آرامگاه
ــای  ــازی بن ــازی و بازس ــزوم بهس ــش ل آذر کی
ــم  ــور فراه ــگاه به منظ ــه آرام ــی و محوط اصل
شــدن زمینــه حضــور گردشــگران داخلــی و 
ــن روز  ــت: تعیی ــد و گف ــتار ش ــی را خواس خارج
هشــتم دی مــاه روز ثبــت ملــی ایــن اثــر تاریخی 
به عنــوان روز یعقــوب لیــث در تقویــم ملــی نیــز 
از دیگــر مــواردی اســت کــه متولیــان امر بایــد از 
ایــن پــس بــه آن توجــه ویــژه ای داشــته باشــند.

در میــان جمعیــت حاضــر در مراســم، امــا 
ــان  ــم چهره هایش ــه غ ــد ک ــز بودن ــده ای نی ع
ــن  ــه ای ــا ب ــب و بی توجهی ه ــر تخری ــه خاط ب
بنــای تاریخــی بیــش از ســایرین نمایــان شــده 
بــود. ایــن افــراد، اهالــی روســتای اســام آباد بــه 
ــورای  ــاری و ش ــده ای از اعضــای دهی ــراه ع هم
ــور  ــا حض ــه ب ــد ک ــتا بودن ــن روس ــامی ای اس
در مراســم بــه بیــان تمــام محدودیت هــا و 
ــازی  ــون بازس ــان پیرام ــد راهش ــکات س مش
ــد. از  ــکان تاریخــی پرداختن ــن م ــه ای ــه ب و توج
ــه از 15  ــالخورده ای ک ــرد س ــای پیرم درد دل ه
ســال تــاش بــرای حفــظ ایــن مــکان تاریخــی 
ســایر  و  میــراث  اداره  بی توجهی هــای  و 
ــت  ــکان می گف ــن م ــه ای ــبت ب ــتگاه ها نس دس
تــا اعضــای شــورای اســامی روســتا کــه ادعــا 
ــی  ــگاه یعن ــن آرام ــی ای ــتر از متول ــتند بیش داش
ــه ایــن مــکان توجــه و  اداره میــراث فرهنگــی ب

رســیدگی کرده انــد.
هیچ گونــه  فرهنگــی  lمیــراث 

مرگ تدریجی یک بنای باشکوه در دزفول

آرامگاه یعقوب لیث؛ 
شکوهی تاریخی در مکانی محقر

رویا  رجبی
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میـراث ایــران

نمی کنــد همــکاری 
روســتای  اســامی  شــورای  عضــو  یــک 
اســام آباد اظهــار کــرد: در ســال های اخیــر 
بارهــا بــا اداره میــراث فرهنگــی دزفــول جلســه 
ــه  ــه و دعوت نام ــن نام ــم و چندی ــزار کردی برگ
ــن اداره  ــا ای ــم ام ــال کردی ــا ارس ــرای آنه ــز ب نی
ــه  ــداده بلک ــه ن ــا ارائ ــه م ــه ای ب ــا برنام نه تنه
اجــازه ورودمــان در بازســازی ایــن آرامــگاه را نیز 

نمی دهــد.
عبــدی کربایــی بــه بیــان مشــکات بی شــمار 
ــان در  ــود نگهب ــت: نب ــت و گف ــگاه پرداخ آرام
ــادی  ــروز ناامنی هــای زی ایــن مــکان، موجــب ب
ــز  ــه نی ــمت هایی از محوط ــت و قس ــده اس ش
ــادان تبدیل شــده اســت.  ــه محــل تجمــع معت ب
در وضعیــت  نیــز  بهداشــتی  ســرویس های 
ــًا  ــه تقریب ــه ای ک ــد به گون ــرار دارن ــبی ق نامناس

ــتفاده هســتند. ــل اس ــع غیرقاب ــام مواق تم
ــای  ــل بی توجهی ه ــه دلی ــد: ب ــه می ده وی ادام
ــال  ــف س ــام مختل ــی در ای ــراث فرهنگ اداره می
به ویــژه نــوروز، طبیعــت ایــن مــکان بــه محــل 
چــرای دام هــا تبدیــل می شــود و در ایــام 
تابســتان نیــز تمــام درختــان موجــود در محوطــه 
آرامــگاه یعقــوب لیــث بــا خشــکی مواجه  اســت 
درحالی کــه ایــن درخت هــا نیــز بــا هزینــه 
اهالــی همیــن روســتا کاشــته شــده و ایــن زمین 
ســهمیه آب دارد امــا حتــی اجــازه آبیــاری را نیــز 
بــه مــا نمی دهنــد و اقــدام بــه قطــع شــبکه آب 

ــد. ــکان کرده ان ــن م ای

ــازی  ــازه بازس ــی اج ــراث فرهنگ lمی
ــد بده

عضــو شــورای اســامی روســتای اســام آباد بــا 
بیــان اینکــه بــرق و روشــنایی محوطــه آرامــگاه 
نیــز بــا هزینــه مــردم روســتا تأمین شــده اســت، 
گفــت: در حــال حاضــر مســیر ورودی محوطــه 
ــته ایم و راه  ــت بس ــی امنی ــظ حداقل ــرای حف را ب

ــرای ورود خــودرو وجــود دارد. ب
کربایــی وجــود ایــن آرامــگاه را نشــانه هویــت 
ــح کــرد:  ــن ســرزمین تلقــی و تصری ــخ ای و تاری
ــام  ــد کاری انج ــر نمی توان ــی اگ ــراث فرهنگ می
دهــد حداقــل مجــوز امــور را بــه دســت مــا بدهد 
ــام آباد  ــتای اس ــی روس ــک اهال ــا کم ــا ب ــا م ت
بتوانیــم بــا ذوق و دل بســتگی مشــکات متعــدد 
ــه اداره  ــرا ک ــم چ ــرف کنی ــگاه را برط ــن آرام ای
میــراث فرهنگــی کوچک تریــن اقدامــی در 

ــد. ــا نمی کن ــا م ــکاری ب ــتای هم راس
ــتیم  ــر هس ــی حاض ــا حت ــرد: م ــه ک وی اضاف
ــا  ــز ب ــد را نی ــل گنب ــده داخ ــای تخریب ش فض
ــط  ــم فق ــازی کنی ــتا بازس ــی روس ــک اهال کم
ــال  ــن س ــس از چندی ــراث پ ــت می ــی اس کاف
نامایمتــی، همــکاری خــود را در ارائــه مجــوز به 

ــد. ــام کن ــا اع م

lآمادگی بخشداری چغامیش
در ایـن میان بخشـدار چغامیـش نیز اظهـار کرد: 
تمـام دهیـاران و شـوراهای بخـش چغامیش این 
آمادگـی را دارند که به بازسـازی و رفع مشـکات 
آرامـگاه یعقـوب لیـث بپردازنـد به شـرط اینکـه 
برنامـه منسـجمی از سـوی اداره میـراث بـه مـا 

شـود. ارائه 
شـکراهلل قـارم عنـوان کرد: تـا زمانی که مشـکل 

امنیـت و وجود نگهبـان و ایجـاد مغازه هایی برای 
درآمدزایـی در ایـن مـکان حـل نشـود، نمی توان 
هیـچ اقـدام مفیـدی در راسـتای بازسـازی ایـن 

مـکان تاریخی انجـام داد.
وی افزود: ای کاش اداره میراث فرهنگی بخشـی 
از مسـئولیت ها و وظایـف خود در این مـکان را به 
دهیاری و یا شـورای اسامی روسـتای اسام آباد 
بسـپارد تـا آنهـا بتواننـد بـا دسـت باز و به صورت 
قانونی بـا کمک اهالـی به رفع مشـکات عدیده 

موجـود بپردازند.

ــر  ــه گذشــته بهت lشــرایط نســبت ب
ــت ــده اس ش

ــز  ــول نی ــی دزف ــراث فرهنگ ــت اداره می سرپرس
در جمــع برخــی از اهالــی و دهیــاران و اعضــای 
در  اســام آباد  روســتای  اســامی  شــورای 
ــا  ــت های آنه ــادات و درخواس ــه انتق ــش ب واکن
اظهــار کــرد: یعقــوب لیــث صفــاری قطعــًا 
یکــی از شــخصیت های علمــی و فرهنگــی 
ــا  ــاش م ــام ت ــن تم ــت بنابرای ــا اس ــور م کش
ــکات  ــی از مش ــم برخ ــا بتوانی ــت ت ــن اس ای
ــرف  ــی را برط ــخصیت تاریخ ــن ش ــگاه ای آرام
ــه  ــرای برنام ــا اج ــاً ب ــه قطع ــن اینک ــم ضم کنی
ــف  ــراث فرهنگــی مختل ایجــاد انجمن هــای می
در تمــام روســتاهای شهرســتان بســیاری از ایــن 

ــد. ــد ش ــرف خواه ــکات برط مش
ــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  یعقــوب زلقــی ب
بــا توجــه بــه تاش هــای صــورت گرفتــه 
شــرایط محیطــی آرامــگاه یعقــوب لیــث نســبت 
ــده  ــر ش ــدودی بهت ــا ح ــته ت ــال گذش ــه دو س ب
اســت، افــزود: متأســفانه بــا وجــود پیگیری هــای 
زیــادی کــه بــا ســازمان میــراث فرهنگی اســتان 
داشــته ایم هنــوز نتوانســته ایم موفــق بــه جــذب 
ــرای تأمیــن امنیــت ایــن مــکان شــویم  ــرو ب نی
کــه همیــن موضــوع نبــود امنیــت ســبب شــده 
تــا نتوانیــم بســیاری از برنامه هایمــان را در 

ــم. ــی کنی ــگاه اجرای محوطــه آرام
ــش  ــدار چغامی ــته بخش ــه خواس ــخ ب وی در پاس
ــرای  ــراث ب ــوز اداره می ــدور مج ــر ص ــی ب مبن

ــز  ــگاه نی ــرای آرام ــی ب ــازه و درآمدزای ایجــاد مغ
گفــت: اداره میــراث فرهنگــی بــرای ایجــاد 
صنایع دســتی  کاربــری  بــا  مغازه هایــی 
ــه دنبــال  ــدارد چــرا کــه ب هیچ گونــه ممانعتــی ن
توریســتی کــردن فضــای آرامــگاه یعقــوب 
ــای  ــرای کمک ه ــا پذی ــن م ــث اســت بنابرای لی

ــتیم. ــه هس ــن زمین ــداری در ای بخش

lزنــگ آهنــگ ناقــوس نابــودی 
آرامــگاه

ــاری  ــث صف ــوب لی ــت یعق ــم گرامیداش مراس
نیــز  یــادگاری  عکس هــای  شــد،  برگــزار 
گرفتــه شــد امــا مــردم آن اهالــی طاقــت رفتــن 
ــر  ــازه س ــا ت ــتند گوی ــان را نداش ــه خانه هایش ب
ــه  ــی ک ــود. مردم ــده ب ــاز ش ــان ب درد دل هایش
ــیر  ــه اس ــد ک ــی بگوین ــد از دردهای ــده بودن آم
بی توجهــی شــده اند. دردهایــی کــه بــوی 
ــراض  ــک اعت ــه ی ــال ب ــد و ح ــی می دادن کهنگ
ــده  ــه آم ــی ک ــد. مردم ــده بودن ــد تبدیل ش بلن
ــا  ــد ب ــه می خواهن ــد ک ــام کنن ــا اع ــد ت بودن
ــراث سرزمینشــان را حفــظ  دســت خودشــان می
کننــد امــا گویــا متولیــان امــر قصــد کرده انــد بــا 
ــای تاریخــی را  دســت خودشــان عظمــت آن بن

ــپارند. ــودی بس ــه ناب ــه ورط ب
محوطــه بیرونــی آرامــگاه یعقــوب لیــث صفاری، 
بــا وجــود وســعتی کــه دارد مناســب اســت بــرای 
ایجــاد ســفره خانه های ســنتی و مغازه هایــی 
و  صنایع دســتی  و  آثــار  نمایــش  بــرای 
میراث هــای چنــد هــزار ســاله ایــن شــهر کهــن 
تــا بلکــه بــا درآمدزایــی از ایــن امــر هــم بتــوان 
ــار  ــود اعتب ــراری کمب ــات تک ــوس جم از کاب
ــتغال زایی  ــا اش ــه ب ــم اینک ــت و ه ــی یاف رهای
ــی  ــد چشــم انداز خوب ــه بتوان ــردم منطق ــرای م ب
ــد. ــته باش ــگری داش ــعه گردش ــتای توس در راس

محوطــه ای کــه نه تنهــا از ایــن حــق خــود 
ــه  ــت ک ــال اس ــال های س ــه س ــده بلک دور مان
ــرس  ــای ه ــواره، چمن ه ــکل و ق ــان بدش درخت
ــود  ــرا، نب ــرای چ ــا ب ــور دام ه ــده، درد حض نش
ــت آخر  ــاد و دس ــده ای معت ــوالن ع ــت و ج امنی

عــدم برخــورداری محوطــه بیرونی از دیوارکشــی 
و در ورودی مناســب را در خــود تحمــل می کنــد. 
ــر تمــام  ــراث فرهنگــی ب ای کاش حــال کــه می
ــود  ــه »کمب ــن جمل ــا گفت ــا ب ــن نامهربانی ه ای
ــل  ــذارد حداق ــرپوش می گ ــم« س ــار داری اعتب
اجــازه دهــد تــا مــردم آن اهالــی خــود افســار کار 
را بــه دســت بگیرنــد و یــا اگــر وعــده ای نیــز داده 
می شــود در کنــار آن وعده هــای همیشــگی 

ــی نشــدند. ــچ گاه عمل ــرود کــه هی ن
ای کاش شــکوه آرامــگاه نخســتین شــهریار 
ایرانــی در بــازی بــا کلمــات متولیــان لــه نشــود 
ــای  ــن بن ــودی ای ــوس ناب ــگ ناق ــگ آهن و زن
ــرای  ــخ ب ــی راس ــا عزم های ــی ب ــکوه تاریخ باش
همیشــه خامــوش شــود. واقعیــت ایــن اســت که 
در ســال های اخیــر میــراث تاریخــی و فرهنگــی 
شهرســتان دزفــول بــه دالیــل مختلــف از جملــه 
مدیریت هــای ناکارآمــد و نبــود تــوان الزم 
بــرای تأمیــن بودجــه بــه زنــگ خطــری بــرای 
ــده اند و  ــی تبدیل ش ــراث فرهنگ ــتداران می دوس
اگــر فکــر و عزمــی بــرای رفــع ایــن مشــکات 
نباشــد قطعــاً منجــر بــه مــرگ هویــت و تاریــخ 
ایــن شــهر آجــری و خــوش آوازه در تاریــخ 

ــد شــد. خواه
ــمند  ــدام ارزش ــت اق ــد گف ــر بای ــوی دیگ از س
انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران شهرســتان 
ــاه  ــتم دی م ــن روز هش ــر تعیی ــی ب ــول مبن دزف
ــی  ــت معرف ــث در جه ــوب لی ــوان روز یعق به عن
صحیــح و احیــای هویــت ایــن شــخصیت بزرگ 
تاریخــی می توانــد تلنگری باشــد بــرای متولیانی 
ــر نه تنهــا از نظــر مرمــت  کــه در ســال های اخی
و بازســازی آرامــگاه یعقــوب لیــث صفــاری بلکه 
ــگاه  ــه و جای ــح زندگی نام ــی صحی از نظــر معرف
ــز ســرباز زده  ــی نی ایــن نخســتین شــهریار ایران
ــد  ــیده باش ــت آن رس ــال وق ــاید ح ــد و ش بودن
کــه تمــام بهانه هــا از دیــوار ایــن بنــای بــا ارزش 
ــر طــرح توســعه و  زدوده شــوند و هــر چــه زودت
بازســازی محوطــه ایــن آرامــگاه به عنــوان 
ظرفیتــی عظیــم در رونق گردشــگری خوزســتان 

ــرد. ــرار بگی و حتــی کشــور در دســتور کار ق
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میـراث ایــران

علیرضا   نوری 
کجوریان

ــدران رخ  ــران و مازن ــی ای ــدر نمدمال پ
ــا  در نقــاب خــاک کشــید در حالیکــه ت
ــرش در آرزوی  ــای عم ــن روزه آخری

ــود. ــی ب ــهرک نمدمال ــاد ش ایج

ــه  ــی ک ــر نمدمال ــوتان هن ــان از پیشکس ــی حاجی ــاج عل  ح
ــه ای  ــود، در هفت ــیده ب ــته زحمت کش ــن رش ــرای ای ــال ها ب س
کــه گذشــت بــه دیــار باقــی شــتافت و بــا مرگــش، ایــن هنــر-

ــب شــد. ــش مهجــور و غری ــت بیش ازپی صنع
حــاج علــی حاجیــان در ســال 1313 در روســتای لپاســر شــهر 
رامســر بــه دنیــا آمــد. از 15ســالگی )ســال 1328 خورشــیدی( در 

کنــار پــدرش بــه نمدمالــی روی آورد.
وی توانســت بازنــده نگه داشــتن ایــن هنــر فراموش شــده، 
نمدمالــی را رونــق دهــد و در کنــار دیگــر اســتادان انگشت شــمار 
مازنــدران هماننــد شــاه نظــری و قنبــری هنــر ســنتی نمدمالــی 
ــان  ــی حاجی ــاج عل ــار ح ــال 1391 آث ــد و در س ــا ده را ارتق
ــد  ــت کن ــکو را دریاف ــی یونس ــت بین الملل ــر اصال ــت مه توانس

ــود. ــدران ب ــرای مازن کــه افتخــار بزرگــی ب
ــتی  ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــرکل می ــا مدی ــزرگ نی دالور ب
ــاج  ــتاد »ح ــا تســلیت درگذشــت اس ــدران ب و گردشــگری مازن
علــی حاجیــان« گفــت: درگذشــت اســتاد و هنرمنــد بااخــاق 
مازنــدران  و پــدر بزرگــوار شــهید، جامعــه هنری و صنایع دســتی 

اســتان را بــه ســوگ نشــاند.
ــتر ارزش  ــه بیش ــت ک ــری اس ــی هن ــرد: نمدمال ــان ک وی بی
ــت  ــن صنع ــن که ــق ای ــوده و رون ــه ب ــوی آن قابل توج معن
دســتی بیشــتر در بیــن دامــداران به واســطه تأمیــن مــواد 
موردنیــاز آن کــه از پشــم گوســفندان تهیــه می شــود، رواج 
ــع و  ــن را رف ــردن زمی ــروش ک ــده مف ــاز عم داشــته اســت و نی
ــه کار  ــالم ب ــب و س ــتانی مناس ــش زمس ــوان پوش ــم به عن ه

مــی رود.
ــداز  ــک زیران ــور ی ــم به منظ ــد ه ــتفاده از نم ــزود: اس وی اف
ــر آن  ــه عم ــوده ک ــوم ب ــش مرس ــرای پوش ــم ب ــنتی و ه س
ــی  ــردد و حت ــاد برمی گ ــل از می ــزاره اول قب ــدود ه ــه ح ب
ــوده  ــادی ب ــان م ــی و مهمان ــان پارس ــش و کاه ملتزم پوش
و نقــش برجســته های تخــت جمشــید در ردیفــی کــه 
ــام به قصــد شــرف  ــار ع ــوار ب ــر دی ــان را ب ــان و مهمان مازم
یابــی بــه محضــر پادشــاه نمایــش می دهنــد از قدیمی تریــن 

ــت. ــه اس ــت بافت ــوع دس ــن ن ــری ای ــتندات تصوی مس

ــز  ــی و نی ــه خاصیــت گرمای ــا توجــه ب ــا، ب ــزرگ نی ــه ب ــه گفت ب
مطلــوب بــودن آن به عنــوان عایــق رطوبتــی می تــوان حــدس 
ــی ساخته شــده کــه خطــر  ــه دســت مردم ــن محصــول ب زد ای
ســرما و رطوبــت بیشــتر از کســان دیگــر زندگی شــان را 
ــتانی  ــق کوهس ــدوده مناط ــذا مح ــت ل ــرده اس ــد می ک تهدی
ــت  ــن صنع ــد ای ــد تولی ــرز  مه ــال الب ــای سلســله جب و دامنه ه
ــه  ــد ب ــد نم ــت، تولی ــامتی اس ــن س ــمند و ضام ــتی ارزش دس
قــدرت بدنــی نیــاز دارد، ازایــن رو، مــردان میــراث دار ایــن هنــر 

ــد. ــمار می آین ــه ش ب
صنایع دســتی  معــاون  ســاروی  موســوی  رحیــم  ســید 
مازنــدران نیــز در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر افــزود: اســتاد علــی 
ــینه از پیشــینیان و  ــی را سینه به س ــوش ذهن ــن نق ــان ای حاجی

ــود. ــه ب ــه آموخت ــن حرف ــای ای قدیمی ه
وی افــزود: اســتاد حاجیــان معتقــد بــود اگــر بخواهیــم 

ــدگار  ــی مان ــر دســتی کشــور را به صــورت میراث ــن هن غنی تری
نگه داریــم، بایــد شــکل ســنتی و بومــی آن در زمینه هــای 
ــورت ارزش  ــن ص ــر ای ــود در غی ــظ ش ــاخت و... حف ــد، س تولی

ــد داد. ــت خواه ــود را از دس ــی خ اصل

lآرزوی بردل مانده ساخت شهرک نمدمالی
اســتاد حاجیــان در آرزوی ایجــاد شــهرک نمدمالــی در رامســر 
بــود کــه ایــن آرزوی دیرینــه اش محقــق نشــد و بــا مــرگ ایــن 
پیشکســوت، آینــده هنــر نمدمالــی مازنــدران نیــز مبهــم و تــار 

شــده اســت.
ــاگردان  ــتان و ش ــری از دوس ــاه نظ ــی ش ــش، یحی ــدی پی چن
اســتاد علــی حاجیــان در زمینــه شــهرک نمدمــاالالن جواهرده 
گفــت: حــدود 22 مــاه و 17 روز بــرای دریافــت مجــوز شــهرک 

نمــد مــاالن دویدیــم.
ــن در رامســر و 5  ــر زمی ــزار مت ــود ســه ه ــرار ب ــه داد: ق وی دام
ــن  ــه ای ــرای ســاخت ســوله ب ــن در جواهــرده ب ــر زمی هــزار مت
صنعــت دســتی اختصــاص دهنــد کــه بــا وجــود دوندگــی هــای 
ــود  ــاد ب ــا زی ــنگ اندازی ه ــر و دار اداری و س ــدر گی ــاد، آنق زی
ــرده  ــدیم و در جواه ــیمان ش ــر پش ــن رامس ــن زمی ــه از گرفت ک
ــای بســیاری داده  ــا وعده ه ــه م ــران ب ــه مدی ــا وجودی ک ــز ب نی
بودنــد ولــی ایــن وعده هــا تنهــا بــه ســندی روی میــز مدیــران 

فراموشــکار تبدیــل شــد.
ــد عمیــق و اســتوار  ــان پیون ــر باگذشــت ســالها همچن ایــن هن
ــظ  ــه حف ــی منطق ــای بوم ــی و باوره ــگ غن ــود را بافرهن خ
ــون  ــدران رواج دارد. اکن ــرب مازن ــون در غ ــت و اکن ــرده اس ک
ــا خلــق آثــار برجســته، زینت بخــش  نمدمــاالن ایــن مناطــق ب
جهــان  هنــری  مراکــز  دیگــر  و  بــزرگ  گنجینه هــای 
ــار فرهنگــی را  ــدگان آث ــته تحســین بازدیدکنن هســتند و پیوس

برانگیخته انــد.
قالــب، حصیــر، دارچوبــی، پنجه و کمــان ازجملــه ابزارهــای این 
صنعــت بــوده و کاه، کولــه، کلمــد، دوش نمــد و فــرش نمــدی 

از محصــوالت ایــن حرفــه اســت.

پدر نمدمالی ایران درگذشت/ 
احداث شهرک نمدمالی درغبار وعده ها گم شد
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میـراث ایــران

بنایی که از فهرست گردشگران استان البرز حذف می شود 

پل تاریخی سلجوقیان، اقامتگاه معتادان و کارتن خواب ها
ردپــای بی تدبیــری زیــر پــل تاریخــی کــرج در حالــی پیداســت کــه 
ــادان  ــواب معت ــل خ ــلجوقی مح ــده از دوره س ــا مان ــه ج ــر ب ــن اث ای
و کارتن خواب هــا شــده اســت و هیــچ گردشــگری حاضــر بــه 

ــت. ــکان نیس ــن م ــداز ای بازدی
ــود  ــادان وج ــرای معت ــی ب ــرج خرابه های ــهر ک ــه ش ــه گوش در گوش
دارد در ایــن میــان اثــر تاریخــی پــل ســلجوقی در ورودی شــهر کرج 
ــه به جــای جــذب گردشــگر  ــه حــال خــود رهاشــده ک ــه ای ب به گون

ســکونتگاه معتــادان شــده اســت.

ساره    نوری

ــهر  ــرج در ورودی ش ــی ک ــی و تاریخ ــل قدیم پ
بــر روی رودخانــه کــرج ساخته شــده اســت. 
ــل  ــرقی پ ــع ش ــوس در ضل ــه چال ــرج ب ــاده ک ج
ــهر در  ــده در ورودی ش ــل ساخته ش ــده و پ واقع ش

ــرار دارد. ــی آن ق ــع جنوب ضل
دیوارهــای ســیاه ایــن اثــر تاریخــی نشــان 
گــواه  و  دارد  امــر  مســئوالن  بی توجهــی  از 
دوره  از  به جامانــده  اثــر  ایــن  ســیاه بختی 
ــزاری  ــن خبرگ ــر از ای ــت. پیش ت ــلجوقی اس س
ــر  ــن اث ــفناک ای ــت اس ــر در خصــوص وضعی مه
تاریخــی گزارش هــای تصویــری و تشــریحی 

مختلفــی را منتشــر کــرده اســت.
ــام  ــس از اتم ــود پ ــده ب ــال 91 - 90 مقررش س
عملیــات مرمــت و بازســازی کــه از ســوی 
ــد،  ــام ش ــرز انج ــی الب ــراث فرهنگ اداره کل می
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه س
ــل  ــبز تبدی ــای س ــه فض ــا را ب ــراف بن ــرج اط ک
کنــد تــا شــهروندان بتواننــد هــم از اثــر تاریخــی 
دیــدن کننــد و هــم ســاعتی بــه همــراه خانــواده 
ــا  ــد ب ــتفاده کنن ــا اس ــراف بن ــبز اط ــای س از فض
گذشــت چهــار ســال اطــراف پــل تاریخــی 
کــرج بــه فضایــی بــرای تزریــق معتــادان و 
کارتن خواب هــا تبدیل شــده و زیــر پــل تــا چشــم 
کار می کنــد کارتــن، ته مانده هــای ســیگار و 
لباس هــای منــدرس به جامانــده از معتــادان را 

می توانیــد ببینیــد.
ــاد  ــی و ایج ــای تاریخ ــای بن ــرح احی ــا ط گوی
ــر عهــده  ــر تاریخــی کــه ب ــن اث فضــای ســبز ای
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه س
ــده و در  ــذ مان ــر روی کاغ ــت ب ــوده اس ــرج ب ک
گوشــه قفســه ای در حــال خــاک خــوردن اســت 
بــرای شفاف ســازی ایــن مســئله بــه ســراغ 
ــازمان  ــل س ــی مدیرعام ــا زین العابدین محمدرض
پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری کــرج 

می رویــم ولــی وی پاســخگو نیســت.
ایــن در حالــی اســت کــه عبــاس زارع مدیرعامــل 
ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  ســابق 
شــهرداری کــرج پیش ترگفتــه بــود: اجــرای 
ــان  ــرج می ــی ک ــل تاریخ ــبز پ ــای س ــرح فض ط
ایــن ســازمان بــا اداره کل میــراث فرهنگــی البــرز 
ــوب  ــت مکت ــوده و هیچ وق ــفاهی ب ــورت ش به ص
نشــد و تغییــر مدیریــت در اداره کل میــراث 
فرهنگــی البــرز، شــکایت از طریــق مراجــع 
ــه و  ــان اداره هم ــئوالن هم ــط مس ــی توس قضای
ــروژه  ــن پ ــا ای ــم داد ت ــت ه ــه دست به دس هم

ــد. ــد بمان راک
ــرای  ــهرداری ب ــه ش ــود ک ــده ب ــی ش وی مدع
جلوگیــری از ســیل اقداماتــی را انجــام داده اســت 
تــا اســتحکام پــل تهدیــد نشــود و ســازمان 

پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری کــرج 
آمادگــی الزم را بــرای شــروع دوبــاره پــروژه 
ــرج دارد و  ــی ک ــل تاریخ ــبز پ ــای س ــاد فض ایج
ــراث  ــرف اداره کل می ــرح از ط ــه ط ــر ارائ منتظ

ــت. ــی اس فرهنگ
ایــن اثــر تاریخــی در منطقــه 11 شــهرداری کــرج 
واقع شــده و مهــدی فاطمــی شــهردار منطقــه در 
ــگار مهــر اعــام کــرد: تاکنــون  ــا خبرن گفتگــو ب
ــازمان  ــز و س ــهرداری مرک ــوی ش ــی از س طرح
ــا و فضــای ســبز در خصــوص بهســازی  پارک ه
ــده  ــه نش ــه ارائ ــهرداری منطق ــه ش ــر ب ــن اث ای

ــت. اس
ــش  ــال پی ــار س ــت: چه ــه گف ــی در ادام فاطم
ــهرداری  ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه س
کــرج در حــال اقداماتــی در حریــم ایــن اثــر بــود 
کــه از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان با 

ــد. ــف ش ــد و کار متوق ــه رو ش ــت روب مخالف
ــان،  ــرج در پای ــه 11 شــهرداری ک شــهردار منطق
گفــت: شــهرداری منطقــه 11 در خصــوص 
ــن  ــم ای ــبز در حری بهســازی و ایجــاد فضــای س
اثــر تاریخــی آمادگــی کامــل دارد و در ایــن 
ــراث فرهنگــی اســتان  ــا اداره کل می خصــوص ب

ــد. ــد ش ــه خواه مکاتب
بــرای روشــنتر شــدن وضعیــت ایــن بنــای 
ــراث  ــت می ــه ســراغ سرپرســت معاون تاریخــی ب
البــرز  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
می رویــم؛ مهنــاز طاهــری در خصــوص وضعیــت 
ــگاه  ــه جوالن ــرج ک ــی ک ــل تاریخ ــامان پ نابس
ــادان شــده گفــت: تجمــع کارتن خواب هــا در  معت
ایــن محــل تاریخــی دیگــر بــه میــراث ارتباطــی 
ــم  ــا نمی توانی ــل را م ــه پ ــد چراک ــدا نمی کن پی

ــم. ببندی
ــاماندهی  ــه س ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب وی در ادام
دورتــادور ایــن محیــط تاریخــی بــه عهــده 
میــان  مشــکلی  افــزود:  اســت،  شــهرداری 
شــهرداری و میــراث بــرای فعالیــت در حریــم این 
ــکل  ــن مش ــه ای ــت ک ــود داش ــی وج ــر تاریخ اث
حــل شــد و میــراث بــه شــهرداری اجــازه داد کــه 
در ایــن محــل اقدامــات زیباســازی و فضای ســبز 

ــود. ــام ش انج
ــا  ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــری در پاس طاه
بودجــه بــرای مرمــت دوبــاره پــل در نظــر 
گرفته شــده اســت، گفــت: بــرای مرمــت و 
ــر پیشــنهاد تخصیــص بودجــه  ــن اث بازســازی ای
داده ایــم ولــی تاکنــون بودجه اســتانی و ملــی اداره 
کل میــراث فرهنگــی البــرز ابــاغ نشــده اســت.

وی در پایــان بــا تأکیــد بــر اینکــه وضعیــت 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــرایط خوب ــا، در ش ــی بن تاریخ
بحــث زیباســازی و فضــای ســبز ایــن اثــر 

ــردن  ــاظ ک ــث لح ــهرداری و بح ــده ش ــه عه ب
پیوســت های اجتماعــی بــه عهــده نیــروی 

انتظامــی اســت.
ــتر در  ــات بیش ــت اطاع ــرای دریاف ــه ب در ادام
ــه  ــی ب ــای تاریخ ــن بن ــت ای ــوص وضعی خص
ســراغ مســئول حــوزه باســتان شناســی اداره کل 
ــرزان احمــد  ــم؛ ف ــی روی ــرز م ــراث اســتان الب می
ــون  ــه تاکن ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــژاد در پاس ن
بــرای مرمــت و بازســازی ایــن اثــر تاریخــی چقدر 
اعتبــار هزینــه شــده اســت، گفت: مــا نمــی تونیم 
ــم  ــت کنی ــه شــده، صحب ــارات هزین ــاره اعتب درب
ولــی اعتبــاری کــه تاکنــون تخصیص یافتــه 
اســت به قــدر کفایــت بــوده و عملیــات بازســازی 
ــام  ــج ســال از اتم ــی انجام شــده اســت. پن به خوب
عملیــات مرمــت پــل می گــذرد و ایــن اثــر 
ــی دارد. ــیار خوب ــتایی بس ــب و ایس ــرایط مناس ش

وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه اداره کل 
میــراث فرهنگــی اســتان البــرز طــی ســه 
ــت  ــه مرم ــدام ب ــا 89 اق ــال های 84 ت ــاز در س ف
ــل تاریخــی کــرج کــرده اســت، گفــت:  کامــل پ
ــون  ــال 90 تاکن ــر از س ــای دوره ای اث حفاظت ه
انجام شــده اســت تــا شــرایط ایســتایی پــل حفــظ 
شــود حفاظــت فیزیکــی ایــن اثــر تاریخی نیــز در 

ــت. ــتور کار اس دس
احمــد نــژاد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »چــرا 
محیــط پیرامــون ایــن اثــر تاریخــی مــورد غفلــت 
ــی  ــه دلیل ــر ب ــن اث ــای ای ــه و دیواره ه قرارگرفت
آتــش بــه پــا کــردن معتــادان کارتن خــواب 
ســیاه شــده اســت«، افــزود: پنــج ســال از پایــان 
ــذرد  ــی می گ ــر تاریخ ــن اث ــت ای ــات مرم عملی
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان البــرز در قبــال 
ــر رســالت خــود را انجــام داده اســت، امــا  ایــن اث
محیــط اطــراف آن بــه میــراث فرهنگــی مربــوط 
ــا و  ــازمان پارک ه ــف س ــزو وظای ــود و ج نمی ش
فضای ســبز شــهرداری کــرج اســت، بــی تعهدی 
شــهرداری بــه وظیفــه ذاتــی خــود در قبــال یــک 
اثــر تاریخــی چنیــن شــرایطی را رقــم زده اســت.

مســئول حــوزه باســتان شناســی اداره کل میــراث 
اســتان البــرز در خصــوص بی اعتنایــی شــهرداری 
کرج نســبت بــه ایــن اثــر تاریخــی کــه در ورودی 
شــهر قرارگرفتــه و پیشــانی شــهر محســوب 
می شــود، گفــت: متأســفانه یکــی از دلیــل 

ــئوالن  ــودن مس ــی ب ــی غیربوم ــن بی اعتنای ای
ــود کســی  ــر می ش ــتان اســت، مگ ــهری و اس ش
ــر  ــل ب ــن پ ــر آشــنا نباشــد ای ــن اث ــا اهمیــت ای ب
روی پایه هــای دوره ســلجوقی ساخته شــده و 

ــم اســت. ــرج قدی ــنامه ک نخســتین شناس
ــج  ــل تاریخــی کــرج را یکــی از پن ــژاد پ احمــد ن
ــت و  ــرج دانس ــهر ک ــم ش ــت قدی ــم باف ــر مه اث
ــت: در نمایشــگاه گردشــگری ســال گذشــته  گف
بندرعبــاس  و  تبریــز  یــزد،  شــهرداری های 
اسپانســر اســتان خــود بودنــد چــون بومــی 
و دلســوز هســتند ایــن در حالــی اســت کــه 
شــهرداری کــرج و شــهرهای تابعــه به جــز 
ــهرک  ــام ش ــرای حم ــه ب ــان ک ــتان طالق شهرس
ــه نگهــداری  ــی انجــام داده اســت در زمین اقدامات
ــد  ــدی انجــام نداده ان ــدام مفی ــت شــهری اق هوی
ــه شــهر در مســئوالن  ــر ب ــد حــس تعلق خاط بای

ــد. ــود آی ــه وج ــهروندان ب و ش
ــرز در  ــی الب ــراث فرهنگ ــت: اداره کل می وی گف
ــهر  ــعه ش ــه توس ــک ب ــکاری و کم ــتای هم راس
ــراث  ــی ســازمان می ــی فن ــا اجــازه شــورای عال ب
ــرج  ــی ک ــل تاریخ ــم پ ــور حری ــی کش فرهنگ
ــا  ــد ب ــرج بتوان ــهرداری ک ــا ش ــش داد ت را کاه

ــازد. ــی« را بس ــل حام ــه »پ ــن هزین کمتری
احمــد نــژاد در پایــان گفــت: بــا توجــه بــه 
همــکاری اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان البرز 
ــای  ــاخت پروژه ه ــرای س ــرج ب ــهرداری ک ــا ش ب
شــهری بــه نظــر می رســد شــهرداری نیــز 
ــای  ــازی فض ــرای بهس ــاری ب ــد در اعتب می توان
ــد. ــص ده ــی تخصی ــر تاریخ ــن اث ــی ای پیرامون

ــه  ــل تاریخــی کــرج ک ــت حــال حاضــر پ وضعی
در تصاویــر گویاســت و بــه گفتــه مســئول حــوزه 
ــرز  ــتان الب ــراث اس ــی اداره کل می ــتان شناس باس
ــل  ــود مث ــی ش ــوب م ــهر محس ــانامه ش شناس
کاف ســردرگمی اســت کــه ســاعت هــا و شــاید 
مــاه هــا وقــت می بــرد تــا ســر و تــه اش پیدا شــود 
ولــی نکتــه ای کــه در این آشــفتگی پیداســت این 
ــن  ــرای ســرو ســامان دادن ای ــی ب ــه دل اســت ک
اثــر تاریخــی نمی تپــد و ایــن بنــا در میــان 
ــتان  ــراث اس ــهری و می ــران ش ــلوغی مدی سرش
بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده و بعید نیســت 
ــوی چشــم شــهروندان  ــد صباحــی دیگــر جل چن

ــزد. ــرو بری آجــر آجــرش ف
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میـراث ایــران

زهرا  بهرامی

ســقف عمــارت وزیــری کــه در شــورای 
مشــروطه  خانــه  عمومــی  فرهنــگ 
گــرگان نــام گرفــت، تخریــب شــد، 
اتفــاق تلخــی کــه مســئوالن میــراث 
ــی در  ــدو نقیض ــارات ض ــی اظه فرهنگ

حفاظــت از آن بیــان می کننــد.

ــه  ــفالی خان ــقف س ــه و س ــرو ریخت ــی ف ــای کاهگل دیواره
وزیــری کــه زیــر بــرف و بــاران و گــذر تاریــخ قــد خــم کــرده 
بودنــد، اکنــون بــا دســتور مســئوالن میــراث فرهنگی گلســتان 
ــت تاریخــی  ــمند دیگــری از باف ــر ارزش ــا اث ــدند ت ــب ش تخری

ــم. ــت بدهی ــرگان را از دس گ
بــه گفتــه شــاهدان عینــی بیــش از 14 ســال اســت کــه مالــک 
خانــه وزیــری در محلــه دربنــو و در دل بافــت تاریخــی گــرگان 
تقاضــای تخریــب و تغییــر کاربــری ایــن خانــه تاریخــی را دارد 
ــان بافــت  ــراث فرهنگــی و حامی ــا ممانعــت می ــار ب کــه هــر ب

ــود. ــه می ش ــی مواج تاریخ
ــه از  ــن خان ــی ای ــتون اصل ــار س ــه چه ــود ک ــال ب ــل امس اوای
ــه  ــازار فروخت ــازل در ب ــت ن ــه قیم ــارج و ب ــرخدار خ ــس س جن
شــد و زنــگ خطــر فروریختــن و نفس هــای ایــن خانــه 
ــده  ــه زن ــد ب ــان امی ــی همچن ــاد ول ــماره افت ــه ش ــی ب تاریخ
ــان  ــرخداری پای ــتون های س ــروش س ــا ف ــت. ام ــدن داش مان
غصــه غم انگیــز خانــه مشــروطه گــرگان نبــود و در خردادمــاه 
ــای  ــد و گره ه ــه ش ــا تکه تک ــن بن ــی ای ــر تاریخ ــال، منب امس

ــد. ــه ش ــازار فروخت ــاارزش آن در ب ــی ب چین
ــراض  ــا اعت ــری، ب ــه وزی ــر خان ــدن منب ــه ش ــد تکه تک هرچن
حامیــان و دوســتداران بافــت تاریخــی همــراه بــود امــا در هفت 
مــاه گذشــته نیــز ماننــد یــک دهــه قبــل از آن تاشــی بــرای 

حفاظــت و مرمــت ایــن بنــای تاریخــی صــورت نگرفــت.

lتخریب این بنا از 15 سال پیش آغاز شد
پژوهشــگر تاریــخ و فرهنــگ گــرگان زمیــن دراین بــاره گفــت: 
ایــن بنــا 150 ســال پیــش بــه دســتور حــاج قاســم اســترآبادی 

توســط یــک معمــار یــزدی ساخته شــده اســت.
ــه  ــن مجموع ــه ای ــان اینک ــا بی ــدوی ب ــوان مه ــود اخ محم
مســکونی شــامل حیــاط، مطبــخ، اندرونــی، بیرونــی و حســینیه 
ــدن  ــه ش ــا متروک ــل ب ــال قب ــدود 15 س ــزود: از ح ــت، اف اس
اندرونــی و بیرونــی ایــن مجموعــه، تخریــب ایــن بنــای 

ــد. ــاز ش ــی آغ تاریخ
وی بابیــان اینکــه بخشــی از ایــن مجموعــه مســکونی توســط 
ــده  ــون بخــش عم ــرد: هم اکن ــح ک ــده، تصری ــه فروخته ش ورث
داخلــی ایــن بنــای تاریخــی آوار شــده و جــداره جنوبــی 
ــرار  ــب ق ــتانه تخری ــز در آس ــر نی ــید باق ــره س ــرف به مقب مش

دارد.
مالک جلوی ثبت ملی بنا را گرفت

اخــوان مهــدوی ادامــه داد: ایــن بنــا محــل برگــزاری جلســات 
ــان و  ــت پ ــال 1389 برداش ــوده و در س ــان ب ــروطه خواه مش
ــا  ــن بن ــود ای ــرار ب ــاط حســینیه انجــام شــد و ق نقشــه های حی
ــی  ــار مل ــت آث ــتان در فهرس ــروطه اس ــه مش ــوان خان به عن

ــود. ــت ش ــران ثب ای
پژوهشــگر تاریــخ و فرهنــگ گــرگان زمیــن خاطرنشــان کــرد: 
ــی  ــگ عموم ــورای فرهن ــال در ش ــان س ــرح در هم ــن ط ای
ــودن  ــق نب ــل مواف ــه دلی ــا ب ــید ام ــب رس ــه تصوی ــتان ب اس
مالــک، اجــازه دخالــت بــه میــراث فرهنگــی داده نشــد و عمــًا 

ــد. ــای تاریخــی مســکوت مان ــن بن ــی ای ــت مل ثب
ــخ و فرهنــگ  ــوان از صحبت هــای پژوهشــگر تاری آنچــه می ت
ــک  ــی مال ــه بی توجه ــت ک ــن اس ــت، ای ــن دریاف ــرگان زمی گ
ــروطه  ــب مش ــای تخری ــری، بن ــه وزی ــدن خان ــه ش و متروک
گلســتان را پی ریــزی کــرد. بنایــی کــه معمــاری منصحــر بــه 

فــرد داشــت و در تاریــخ مشــروطه هــم نقــش مهمــی را ایفــا 
ــرد. ک

فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
صنایع دســتی و گردشــگری گلســتان، بــا بیــان ایــن کــه 
ضوابــط و مصوبــات بافــت تاریخــی گرگان کــه در ســال 1353 
ــوند،  ــل می ش ــلیقه ای عم ــت، س ــیده اس ــت رس ــه ثب و 54 ب
اظهــار کــرد: به عنوان مثــال در ضوابــط ارتفــاع 9 تــا 9.5 
ــقف  ــا س ــی ب ــت تاریخ ــاز در باف ــای نوس ــرای بناه ــری ب مت
ــه دلیــل  ــرد مصالــح خــاص تعیین شــده امــا ب شــیروانی و کارب
ــازه  ــون اج ــن تاکن ــط و قوانی ــا ضواب ــکان ب ــودن مال ــنا نب آش
ســاخت در ارتفــاع 7.5 تــا 8 متــری بــه آن هــا داده  شــده اســت.

حمیــد عمرانــی رکاونــدی تصریــح کــرد: هرچنــد بایــد در چهار 
ــط بافــت تاریخــی گــرگان موردبازنگــری  دهــه گذشــته ضواب
قــرار می گرفــت کــه ایــن مهــم صــورت نگرفتــه امــا ضوابــط 

ــی نشــده اســت. ــتی اجرای ــز به درس ــود نی موج
ــار از کمیســیون  ــه وزیــری تاکنــون دو ب وی اضافــه کــرد: خان
ــر  ــب و تغیی ــوز تخری ــال های 80 و 91 مج ــج در س ــاده پن م
کاربــری دریافــت کــرده اســت و مالــک ملــزم بــه اجــرای بنای 
ــا، کاه گل و ســقف شــیروانی و  ــا طــرح ســفال، آجرنم ــد ب جدی

ــت. ... اس

lبنا ارزش ثبت ملی نداشت
ــه دلیــل تخریب هــای  عمرانــی رکاونــدی خاطرنشــان کــرد: ب
صــورت گرفتــه، خانــه وزیــری ارزش ثبــت ملــی نداشــت و این 
ــه تائیــد کارشناســان و شــورای فنــی اداره کل رســیده  مــورد ب

بــود.
ــی  ــت تاریخ ــه در باف ــت یکپارچ ــود مدیری ــه وی نب ــه گفت ب
ــق  ــوان بااطــاع رســانی دقی ــن معضــل اســت و می ت مهم تری
ــی،  ــتگاه های اجرای ــن دس ــرار گرفت ــم ق ــار ه و درســت، در کن
اعطــای مشــوق بــه مالــکان و همچنیــن فراهــم شــدن 
امکانــات رفاهــی و تفریحــی در بافــت تاریخــی گــرگان، 
ــده اند  ــه ش ــه متروک ــی ک ــای تاریخ ــه خانه ه ــی ب ــگاه منف ن
را برداشــت و بســیاری از ایــن تــک بناهــای متروکــه را دوبــاره 

ــرد. ــاء ک احی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
گلســتان هــم معتقــد اســت خانــه وزیــری نه تنهــا ارزش ثبــت 

ــه  ــای صــورت گرفت ــل تخریب ه ــه دلی ــه ب ــته بلک ــی نداش مل
ــت. ــود نداش ــز وج ــازی آن نی ــکان بازس ام

ــا دو  ــن بن ــون ای ــال 1380 تاکن ــت: از س ــی گف ــم کریم ابراهی
بــار مجــوز تخریــب دریافــت کــرده و بــه دلیــل انجــام نشــدن 

ــود. ــده ای را فراهــم کــرده ب مشــکات عدی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
گلســتان تأکیــد کــرد: ایــن بنا بارهــا مــورد بازدیــد کارشناســان 
ــی  ــت و همگ ــرار گرف ــن ق ــی و معاونی ــورای فن ــت و ش مرم
ــد کــه راهــی جــز تخریــب نیســت و امــکان  متفق القــول بودن

ــز وجــود نداشــت. ــا نی بازســازی بن
ــام  ــی و اع ــرکل قبل ــر نظــر دو مدی ــط ب ــد: فق ــادآور ش وی ی
ــوز  ــته و مج ــه گذاش ــی صح ــورای فن ــان و ش ــر کارشناس نظ
ــه  تخریــب را تائیــد کــرده ام امــا درعین حــال مالــک متعهــد ب

ــت تاریخــی اســت. ــط باف ــق ضواب ــا مطاب نوســازی بن
ــرگان  ــی گ ــای تاریخ ــک بناه ــام ت ــف تم ــن تکلی وی از تعیی
ــای  ــک خانه ه ــم از تک ت ــا داری ــرد: بن ــح ک ــر داد و تصری خب
تاریخــی گــرگان بازدیــد کــرده و آن هایــی را کــه قابــل حفــظ و 
مرمــت و رفــع خطــر هســتند حفاظــت و مرمــت کــرده و مابقی 

را تعییــن تکلیــف کنیــم نــه تخریــب.
وی متذکــر شــد: تمــام بازدیدهــا بــا حضــور کارشناســان کمیته 
ــرد و از ظرفیــت  ــی و اســتعامات صــورت می گی و شــورای فن
کارشناســان حامیــان بافــت تاریخــی گــرگان نیــز بهــره 

ــرد. ــم ب خواهی
ــی و  ــه فن ــا تشــکیل کمیت ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــی اظه کریم
حضــور کارشناســان و تعییــن تکلیــف تــک بناهــای تاریخــی، 

ــل برســد. ــه حداق اشــتباهات ب

lهنوز امکان احیاء و مرمت وجود دارد
ــکان  ــش ام ــی و معاون ــراث فرهنگ ــرکل می ــه مدی درحالی ک
ثبــت ملــی و مرمــت و بازســازی ایــن بنــا را رد می کننــد 
کارشناســان مرمــت ابنیــه و بناهــای تاریخــی ایــن نظــر 
ــی  ــی و تخصص ــر فن ــد ازنظ ــرده و معتقدن ــض ک ــًا نق را کام
حتــی بــا برداشــته شــدن ســقف خانــه وزیــری امــکان مرمت و 

ــود دارد. ــتان وج ــروطه گلس ــه مش ــاء خان احی
ــاره  ــه و بناهــای تاریخــی دراین ب یــک کارشــناس مرمــت ابنی
ــه  ــازی دارد بلک ــت بازس ــا قابلی ــری نه تنه ــه وزی ــت: خان گف

مشروطه گرگان بی خانه شد؛
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ــود دارد  ــز وج ــاء آن نی ــت و احی ــکان مرم ام
به شــرط آنکــه کارشناســان میــراث فرهنگــی 
ــه بناهــای تاریخــی داشــته  ــگاه دلســوزانه ب ن

ــند. باش
ــقف  ــد س ــزود: هرچن ــینی اف ــه میرحس محدث
امــا  برداشته شــده  تعمــداً  وزیــری  خانــه 
خوشــبختانه ازنظــر فنــی هنــوز امــکان احیــاء 
ــازی  ــی و بازس ــای تاریخ ــن بن ــای ای کالبده
بخشــی از ایــن بنــای ســه طبقــه بــا معمــاری 

منحصربه فــرد وجــود دارد.
وی ادامــه داد: خانــه وزیــری بــا کالبــد و 
ــی  ــدارس مل ــتین م ــاری نخس ــاختار معم س
ــری و  ــی جعف ــه مل ــام مدرس ــه ن ــتان ب گلس
مــکان جلســات ســران مشــروطه خواه در 
ــن  ــوده و همی ــو ب ــه دربن ــار در محل دوره قاج
رویدادهــای تاریخــی در کنــار معمــاری آن بــه 

ایــن بنــا ارزش تاریخــی می دهــد.
ــراه  ــه هم ــال 1389 ب ــرد: در س ــه ک وی اضاف
کار  همــکاران  و  دانشــجویان  از  تعــدادی 
ــن  ــت ای ــده ثب ــل پرون ــازی و تکمی مستندس
بنــای تاریخــی در فهرســت آثــار ملــی انجــام 
و تحویــل آقــای حمیــدی کارشــناس مســئول 

موزه هــای اســتان شــد.
ــوز  ــال مج ــان س ــرد: در هم ــح ک وی تصری
تبدیــل ایــن بنــا بــه خانــه مشــروطه گلســتان 
ــگ  ــورای فرهن ــه و در ش ــتانداری گرفت از اس

ــد. ــتان مصــوب ش ــی اس عموم
ــت  ــورت رضای ــه در ص ــادآوری اینک ــا ی وی ب
ــود،  ــن موج ــق قوانی ــک، مطاب ــتن مال نداش
ــت  ــای ثب ــد تقاض ــی می توان ــراث فرهنگ می
ــد  ــد، تأکی ــته باش ــا را داش ــن بن ــراری ای اضط
ــی  ــه برنامــه مدون ــراث هیچ گون کــرد: اداره می
بــرای بافــت تاریخــی گــرگان و تــک بناهــای 
تاریخــی اســتان نــدارد و ایــن در حالــی اســت 
ــی  ــز در بی توجه ــرگان نی ــهرداری گ ــه ش ک
میــراث  به انــدازه  بایــد  و  بــوده  مقصــر 
فرهنگــی در حفاظــت و احیــاء بافــت تاریخــی 

ــردارد. ــا گام ب ــک بناه و ت
ــر اینکــه آگاه ســازی  ــد ب ــا تأکی میرحســینی ب
آمــوزش  و  فرهنگ ســازی  بناهــا،  ارزش 
تنهــا راهــکار نجــات بافــت تاریخــی و 
ــال  ــد: درعین ح ــر ش ــت، متذک ــک بناهاس ت
کــه بایــد در قوانیــن ثبــت میــراث ملــی 
تجدیدنظــر شــود می بایســت زمینــه آمــوزش 
و فرهنگ ســازی و همچنیــن آگاهــی بخشــی 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــکان موردتوج ــه مال ب
از اظهــارات ضدونقیض مدیران و کارشناســان 
و  دقیــق  اطاعــات  دریافــت  می تــوان 
مشــخصی از تــک بناهــای تاریخــی گــرگان 
ــن  ــکان از قوانی ــودن مال ــدارد. آگاه نب ــود ن وج
ــن  ــی و همچنی ــای تاریخ ــن بناه و ارزش ای
متروکــه شــدن آن هــا بــه تخریــب دامــن زده 
و باعــث شــده هــرروز بیش ازپیــش تــک بناها 
ــت تاریخــی ســرزمین گــرگان  ــوان هوی به عن
ــی  ــی رخ م ــاله در حال ــن مس ــزد. ای ــرو ری ف
دهــد کــه کارشناســان بارهــا تاکیــد کــرده اند، 
فرهنگ ســازی، آمــوزش و آگاه ســازی از ارزش 
بناهــا بخصــوص بــرای مــاکان، تنهــا راهکار 

ــت. ــرگان اس ــی گ ــت تاریخ ــات باف نج

نــه  روزگاران  حکایــت  ســفالی  تنورهــای 
ــت و  ــا و صمیمی ــوی صف ــت، ب ــدان دور اس چن
ــار  ــه در کن ــا را دارد ک ــان داغ مادربزرگ ه ن
را  خــود  کودکــی  دوران  شــاد،  قصه هــای 

می کنــد. بازنمایــی 

ــد  ــی، س ــجد تاریخ ــانیان، مس ــه ساس ــا چهل پل ــی ب ــتایی پلکان روس
ــرای  ــاب ب ــی ن ــر، باغ هــا و کوچــه باغ هایــش کــه همگــی فرصت گاب
ــای خــود  ــازل دارایی ه ــد هــم در پ ــی هنرمن جــذب گردشــگرند، بانوان

ــان ســفالینه ســاز هســتند. ــده اســت و آن زن گنجان
گابــر یکــی از مهمتریــن روســتاهای گردشــگری شهرســتان ایجــرود 
ــق  ــرای رون ــت ب ــع اســتان زنجــان اســت کــه مدت هاســت دول از تواب
ــد. گردشــگری درایــن فرصــت تاریخــی -طبیعــی برنامه ریــزی می کن

تنورهــای ســفالینه و ظــروف ســفالی تولیــد شــده در ایــن روســتا بــرای 
ــان تنــوری و لبنیــات محلــی  ــادآور ن ــد ی ــان کــه شــناختی از آن دارن آن

ــد. ــوش می کنن ــا خ ــه ج ــاک منطق ــه در دل خ ــت ک اس
تنورهــای قــد و نیــم قــد بــرای طبــخ نــان حاصــل دســت زنانی اســت 
ــوی  ــش بان ــد. ش ــیر می کنن ــالی س ــان س ــا در دوره می ــن روزه ــه ای ک
ــا  ــد و ب ــه ارث برده ان ــادران خــود را ب ــر م ــان ســال و مســن کــه هن می
ســاخت تنــور و »ســیین« یــا همــان ظــروف نگهــداری نــان و ســاییدن 

ــده اند. ــه ش ــان آور خان ــک و ... ن کش
ــای  ــا نانوایی ه ــا ی ــه باغ ه ــی خان ــا راه ــن روزه ــفالی را ای ــا س  تنوره
ســنتی گاه تــا میانــه و تهــران می کننــد امــا دریــغ کــه جوانــی در ایــن 
ــا ایــن هنــر خاکــی انــس نگرفتــه و هــر چــه هســت یــادگار  روســتا ب

ــت. ــا اس ــادر بزرگ ه ــا و م مادره
ــر  ــور ســاز روســتای گاب ــوان تن ــی 45 ســاله یکــی از بان ــه امین فاطم

ــن کار اســت. ــون مشــغول ای ــش تاکن ــال پی ــه از 17 س اســت ک
ــادر 75  ــه، م ــادرش یادگرفت ــازی را از م ــور س ــری تن ــوی گاب ــن بان ای

ــرد. ــاده می ک ــه پی ــای منطق ــرش را روی خاک ه ــه هن ــاله ای ک س
بــه گفتــه امینــی در روســتای گابــر فقــط شــش خانــم مســن مشــغول 
ســفالگری و تنورســازی هســتند و نســل جــوان بــا ایــن هنــر بیگانه انــد.

ــد: از  ــار می کن ــنتی اظه ــای س ــاخت تنوره ــوه س ــوص نح وی در خص
کــوه »دل بریــن« خاک هــای مخصوصــی بانــام محلی»قزیــل تورپاخ« 
ــوط  ــم مخل ــا را باه ــم آن ه ــه می کنی ــاک را تهی ــری از خ ــوع دیگ و ن
کــرده و دو روز می خیســانیم ســپس»قزیل«که همــان مــوی بــز اســت 
ــا  ــا را ب ــک روز تنوره ــد از ی ــم و بع ــد می کنی ــرده لگ ــه ک ــه آن اضاف ب
انــدازه هــای مختلــف آمــاده می کنیــم پــس  از ایــن مرحلــه ماســاژ بــا 

ــم. ــام می دهی ــوص را انج ــنگ های مخص س
 بــه گفتــه امینــی خاک هــای گابــر باکیفیــت اســت و  می تــوان بــا آن 
تنورهایــی بــه ابعــاد مختلــف بــرای کاربری هــای متفــاوت آمــاده کــرد 
ــه  ــکان خان ــان مال ــب مشتری هایش ــا اغل ــن روزه ــه ای ــه ای ک به گون
ــای  ــاب زدن تنوره ــرای کب ــه ب ــتند ک ــان هس ــراف زنج ــای اط باغ ه

ــد. ــفارش می دهن ــک س کوچ
ایــن بانــوی تنــور ســاز گابــری قیمــت تنورهــای را از 150 هــزار تومان 
ــاب  ــای کب ــد: تنوره ــد و می افزای ــام می کن ــان اع ــزار توم ــا 800 ه ت

ــر هســتند. ــان پــزی گران ت ــر و تنورهــای ن پــزی ارزان ت

تنورهــای مــا خریــده مشــتری های  از  lهرکــس 
می کنــد معرفــی  را  جدیــدی 

فاطمــه امینــی بــا اشــاره بــه ســابقه تنــور ســازی در گابــر می گویــد: 
تــا جایــی کــه یــادم هســت مادربزرگ هــای مــا هــم تنــور می ســاختند.

وی  ادامـه می دهـد: مـن فقـط می توانـم تنور بسـازم امـا مـادرم و برخی 
زنان مسـن تر ظروف سـفالی دیگری هم می سـازند بـرای نمونه ظروفی 
بنـام محلی»سـیین«که تشـت هایی بـرای نگهـداری نـان محلـی یـا 

سـابیدن کشـک محلی اسـت هـم در گابر سـاخته می شـود.

ایــن بانــوی گابــری بهتریــن تبلیــغ بــرای فــروش تنــور را خریــداران 
ــده  ــا خری ــای م ــس از تنوره ــد: هرک ــراز می کن ــد و اب ــی اش می دان قبل

ــد. ــی می کن ــدی را معرف ــتری های جدی مش
بهـرام امینـی دهیـار روسـتای گابر نیز بـا تحسـین زنانی که با سـاخت 
تنـور گابر را بـه مردم معرفـی می کنند، گفت: بـا وجود اینکـه رونق این  

کار سـرمایه ای نمی خواهد کسـی نیسـت کـه از آن حمایت کند.
وی ابــراز می کنــد: بســتر بــرای فــروش ســفالینه های گابــر در روســتا 
فراهــم نشــده تــا گردشــگران بــا ایــن ظرفیــت آشــنا شــده و اقــدام بــه 

خریــد آن کننــد تــا بهــره ای عایــد مــردم شــود.
 بــه گفتــه امینــی تنورهــای ســفالینه گابــر توســط زنــان ســازنده بــه 
شــهرهای اطــراف هــم فروختــه می شــود امــا متأســفانه در فضاســازی 
ایــن روســتای گردشــگری بــه کار نرفتــه اســت و رســتوران ســنتی ای با 

اســتفاده از ایــن ســفالینه ها بــرای گردشــگران تجهیــز نشــده اســت.
معـاون صنایـع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان زنجان نیـز با اشـاره به سـاخت تنورهای سـفالین در 
شهرسـتان های سـلطانیه، ابهر و ایجرود گفت: این تنورها با سـاختارهای 
سـنتی برای اسـتفاده شـخصی در سـلطانیه، ابهر و گابر  تولید می شوند 

و مـا درصـدد ثبت ایـن آثـار در میراث ناملموس کشـور هسـتیم.
محمــود علــی محمــدی خاطرنشــان کــرد: موقعیــت جغرافیایــی و مــواد 
اولیــه موجــود در منطقــه، شــیوه تهیــه و فــراوری خــاک در روســتاهای 

ــد. ــز می کن ــفالینه ها را از یکدیگــر متمای ــن س ــف ای مختل
وی ادامــه داد: بارونــق خانه هــا و رســتوران های ســنتی مــردم بــه 
ــاد  ــد و اقتص ــل می یابن ــفالی تمای ــروف س ــا و ظ ــه تنوره ــمت تهی س
خــردی ایجــاد می شــود امــا اغلــب تولیــدات بــرای اســتفاده منطقــه ای 

ــدارد. ــی ن ــع اقتصــادی چندان اســت و نف
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد: در صورتــی کــه بــازار اقتصــادی 
ــن  ــد ای ــته باش ــق داش ــد رون ــد و تولی ــب باش ــا و سفالینه هامناس تنوره
ــای  ــد و فعالیت ه ــت کنن ــد دریاف ــه تولی ــد پروان ــازان می توانن ــور س تن

ــد. خــود را گســترش دهن

هنری که بوی گذشته می دهد؛

تنورهای سفالینه گالبر مکمل پازل گردشگری
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میـراث ایــران

با ارزشــترین  از  یکــی  به عنــوان  پاســارگاد  مجموعــه 
ــد.  ــمار می آی ــور به ش ــی کش ــی- فرهنگ ــای تاریخ محوطه ه
ایــن مجموعــه بــه دلیــل ویژگی هــا و شــاخصه های معمــاری، 
ــاه  ــهریور م ــوروش( در ش ــازنده آن )ک ــخصیت س ــری و ش هن
ســال 1310 بــا شــماره 19در فهرســت آثــار ملــی جــای گرفت.

مجموعه پاســارگاد بــا شــماره 1106 در ســال 1383برابرجوالی 
ــور  ــن در کش ــاه ژوئ ــتم در م ــت و هش ــاس بیس 2004 در اج

چیــن بــه ثبــت جهانــی رســید.
ــی  ــه تاریخ ــن محوط ــود در ای ــای موج ــاخص ترین بناه از ش
می تــوان بــه آرامــگاه کــوروش، کاخ هــای دروازه، بارعــام، 
اختصاصــی، بــرج ســنگی، اســتحکامات تــل تخــت، آب 
ــدس،  ــه مق ــک ها، محوط ــل، کوش ــاهی، پ ــاغ ش ــای ب نماه
ــارگاد  ــای پاس ــام بناه ــرد. تم ــاره ک ــری اش ــرای مظف کاروانس
درون پردیــس زیبایــی قــرار داشــته کــه بــه وســیله جوی هــای 

ســنگی آبیــاری می شــده اند.
در حــال حاضــر پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد قصــد دارد که 
محــور ورودی بــه ایــن محوطــه عظیــم تاریخــی را بــر اســاس 

معمــاری متناســب بــا ایــن میــراث تعریــف کند.
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد در ایــن رابطــه گفــت: 
ــارگاد  ــی پاس ــراث جهان ــه می ــه مجموع ــی ب ــان منته خیاب
ــوان محــور  ــه عن ــیراز-اصفهان ب ــی ش ــاده اصل منشــعب از ج
ــذر  ــل گ ــاالنه مح ــارگاد س ــه پاس ــگری منطق ــی گردش اصل

ــت. ــی  اس ــی و خارج ــگر داخل ــون گردش ــم میلی ــدود نی ح
تعریف کننــده  لبــه  نبودخــط  داد:  ادامــه  فدایــی  حمیــد 

جداره هــا و پیــاده رو، عــدم وجــود الگــوی ساخت و ســاز و 
ــی،  ــاری بوم ــه معم ــی ب ــی و بی احترام ــه کم توجه در نتیج
ــهری  ــت روستایی-ش ــا باف ــس ب ــح نامتجان ــتفاده از مصال اس
و دپــوی مصالــح ســاختمانی در طــول مســیر از جملــه 
معمول تریــن مشــکات ایــن محــور ورودی اســت کــه مســیر 

ــت. ــرده اس ــر ک ــت و بدمنظ ــه را زش ــه محوط ورودی ب
وی بیــان کــرد: بــا توجــه بــه آســیب شناســی صــورت گرفتــه 
روی ایــن محــور، در ســال جــاری بــه منظورشــکل دهــی بــه 
ایــن محــور ورودی و بازتعریــف کــردن آن به عنــوان مهمترین 
خیابــان شــهر)خیابان منتهــی بــه آرامــگاه کــوروش(، ســازمان 
ــار  ــر چه ــغ ب ــه ای بال ــاص بودج ــا اختص ــی ب ــراث فرهنگ می
میلیــارد ریــال ســاماندهی محــور مذکــور را در دســتور کار قــرار 

ــت. داده اس
ــه  ــان کــرد: از جمل ــی پاســارگاد بی ــراث جهان ــگاه می ــر پای مدی
ــه ایجــاد  ــوان ب ــی ت ــن ســاماندهی م ــن اهــداف در ای مهمتری
ــه منظــور ایجــاد  ســیماي جــذاب گردشــگری، بسترســازی ب
ــا تعریــف فضاهــای خدمــات دهــی بــه گردشــگر و  اشــتغال ب
افزایــش زمــان حضــور واقامــت گردشــگران درمنطقــه اشــاره 

ــرد. ک
ــه  ــح کــرد: پــس از مطالعــات و بررســی هــای ب فدایــی تصری
عمــل آمــده در خصــوص طراحــی فضــای مذکــور و نحــوه اجرا 

و مــکان یابــی هــای صــورت گرفتــه، طــرح مذکــور در ابتــدای 
شــهر مادرســلیمان و بعــد از پــل روســتای کردشــول بــه طــول 
750 متــر و عــرض 10.5 متــر در دو طــرف جــاده و بــا نگاهــی 
ــه  ــه مرحل ــارگاد ب ــه پاس ــگری منطق ــور گردش ــه مح ــژه ب وی
ــارکت  ــا مش ــرح ب ــن ط ــون ای ــت.هم اکن ــیده اس ــی رس اجرای
ســازمان میــراث فرهنگی و همــکاری شــهرداری مادرســلیمان 

در حــال انجــام اســت.
ــی،  ــاری هخامنش ــر معم ــه عناص ــگاه ب ــرد: ن ــوان ک وی عن
اســتفاده از مصالــح نجیــب ماننــد فضــای ســبز، آب و مصالحی 
ماننــد ســنگ کــه در انــواع مختلــف در طراحــی بــه کار رفتــه از 

مشــخصات بــارز طــرح مذکــور بــه حســاب مــی آیــد.
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد  گفــت: بــا توجــه بــه 
معبــر 45 متــری کــه بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتــه شــده، 
ــه عــرض دو  ــوژ وســط جــاده ب ــات ایــن طــرح شــامل رف کلی
متــر، معبــر10.5 متــری ســواره رو و کانــال ســنگی جهــت دفع 
آب و آبیــاری درختانــی کــه در داخــل آن کاشــته مــی شــود در 
طرفیــن طــرح، چهــار مترعــرض مســیر پیــاده رو جهــت پیــاده 
روی افــراد و گردشــگران و فضاهایــی جهــت اســتراحت چنــد 
ــرای ورزش  ــی ب ــکان های ــن  م ســاعته گردشــگران و همچنی
صبحگاهــی جوامــع محلــی و گردشــگران در نظــر گرفته شــده 

اســت.

محور ورودی پاسارگاد 
ساماندهی   می شود/ 

اعمال معماری هخامنشی

هادی فتحی

ــارگاد  ــی پاس ــراث جهان ــور ورودی می مح
ــق  ــاری مطاب ــاس معم ــر اس ــت ب ــرار اس ق
ــا  ــود ت ــاماندهی ش ــی س ــا دوره هخامنش ب
ــه  ــن محوط ــه ای ــری ورودی ب ــای بص فض
ــر اســاس معمــاری هخامنشــی  تاریخــی ب

بــرای گردشــگران جذاب تــر باشــد.
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بنــا براعــام اتحادیــه صنایع دســتی از 
ــازه  ــز اج ــن مرک ــته ای ــاه گذش ــک م ی
اعطــای جــواز کســب برای13رســته 
ــن  ــه ای صنایع دســتی را نداشــته اســت ک
مطلــب تهدیــدی بــرای عنــوان شــهر 

اســت. جهانــی صنایع دســتی 

میـراث ایــران

تهدیدیجدیدبرایشهرجهانیصنایعدستی/
خارجشدن۱۳رستهازنظراتحادیه

ــان،  ــتی در اصفه ــواع صنایع دس ــه ان ــت دیرین ــه قدم ــه ب ــا توج ب
مهرمــاه ســال جــاری اصفهــان، از ســوی شــورای جهانــی 
ــاب  ــتی انتخ ــی صنایع دس ــهر جهان ــوان ش ــه عن ــتی ب صنایع دس
ــا  ــن روزه ــتی ای ــوزه صنایع دس ــان ح ــا کارشناس ــت ام ــده اس ش
از خــارج شــدن تعــدادی از رشــته های مهــم صنایع دســتی از 
ــت،  ــازمان صنع ــازمان س ــط س ــه توس ــه مربوط ــارت اتحادی نظ

ــد. ــه دارن ــارت گالی ــدن و تج مع
فریــدون اهلل یــاری، مدیــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهــان در ایــن زمینــه بیــان داشــت کــه 
ــه ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت ســپرده  رســته هایی کــه ب

ــت. ــان نیس ــاخص اصفه ــتی ش ــزو صنایع دس ــت ج ــده اس ش
ــور  ــتان های کش ــی اس ــدام در تمام ــن اق ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــراث  ــتی، می ــت صنایع دس ــت: معاون ــت، گف ــام اس ــال انج در ح
فرهنگــی کشــور بــا وزارت صنعــت در تعامــل هســتند تــا در ایــن 

ــی انجــام شــود. ــه اقدامات زمین
ــتان  ــتی و گردشــگری اس ــرکل میراث فرهنگــی، صنایع دس مدی
ــع  ــن صنای ــه ای ــت ک ــوان گف ــت: نمی  ت ــراز داش ــان اب اصفه
ــل  ــرار اســت ذی ــا ق ــارت آنه ــط و نظ ــا رواب ــده اند ام ــه ش بلوک
رشــته های دیگــر و اتحادیه هــای خــارج از صنایع دســتی 

ــود. ــف ش تعری
ــاری  ــازار تج ــطح ب ــته ها در س ــن رش ــت ای ــه داد: ماهی وی ادام
ــی شــامل  ــای دســتی و صنعت ــت از هنره اســت و رویکــرد حمای
ــت و  ــر ممکــن اســت کیفی ــن ام ــه ای ــا توجــه ب آن نمی شــود و ب

ــرد. ــرار گی ــد ق ــورد تهدی ــر م ــتاندارد هن اس
اهلل یــاری ابــراز داشــت: بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
امــر موجــب تهدیــد اقتــدار و جامعیــت اتحادیــه صنایع دســتی نیــز 
هســت بــا ســپردن ایــن صنایــع بــه دیگــر اتحادیه هــا قــرار اســت 
کیفیــت ایــن صنایــع نیــز ذیــل اتحادیــه صنعــت، معــدن و تجارت 

ــود. ــر ش تخصصی ت
ــرار  ــه ق ــت رشــته هایی ک ــه ماهی ــد اســت ک ــن معتق وی همچنی
ــر فعالیــت و اعطــای جــواز کســب آنهــا واگــذار  اســت نظــارت ب

ــور نیســت. ــتی ج ــوان صنایع دس ــت و عن ــا ماهی ــود ب ش
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــاری در حال ــت اهلل ی ــن صحب ای
ــه  ــارت اتحادی ــه از نظ ــی ک ــمی صنایع ــانی رس ــدم اطالع رس ع
ــرکل  ــد مدی ــر می رس ــه نظ ــت ب ــده اس ــارج ش ــتی خ صنایع دس
ــورد  ــته های م ــی از رس ــالع دقیق ــان اط ــی اصفه میراث فرهنگ

ــت. ــته اس ــر نداش نظ

وی بــا توجــه بــه تاکیــد کارشناســان ایــن حــوزه در ارتبــاط بــا قرار 
داشــتن رشــته های مهــم صنایع دســتی مانــد مینــا، منبــت کاری و 
ــراز  ــه اب ــا ب ــته ها تنه ــن رس ــان ای ــم در می ــته های مه ــر رش دیگ
ایــن نکتــه بســنده کــرد کــه تصــور نمی کنــد ایــن رشــته ها جــزو 
ــدن و تجــارت  ــت، مع ــه توســط ســازمان صنع ــواردی باشــد ک م

ــارج شــده اســت. ــه صنایع دســتی خ ــه و از نظــارت اتحادی بلوک
ــه صنایع دســتی خــارج  ــم کاری از نظــارت اتحادی ــاکاری و خات مین

می شــود؟!
ــان  ــتی اصفه ــه صنایع دس ــس اتحادی ــیردل رئی ــاس ش ــا عب ام
ــه  ــت ک ــان داش ــر بی ــورد نظ ــته های م ــامی رس ــالم  اس ــا اع ب
ــره کاری و نقره ســازی  ــی، نق ــاکاری، قلم زن ــد مین رشــته هایی مانن
ــواز  ــه ج ــت ارائ ــرار اس ــه ق ــت ک ــته هایی اس ــه  رس ــز از جمل نی
کســب آنهــا از نظــارت اتحادیــه صنایــع دســتی اصفهــان خــارج 
ــن  ــه ای ــوط ب ــدود  ۵۰۰ کارگاه مرب ــب ح ــن ترتی ــه بدی ــود ک ش
ــیل  ــت پتانس ــب اف ــارج و موج ــه خ ــارت اتحادی ــته ها از نظ رش

ــد. ــد ش ــتی خواه ــع دس ــه صنای اتحادی
ــت را  ــن لیس ــود در ای ــته های موج ــی رس ــع برخ ــه واق ــه ب گرچ
ــه  ــه شــمار آورد و ب ــوان در شــمار صنایع دســتی اصفهــان ب نمی ت
نظــر می رســد می تــوان آنهــا را جــزو صنایعــی زیــر نظــر اتحادیــه 
ــه راســتی صنایعــی هماننــد  اصنــاف و مــوارد منظــور کــرد امــا ب
مینــاکاری، قلم زنــی، نقره ســازی، معــرق کاری، منبــت کاری، 
ــه ای  ــچ اتحادی ــه هی ــوان زیرمجموع ــره را نمی ت ــم کاری و غی خات

ــرد. ــور ک ــتی تص ــز صنایع  دس ــه ج ب
ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه هــر چــه تعــداد رســته های 
یــک اتحادیــه بیشــتر باشــد امتیازاتــی بــرای آن در پــی دارد و بــر 
ــن  ــدن ای ــذار ش ــرای واگ ــد ب ــر می رس ــه نظ ــا ب ــاس ام ــن اس ای
ــام  ــی انج ــی عجیب ــا بی دقت ــر اتحادیه ه ــه دیگ ــته ب ــداد رس تع

ــده اســت. ش
ــع  ــته از صنای ــدود ۱۳ رس ــت: ح ــار داش ــاط اظه ــن ارتب وی در ای
دســتی اصفهان توســط ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و اتاق 
ــتی  ــه صنایع دس ــت و اتحادی ــده اس ــه ش ــان بلوک ــاف اصفه اصن
ــن  ــاره ای ــد درب ــون نمی توان ــته تاکن ــاه گذش ــک م ــان از ی اصفه

صنایــع جــواز کســب صــادر کنــد.
وی افــزود: اینکــه اصفهــان بــه عنــوان شــهر جهانی صنایع دســتی 
و شــهر خــالق انتخــاب شــده اســت بــه دلیــل تعــداد زیــاد افــراد 
شــاغل در ایــن رســته ها بــوده کــه نــام ایــن افــراد در جدولــی بــه 

شــورای عالــی جهانــی صنایع دســتی ارائــه شــده اســت.

ــی  ــهر جهان ــوان ش ــرای  عن ــدی ب ــی ج lچاره جوی
ــاق ــهر خ ــتی و ش صنایع دس

ــتباه  ــدام اش ــن اق ــرد: ای ــد ک ــتی تاکی ــه صنایع دس ــس اتحادی رئی
ــهر خــالق  ــتی و ش ــی صنایع دس ــهر جهان ــد دو نشــان ش می توان
ــی  ــد چاره جوی ــن اســاس نیازمن ــد و  برای ــان ســلب کن را از اصفه

جــدی هســتیم.
وی اضافــه کــرد: هفتــه گذشــته بــا نامــور مطلــق معــاون صنایــع 
دســتی کشــور جلســه ای در ارتبــاط بــا ایــن مشــکل مهم داشــتیم 
و قول هایــی داده شــده کــه امیدواریــم بــه زودی ایــن مشــکل کــه 

تهدیــدی بــرای صنایع دســتی اصفهــان اســت رفــع شــود.
شــیردل در ارتبــاط بــا رســته هایی کــه مجــوز آنهــا از 
ــت،  ــده اس ــارج ش ــان خ ــتی اصفه ــه صنایع دس ــار اتحادی اختی
ــی  ــامل خرده فروش ــر ش ــورد نظ ــته م ــت: ۱۳ رس ــراز داش اب
مصنوعــات معــرق کاری، منبــت کاری و مینــا کاری، خاتــم کاری 
و لــوازم جانبــی آن، نقــره کاری و نقره  ســازی، مخــراج کاری 
)ســوار کــردن نگیــن بــر روی طــال(، تولیــد کاشــی و ســرامیک، 
ــی  ــه، عمده فروش ــخ و پارچ ــی ن ــرزی و گل زن ــی و رنگ صباغ
ــزار  ــد اب ــی و تولی ــم، خراط ــراوری ابریش ــی، ف ــیای قدیم اش
چوبــی، امانت فروشــی اشــیای قدیمــی و عتیقــه، حولــه 
و ملحفــه دوزی، خرده  فروشــی ظــروف و لــوازم ســنگی و 

ــت. ــفالی اس ــرامیک و س س
می شــود  مشــاهده   کــه  طــور  همــان  داد:  ادامــه  وی 
نــام صنایعــی کــه بــه محــض نــام بــردن از آنهــا اســم 
صنایع دســتی در ذهــن متبــادر می شــود در میــان ایــن ۱۳ 
ــل  ــه دلی ــه چ ــت ب ــخص نیس ــود و مش ــاهده می ش ــته مش رس
ــه  ــد ب ــه بای ــه ک ــرار گرفت ــته  هایی ق ــزو رس ــع ج ــن صنای ای

اتحادیــه دیگــری واگــذار شــود.
وی ادامــه داد: اعتقــاد دارم کــه هــر نــوع تصمیمی در حــوزه صنایع 
دســتی بایــد بــا حضــور کارشناســانی از معاونــت صنایــع دســتی، 
ــا  ــاف و ب ــاق اصن ــدن و ات ــت و مع ــازمان صنع ــر، س دانشــگاه هن
نظــرات کارشناســی انجــام شــود موضوعــی کــه در برخی جلســات 

ــری انجــام نشــده اســت. تصمیم گی

جهانــی  شــهر  پرتجربــه  دســت های  lهنــر 
تهدیــد معــرض  در  صنایع دســتی 

ــت  ــد پایتخ ــی مانن ــب عنوان های ــادی از کس ــش زی ــاید بخ ش
ــهر  ــتی، ش ــی صنایع دس ــهر جهان ــالم، ش ــان اس ــی جه فرهنگ
ــالم پایتخــت فرهنگــی گردشــگری در ســال ۲۰۱۷  خــالق و اع
ــد  ــی باش ــه هنرمندان ــه نازک دالن ــار و قریح ــون ذوق سرش مره
کــه دســت های توانمنــد و هنرمندشــان از پینه  هــای کســب 
ــت از  ــدون چشم داش ــال ب ــال   های س ــت و س ــار اس ــه سرش تجرب
خمیرمایــه جــان خــود مایــه گذاشــتند تــا صنایع دســتی اصفهــان 

ــد. ــدا کن ــژه ای خــود را پی ــگاه  وی جای
ــد  ــان مانن ــم نواز اصفه ــتی چش ــن صنایع دس ــرار گرفت ــون ق اکن
ــازی  ــت کاری، نقره س ــرق کاری و منب ــم کاری، مع ــاکاری، خات مین
ــتی را در  ــا صنایع دس ــا و تنه ــا تنه ــام آنه ــنیدن ن ــه ش ــره ک و غی
ذهــن زنــده می کنــد زیــر نظــر اتحادیــه ای بــه جــز صنایع دســتی 
ــان همچــون  ــارات اصفه ــرای افتخ ــدی ب ــدی ج ــد تهدی می توان
ــه نظــر می رســد الزم  ــام شــهر جهانــی صنایع دســتی باشــد و ب ن
اســت مســئوالن میراث فرهنگــی بــا توجــه بــه ارتبــاط خــوب بــا 
ــن  ســازمان صنعــت، معــدن هرچــه ســریع تر و پیــش از آنکــه ای
تهدیــد چهــره نــام فرهنگــی شــهر اصفهــان را مخــدوش کنــد در 

ــد. ــی کنن ــه چاره اندیش ــن زمین ای

فاطمه کازرونی
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بررسـی های باستان شناسـی در شهرستان 
قایـن منجـر بـه کشـف یـک قلعـه تاریخی 
بـه  کـه  شـد  شهرسـتان  ایـن  در  جدیـد 
طـور حتـم یکـی از بزرگتریـن قلعه هـای 
کوهسـتانی خراسـان جنوبـی خواهـد بـود.

میـراث ایــران

برگی از تاریخ ۳۰ هزار ساله قاین

بزرگترین قلعه خراسان جنوبی کشف شد

ــیاره  ــر روی س ــی ب ــال زندگ ــزاران س ــول ه ــا در ط ــینیان م پیش
ــته اند و  ــای گذاش ــود را برج ــی خ ــات و زندگ ــاری از حی ــی آث خاک
حــال ایــن وظیفــه باستان شناســان اســت تــا بــا بررســی بقایایــی 
چــون اســتخوان ها ، لوح هــای گلــی ، ابزارهــا، بناهــا و دیگــر مــوارد 
ــافاتی  ــد،  اکتش ــت یابن ــن دس ــاره روزگاران که ــی درب ــه حقایق ب
ــه نحــوه نگــرش انســان  ــده هســتند ک ــدر تکان دهن ــه گاه آنق ک

ــد. ــی می کنن ــار دگرگون ــود را دچ ــه خ ــروزی ب ام
شــهر باســتانی قایــن بــه عنــوان بزرگتریــن شــهر خراســان جنوبی 

پــس از مرکــز اســتان دارای قدمــت 30 هزار ســاله اســت.
ــدق، ارگ و  ــارو، خن ــرج و ب ــته دارای ب ــه در گذش ــهر ک ــن ش ای
کهنــدژ بــوده بــه همــراه تــون یــا فــردوس امــروزی از شــهرهای 

ــت. ــده اس ــوب می ش ــتان محس ــت قهس ــم ایال مه
ــهر  ــکونت در ش ــابقه س ــی س ــتان شناس ــای باس ــن یافته ه آخری
ــزار ســال  ــی حــدود 30 ه ــه ســنگی یعن ــه دوران پارین ــن را ب قای
ــت  ــک هیئ ــه ی ــی ک ــاری های ــد. در حف ــبت می ده ــل نس قب
ــن انجــام  ــوب شــهر قای ــع در جن ــی در غــار خونیــک واق آمریکای
داد، تعــدادی دســت افــزار ســنگی شناســایی شــد کــه مربــوط بــه 

ــی هســتند. ــنگی میان ــه س دوران پارین
ــراف  ــتانی در اط ــای باس ــادی تپه ه ــداد زی ــود تع ــن وج همچنی
شــهر قائــن از دوران پیــش از تاریــخ دارای آثــار و نشــانه هایی بــوده 
کــه قدمــت طوالنــی ســکونت در ایــن منطقــه از کشــور ایــران را 

اثبــات کــرده  اســت.

lشناسایی 170 اثر تاریخی در قاین
تاکنــون بالــغ بــر 170 اثــر تاریخــی در شــهر قاین شناســایی شــده 
کــه قلعــه چهــل دختــر، مســجد جامــع، غــار خونیــک، قلعــه کــوه 

قایــن، دژ زیرزمینــی نیــک از جملــه مهمتریــن ایــن آثار هســتند.
بیشــترین تراکــم آثــار مربــوط به قــرون میانــه اســامی بخصوص 
قــرن پنجــم )اواخــر ســلجوقی( تــا قــرن هشــتم )تیموریان( اســت 
بــه شــکلی کــه اکثــر تپه هــا و محوطه هــای باســتانی، قلعه هــای 

کوهســتانی و بســیاری از غارهــا دارای آثــاری از این دوران اســت.
ــی  ــه تاریخ ــایی 40 قلع ــه شناس ــی ها ب ــن بررس ــن ای  همچنی
ــان  ــا در زم ــن قلعه ه ــتر ای ــه بیش ــده ک ــر ش ــهر منج ــن ش در ای
ــرد  ــده و کارب ــاخته ش ــش( س ــال پی ــزار س ــک ه ــماعیلیان )ی اس

نظامــی داشــته اند.
lتوقف چند ساله کار باستان شناسی در قاین

ــه  ــالی اســت ک ــد س ــن چن ــهر قای ــتانی ش ــبقه باس ــود س ــا وج ب
ــف شــده و  ــه متوق ــن منطق کار بررســی و باســتان شناســی در ای
ــتان  ــای باس ــاره کاوش ه ــف دوب ــال توق ــد س ــد از چن ــاال بع ح

شناســی در ایــن شــهر آغــاز شــده اســت کــه ایــن اقــدام در همــان 
مرحلــه نخســت منجر بــه شناســایی یــک قلعه باســتانی جدیــد در 

اطــراف شــهر قایــن شــده اســت.
ــای  ــه ه ــن یافت ــه و همچنی ــن قلع ــده از ای ــی مان ــای باق دیواره
ســفالی قدمــت ایــن اثــر را بــه دوران تاریخــی تــا متخــر اســامی 

ــد. ــوب می کن منس
مجموعــه دفاعــی امــام جعفــری از بخش هــای مختلفــی شــامل 
ــا(،  ــا، آبگیرها)بنده ــوض انباره ــا، ح ــرج ه ــی، ب ــای دفاع دیواره
ــانی،  ــای آبرس ــای مســکونی، سیســتم ه ــزی، فضاه ــوره آجرپ ک

ــد و .. تشــکیل شــده اســت. خربن
ــراث فرهنگــی  ــات اداره کل می ــوزه پژوهــش و مطالع مســئول ح
خراســان جنوبــی در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: شهرســتان قاین 
جــزء شهرســتان هایی اســت کــه اخیــرا کارهــای باســتان شناســی 

در ایــن منطقــه آغــاز شــده اســت.
ســید احمــد برآبــادی بــا بیــان اینکــه چنــد ســالی اســت کــه کار 
ــده  ــف ش ــتان متوق ــن شهرس ــی در ای ــتان شناس ــی و باس بررس
ــاره ایــن کار بــه طــور حتــم در  ــا شــروع دوب اســت، بیــان کــرد: ب
آینــده شــاهد شناســایی بناهــا و محوطــه هــای تاریخــی بیشــتری 

ــود. ــم ب در ایــن منطقــه خواهی

lشناسایی قلعه ای جدید در قاین
وی بــه کشــف قلعــه تاریخــی جدیــد طــی انجــام کارهای باســتان 
شناســی در شهرســتان قایــن اشــاره کــرد و گفــت: ایــن قلعــه در 
ــام  ــه ام ــه قلع ــه ب ــع شــده ک ــن واق ــی شــهر قای ــات جنوب ارتفاع

جعفــری مشــهور اســت.
ــراث فرهنگــی  ــات اداره کل می ــوزه پژوهــش و مطالع مســئول ح
خراســان جنوبــی بــا بیــان اینکــه ایــن قلعــه در ارتفاعــات صعــب 
ــه  ــن قلع ــون ای ــل تاکن ــن دلی ــه همی ــع شــده کــه ب ــوری واق العب
ــن  ــد از اطــاع مطلعی ــه داد: بع ــود، ادام ــده ب ــی مان ــناخته باق ناش
محلــی و پیــاده رویی هــا و کوهپیمایــی طوالنــی باســتان شناســان 

ــه شــده اند. ــن قلع ــه کشــف ای ــق ب ــا موف م
برآبــادی، بــرج هــا، حــوض انبارهــا، فضاهــای مســکونی، سیســتم 
ــده  ــکیل دهن ــای تش ــمت ه ــه قس ــد را از جمل ــانی و خربن آبرس
ایــن قلعــه عنــوان کــرد و افــزود: قلعــه یــاد شــده یــک مجموعــه 
دفاعــی بــا ســاختارها و ســازه هــای مختلــف اســت کــه از دوران 
تاریخــی تــا متاخــر اســامی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.

وی اضافــه کــرد: بخــش زیــادی از ایــن قلعــه تخریــب شــده امــا 
آثــار بــه جــا مانــده و همچنیــن یافتــه هــای ســفالی در ایــن قلعــه 

ــه دوران تاریخــی نســبت می دهــد. قدمــت آن را ب
ــراث فرهنگــی  ــات اداره کل می ــوزه پژوهــش و مطالع مســئول ح
خراســان جنوبــی بــا بیــان اینکــه مشــخص کــردن قدمــت دقیــق 
ــه پژوهــش و تحقیقــات بیشــتری دارد، عنــوان  ایــن قلعــه نیــاز ب
ــاع  ــن ق ــه را یکــی از بزرگتری ــن قلع ــم ای ــور حت ــه ط داشــت: ب

ــوان دانســت. ــی میت کوهســتانی در خراســان جنوب
شهرســتان قایــن کــه تــا اواخــر دوره تیمــوری مرکــز قهســتان بــود 
ــه زنــی و دو فصــل کاوش در آن انجــام  تاکنــون یــک فصــل گمان
ــش  ــط در بخ ــا فق ــن کاوش ه ــرآن ای ــاوه ب ــت و ع ــده اس ش
کوچکــی از شــهر انجــام شــده اســت و بخــش هــای دیگــری از این 
شــهر شــامل محله هــای مختلــف، دیــوار شــهر، شارســتان، کهندژ، 
داراالمــاره و... هنــوز شناســایی نشــده اســت و حکایت کمبــود اعتبار 
ــا  ــتان شناســی شــده ت ــای باس ــن کاوش ه ــر راه ای ــر س ــی ب مانع

تاریــخ ایــن منطقــه کهــن زیــر خــاک پنهــان بمانــد.
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سلسـله یکی از شهرسـتان های اسـتان لرسـتان 
اسـت که همـواره موردتوجـه بسـیاری از مورخان 
بـوده و آثار فـراوان و طبیعـت زیبـا در چهارفصل 
سـال این منطقه را به یکی از مناطق گردشـگری 

اسـتان لرسـتان تبدیل کرده اسـت.
یکــی از آثــار و بناهــای تاریخــی در ایــن 
شهرســتان قلعــه مظفــری اســت کــه در مرکــز 
شــهر الشــتر بنانهــاده شــده و از بناهــای تاریخی 
دوران قاجاریــه بــه شــمار مــی رود توســط ســید 

ــد. ــاده ش ــنوند بنانه ــان حس ــدی خ مه

ــه  ــرج قلع ــار ب ــی از چه ــا یک lتنه
باقیمانــده اســت

فرهنگـی و صنایع دسـتی  میـراث  اداره  رئیـس 
دراین بـاره  سلسـله  شهرسـتان  گردشـگری  و 
اواخـر  بـه  مربـوط  مظفـری  قلعـه  می گویـد:  
دوره قاجاریـه اسـت کـه توسـط سـید مهـدی 
خـان حسـنوند امیـر عشـایر لرسـتان در دوطبقه 
ساخته شـده اسـت کـه کل بنـای باقیمانـده آن 
270 متـر بوده و حسـینیه آن نیز با مسـاحت 140 
مترمربـع در طبقـه زیریـن ساخته شـده اسـت.

عزیــزی بــا اشــاره بــه اینکــه کل مســاحت اولیــه 
ایــن بنــای تاریخــی 750 مترمربــع بــوده اســت 
می افزایــد: کاربــری اولیــه ایــن مــکان تاریخــی 
شــمال  حکومــت داری  مرکــز  و  مســکونی 

ــوده اســت. ــتان ب لرس
ــاد  ــًا دارای ابع ــا قب ــن بن ــه می دهــد: ای وی ادام
ــوده اســت  بیشــتر و چهــار بــرج در اطــراف آن ب
ــرج  کــه در حــال حاضــر تنهــا یکــی از چهــار ب
باقیمانــده و بخش هایــی از قبیــل اســطبل، 

ــه اســت. ــن رفت ــز از بی ــام و مدرســه نی حم
عزیـزی می گویـد: تنهـا بخش هایـی کـه از این 
بنای تاریخـی باقی مانـده و حسـینیه آن در طبقه 
زیـر و مهمان خانـه در طبقـه باال و یکـی از برج ها 

در سـمت شـمال شـرقی بنا موجود اسـت.

lمرمــت بنــا چشــم انتظار تأمیــن 
ــار اعتب

ــتی  ــی و صنایع دس ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی

ــکوه  ــد: ش ــه می ده ــله ادام ــگری سلس و گردش
ــان  ــدی خ ــید مه ــری در دوران س ــه مظف قلع
حســنوند به عنــوان امیــر عشــایر لرســتان محــل 
ــر آن  ــوده و عــاوه ب رفع ورجــوع امــور عشــایر ب
کاربــری مســکونی نیــز داشــته و مقــر حکومــت 
وی در آن دوران بــوده کــه بعدهــا بــه نــام قلعــه 

ــد. ــذاری ش ــری نام گ مظف
عزیــزی می افزایــد: چــون مهــر علی خــان امیــر 
منظــم کــه از مخالفــان دوران رضاخــان پهلوی و 
امیــران منتســب بــه وی بــود داماد مظفــر الملک 
ــن  ــر ای ــن خاط ــه همی ــوده ب ــدان ب ــم هم حاک
بنــای تاریخــی قلعــه مظفــری نامیــده شــد و در 

ــده می شــود. ــا( نامی ــا، قئ ــی )ق ــان محل زب
ــا ســال 79  ــا ت ــه اینکــه ایــن بن ــا اشــاره ب وی ب
مســکونی بــوده و در ایــن ســال توســط میــراث 
ــات  ــد: عملی ــد می گوی ــداری ش ــی خری فرهنگ
مرمــت و بازســازی ایــن بنــای تاریخــی از ســال 
ــت  ــد از مرم ــدود 93 درص ــد و ح ــروع ش 85 ش
اداره میــراث  استحکام بخشــی آن توســط  و 
ــورت  ــگری ص ــتی و گردش ــی صنایع دس فرهنگ
گرفتــه اســت و مابقــی آن نیــز طــی ســال 

ــید. ــد رس ــام خواه ــه اتم 94و95 ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون اعتبــاری 
ــت و  ــرای مرم ــال ب ــارد ری ــش میلی ــر ش بالغ ب
ــه  ــت ادام ــده اس ــه ش ــا هزین ــن بن ــازی ای بازس
می دهــد: دو میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــز در 
ســال جــاری بــه ایــن بنــا اختصــاص پیداکــرده 

ــت. اس
عزیــزی بــا تأکیــد بــر اینکــه در صــورت جــذب 
کامــل ایــن اعتبــار عملیــات بازســازی و مرمــت 
ــد:  ــید می افزای ــد رس ــان خواه ــه پای ــر ب ــن اث ای
ــه  ــار، ادام ــن اعتب ــن ای ــق نیافت در صــورت تحق
ــه ســال 95 موکــول خواهــد  ــا ب مرمــت ایــن بن

ــد. ش

ــوم  ــی »ق ــوزه مردم شناس ــاح م lافتت
لــک« در قلعــه

ــام  ــض اتم ــه به مح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان  ــی، از آن به عن ــای تاریخ ــن بن ــت ای مرم

سلســله  شهرســتان  مردم شناســی  مــوزه 
اســتفاده خواهــد شــد می گویــد: در حــال 
حاضــر اشــیاء و امکانــات مــوزه خریداری شــده 
اســت و به محــض تکمیــل و مرمــت ایــن بنــا 
ــک«  ــوم ل ــی »ق ــوزه مردم شناس ــوان م به عن
و فــرا منطقــه ای قــوم لــک از آن اســتفاده 

ــد. ــد ش خواه
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه قــوم لــک دارای 
ــد:  ــت می افزای ــه ای اس ــی و دیرین ــی غن فرهنگ
دین مــداری ایــن قــوم در آداب ورســوم آنــان 
نمــود عینــی دارد و معرفــی فرهنــگ قــوم لــک 
ــتره  ــه گس ــوده ک ــوزه ب ــن م ــالت های ای از رس
ــد اســتان مختلــف  جغرافیایــی ایــن قــوم در چن

گســترش دارد.

lعلــم عــزای امــام حســین)ع( قلعــه 
را احیــا کــرد

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی گردشــگری 
از  می گویــد:  سلســله  صنایع دســتی  و 
ــمت آن  ــن قس ــه اولی ــن قلع ــای ای ــدای بن ابت
ــی و  ــم مذهب ــام مراس ــه تم ــوده ک ــینیه ب حس
عزاداری هــای محــرم شــهر از زمــان قاجــار 
تــا  ســال 57 در محــدوده همیــن حســینیه قلعــه 

می شــد. برگــزار 
عزیــزی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد دفتــر امام جمعــه 
ــزاداری در  ــم ع ــای مراس ــه احی ــتر درزمین الش
حســینیه ایــن قلعــه می افزایــد: فضــای حســینیه 
ــن  ــت روی همی ــوی اس ــاص و معن ــای خ فض
ــتقبال  ــنهاد اس ــن پیش ــم از ای ــا ه ــاب م حس
کردیــم  و کارهــای اولیــه بــا دســتور امام جمعــه 
و هماهنگــی مدیــرکل میــراث فرهنگــی انجــام 

ــت. گرف
وی ادامــه می دهــد: امیدواریــم کــه ســال 
آینــده نیــز بتوانیــم به طــور کامــل تمــام مراســم 
مذهبــی و فرهنگــی را داخل حســینیه ایــن بنای 
تاریخــی برگــزار کنیــم و روزبــه روز فعالیــت ایــن 
حســینیه پررنگ تــر شــود و از خیرین درخواســت 
می کنیــم کــه بــا خریــدن امــاک اطــراف قلعــه 
آن را وقــف حســینیه بــرای توســعه بیشــتر ایــن 

مــکان مذهبــی فرهنگــی کننــد.
ــت  ــال مرم ــون در ح ــد: چ ــه می گوی وی در ادام
ایــن قلعــه هســتیم و کارگاه مرمــت فعــال اســت 
و احتمــال خطــر نیــز وجــود دارد در حــال حاضــر 
نمی توانیــم بازدیــد عمومــی و برگــزاری مراســم 
ــا ،  ــت بن ــان مرم ــا پای ــا ب ــیم ام ــته باش را داش
همــه مراســم مذهبــی و ســایر گردهمایی هــای 
فرهنگــی را در ایــن مــکان برگــزار خواهیــم کرد.

ــه از  ــردن قلع ــم ک ــد عل ــا ق ــار ت ــارد اعتب 4 میلی
میــان ســاختمان ها

ادامــه  سلســله  فرهنگــی  میــراث  رئیــس 
خریــد  بــا  بعــدی  فازهــای  در  می دهــد: 
قســمت های تصرف شــده قلعــه و توســعه آن 
تــا کنــار خیابــان اصلــی فضــای بیشــتری بــرای 

ــت. ــم داش ــور خواهی ــام ام انج
وی اضافــه می کنــد: بــا توجــه بــه بازدیــد 
رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور 
در ســال گذشــته از ایــن شهرســتان دســتور 
ــال  ــارد ری ــر 40 میلی ــاری بالغ ب ــت اعتب پرداخ
بــرای خریــد امــاک اطــراف ایــن قلعــه صــادر 
ــون  ــون 400 میلی ــار  تاکن ــن اعتب ــا از ای ــد ام ش

ریــال پرداخت شــده اســت.
ــه  ــته در کمیت ــال گذش ــد: س ــزی می گوی عزی
بــه  میلیــون  برنامه ریــزی شهرســتان 200 
ایــن رقــم اضافــه شــد و در حــال حاضــر  تنهــا 
ــد  ــرای خری ــال ب ــون ری ــارد و 400 میلی دو میلی
اراضــی حریــم قلعــه در اختیارداریــم کــه کافــی 

ــت. نیس

lحسینه ای که گواه است
رئیــس اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان 
قلعــه  می گویــد:  دراین بــاره  نیــز  سلســله 
مظفــری چــون یکــی از مکان هایــی اســت 
ــداهلل  ــزاداری اباعب ــم ع ــام مراس ــه از قدیم االی ک
الحســین )ع( در آن برگزارشــده اســت از طریــق 
میــراث فرهنگــی عــده ای از ورثــه مرحــوم 
منظمــی آمدنــد و تقاضــا کردنــد کــه ایــن 

ــود. ــا ش ــی احی ــینیه قدیم حس
می دهــد:  ادامــه  شــاهیوند  حجت االســام 
ــر  ــر نظ ــات زی ــام هیئ ــه تم ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ســازمان تبلیغــات اســامی هســتند بــا مشــورت 
میــراث  رئیــس  و  شهرســتان  امام جمعــه 
ــر  ــاع نظ ــق و اجم ــه تواف ــله ب ــی سلس فرهنگ
ــا شــود کــه  رســیدیم کــه مجــدد حســینیه احی
امســال محــرم توانســتیم مراســم عــزاداری را در 

ــم. ــا کنی آن برپ
وی بــا تأکیــد بر اینکــه ازنظــر فرهنگــی مذهبی 
و مردم شناســی ســازمان تبلیغــات اســامی 
آمادگــی هماهنگــی و همــکاری الزم بــا میــراث 
فرهنگــی شهرســتان بــرای محتــوا بخشــی بــه 
ایــن بنــای تاریخــی را دارد و بــرای ایــن امــر باید 
ــد: از  ــرد می افزای ــتفاده ک ــا اس ــام ظرفیت ه از تم
ــداهلل  ــزاداری اباعب ــت ع ــینیه قدم محاســن حس
الحســین)ع( در ایــن مــکان اســت کــه همپــای 

ــا اســت . تأســیس بن
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب به هــرروی امیــد مــی رود ب
ــه  ــر منطق ــی در ه ــی و فرهنگ ــای تاریخ بناه
درزمینــه گســترش صنعــت گردشــگری و جذب 
توریســم مســئوالن مربوطــه تــاش کننــد هــر 
ــارات الزم کار  ــص اعتب ــا تخصی چــه ســریع تر ب
مرمــت و بازســازی ایــن اثــر تاریخــی فرهنگــی 

بــه پایــان برســد.
ــا شــماره  ایــن بنــای تاریخــی  در ســال 1380 ب
4146 در فهرســت آثــار ملــی قرارگرفتــه اســت.

شهرســتان سلســله بــا وســعت هــزار و 212 
لرســتان  اســتان  شــمال  در  کیلومترمربــع 

اســت. قرارگرفتــه 

بنـای تاریخـی قلعـه مظفـری از بناهای شـاخص اسـتان لرسـتان همچنان 
چشـم به راه تأمیـن اعتبـار مرمـت اسـت تـا بـا تبدیـل بـه مـوزه بتوانـد به 

محلـی بـرای معرفـی فرهنـگ غنی قـوم »لـک« تبدیل شـود.
اسـتان لرسـتان با قدمتی دیرینـه در جای جای خـود دارای آثـار و بناهای 
ارزشـمند تاریخـی از دوران هـای مختلف بـوده و آثار به دسـت آمده از 
ایـن دیار کـه زینت بخش بسـیاری از موزه هـای داخلی و خارجی اسـت 

خود گواهـی محکم بـر این ادعا اسـت.

میـراث ایــران

قلعه تاریخی برای قدعلم کردن اعتبار می خواهد؛

شکست قلعه »مظفری«/ بنای 
مصطفی معظمی قاجاری چشم به راه مرمت است

گودرزی

http://mehrnews.com


اقتصـــاد ایــران

اقتصاد ایران در دو ماهی که گذشت یکی از پرچالش ترین حوزه ها بود:

کش وقوس های فراوان بر سر واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی و خواسته وزیر 
صنعت و معدن بر تعلیق این واگذاری، عاقبت این شرکت را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

پتروشیمی مهاباد که مقرر بود سال ۲۹ آماده و افتتاح شود، سال 3۹ گذشت و پس از یک دهه فراز و 
فرود سال ۴۹ وعده جدید افتتاح این طرح شد.

اگرچه سه منطقه آزاد کیش، چابهار و قشم در طی سال های 0731 تا 0۸31 به عنوان مناطق آزاد 
کشور در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید اما روند کاروان پیشرفت، سازندگی و توسعه 
در این جزایر حرکتی الک پشتی به خود گرفت و در پی آن عقب ماندگی از رقبای اماراتی را همراه 

باذوق زدگی آن ها در پی داشت.

بخت پروژه سبزه میدان زنجان نه با حضور استاندار سابق و چهار معاون عمرانی اش، نه با حضور 
استاندار بومی و تنها معاون بومی اش، نه به دست 11 عضو و نه 31 عضو شورای شهر و نه هیچ کدام از 
شهردارانی که عمرشان به این شهر نبود، باز نشد، بخت این پروژه انگار به گذشته های دور گره خورده 

است.

انبار مرکزی نفت ارومیه نیز که عنوان بزرگترین انبار نفت شمالغرب را با خود یدک می کشد ۴1 سال 
به دلیل نبود اعتبار با کندی روند اجرا مواجه بود اما قرار است تاپایان سالجاری به بهره برداری برسد.

پروژه بزرگراه کربال به عنوان بزرگ ترین پروژه راه های کشور در سال 0731 کلنگ زنی شد و از آن 
سال تاکنون اسیر فراز و نشیب های زیادی بوده است.

اما در میان خامه های آویزان از درو دیوار مغازه های کوچک و قدیمی بازار اراک می شود خاطرات 
روزهای رنگین قالی این شهر را به نظاره نشست خاطراتی که حاال در میان گره های کور پیش روی 

صنعت فرش دستباف گرچه با طعم گس رکود، کام هر فعال این بخش را تلخ کرده است.

عالوه بر این، بی توجهی به حال و روز بازار بیرجند موجب شده تا کسبه به دلیل حمایت نشدن و 
اجاره های باال بار سفر به دیگر استان ها ببندند.

مسیر ما به سمت کارگاه سنگ سبالن است، کارگاهی خصوصی که انواع مصنوعات سنگی از قبیل 
استریپ و تایل و چینی سفید و ... را ساخته و به بازار عرضه می دارد. کارگاهی برای جلوگیری از 

خام فروشی سنگ های شهرستان قروه، معضلی که گریبان پیشرفت معادن این شهر را گرفته است.
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ــران اقتصاد ایـ

کسادی کسب وکار در بازار بیرجند/ 
وقتی کسبه هم بار سفر می بندند

رقیه 
رحمتی راد

حمایـت  از  مسـئوالن  حالـی  در 
سـرمایه گذاری بـرای رونـق اقتصـادی 
می گویند کـه بی توجهی به حـال رو روز 
بـازار بیرجنـد موجب شـده تا کسـبه به 
دلیـل حمایـت نشـدن و اجاره هـای بـاال 
بـار سـفر بـه دیگـر اسـتان ها ببندنـد.

ــر  ــت س ــد را پش ــوری بیرجن ــان جمه ــنگین خیاب ــک س ترافی
ــزی«  ــازار »مرک ــه ب ــیدن ب ــرای رس ــم را ب ــذارم و قدم های می گ

شــهر اســتوار می کنــم.
حجره هــای زیــادی از انــواع کاالهــا اعــم از لبــاس، طــا و 
ــده شــده اند  ــار هــم چی ــی کن ــد دانه هــای یاقوت لوازم آرایشــی مانن
و در مقابــل هــزاران چشــم کــه در رفت وآمــد هســتند، هنرنمایــی 

می کننــد.
برخــی حجره هــا بســته و برخــی نیــز یــا یکــی دو نفــر از مشــتریان 

در حــال گفت وگــو هســتند.
اینجــا بــازار »مرکــزی« بیرجنــد اســت. عــده ای می رونــد و عده ای 
ــوار  ــه دی ــه ب ــره درحالی ک ــیاه چه ــردی س ــد. پیرم ــز برمی گردن نی

ــرد. ــردم می نگ ــد م ــه رفت وآم ــت، ب ــه داده اس ــازار تکی ورودی ب
قدمت 60 ساله بازار بیرجند

بــه ســراغش مــی روم و از قدمــت بــازار می پرســم. کاه 
ــن  ــد: ای ــد و می گوی ــر روی ســر جــا به جــا می کن ســبزرنگش را ب
بــازار قدمتــی 60 ســاله دارد کــه در طــول زمــان پیشــرفت هــای 

ــت. ــرده اس ــمگیری ک چش
ــاره  ــازار اش ــیده ب ــقف پوش ــه س ــش ب ــا عصای ــاری ب ــا مخت رض
ــیده  ــازار پوش ــقف ب ــش س ــال پی ــد: در 60 س ــد و می افزای می کن

ــود. ــهور ب ــاالن« مش ــازار »کاه م ــه ب ــوده و ب نب
ــغلی  ــه ش ــازار ب ــمت از ب ــر قس ــردم در ه ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــش دوزان«،  ــای »کف ــام ه ــد: ن ــان می کن ــد، بی ــغول بودن مش
ــر  ــازار در ه ــای ب ــام ه ــن« از ن ــک« و »کارگاه گلش ــازار َملِ »ب

ــود. ــمت از آن ب قس
ــا نفــس عمیقــی، می افزایــد: اصالــت ایــن شــغل ها از  مختــاری ب
بیــن رفتــه اســت و مــردم بــه شــغل هــای جدیــدی روی آورده اند.

ــازار  ــا در ب ــه حجره ه ــب تخلی ــوب اقتصــادی موج ــرایط نامطل ش
بیرجنــد

ــی  ــم. حجره هــای خال ــت می کن ــازار هدای ــه داخــل ب مســیرم را ب
ــه داخــل  ــد پارچــه ب ــه خری ــه بهان ــه چشــم می خــورد. ب از کاال ب
حجــره ای پارچه فروشــی مــی روم. خــود را معرفــی کــرده و علــت 

ــوم. ــا می ش ــا را جوی ــی مغازه ه ــودن برخ ــی ب خال
ــد:  ــد و می گوی ــی می کن ــژاد معرف ــی ن ــر خان ــود را علی اکب وی خ
شــرایط نامطلــوب اقتصــادی، برخــی بازاریــان را وادار بــه تخلیــه و 

ــی مغازه هــا کــرده اســت. تعطیل
ــازه  ــان اینکــه طــی دو مــاه گذشــته، چهــار مغ ــا بی ــژاد ب ــی ن خان

ــا  ــد: ب ــت، می افزای ــده اس ــاال تعطیل ش ــای ب ــل اجاره ه ــه دلی ب
ــه دارد. ــز ادام ــا نی ــی مغازه ه ــورم، تعطیل ــش ت افزای

ــغل  ــود ش ــی را نب ــغل پارچه فروش ــدگاری اش در ش ــت مان وی عل
ــه  ــت ک ــال اس ــد: 15 س ــد و می گوی ــد می دان ــب در بیرجن مناس
ــاهد  ــته ش ــال گذش ــم و از دو س ــت می کن ــازه فعالی ــن مغ در ای

ــازار هســتم. ــوب ب ــت نامطل وضعی

lمغازه هــای خالــی از مشــتری؛ مــردم بیشــتر 
نظــاره گــر قیمت هــا هســتند

در ال بــه الی افــراد حاضــر در بــازار کــه گویــی ماننــد رهگذرانــی 
از مقابــل مغازه هــا عبــور می کننــد بــه ســمت انتهــای بــازار قــدم 

برمــی دارم.
 نگاهــم بــه مــردی گیســو ســپیدی برخــورد می کنــد کــه 
باظرافــت زیــادی ســاعت هــای پشــت ویتریــن را کنــار هــم قــرار 

می دهــد.
ــا چهــره ای  ــی منتظــر کســی اســت و ب ــازه می شــوم گوی وارد مغ
ــد  ــازار و درآم ــت ب ــد. از وضعی ــتقبال می کن ــن اس ــاده از م گش

بازاریــان می پرســم.
محمدحســین محمــدی ایــن مغــازه دار بیرجنــدی می گویــد: 
ــورم 13  ــه ت ــه رو شــده اســت ک ــود رو ب ــا رک ــدری ب اقتصــاد به ق
درصــدی بــه بــازار رســیده و نارضایتــی مشــتری و فروشــنده ها را 

ــال آورده اســت. ــه دنب ب
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا رکــود اقتصــادی حاکــم بــر بــازار، نــرخ 
ــی باعــث شــده اســت  ــد: گران ــی باشــد، می افزای ــد منف ــورم بای ت

ــد. ــی باش ــاعت ها از حضــور مشــتری خال ــا س ــه مغازه ه ک
محمـدی با اشـاره بـه جمعیـت در حـال رفت وآمـد حاضر در بـازار، 
ادامـه می دهـد: اکثـر ایـن مـردم کاالیـی نمی خرنـد و شـاید فقط 

افزایـش قیمـت هـای کاالهـای موجـود را رصـد می کنند.

ــی  ــرایط مطلوب ــد ش ــازار بیرجن ــبی در ب lکاروکاس
ــدارد ن

ــرد  ــن پیرم ــی ای ــد و گوی ــوش می رس ــه گ ــرب ب صــدای اذان مغ
ــازار را دارد. از وی  ــجد ب ــه مس ــت ب ــد عزیم ــاعت فروش قص س
ــه  ــاره همپــای صدهــا شــهروند دیگــر ب خداحافظــی کــرده و دوب
تماشــای حجره هــا و گاهــاً گفت وگــوی بیــن مشــتری و خریــدار 

ــردازم. ــت می پ ــف قیم ــر تخفی ــر س ب
ــه  ــرا ب ــون م ــای گوناگ ــدل ه ــا م ــی ب ــای کفش های ــای زیب نم
ســمت حجــره کفش فروشــی می کشــاند. ســکوت و آرامــش 
زائدالوصفــی بــر فضــای آن حاکــم اســت. بــه خودنمایــی کفش ها 
ــکند. ــم می ش ــکارم را در ه ــنده اف ــدای فروش ــه ص ــرم ک می نگ

ــمی  ــدی هاش ــود را مه ــم. وی خ ــان می کن ــورم را بی ــت حض عل
معرفــی کــرده و در صحبت هایــش می گویــد: کاروکاســبی در 
ــه  ــنده ها را وادار ب ــدارد و فروش ــی ن ــرایط مطلوب ــد ش ــازار بیرجن ب

ــد. ــازار می کن ــیدن از ب ــار کش کن
وی اجــاره بــاالی حجره هــا را از دیگــر مشــکات بازاریــان عنــوان 
کــرده و می گویــد: اجــاره ایــن حجــره تقریبــاً دو میلیــون تومــان در 
مــاه اســت و ایــن در حالــی اســت کــه درآمــد ماهانــه یــک میلیون 

تومان اســت.
هاشــمی بــا بیــان اینکــه از شــروع ســاعت کاری ام در هفــت صبح 
ــدار نداشــته ام،  ــک خری ــی ی ــه شــب شــده اســت، حت ــا اآلن ک ت
ــردم  ــب م ــوض در جی ــده و در ع ــاد ش ــا زی ــد: گرانی ه می افزای

پولــی نیســت کــه بتواننــد کاالی موردعاقــه خــود را بخرنــد.
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مسلم معین

ــران اقتصاد ایـ

و  می کشــد  جان ســوزی  نفــس  بیرجنــدی  فروشــنده  ایــن 
می گویــد: ســه ســال پیــش اوضــاع اقتصــادی بــازار خــوب بــود امــا 
ــات هــای هنگفتــی  ــه و مالی ــد کرای ــرای ســرمایه گذاری بای اآلن ب

ــردازم. را بپ

lدرآمــد پاییــن و اجاره هــای بــاال مهاجــرت بازاریــان 
ــت ــدی را رقم زده اس بیرجن

ــوان  ــنده ج ــوم. فروش ــد می ش ــازار بیرجن ــر از ب وارد حجــره ای دیگ
بیســت ســاله ای بــه نظــر رســیده و بنــا بــه گفتــه خــودش حامــد 
ــه ســایر اســتان ها را  ــان ب ــام دارد. علــت مهاجــرت بازاری ــی ن جمال

ــوم. ــا می ش جوی
وی کــه گویــی ســؤال غیرمنتظــره ای را پرســیده ام، با اندکی تبســم 
می گویــد: ســیر نزولــی درآمــد، اجاره هــای بــاال و کمبــود مشــتری 
در بیرجنــد باعــث مهاجــرت بازاریــان بیرجنــدی بــه ســایر شــهرها 

شــده اســت.
جمالــی بــا بیــان اینکــه کمبــود وجه نقــد در بیــن مــردم، تمایــل به 
خریــد را پاییــن آورده اســت، بیــان می کنــد: مانــدن در ایــن شــرایط 

بــازار بــه معنــای واقعی کلمــه، درجــا زدن اســت.
فروشـنده بیرجنـدی درحالی که دفتـر اقسـاط بانکـی را ورق می زند، 
می افزایـد: از طرفی سـرمایه گذاری کـرده و کاال می خریـم و از طرف 
دیگـر به دلیـل اینکـه بـه فـروش نمی رسـد، وام می گیریـم تا چک 

هـای خریـد کاالها را وصـول کنیم.

ــار  ــتری در اختی ــهیالت بیش ــزرگ تس ــهرهای ب lش
ســرمایه گذار قــرار می دهنــد

رئیــس مجمــع امــور صنفــی خراســان جنوبــی در خصــوص 
مشــکات بازاریــان بیرجنــدی، گفــت: در خراســان جنوبــی از 
ــر  ــای ســنگینی ب ــات ه ــی نمی شــود و مالی ســرمایه گذاری حمایت

دوش اصنــاف اســت.
ــازار  ــا در ب ــی مغازه ه ــه تعطیل ــاره ب ــا اش ــناس ب ــی یزدان ش مرتض
ــا  ــی از حجره ه ــن مشــکات خیل ــرد: باوجــود ای ــان ک ــد، بی بیرجن
ــر بهشــهرهای  ــرای کســب وکار بهت تعطیل شــده و عــده ای هــم ب

ــد. ــد کرمــان، مشــهد و تهــران روی آورده ان بزرگــی مانن
وی بــا بیــان اینکه شــهرهای بــزرگ تســهیات بیشــتری در اختیار 
ــه  ــان ب ســرمایه گذار قــرار می دهنــد، اظهــار کــرد: مهاجــرت بازاری
ــی  ــرای رشــد اقتصــادی خراســان جنوب ســمت دیگــر اســتان ها ب

نقطــه منفــی اســت کــه بایــد چاره اندیشــی شــود.
یزدان شــناس افــزود: همچنیــن عــوارض و بهــای خدماتــی 
ــایر  ــبت س ــه نس ــود ب ــه می ش ــادی گرفت ــای اقتص ــه از بنگاه ه ک

اســتان ها بــاال اســت.
ــه  ــه ب ــد ن ــه نفــع ســرمایه گذار تقویــت کنن ــون را ب  دســتگاه ها قان

نفــع خودشــان!
رئیــس مجمــع امــور صنفــی خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه راه حل 
مشــکات بــازار بیرجنــد، اظهــار کــرد: بایــد ســرمایه گذاران را برای 
ــدگاری در بیرجنــد و اســتان تقویــت کــرده و شــرایطی فراهــم  مان

کنیــم تــا به راحتــی بــه کار خــود ادامــه دهنــد.
ــه دســتگاه های اســتان  ــد مســئوالن عالی رتب ــرد: بای ــد ک وی تاکی
ــع  ــه نف ــون را ب ــوی، قان ــااراده ای ق ــر و ب ــکاری یکدیگ ــا هم ب

ــان! ــع خودش ــه نف ــه ب ــد ن ــت کنن ــرمایه گذار تقوی س
ــر  ــل مؤث ــی را از عوام ــتگاه های نظارت ــورد دس ــناس برخ یزدان ش
ــا  ــزود: برخورده ــت و اف ــدی دانس ــان بیرجن ــدگاری بازاری در مان
می توانــد عاملــی بــرای مهاجــرت و یــا مشــوقی بــرای مانــدگاری 

ــه آن توجــه شــود. ــد ب باشــد کــه بای
ــه  ــه هم ــک ب ــرمایه گذار، کم ــه س ــک ب ــه کم ــان اینک ــا بی وی ب
ــت در هــر  ــم هــای امنی ــرد: یکــی از آیت ــح ک ــردم اســت، تصری م
ــد  ــت و می توان ــه اس ــادی در آن منطق ــد اقتص ــرخ رش ــه ن منطق

ــد. ــم کن ــا را فراه ــی در آنج ــش زندگ ــات و آرام ــل ثب عام
ــانی  ــروی انس ــرمایه های نی ــی س ــان جنوب ــازار خراس ــود در ب رک
ــتان،  ــتان و بلوچس ــد سیس ــتان هایی مانن ــمت اس ــه س ــتان را ب اس
کرمــان و خراســان رضــوی ســوق مــی دهــد و جلوگیــری از ادامــه 

ــد حمایــت بیشــتر مســئوالن را طلــب مــی کنــد. ایــن رون

بزرگــراه کربــال از بزرگ تریــن 
پروژه هــای کشــور در حــوزه راه 
اســت کــه باوجــود گذشــت ۴۲ 
ســال از آغــاز عملیــات اجرایــی 
آن هنــوز مشــکالت مالــی بــر ایــن 

ــت. ــده اس ــایه افکن ــروژه س پ

پــروژه  بزرگ تریــن  به عنــوان  کربــا  بزرگــراه  پــروژه 
راه هــای کشــور در ســال 1370 کلنــگ زنی شــد و از آن ســال 

ــت. ــوده اس ــادی ب ــیب های زی ــراز و نش ــیر ف ــون اس تاکن
تــاش نماینــدگان دولــت و متولیــان امر بــرای تزریــق اعتبار 
بــه منظــور اتمــام پــروژه و تســریع در عملیــات اجرایــی بعضــًا 
بــه نتایجــی رســیده امــا هیــچ زمــان مشــخصی بــرای اتمــام 
ــی  ــش بین ــروژه پی ــن پ ــل از ای ــرداری کام ــی و بهره ب نهای

نشــده اســت.
ــف  ــاد مختل ــا در ابع ــعه راه ه ــت توس ــر اهمی ــوی دیگ از س
ــر کســی پوشــیده نیســت  ــی ب اقتصــادی، فرهنگــی و مذهب
ــن  ــن و مطمئ ــای ام ــا و آزادراه ه ــورداری از بزرگراه ه . برخ
ــورداری از آن  ــورت برخ ــه در ص ــده ک ــت ارزن ــی اس موهبت
ــز  ــردم نی ــی م ــادی و فرهنگ ــکات اقتص ــیاری از مش بس

برطــرف می شــود.

lاجـرای پروژه هـای ملـی نمـاد توسـعه یافتگی 
اسـت اسـتان ها 

ــوب  ــور محس ــروم کش ــتان های مح ــاه از اس ــتان کرمانش اس
می شــود و اجــرای پروژه هــای عظیــم ملــی همچــون 
بزرگــراه کربــا می توانــد رونقــی عظیــم در اقتصــاد و 
صــادرات ایــن اســتان ایجــاد کنــد و به عنــوان نمــاد 

توســعه یافتگی بــرای کرمانشــاه تلقــی شــود.
مدیــر ســاخت و توســعه راه هــای اســتان کرمانشــاه در 
ــت:  ــا گف ــراه کرب ــروژه بزرگ ــت پ ــن وضعی ــوص آخری خص
عملیــات اجرایــی پــروژه از اولیــن قطعــه بزرگــراه کــه 
حدفاصــل بیــن صحنــه و بیســتون اســت کمــاکان ادامــه دارد 
ــا طــول بیــش از 321 کیلومتــر در  و پــروژه بزرگــراه کربــا ب

ــت. ــام اس ــت انج دس
حدفاصــل  قطعــات  بهره بــرداری  از  آهکــی  مهــرداد 
اســام آباد غــرب تــا ســرپل ذهــاب در ســال آینــده خبــر داد و 
افــزود: عمــده قطعــات باقی مانــده شــامل اســام آبــاد غــرب 
ــام آباد  ــل اس ــت، حدفاص ــیرین اس ــر ش ــل قص ــا حدفاص ت
ــرا اســت  ــه در دســت اج ــب 6 قطع ــاب در قال ــا ســرپل ذه ت
ــه اتمــام  کــه کمربنــدی اســام آباد غــرب و قطعــات 2 و 3 ب
ــز در دســت انجــام اســت. ــف 5 نی ــات 4 و ال ــیده و قطع رس

ــان  ــارد توم ــر 360 میلی ــا بالغ ب ــراه کرب ــروژه بزرگ ــام پ اتم

ــاز دارد ــار نی اعتب
آهکـی ادامـه داد: قطعات سـرپل ذهـاب به قصر شـیرین طی 
ماه هـای آینـده جهـت واگـذاری بـه پیمانـکار و عقـد قـرارداد 
بـه مناقصـه گذاشـته می شـود و فراخـوان سراسـری انتخـاب 
پیمانـکار برای شـروع عملیـات اجرایی پـروژه انجام می شـود.

ــع  ــف مناب ــروژه را از ردی ــن پ ــارات ای ــن اعتب وی محــل تأمی
ــاه  ــتان کرمانش ــه اس ــری ب ــم رهب ــام معظ ــفر مق ــی و س مل
عنــوان و تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه وســعت پــروژه بزرگــراه 
ــروژه  ــا کنــون اعتباراتــی قابل توجــه صــرف ایــن پ کربــا، ت
ــبرد  ــد پیش ــتر رون ــار بیش ــذب اعتب ــا ج ــم ب ــده و امیدواری ش

ــروژه را تســریع بخشــیم. پ
آهکــی اعتبــار موردنیــاز بــرای اتمــام و بــه ســرانجام رســاندن 
ــوان کــرد و گفــت:  ــان عن ــارد توم ــر 360 میلی ــروژه را بالغ ب پ
و  مســتقیم  به صــورت  نفــر   1500 بالغ بــر  هم اکنــون 
ــا  ــراه کرب ــروژه بزرگ ــر روی پ ــغول کار ب ــتقیم مش غیرمس

ــتند . هس
ــروژه  ــن پ ــکاران ای ــرد پیمان ــت از عملک ــراز رضای ــا اب وی ب
گفــت: درخواســت مــا از هیئــت دولــت تزریــق منابــع مالــی 
ــرای پیشــبرد کار اســت  ــر ب ــع ت بیشــتر و مناســب تر و به موق
ــا در  ــم کســانیکه اراضــی آن ه ــردم درخواســت داری ــا از م ام
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد ب ــرار می گی ــا ق ــراه کرب ــرح بزرگ ط
دولــت حــق کســی را ضایــع نکــرده و برابــر ضوابــط و مقررات 
پرداخــت خســارت می کنــد، مــردم بــه مــا کمــک کننــد کــه 
ســریع تر پــروژه را بــا تعامــل و همــکاری بــه نتیجــه برســانیم.

نماینــده مــردم ســنقر و کلیایــی در مجلــس شــورای اســامی 
ــارت  ــذب اعتب ــرای ج ــات ب ــن اقدام ــوص آخری ــز در خص نی
ــفانه  ــت: متأس ــا گف ــراه کرب ــروژه بزرگ ــبرد پ ــت پیش جه
خبرهــای خاصــی در ایــن رابطــه نداریــم و همچنــان منتظــر 

ــت هســتیم. ــت دول حمای
محمدابراهیــم محبــی ادامــه داد: در ایــن خصــوص بــا آقــای 
ــرای  ــای الزم ب ــده و پیگیری ه ــت ش ــا صحب ــت باره نوبخ

ــا ادامــه دارد. ــروژه راه آهــن و بزرگــراه کرب ــع پ تأمیــن مناب
پــروژه بزرگــراه کربا در زیرســاخت توســعه اســتان کرمانشــاه 
بســیار مهــم اســت و تاکنــون اعتبــارات میلیــاردی بــرای آن 
هزینــه شــده اســت، بزرگراه هــا عالی تریــن نــوع راه هــا 
جهــت تــردد بــوده و می توانــد باعث توســعه اســتان، تســهیل 
در ســفر زوار عتبــات عالیــات، رونــق در صــادرات 52 درصدی 
ــتانی و  ــاده باس ــمتی از ج ــن قس ــد و همچنی ــراق باش ــه ع ب
ــه  ــود به طوری ک ــوب می ش ــز محس ــم نی ــی راه ابریش قدیم

ــد. ــه هــم متصــل می کن ــیا را ب ــرب آس شــرق و غ
اهمیــت ایــن پــروژه کمتــر از آزادراه حــرم تــا حــرم نیســت و 
دولــت بایــد رونــد اتمــام پــروژه بزرگــراه کربــا را بــا تأمیــن 

منابــع الزم ســرعت بخشــد.

پروژه بزرگراه کربال ۲۴ساله شد/
 از کمبود اعتبار تا وعده و انتظار
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ــار  اجــرای انبــار مرکــزی نفــت ارومیــه بعنــوان بزرگ تریــن انب
ــر ســال  ــون لیت ــت 119 میلی ــا ظرفی ــت شــمالغرب کشــور ب نف
80 بــود کــه تصویــب شــد، ولــی عملیــات اجرایــی ایــن طــرح 
ــاده  ــود در ســال 92 آم ــرر ب ــاز شــد و مق ــًا از ســال 86 آغ عم

ــرداری شــود. بهــره ب
ــف از  ــای مختل ــود وعده ه ــا وج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی  ــای نفت ــش فراورده ه ــی پخ ــرکت مل ــران ش ــوی مدی س
منطقــه ارومیــه طــی چنــد ســال اخیــر، مبنــی بــر آمــاده افتتــاح 
و بهــره بــرداری از ایــن طــرح طــی ســال 92 و اوایــل ســال 93 
ــوز  ــدد هن ــای متع ــال ها از وعده ه ــت س ــود گذش ــا وج ــوز ب هن

ــرداری نرســیده اســت. ــه بهــره ب ب
ــای  ــف طرح ه ــال 85 در ردی ــه س ــت ارومی ــزی نف ــار مرک انب
ــی  ــان غرب ــه آذربایج ــت ب ــت وق ــت دول ــفر هیئ ــوب س مص
قــرار گرفــت امــا اعمــال تغییــرات در طــرح از ســوی کارفرمــا 
ــایر  ــد س ــرح همانن ــن ط ــر ای ــز ب ــکاری نی ــکات پیمان و مش
ــد  ــب ش ــی، موج ــان غرب ــی آذربایج ــزرگ عمران ــای ب طرح ه
ــه ســرانجام قطعــی نرســد. ــا گذشــت 14 ســال ب ایــن طــرح ب

ــار  ــن انب ــوان بزرگ تری ــه عن ــه ب ــت ارومی ــزی نف ــار مرک انب
ــی 50  ــاحت تقریب ــه مس ــی ب ــور، در زمین ــمالغرب کش ــت ش نف
هکتــار، در 20 کیلومتــری ارومیــه در قالــب 11 دســتگاه مخــزن 
ــا در نظــر گرفتــن همــه قوانیــن و ایمنی هــای  ســقف شــناور ب
ــک  ــی ی ــه ط ــوده ک ــداث ب ــت اح ــل در دس ــر عام ــد غی پدافن
دهــه اخیــر بــا مشــکات اعتبــاری زیــادی دســته و پنجــه نــرم 

ــرده اســت. ک

lانبــار مرکــزی نفــت ارومیــه تاپایــان ســال آمــاده 
ــود ــرداری می ش ــره ب به

ــه  ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــل ش ــر عام مدی
ــزی  ــار مرک ــروژه انب ــرای پ ــت اج ــوص وضعی ــه در خص ارومی
ــرح  ــن ط ــداث ای ــی اح ــات اجرای ــت: عملی ــه گف ــت ارومی نف
ــی  ــرفت فیزیک ــا پیش ــز ب ــون نی ــم اکن ــت و ه ــف نیس متوق

بــاالی 95 درصــد در حــال اجراســت.
ــب  ــال 80 تصوی ــرح در س ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب ــر توفیق اصغ
ــه  ــت ارومی ــزی نف ــار مرک ــروژه انب ــی پ ــات اجرای ــی عملی ول
از ســال 86 آغــاز شــده اســت، اظهــار داشــت: متاســفانه طــی 
ــد  ــدی رون ــه کن ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــته ب ــالهای گذش س
تخصیــص اعتبــار مصــوب و مشــکات پیمانــکاری و معــارض 
ملکــی انبــار مرکــزی نفــت ارومیــه بــه مرحلــه افتتــاح و بهــره 

ــت. ــیده اس ــرداری نرس ب
ــر 95  ــزون ب ــون اف ــم اکن ــرح ه ــن ط ــه ای ــام اینک ــا اع وی ب
ــرای  ــه داد: ب ــت ادام ــوردار اس ــی برخ ــرفت فیزیک ــد پیش درص
ــار مصــوب شــده  ــال اعتب ــارد ری ــن طــرح 400 میلی ــرای ای اج
ــده و  ــه ش ــار هزین ــال اعتب ــارد ری ــون 380 میلی ــه تاکن ــود ک ب

ــه دارد. ــان ادام ــی همچن ــات اجرای عملی

ــارد  ــه 60 میلی ــت ارومی ــزی نف ــار مرک ــام انب lاتم
ــاز دارد ــار نی ــال اعتب ری

ــی  ــی باق ــات اجرای ــام عملی ــه اتم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب توفیق
ــت:  ــال اســت گف ــارد ری ــق 60 میلی ــد تزری ــده طــرح نیازمن مان
ــورت  ــدارد و در ص ــاری ن ــکل اعتب ــرح مش ــر ط ــال حاض در ح
ــره  ــاهد به ــالجاری ش ــان س ــا پای ــار ت ــن اعتب ــرد ای ــه ک هزین

ــود. ــم ب ــرح خواهی ــن ط ــرداری از ای ب
ــه  ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــل ش ــر عام مدی
ارومیــه یــادآور شــد: بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح انبــار فعلــی 
ــارج از  ــه خ ــه ب ــرار گرفت ــهر ق ــل ش ــه در داخ ــه ک ــت ارومی نف
ــود. ــل می ش ــداث منتق ــال اح ــزی در ح ــی انبارمرک ــهر یعن ش

ــر، حــل مشــکات ناشــی از ترافیــک،  وی دسترســی راحــت ت
ــا  ــداث ب ــر و اح ــون لیت ــت 300 میلی ــه ظرفی ــش ب ــل افزای قاب

ــت  ــار رعای ــاال در کن ــیار ب ــتانداردهای بس ــی و اس ــوارد ایمن م
ضوابــط کامــل زیســت محیطــی را از مهم تریــن مزایــای طــرح 

ــه برشــمرد. ــزی ارومی ــار مرک انب
در ایــن انبــار طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی 11 
ــا ظرفیــت  دســتگاه مخــزن ســقف شــناور شــامل دو مخــزن ب
ــت  ــا ظرفی ــن، دو مخــزن ب ــر بنزی ــزار لیت ــون و 600 ه 22 میلی
پنــج میلیــون و 500 هــزار لیتــر بنزیــن ســوپر، چهــار مخــزن بــا 
ظرفیــت حــدود 45 میلیــون لیتــر نفــت ســفید و ســه مخــزن بــا 
ظرفیــت حــدود 35 میلیــون لیتــر گازوییــل، پیــش بینــی شــده 

اســت.
مخــازن نفــت ســفید ایــن انبــار نفــت بــه صــورت دو 
ــن و  ــازی بنزی ــره س ــرای ذخی ــده و ب ــی ش ــوره طراح منظ
ــل  ــی مراح ــود و تمام ــتفاده می ش ــا اس ــز از آن ه ــل نی گازویی
ــار  ــن انب ــدازی ای ــب و راه ان ــاخت، نص ــد، س ــی، خری مهندس
ــی  ــازندگان داخل ــاوران و س ــکاران، مش ــط پیمان ــت توس نف

ــت. ــده اس ــام ش انج
ــمالغرب  ــت ش ــار نف ــن انب ــد بزرگ تری ــد و دی ــر مان ــد منتظ بای
ــه بعــد از گذشــت 14 ســال تصویــب و هشــت  کشــور در ارومی
ســال از آغــاز عملیــات اجرایــی باالخــره امســال آمــاده افتتــاح و 

ــر؟ ــا خی ــود ی ــرداری می ش ــره ب به

بعد از گذشت ۱۴ سال؛

بزرگترین انبار نفت 
شمالغرب کشور در 

آستانه افتتاح قرار گرفت

سکینه  اسمی

ــوان  ــه عن ــه ک ــت ارومی ــزی نف ــار مرک انب
ــا  ــمالغرب را ب ــت ش ــار نف ــن انب بزرگتری
خــود یــدک می کشــد ۴1 ســال بــه دلیــل 
نبــود اعتبــار بــا کنــدی رونــد اجــرا مواجــه 
ــالجاری  ــان س ــت تاپای ــرار اس ــا ق ــود ام ب

ــد. ــرداری برس ــره ب ــه به ب
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بــا اجــرای برنامه هــای رشــد، توســعه 
خلیــج  در  ایرانــی  جزایــر  آبادانــی  و 
از  ، خــواب راحــت و خــوش  فــارس 
ــارت  ــگری و تج ــای گردش ــمان رقب چش
در منطقــه به ویــژه در کشــورهای حــوزه 

خلیج فــارس گرفتــه  شــده اســت.

بــا اجرایــی شــدن برنامه هــای توســعه و آبادانــی جزایــر ایرانــی در 
ــد صــادرات  ــارس در راســتای گردشــگری، تجــارت و تولی خلیج ف
ــواع کاالهــای  ــع نفــت و گاز، ان محصــوالت داخلــی اعــم از صنای
پزشــکی، لــوازم بهداشــتی در دو دهــه گذشــته تا بــه امــروز، خواب 
راحــت و خــوش را از چشــمان رقبــای گردشــگری و تجــارت مــا در 
منطقــه به ویــژه در کشــورهای حــوزه خلیج فــارس گرفتــه  اســت.

مطالعــه توســعه و آبادانــی جزایــر کیــش، هندورابــی در طــرح جامع 
ــر  ــن جزای ــان رســیده و امــروز نه تنهــا ای ــه پای سال هاســت کــه ب
می تواننــد خــود را در جــذب ســرمایه گذاران و گردشــگران داخلــی 
و خارجــی مطــرح کننــد بلکــه جزایــر دیگــر نیــز می تواننــد باهمت 
مســئوالن اســتانی اهــداف مهم دولــت را بــا انجــام مراحــل پایانی 

زیرســاخت ها در جزایــر بکــر ایرانــی محقــق کننــد.
بی تردیــد رشــد و توســعه جزایــر و بنــادر کشــورمان، عــزم ملــی و 
ــازندگی  ــای س ــی عرصه ه ــردان را در تمام ــت واالی دولت م هم
می طلبــد. ســال های 1370 تــا 1380 یکــی از دغدغه هــای دولــت 
و مجلــس توســعه و آبادانــی جزایــر ایرانــی در خلیج فارس بــود و بر 
همیــن اســاس ســه منطقــه آزاد کیــش، چابهــار و قشــم به عنــوان 
مناطــق آزاد کشــور در مجلــس شــورای اســامی و دولــت وقــت 
به تصویــب رســید اما رونــد کاروان پیشــرفت، ســازندگی و توســعه 
در ایــن جزایــر حرکتــی الک پشــتی بــه خــود گرفــت و در پــی آن 
ــا در  ــی آن ه ــراه باذوق زدگ ــی را هم ــای امارات ــی از رقب عقب ماندگ

پــی داشــت.
ــای  ــور در دولت ه ــای جمه ــت روس ــادار و مثب ــگاه معن ــه ن اگرچ
پنجــم تــا هشــتم بــه جزایــری کــه به عنــوان منطقــه آزاد بــه  دوراز 
قیدوبندهــای ســرزمین اصلــی و قوانیــن دســت وپا گیــر به ســوی 
ــود،  ــر از آن صنعــت گردشــگری ب نخســتین تجــارت آزاد و مهم ت
امافقــدان یــک اســتراتژی مشــخص و پایــدار در راســتای توســعه 
ــای  ــر مدیریت ه ــه تغیی ــد ک ــث ش ــگری باع ــارت و گردش تج
ــداف  ــق از اه ــن مناط ــا ای ــرد ت ــورت بگی ــدام ص ــگام م زودهن
ــا یکســری  ــز ب ــا نی ــد توســعه آن ه ــد و رون ــه بگیرن ــی فاصل اصل
ــی  ــدی و حت ــا کن ــئوالن ب ــی از مس ــخصی بعض ــلیقه های ش س

ــد. ــرم کن ــت وپنجه ن ــادی دس ــود اقتص رک

lآســیب های خواســته و ناخواســته دررونــد توســعه 
مناطــق آزاد کشــور

مجیــد رضــا حریــری نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن 

بــه یــک دهــه قبــل تــا بــه امــروز در ارتبــاط بــا عملکــرد مناطــق 
ــته  ــال گذش ــی 10 س ــد: ط ــرد و می گوی ــاره ک ــورمان اش آزاد کش
تــا بــه امــروز آســیب هایی در مناطــق آزاد ایــران بــه وجــود آمــد و 
بیشــترین ضربــه را بــه رونــد روبــه رشــد حرکتــی در ایــن مناطــق 
وارد کــرده اســت. در کشــور ابتــدا دســت بــه تأســیس مناطــق آزاد 
ــاخت های آن  ــا و زیرس ــن هزینه ه ــه تأمی ــدازآن ب ــم و بع می زنی
ــر همیــن اســاس دولــت نیــز مجبــور می شــود  فکــر می کنیــم، ب
واردات کاال و انجــام پروژه هــای ســاختمانی را در دســتور کار قــرار 

ــا هزینه هــای آن تأمیــن شــود. بدهــد ت
حریــری شــفافیت و ثبــات قوانیــن را در مناطــق آزاد اولویــت 
جــذب ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی دانســت و اظهــار داشــت: 
ــه ای  ــه منطق ــا ب ــه کشــور و ی ســرمایه گذاران واقعــی در جهــان ب
بــرای ســرمایه گذاری می رونــد کــه اوال بســترهای مناســب 
و زیرســاخت های اولیــه شــکل گرفته باشــد و دیگــر اینکــه 
ــن  ــود. ای ــاهده ش ــوح مش ــن در آن به وض ــات قوانی ــفافیت و ثب ش
دو بســتر هنــوز در مناطــق آزاد کشــور بــا مشــکاتی مواجه اســت. 
ــت  ــد امنی ــدت می توان ــای بلندم ــه تضمین ه ــا ارائ ــت ب ــا دول ام

ــد. ــن کن ــی را تأمی ــی و خارج ــرمایه گذاری داخل س

ــق آزاد  ــئوالنه در مناط ــخصی غیرمس ــالیق ش lس
می دهــد فــراری  را  ســرمایه گذاران 

ــئوالن  ــرد مس ــاره عملک ــادی درب ــال اقتص ــد فع ــیر کمالون اردش
ــاه  ــد در 30  م ــئوالن جدی ــت: مس ــم گف ــت یازده ــد در دول جدی
ــه  ــی ب ــعه و آبادان ــد توس ــر رون ــد ب ــعی دارن ــواره س ــته هم گذش
ــی  ــش و هندوراب ــره کی ــگری جزی ــارت و گردش ــش تج دو بخ
ــا  سروســامانی بدهنــد و اوضــاع را بهبــود ببخشــند امــا همــواره ب
چالش هــای متعــددی روبــرو هســتند کــه ایــن عــاوه بــر ضربــه 
ــرمایه گذاران  ــذب س ــر، ج ــن جزای ــی ای ــعه و آبادان ــه توس زدن ب
ــخت و  ــق آزاد س ــه مناط ــرای ورود ب ــز ب ــی را نی ــی و خارج داخل
ــود. ــرمایه گذار می ش ــرار س ــه ف ــی منجــر ب ــد و حت ــوار می کن دش

ــا انتقــاد از بعضــی مســئوالن ناآشــنا در حــوزه مناطــق  کمالونــد ب
آزاد افــزود: باکمــال تأســف، بعضــی افــراد غیرمســئوالنه و از روی 
ســلیقه شــخصی و امتیازگیــری در کیــش و هندورابــی بــرای خــود 
و بســتگان همــراه بــا بهانه هــای غیــر کارشناســی و خصومت آمیــز 
چــوب الی چــرخ توســعه و آبادانــی ایــن دو جزیــره زیبــا می گذارند 
ــه  ــا ب ــن کاره ــازگار نیســت. ای ــی س ــچ اصــول منطق ــا هی ــه ب ک

ــه  ــا در تجــارت و گردشــگری در منطق ــای م جــز ذوق زدگــی رقب
ــان  ــه پای ــی ب ــه دوران بی قانون ــدارد چراک ــی ن ــارس منافع خلیج ف

رســیده اســت.
ایــن فعــال اقتصــادی تصریــح کــرد: بــرای توســعه و آبادانــی جزایر 
ــرد  ــز و....... خ ــم ،هرم ــی، قش ــش، هندوراب ــژه کی ــی به وی ایران
جمعــی الزم اســت و بایــد بــرای شــکوفایی و جــذب گردشــگران 
و ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی همــه دســت اندرکاران و 
مســئوالن در شــورای عالــی مناطــق آزاد بایــد بــا جدیــت جلــوی 
اعمــال ســلیقه های شــخصی  کــه باعــث توقــف، کنــدی توســعه 

ــد. ــوند را بگیرن ــر می ش ــن جزای ــی ای و آبادان

lدربــاره جزیــره کیــش تبلیغــات مناســب و درســتی 
ــت ــده اس انجام نش

و  ولی فقیــه  نماینــده  دادی  علــی  حســن  حجت االســام 
ــه  ــش ب ــه آزاد کی ــا منطق ــاط ب ــش در ارتب ــره کی ــه جزی امام جمع
نکاتــی ارزشــمند اشــاره کــرد و گفــت: مــن معتقــدم اظهارنظرهــا 
دربــاره عملکــرد دولت هــا و افــرادی کــه مســئولیتی بــر 
عهده دارنــد بایــد منصفانــه باشــد و در بخش هایــی ماننــد 
بخش هــای اجرایــی نمی تــوان انتظــار داشــت کــه تمــام 
ــکان  ــن ام ــد و ای ــی باش ــل قبول ــیار قاب ــا در ســطح بس عملکرده
وجــود دارد در بعضــی از بخش هــا نیــز ضعف هایــی وجــود داشــته 

ــد. باش
ــزود:  ــش اف ــه کی ــگاه و امام جمع ــدرس دانش ــی دادی م ــر عل دکت
مــا پــس از انقــاب نتوانســتیم دربــاره کیــش تبلیغــات مناســب و 
درســتی انجــام بدهیــم واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــن منطقــه 
ــت  ــم صنع ــر بخواهی ــا اگ ــت ام ــگری اس ــرد گردش ــگاه و رویک ن
گردشــگری در جزیــره کیــش رونــق داشــته باشــد به طــور یقیــن 
ایــن مســتلزم زیرســاخت های متعــدد گردشــگری اســت کــه ایــن 
جزیــره بــدان نیــاز دارد و بطــور طبیعــی رشــد و توســعه روزافــزون 
ورود مســافران و گردشــگران داخلــی و خارجــی را نیــز بــه دنبــال 

خواهــد داشــت.

ــذاب  ــرد و ج ــای منحصربه ف ــت از ظرفیت ه lغفل
ــق آزاد مناط

عبدالرضــا عزیــزی رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
ــرد  ــای منحصربه ف ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ش
ــا  ــران اســامی ب ــان کــرد: ای و جــذاب مناطــق آزاد کشــورمان بی
ــی  ــی فرهنگــی اســامی و ویژگی هــای طبیع ــخ غن داشــتن تاری
ــن  ــود را در بی ــژه خ ــگاه  وی ــد جای ــر می توان ــی کم نظی آب وهوای
ــا  در ســال های گذشــته  ــد ام قطب هــای توریســتی جهــان بازیاب
ــه در  ــت به طوری ک ــده اس ــت ش ــف آز آن غفل ــل مختل ــه دالی ب
ایــن زمینــه خیلــی از کشــورها گــوی ســبقت را از ایــران ربودنــد.

ــم  ــادی و ه ــال های متم ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزی ب عزی
ــده  ــی آبادکنن ــق و حت ــب رون ــی موج ــان به تنهای ــون ایرانی اکن
ــده اند  ــه ش ــورهای منطق ــیاری از کش ــگری بس ــت گردش صنع
ــعار  ــه ش ــگری اگرچ ــه گردش ــه ب ــال ها توج ــن س ــزود: در ای اف
ــه  ــا ب ــا ت ــت ام ــوده اس ــی ب ــتگاه متول ــئوالن و دس ــدف مس و ه
ــز  ــیار ناچی ــه بس ــن رابط ــت آمده در ای ــتاوردهای به دس ــروز دس ام

ــد. ــان داده ش ــدود نش و مح
ــران  ــرد: ای ــس خاطرنشــان ک ــی مجل ــس کمیســیون اجتماع رئی
بایــد در پایــان ســال 1404 ســالیانه پذیــرای 20 میلیــون گردشــگر 
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــا ب ــدف تنه ــن ه ــد و ای ــی باش خارج
ــار،  ــم، چاه به ــش، قش ــد کی ــور مانن ــق آزاد کش ــود در مناط موج
ــن  ــه ای ــد ب ــا بای ــت و م ــر اس ــز...... تحقق پذی ــی، هرم هندوراب

ایران پنجمین کشور دارای جاذبه های گردشگری؛

توسعه جزایر ایرانی آرامش رقبا را بر هم می زند/ 
فریدون»کیش« مات شد 

 پری نژاد
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ــران اقتصاد ایـ

واقعیــت  توجــه کنیــم کــه مناطــق آزاد به خوبــی می تواننــد 
ــر رقابــت و تضعیــف موقعیــت نســبی ایــران در  ــه شــرایط نابراب ب

ــد. ــان بدهن ــگری پای ــت گردش صنع

lمناطــق آزاد در ایــران محلــی بــرای جذب ســرمایه 
اســت

علــی طیــب نیــا وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی کشــورمان در 
ــرای بازگشــت  ــت را ب ــره کیــش تصمیمــات دول ــه جزی ســفر ب
ــد و صــادرات کاال  ــگاه واقعی شــان در تولی ــه جای مناطــق آزاد ب
ــط  ــا در رواب ــع محدودیت ه ــت: رف ــار داش ــرد و اظه ــریح ک تش
بانکــی و بین المللــی در دوران بســا تحریــم بهبــود وضعیــت کار 
ــم  ــورها رق ــن کش ــرمایه گذاران ای ــی و س ــورهای خارج در کش

خواهــد خــورد.
وی تصریــح کــرد: هــدف از ایجــاد مناطــق آزاد در جهــان جــذب 
ســرمایه ها و فناوری هــای پیشــرفته خارجــی بــرای تولیــد 
محصــول و ســپس صــادرات ایــن کاالهــای تولیــدی اســت کــه  
ــاده اســت.  ــاق افت ــرای مناطــق آزاد در کشــورمان اتف درگذشــته ب
ولــی در ایــن راســتا و معافیت هــا و اولویت بندی هــا  بیشــتر 
ــه کشــور تبدیل شــده  ــرای تســهیل واردات کاالهــای خارجــی ب ب
بــود درصورتی کــه تســهیات موجــود در مناطــق آزاد می بایســت 

ــند. ــادی باش ــای اقتص ــرمایه ها و فعالیت ه ــه ورود س نقط
ــل  ــات و ظرفیت هــای قاب ــره کیــش امکان ــا افــزود: جزی طیــب نی
ــگری در  ــز گردش ــا مراک ــد ب ــی می توان ــه به خوب ــی دارد ک قبول
منطقــه رقابــت کنــد و مانــع ســفر گردشــگران ایرانــی بــه خــارج 
از کشــور شود.گردشــگران داخلــی کــه در جســت وجوی مناطقــی 
ــرایط  ــن ش ــد از ای ــتند می توانن ــیری هس ــوای گرمس ــا آب وه ب
ــی  ــد و از طرف ــای کیــش اســتفاده کنن ــره زیب ــی در جزی آب وهوای
در جــذب گردشــگران خارجــی نیــز بــه پشــتوانه ایــن امکانــات و 

ــد. ــق عمــل کن ــد موف ــش می توان ــره کی شــرایط اقلیمــی جزی

ــره  ــی در جزی ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــق ج lرون
کیــش

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب ــه آزاد کی ــازمان منطق ــل س مدیرعام
ــش  ــره کی ــای جزی ــا و قابلیت ه ــادی ظرفیت ه ســرمایه گذاران زی
ــاری  ــای تج ــدن فض ــب ش ــا مناس ــت: ب ــد گف ــد می کنن را رص
کشــور بــا کشــورهای مختلــف جهــان پــس از مذاکــرات و حضــور 
ــی در  ــرمایه گذاری خارج ــق س ــه رون ــا ب ــاری، م ــای تج هیئت ه

ــدوار هســتیم. منطقــه آزاد کیــش امی
دکتــر علی اصغــر مونســان بــا اشــاره بــه اینکــه در زمینــه توســعه 
زیرســاخت ها، ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی، صــادرات 
ــن  ــدرگاه، همچنی ــعه بن ــی، توس ــاوگان هوای ــز ن و واردات، تجهی
ــن،   ــروش زمی ــدار و ف ــای پای ــی و درآمده ــاخت های ارتباط زیرس
ــی  ــادی داشــتیم اظهــار کــرد: مأموریت هــای اصل چالش هــای زی
ــار آن  ــت و در کن ــارت اس ــگری و تج ــش گردش ــه آزاد کی منطق
ــف ســازمان  ــای وظای جــذب ســرمایه گذاری خارجــی از اولویت ه

ــش اســت. ــه آزاد کی منطق
ــنگینی  ــای س ــرات فض ــدی مذاک ــل از جمع بن ــا قب ــزود: ت وی اف
ــرمایه گذاری  ــروژه س ــک پ ــا ی ــا تنه ــود و م ــم ب ــور حاک ــر کش ب
ــده  ــدود ش ــول و ارز مس ــال پ ــیرهای انتق ــتیم و مس ــی داش خارج
ــن فضــای  ــود نداشــت و همچنی ــی وج ــای بین الملل ــود، بیمه ه ب
تبلیغاتــی مناســبی بــرای کشــور در آن طــرف مرزهــا در ســال های 
ــعه را ســخت  ــور توس ــن کار و ام ــود و ای ــته ایجــاد نشــده ب گذش

می کــرد.
ــا  ــت: م ــش گف ــه آزاد کی ــازمان منطق ــره س ــس هیئت مدی رئی
ــرعت  ــال س ــه دنب ــش ب ــص در کی ــای متخص ــی نیروه و تمام
ــتیم،  ــده هس ــم برنامه ریزی ش ــداف مه ــام اه ــه انج ــیدن ب بخش
کــه بــا انجــام زیرســاخت های کیــش اهدافمــان را دنبــال 

. می کنیــم
دکتــر مونســان در ادامــه اظهــار کــرد: امــروز منطقــه آزاد کیــش به 
ــی  ــای گمرک ــد معافیت ه ــای مناســب مانن ــود مزیت ه ــل وج دلی
ــش و  ــن اداری در کی ــطح پایی ــی در س ــن، بروکراس ــیار پایی بس
ــی  ــرکت های خارج ــرای ش ــب ب ــه ای مناس ــه گزین ــه ک منطق
اســت و ایــن منطقــه را به عنــوان پایــگاه ســرمایه گذاری 
ــت  ــان در جه ــت و آس ــای راح ــود فض ــد و باوج ــاب می کنن انتخ
فعالیت هــای گردشــگری، تجــارت و ســرمایه گذاری طبعــاً بهبــود 

ــود. ــم می ش ــز فراه ــب وکار نی ــای کس فض

ــورهای  ــر کش ــا دیگ ــالمی ب ــوری اس ــط جمه lرواب
ــود ــا می ش ــان احی جه

ــازمان  ــره س ــو هیئت مدی ــزاده عض ــر علی ــن مه ــر محس دکت
ــرد  ــا رویک ــاط ب ــی در ارتب ــکات مهم ــه ن ــش ب ــه آزاد کی منطق
جدیــد کیــش اشــاره کــرد و گفــت: بهتریــن زمــان بــا شــرایط 
ــگران  ــرای ورود گردش ــا ب ــه م ــت ک ــیده اس ــرا رس ــوب ف مطل
خارجــی از سراســر جهــان آمادگــی داریــم و اســتقبال خواهیــم 

ــان  ــه جهانی ــران را ب ــگ واالی ای ــن راه فرهن ــا از ای ــرد ت ک
بشناســانیم و از درآمدهــای صنعــت گردشــگری همچنیــن 
ــژه  ــور به وی ــای کش ــرای جای ج ــتغال زایی ب ــای اش فرصت ه

ــم. ــتفاده کنی ــق آزاد اس مناط
ایــن مدیرعامــل ســال های 1370 لغایــت 1372 در ســازمان منطقه 
ــف  ــل مختل ــه عل ــته ب ــارت هایی درگذش ــزود: خس ــش اف آزاد کی
ــبختانه  ــه خوش ــود ک ــران ب ــه ای ــبت ب ــان نس ــادی جه بی اعتم
بعــد از توافــق هســته ای ایــن بی اعتمــادی برطــرف شــده اســت 
ــت  ــرده اس ــش پیداک ــورمان افزای ــه کش ــا ب ــروز رفت وآمده و ام
وطبعــا باعــث می شــود روابــط ایــران بــا دیگــر کشــورهای جهــان 

ــا شــود. احی
ــت  ــه تح ــی ک ــرد: در احکام ــح ک ــزاده تصری ــر علی ــر مه دکت
ــام  ــه ششــم توســعه کشــور توســط مق ــی برنام سیاســت های کل
معظــم رهبــری اباغ شــده اســت در انتهــای برنامــه ششــم 
عنــوان شــد کــه بایــد حجــم مســافران و گردشــگران بــه کشــور 
ــاال  ــای ب ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــش یاب ــر افزای ــج براب پن
ــا  ــدت ب ــد در کوتاه م ــه بای ــن زمین ــود در ای ــیل های موج و پتانس
برنامه ریزی هــای دقیــق و اصولــی بــه ایــن ســمت حرکــت 

ــم. کنی

lایــران دارای جاذبه هــای تاریخــی، فرهنگــی و 
ــت ــت بکراس طبیع

محمــد انصــاری از کارشناســان گردشــگری کشــورمان در ارتبــاط 
بــا جــذب گردشــگران خارجــی بــه کشــور اظهــار داشــت: ایــران 
بــا دارا بــودن جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگــی ، طبیعــت بی شــمار 
و یکــر و منحصربه فــرد در دریــا و خشــکی  دارای مقاصــد متعــدد 
ــی کــه ازلحــاظ جاذبه هــای طبیعــی  ــا آنجائ گردشــگری اســت ت

جــزو پنــج کشــور ثروتمنــد جهــان مطرح شــده اســت.
ــا ســواحل  ــای کیــش ب ــره زیب ــد جزی ــزود: مناطقــی مانن وی اف
کم نظیــرش و جزیــره هندورابــی بــا طبیعــت و ســواحل 
ــاب  ــطح انتخ ــه س ــق را ب ــن مناط ــوان ای ــده اش می ت خیره کنن
ــرح  ــان مط ــرای سفرش ــی ب ــی و خارج ــگران داخل اول گردش
ــگری  ــم گردش ــد بپذیری ــت، بای ــختی نیس ــن کار س ــرد و ای ک
یــک صنعــت درآمــدزا و قابــل رقابــت در جهــت کســب ســهم 
ــت  ــان اس ــف جه ــورهای مختل ــگران کش ــتری از گردش بیش
ــازار  ــن ب ــز بیشــترین بهــره را از ای وطبعــا شــهرها و مناطــق نی

بــزرگ می برنــد.
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از طــرح  قضیــه واگــذاری شــرکت ماشین ســازی 
تبریــز بــه بخــش خصوصــی ســال ها می گــذرد، 
ــادی  ــا و حواشــی زی ــا بحث ه ــه ب ســال هایی ک
بر ســر ایــن موضــوع مواجــه بــوده و نماینــدگان 
ــن  ــع از ای ــو مان ــتانی از یک س ــئوالن اس و مس
ــد  ــد بودن ــه آن گله من ــم شــده و نســبت ب تصمی
ــر  و از ســوی دیگــر ســازمان خصوصی ســازی ب

ســر اجــرای آن پافشــاری داشــته اســت.
ــدن  ــال ها از مطرح ش ــت س ــس از گذش ــال پ ح
ــت  ــر صنع ــای وزی ــار پ ــن ب ــوع، ای ــن موض ای
ــن  ــه ای ــته ب ــای گذش ــول روزه ــدن در ط و مع
ــا بازدیــد از ایــن شــرکت  ماجــرا بازشــده و وی ب
خواســتار ارائــه مهلتی پنج ســاله بــرای واگــذاری 
ماشین ســازی بــه بخــش خصوصــی شــد؛ 
ــتان  ــات اس ــی مطبوع ــر تمام ــه تیت به طوری ک
در ایــن روز خبــر از معلــق مانــدن واگــذاری ایــن 

ــی داد. ــده را م ــن ســال آین ــا چندی شــرکت ت
خواسـته ای که دیری نپاییـد و فردای ایـن ماجرا، 
خبـر رئیـس سـازمان خصوصی سـازی مبنـی بر 
مخالفـت بـا خواسـته وزیـر صنعـت و معـدن در 
صفحه نخسـت رسـانه ها انتشـار یافت تا ماجرای 
کش وقوس هـای طوالنـی بـر سـر ایـن شـرکت 

همچنان ادامه داشـته باشـد.

l واگذاری شرکت بزرگ ماشین سازی 
به این سادگی انجام شدنی نیست

ــان  ــد بابی ــن بازدی ــدن در ای ــت و مع ــر صنع وزی
ــه  ــادر ب ــزرگ و م ــای ب ــذاری واحده ــه واگ اینک
ــه  ــت، گفت ــدنی نیس ــادگی ها انجام ش ــن س همی
ــه  ــن مجموع ــه چنی ــه اینک ــه ب ــا توج ــود ب ب
می طلبــد  مخصــوص  مدیریــت  بزرگــی 
اداره  را  آن  به ســادگی  نمی توانــد  هرکســی 
ــن  ــه ای ــرکت ب ــن ش ــذاری ای ــس واگ ــد پ کن

ســادگی ها نبایــد انجــام گیــرد.
بــود  داده  ادامــه  زاده  نعمــت  محمدرضــا 
درگذشــته  کــه  اشــتباهی  نمی خواهیــم 
انجام شــده اســت را دوبــاره تکــرار کنیــم. 
درگذشــته برخــی واحدهــای صنعتــی بــه 
ــن  ــه ای ــود ک ــده ب ــت واگذارش ــرادی ناشایس اف
ــد  ــرکت ها ش ــی ش ــاز تعطیل ــذاری زمینه س واگ
ــر  ــا س ــن ب ــم ای ــد بگذاری ــون نبای ــا هم اکن ام
ــازی  ــون ماشین س ــی همچ ــرکت های بزرگ ش

ــد. ــز بیای تبری
وی همچنیــن اعــام کــرده بــود کــه در نامــه ای 
ــازی  ــازمان خصوصی س ــاد و س ــه وزارت اقتص ب
درخواســت خــروج ایــن شــرکت از لیســت 
ــروج  ــس از خ ــه پ ــم. البت ــا را داده ای واگذاری ه
ــج  ــل پن ــد حداق ــت، بای ــرکت از لیس ــن ش ای
ســال در اختیــار ایــدرو بمانــد تــا خــط تولیــد آن 

ــود. ــازی ش نوس

ــازی  ــازمان خصوصی س ــازی س lلجب
جــای تعجــب دارد

ــت  ــس کمیســیون صنع ــان ریی ــن می ــا در ای ام
ــده  ــورای اســامی و نماین ــس ش ــدن مجل و مع
می گویــد:  نیــز  مجلــس  در  تبریــز  مــردم 
ــدگان اســتان  ــی نماین ــه تمام ســال ها اســت ک
ــرکت را  ــن ش ــذاری ای ــا واگ ــت ب ــاد مخالف فری
ــته  ــن خواس ــه ای ــی ب ــا توجه ــد ام ــر می دهن س
نمی شــود و ایــن شــرکت توســط ســازمان 
واگذاری هــا  لیســت  در  خصوصی ســازی 

ــت. ــه اس قرارگرفت
ــاندن  ــا کش ــد: ب ــه می ده ــی ادام ــا رحمان رض
ــرا  ــن ماج ــه ای ــدن ب ــت و مع ــر صنع ــای وزی پ
ــا  ــویم ام ــذاری ش ــن واگ ــع از ای ــتیم مان خواس
ــان  ــازی همچن ــازمان خصوصی س ــفانه س متأس
ــد و  ــاری می کن ــود پافش ــته خ ــر روی خواس ب
ــل خواســت کمیســیون  مقاومــت آن هــا در مقاب
ــای  ــاً ج ــت واقع ــر صنع ــادن و وزی ــع و مع صنای

تعجــب دارد.
ســازمان خصوصی ســازی  اقــدام  ایــن  وی 
را نوعــی لجبــازی دانســته و می گویــد: آیــا 
نبایــد ســازمان خصوصی ســازی از تجربیــات 
ــه واگــذاری کارخانه هــا  ناموفــق خــود نســبت ب
و شــرکت های بــزرگ آذربایجــان شــرقی در 
ــا  ــرد و ی ــته درس بگی ــال های گذش ــول س ط
ــه  ــم ب ــازی را ه ــد ماشین س ــه می خواهن اینک
سرنوشــت شــرکت های واگذارشــده قبلــی دچــار 

ــازند. س

ــه  ــاز ب ــازی نی ــذاری ماشین س lواگ
مهلتــی پنج ســاله دارد

رحمانـی ادامه می دهـد: البته همان طـور که وزیر 
صنعـت و معـدن نیـز در بازدیـد اخیر خود اشـاره 
کـرد، قرار نیسـت این شـرکت تـا ابد تحـت اداره 
دولت قـرار گیـرد اما بـرای سـپردن آن به بخش 
خصوصـی ابتدا باید نوسـازی و بازسـازی هایی در 
بدنـه این کارخانـه انجام شـود و این امـر هم نیاز 

به مهلتـی پنج سـاله دارد.
ــان اینکــه واگــذاری  ــده مجلــس بابی ــن نماین ای
ایــن شــرکت در شــرایط کنونــی ســبب تعطیلــی 
ــل  ــال ها قب ــد: از س ــود، می گوی ــل آن می ش کام
ــازی  ــازمان خصوصی س ــه س ــدار را ب ــن هش ای
داده ایــم هرچنــد کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
ــوده  ــده ب ــت هم عقی ــیون صنع ــا کمیس ــم ب ه
و مخالــف ایــن واگــذاری اســت کــه امیدواریــم 
وزارت اقتصــاد هــم بــه ایــن هماهنگی بــا وزارت 

صنعــت برســد.
ماشین ســازی  بــدون  می دهــد:  ادامــه  وی 
در  چندانــی  پیشــرفت  انتظــار  نمی تــوان 
توســعه صنعتــی کشــور را داشــت چــرا کــه هــر 

ــین های  ــات و ماش ــه قطع ــاز ب ــه ای نی کارخان
تولیــدی ایــن شــرکت را دارد و بــا واگــذاری 
ــیبی  ــر آس ــد منتظ ــی آن بای ــت و تعطیل نادرس

ــیم. ــت باش ــه صنع ــه بدن ــزرگ ب ب

lماشین ســازی نبایــد بــه دســت 
ــد ــالن بیفت نااه

ــی  ــز در گفتگوی ــرقی نی ــان ش ــتاندار آذربایج اس
ــی آرام و  ــوع در فضای ــن موض ــل ای ــتار ح خواس
ــا  ــد: ب ــه می ده ــده و ادام ــیه ش ــه دوراز حاش ب
جنجــال نمی تــوان مشــکل ایــن شــرکت را 
حــل کــرد بلکــه حــل آن نیــاز بــه فضایــی آرام 

دارد.
اســماعیل جبــار زاده ادامــه می دهــد: مســئوالن 
دولتــی اســتان نیــز هماننــد نماینــدگان مجلــس 
درخواســت عــدم واگــذاری ایــن شــرکت را 
داده انــد چراکــه در حــال حاضــر نمی تــوان 
ــد  ــرد و نیازمن ــذار ک ــزرگ را واگ ــن شــرکت ب ای
فرصتــی بــرای نوســازی و ســوددهی ایــن 
بتــوان  آن  از  پــس   تــا  هســتیم  شــرکت 
ــته  ــردی شایس ــت ف ــه دس ــازی را ب ماشین س

ــپرد. س
بــه  نبایــد  شــرکت  ایــن  می افزایــد:  وی 
شــرکت های  از  دیگــر  برخــی  سرنوشــت 
ــد  ــه برن ــن کارخان ــه ای ــد چراک ــده بیفت واگذارش
ــابقه ای  ــت و س ــرقی اس ــان ش ــت آذربایج صنع

پرافتخــار در عرصــه صنعتــی دارد.

lشــرکت خصوصی ســازی در پــی 
ــت ــازی نیس لجب

امــا باوجــود تمامی ایــن درخواســت ها، ســرانجام 
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی در مصاحبه ای 
ــر  ــن وزی ــور یافت ــد از حض ــک روز بع ــت ی درس
صنعــت و معــدن در تبریــز از انتشــار آگهــی 
نوبــت دوم واگــذاری شــرکت ماشین ســازی 
ــر  ــا از مؤث ــر داد ت ــم دی 94 خب ــز در هفت تبری
نبــودن درخواســت وزیــر صنعــت و معــدن از این 

ــاید. ــرده گش ــازمان پ س
ــد:  ــه می ده ــر ادام ــن خب ــینی در ای ــوری حس پ
باوجــود درخواســت وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت مبنــی بــر مهلــت پنج ســاله بــرای 

ــز،  واگــذاری ســهام شــرکت ماشین ســازی تبری
ــق باسیاســت های اصــل  ــن درخواســت مطاب ای

ــت. ــی نیس ــون اساس 44 قان
رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی بابیــان 
ــروه  ــذاری گ ــمول واگ ــرکت های مش ــه ش اینک
ــان ســال 89 واگــذار می  شــد،  ــا پای ــد ت یــک   بای
می افزایــد: از آن تاریــخ پنــج ســال گذشــته 
کــه بــا مهلــت پنج ســاله بــرای واگــذاری 
شــرکت هایی همچــون ماشین ســازی تبریــز 
ــا در  ــد واگذاری ه ــل فراین ــت، در عم ــد گف بای
گــروه یــک بــا 10 ســال تأخیــر مواجــه خواهــد 

ــود. ب

lاصرار به اجرای قانون داریم
ــن  ــر اجــرای قوانی ــه می دهــد: اصــرار ب وی ادام
داریــم و اطــاق تعابیــری مبنــی بــر اینکــه مرغ 
ــاد  ــن نه ــرای ای ــا دارد، ب ــازی یک پ خصوصی س

ــت. ــی اس بی انصاف
ــد:  رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی می گوی
وقتــی نماینــدگان مجلــس بــا تدویــن و تبییــن 
قوانیــن ســازمان خصوصی ســازی را ملــزم 
زمانــی  دوره  در  شــرکت ها  واگــذاری  بــه 
مشــخص می کننــد  بایــد بــرای تأخیــر یــا 
ــه  ــی ب ــتور قانون ــز دس ــا نی ــق واگذاری ه تعوی
تصویــب برســد، در ایــن صــورت ســازمان 
خصوصی ســازی نیــز خــود را ملــزم بــه هرگونــه 
ــت. ــد دانس ــد خواه ــا جدی ــی ی ــون اصاح قان

بــا انتشــار ایــن خبــر، خیلــی زود مشــخص شــد 
کــه درخواســت های مکــرر وزیــر صنعــت و 
ــس  ــاد مجل ــع و اقتص ــیون صنای ــدن، کمیس مع
و تمامــی نماینــدگان و مســئوالن اســتانی 
آذربایجــان شــرقی راه به جایــی نبــرده و ســازمان 
ــن  ــرای ای ــی اج ــد در پ ــه ج ــازی ب خصوصی س
قانــون و واگــذاری شــرکت ماشین ســازی در 

ــت. ــن اس ــان ممک ــن زم نزدیک تری
حــال باگذشــت ســال ها بحــث و درگیری هــای 
موجــود بــرای واگــذاری ایــن شــرکت، بــه نظــر 
می رســد پرونــده ماشین ســازی تبریــز همچنــان 
بازخواهــد بــود و بایــد تنهــا منتظــر مانــد و دیــد 
ــه  ــت و ب ــه وق ــان چ ــن جری ــور ای ــره ک ــه گ ک

دســت چــه کســی بــاز مــی شــود.

واگذاری ماشین سازی تبریز به بخش خصوصی همچنان در ابهام

رئیس سازمان خصوصی سازی به خواسته وزیر »نه« گفت

فائزه   زنجانی

کش وقوس هــای فــراوان بــر ســر واگــذاری شــرکت ماشین ســازی 
تبریــز بــه بخــش خصوصــی و خواســته وزیــر صنعــت و معــدن بــر تعلیق 
ــرار داده  ــه ای از ابهــام ق ــن شــرکت را در هال ــن واگــذاری، عاقبــت ای ای

اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

مجتمـع پتروشـیمی مهابـاد 
بعد از گذشـت یـک دهه از 
کلنـگ زنـی مقرر بـود، مهر 
ماه امسـال به بهـره برداری 
خلـف  بـا  بـاز  امـا  برسـد 
وعـده مسـئوالن افتتـاح این 
طـرح مهم صنعتی بـه بهمن 
مـاه سـالجاری موکول شـد.

سکینه   اسمی

ــاد  ــیمی مهاب ــع پتروش ــداث مجتم ــگ اح کلن
روز 30 شــهریور مــاه 83 بــا حضــور رئیــس 
ــود  ــه زمیــن زده شــد و مقــرر ب جمهــور وقــت ب
طــی مــدت ســه ســال عملیاتــی و آمــاده بهــره 
ــت و روی کار  ــر دول ــا تغیی ــرداری شــود، کــه ب ب
آمــدن دولــت جدیــد ایــن وعــده بــه نوعــی بــه 

ــد. ــپرده ش ــی س ــت فراموش دس
فــراوان  قوس هــای  و  کــش  بــا  باالخــره 
پتروشــیمی مهابــاد کــه همزمــان بــا پتروشــیمی 
کلنــگ  غربــی  آذربایجــان  در  میانــدوآب 
ــبقت را  ــوی س ــت گ ــود، توانس ــده ب ــی ش زن
از پتروشــیمی میانــدوآب خــارج و اعتبــارات 
اجرایــی را بــه خــود جــذب کنــد، ولــی در ادامــه 
بــه دالیــل مختلــف رونــد کار بــا کنــدی مواجــه 

ــد. ش
ــارض ملکــی و تحریم هــای  ــار، مع ــود اعتب کمب
اقتصــادی از جملــه مســائلی بــود که پتروشــیمی 
مهابــاد را طــی یــک دهــه بــا فــراز و فرودهــای 
زیــادی مواجــه کــرد بطوریکــه تاکنــون بــا 
اعــام افتتــاح طــرح توســط مســئوالن و بدقولی 
آن هــا مواجــه شــده ایم، پتروشــیمی مهابــاد 
مقــرر بــود ســال 92 آمــاده و افتتــاح شــود، ســال 
93 گذشــت و 94 وعــده جدیــد افتتــاح ایــن 

طــرح شــد.

lپتروشــیمی مهابــاد بیــش از 95 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد

ــن  ــه اتیل ــط لول ــرح خ ــرای ط ــد اج ــدی رون کن
شــمالغرب کشــور از عســلویه بــه مهابــاد از 
ــاله  ــه س ــی س ــرای طرح ــل اج ــن دالی مهم تری
ــن  ــا ورود ای ــه ب ــود ک ــده ب ــه ش ــک ده طــی ی
ــه خــاک آذربایجــان غربــی خیــال  ــه ب خــط لول
پیمانــکار طــرح کــه اتفاقــاً پیمانــکار خــط لولــه 
ــواد  ــن م ــت تأمی ــم از باب ــود ه ــرب ب ــن غ اتیل
اولیــه بــرای راه انــدازی ایــن طــرح راحــت شــد.

ــیمی  ــع پتروش ــاف مجتم ــن اوص ــه ای ــا هم ب
مهابــاد هــم اکنــون بیــش از 95 درصد پیشــرفت 
فیزیکــی برخــوردار بــوده کــه مقــرر شــده 
بهمــن مــاه امســال آمــاده بهــره بــرداری شــود 
ــاد و  ــردم مهاب ــارات م ــی از انتظ ــل یک ــا حداق ت

ــد. ــه نتیجــه برس ــه ب منطق
در مســیر ایــن خــط انتقــال شــش واحــد 
پتروشــیمی در مناطــق محــروم چــون خــرم آباد، 
ــاه،  ــاری، کرمانش ــال بختی ــاران، چهارمح گچس
مهابــاد و ســنندج احــداث می شــود و منبــع 
ــای  ــاز واحده ــورد نی ــن م ــده اتیل ــن کنن تأمی
ــه  ــط لول ــن خ ــیر ای ــع در مس ــیمی واق پتروش

ــتند. ــلویه هس ــام و عس ــدر ام ــای بن واحده
بهمــن مــاه امســال پتروشــیمی مهابــاد بــه تولید 

ــد ــی می رس واقع
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــر  ــل تأخی ــی در خصــوص دالی ــان غرب آذربایج
بهــره بــرداری از ایــن طــرح صنعتــی گفــت: این 

ــادر اســت عــاوه  ــزرگ کــه ق واحــد تولیــدی ب
بــر ایجــاد اشــتغال مســتقیم بــرای بیــش از 500 
نفــر، ســاالنه 300 هــزار تــن پلــی اتیلــن ســبک 
ــد  ــن 1« را تولی ــن »بوت ــزار ت و ســنگین و 30 ه
ــی  ــی و خارج ــرف داخل ــای مص ــه بازاره و روان
کنــد هــم اکنــون بیــش از 95 درصــد پیشــرفت 

ــی دارد. فیزیک
جعفــر صــادق اســکندری افــزود: احــداث 
ــداث  ــب اح ــاد در قال ــیمی مهاب ــع پتروش مجتم
خــط انتقــال اتیلــن از عســلویه بــه غــرب کشــور 
ــر ایجــاد می شــود کــه  ــه طــول 1600 کیلومت ب
ــزار  ــدود دو ه ــه ح ــعابات آن ب ــاب انش ــا احتس ب

کیلومتــر می رســد.
ــان  ــا پای ــدی ت ــد تولی ــن واح ــه داد: ای وی ادام
ــرار  ــرداری شــده و ق ــاده بهــره ب ــاه آم بهمــن م
ــه  ــا توج ــه ب ــد ک ــی برس ــد واقع ــه تولی اســت ب
بــه رونــد اقدامــات صــورت گرفتــه پیــش بینــی 
ــد  ــن واح ــاح ای ــاهد افتت ــزودی ش ــود ب می ش
ــیم. ــتان باش ــی در اس ــدی، صنعت ــزرگ تولی ب

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــی از ایجــاد نخســتین شــهرک  آذربایجــان غرب
ــتان  ــتان در شهرس ــیمی اس ــی پتروش تخصص
ــرداری از  ــره ب ــا به ــت: ب ــر داد و گف ــاد خب مهاب
ــن  ــدازی ای ــاد و راه ان ــیمی مهاب ــع پتروش مجتم
شــهرک صنعتــی در آینــده مهابــاد و اســتان بــه 
یکــی از قطب هــای مهــم ایــن صنعــت تبدیــل 

ــد. ــد ش خواهن
ــون  ــم اکن ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکندری ب اس
بــه صــورت  مهابــاد  پتروشــیمی  مجتمــع 
غیررســمی در حــال فعالیــت بــوده و خــط 
بوتــن وان کــه خــوراک ســایر مجتمع هــای 
پتروشــیمی اســت در حــال تولیــد اســت، 
ــده  ــی مان ــین آالت باق ــب ماش ــا نص ــزود: ب اف
ــدازی  ــز راه ان ــدی ســایر مجموعــه نی خــط تولی

. د می شــو

ــرد در  ــا کارب ــتیکی ب ــای پاس ــواع لوله ه وی ان
بخــش کشــاورزی و صنایــع ســاختمانی، تولیــد 
ــل  ــل ونق ــرای حم ــی ب ــی اتیلن ــه های پل کیس
کارتن هــای  اتیلنــی،  پلــی  فیلم هــای  کاال، 
ــد  ــدی، تولی ــته بن ــت بس ــتیکی در صنع پاس
ــت  ــرد در صنع ــورد کارب ــتیکی م ــات پاس قطع
ــه  ــی ک ــوازم خانگ ــع و ل ــازی و صنای ــودرو س خ
پلــی اتیلــن بــه نحــوی در آن هــا مــورد اســتفاده 
دارد، از جملــه کاالهایــی عنــوان کــرد کــه قــرار 
اســت در ایــن مجتمــع تولیــد و بــه بــازار عرضــه 

ــود. ش
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــدازی  ــه راه ان ــن ب ــی همچنی ــان غرب آذربایج
کارخانــه پتروشــیمی میانــدوآب، ارومیــه و منطقه 
آزاد ماکــو در اســتان اشــاره و یــادآور شــد: انجــام 
ــه  ــف ب ــای مختل ــذاری در زمینه ه ــرمایه گ س
طــور قطــع توســعه اســتان و اشــتغالزایی بــرای 

ــال دارد. ــه دنب ــان را ب جوان

ــان  ــی در آذربایج ــهرک صنعت 21l ش
غربــی مشــغول فعالیــت هســتند

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان غربــی بــا بیــان اینکــه تــاش 
جــدی بــرای توســعه فعالیت هــای صنعتــی 
در آذربایجــان غربــی در حــال شــکل گیری 
اســت، اظهارداشــت: هــم اکنــون در بخــش 
صنعت اســتان 21 شــهرک صنعتــی وجــود دارد، 
ــدی در  ــد تولی ــزار و 800 واح ــدود دو ه ــه ح ک
ــدازی شــده اســت. حوزه هــای مختلــف آن راه ان

دادن  توســعه  بــرای  داد:  ادامــه  اســکندری 
نوســازی  ماننــد  صنعتــی  فعالیت هــای 
ماشــین آالت، تجهیــزات و همچنیــن تبــادل 
دانــش فنــی و ســرمایه گذاری مشــترک در ایــن 

زمینــه را مدنظــر داریــم.
ــکات  ــه مش ــه ب ــا توج ــت: ب ــان داش وی بی

موجــود در ایــن زمینــه، کمبــود اعتبــارات 
و تســهیات، فعــاالن ایــن عرصــه چنیــن 
بــاور دارنــد کــه بایــد بــرای توســعه دادن و 
زمینــه  در  فعالیت هایشــان  دامنــه  ارتقــای 

شــود. اقــدام  مشــترک  ســرمایه گذاری 
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
توســعه  بــرای  آذربایجــان غربــی تــاش 
یکــی  را  مشــترک  ســرمایه گذاری های 
از محورهــای فعالیــت و مباحــث جــدی در 
ســازمان عنــوان کــرد، گفــت: توانمندی هــا 
ــرای  ــد ب ــتان بای ــادی اس ــای اقتص و فرصت ه
عاقه منــدان جهــت ورود بــه ایــن عرصــه 

تبییــن شــود.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
آذربایجــان غربــی بــر ضــرورت تعریــف و تبییــن 
و  ســرمایه گذاری  اقتصــادی،  ظرفیت هــای 
توســعه ای اســتان تاکیــد کــرد و گفــت: در ایــن 
صــورت تــا انــدازه زیــادی می تــوان در راســتای 
ــعه  ــکات و توس ــع مش ــادی و رف ــد اقتص رش

ــت. ــتغال گام برداش اش
ــدم  ــه ع ــدد از جمل ــکات متع ــود مش ــا وج ب
ــی و ارزی، مشــکات  ــارات ریال تخصیــص اعتب
تأمیــن مــواد اولیــه، طوالنــی بــودن زمــان اخــذ 
مجوزهــای زیســت محیطــی و تأمیــن زیــر 
ــروژه  ــن پ ــاز ، ای ــورد نی ــی م ــاختهای خدمات س
ــدی  ــرفت 98 درص ــه پیش ــه ب ــک ده ــی ی ط
رســیده و قــرار اســت امســال آمــاده بهــره 

ــود. ــرداری ش ب
بــه هــر روی بــا بهــره بــرداری از مجتمــع 
پتروشــیمی مهابــاد کــه در 15 کیلومتــری محــور 
مهابــاد بــه ارومیــه در جنــوب آذربایجــان غربــی 
ــده،  ــع ش ــتان واق ــز اس ــری مرک و 105 کیلومت
ــاد  ــت و اقتص ــش صنع ــگرفی در بخ ــول ش تح
ــتان  ــت اس ــای صنع ــتان روی داده و چرخه اس

شــتاب می گیــرد.

پس از یک دهه؛

بهره برداری از پتروشیمی مهاباد به بهمن ماه موکول شد
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ــران اقتصاد ایـ

رحیم  مقدمی

طـرح سـبزه میـدان، بـه یـادگار مانـده از 
همـراه  بـه  کـه  اسـت  دور  گذشـته های 
خـود تاریـخ بزرگـی از وعـده  و وعیدهـا 
را یـدک می کشـد و تبدیـل بـه پـروژه ای 
بـرای اشـغال افـکار عمومی شـده اسـت.

ــوان  ــا عن ــهر وعده ه ــوان ش ــرات می ت ــه ج ــان را ب ــهر زنج ش
کــرد. شــهری کــه فراینــد اجــرای یــک پــروژه چندیــن نســل را به 
خــود می بینــد بــه گونــه ای کــه هــر دولتــی بــرای مطــرح کــردن 
و اثبــات کارکــرد مدیریتــی خــود وعده هایــی می دهــد کــه خــود 

نیــز بــه اجــرای آن خوشــبین نیســت.
حــال بعــد از گذشــت ســالهای متمــادی اجــرای پــروژه 
ســبزه میدان زنجــان یــا بــه تعبیــری طــرح بــزرگ ســبزه میدان در 

ــت. ــار اس ــن اعتب ــل تأمی ــه معط ــاری بی نتیج ــس انتظ پ
ــل  ــهر و مح ــزی ش ــت مرک ــع در باف ــه ای واق ــبزه میدان منطق س
بــازار تاریخــی، مســجد جامــع، خانه هــای تاریخــی ذوالفقــاری کــه 
ــی  ــهروندان زنجان ــی ش ــه تاریخ ــوان حافظ ــوان از آن به عن می ت
ــا  ــد ج ــای راک ــت پروژه ه ــه در فهرس ــت ک ــرد، سال هاس یادک

خــوش کــرده اســت.
بخــت ایــن پــروژه نــه بــا حضــور اســتاندار ســابق و چهــار معــاون 
ــاون  ــا مع ــی و تنه ــتاندار بوم ــور اس ــا حض ــه ب ــی اش، ن عمران
بومــی اش، نــه به دســت 11 عضــو و نــه 13 عضــو شــورای شــهر 
ــهر  ــن ش ــه ای ــان ب ــه عمرش ــهردارانی ک ــدام از ش ــه هیچ ک و ن
ــته های دور  ــه گذش ــگار ب ــروژه ان ــن پ ــاز نشــد، بخــت ای ــود، ب نب

گره خــورده اســت.
هرچنــد رئوفــی نــژاد اســتاندار ســابق زنجــان بــرای اجــرای پــروژه 
بــزرگ ســبزه میدان تبلیغــات بســیاری داشــت و 240میلیــارد 
ــی  ــر مدیریت ــا تقدی ــرد ام ــرح می ک ــن ط ــه ای ــان پشــت قبال توم
اجــرای آن را بــا دولــت یازدهــم و اســتاندار بومــی در دوره فعالیــت 

ــره زد. ــارم گ شــورای چه
ــادگاری  ــد، در ســال های کاری اش ی ــه آم ــی هــم ک اســتاندار بوم
بــرای زادگاهــش به جــا بگــذارد، باوجــود برگــزاری جلســات متعدد 
ــک  ــی از ی ــته حت ــهر نتوانس ــت اندرکاران ش ــاری های دس و پافش

فــاز آن پــرده بــردارد.
ــن شــهر نمی خواهــد بشــکند  ــگار طلســم ســرمایه گذاری در ای ان
و ایــن مرتبــه ســرمایه گذار ســبزه میدان اســت کــه طلســم شــده 

اســت.
ــال  ــد س ــاال در ص ــا ح ــی زنجانی ه ــه تاریخ ــبزه میدان حافظ  س
پیــش درجــا می زنــد و ایــن روزهــا کــه خیلــی تحویلــش 
ــتان!. ــه زمس ــزان و چل ــرای برگ ری ــت ب ــذری اس ــد گ می گیرن

ــون هــم شــورا و مدیریــت شــهری و هــم مســئوالن دولتــی  اکن
هــر کــدام از تحــرکات خــود بــرای عملیاتــی شــدن پــروژه ســخن 

ــی باشــد. ــغ از اینکــه  حاصل ــد دری ــان می آورن ــه می ب
پــروژه ســبزه میدان در مســاحت 64 هــزار مترمربــع و بــا 
ــهریور 93  ــان 25 ش ــارد توم ــاز 350 میلی ــرمایه گذاری موردنی س
ــگ  ــازی در زنجــان کلن ــر راه و شهرس ــک روزه وزی ــفر ی طــی س

ــد. ــی ش زن
آخونــدی وزیــر راه، مســکن و شهرســازی در ایــن زمینــه 
بهره گیــری از امکانــات بــازار بــورس را بــرای پیشــبرد ایــن پــروژه 
ــاد  ــون ایج ــکاری همچ ــه داد: راه ــرارداد و ادام ــد ق ــورد تأکی م

ــرح دارد. ــن ط ــریع ای ــایانی در تس ــک ش ــروژه کم ــدوق پ صن
ــوع از پروژه هــای مســکن  ــه متب ــت وزارتخان ــه حمای ــن ب همچنی
ــا  ــت: ب ــر داد و گف ــران خب ــهرهای ای ــی ش ــای تاریخ در بافت ه
ــاز  ــه بافت هــای خــود ب ــن پروژه هــا، شــهرها ب ــی شــدن ای اجرای

می گردنــد.
ــال  ــم آذر پارس ــز ده ــان نی ــتاندار زنج ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
ــرا  ــرای اج ــبزه میدان زنجــان مشــکلی ب ــروژه س ــه پ ــان اینک بابی
ــاز  ــروژه آغ ــی پ ــز کارگاه ــه تجهی ــن هفت ــت: از ای ــدارد، گف ن

می شــود.
جــواد رحمتــی پــروژه ســبزه میدان زنجــان را یــک پــروژه طراحــی 

و اجــرا دانســت و تصریــح کــرد: در قــرارداد امضاشــده شــش مــاه 
زمــان بــرای طراحــی در نظــر گرفته شــده اســت.

وی بــا اذعــان بــه فرصــت ازدســت رفته از زمــان کلنــگ 
زنــی پــروژه تأکیــد کــرد: دلیــل ایــن فرصــت ازدســت رفته 
ــت  و  ــرارداد و رف ــه ق ــداری ب ــده از طــرف فرمان اشــکاالت وارد ش
ــل  ــورای ح ــداری و ش ــورا، فرمان ــن ش ــرح بی ــت های ط برگش

ــت. ــوده اس ــاف ب اخت
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار زنجــان بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی 
پــروژه  خاک بــرداری  عملیــات  آغــاز  بــرای  انجام شــده 
ســبزه میدان تــا قبــل از پایــان ســال افــزود: در ایــن مــدت طــرح 

ــود. ــل می ش ــم تکمی ــروژه ه ــی پ نهای

ــال 94  ــار س ــر به ــروژه اواخ ــی پ ــات اجرای lعملی
آغــاز می شــود

ــاز  ــی آغ ــان تخمین ــه زم ــود ک ــده داده ب ــی وع ــی در حال رحمت
ــروژه ســبزه میدان زنجــان اواخــر بهــار ســال  ــی پ ــات اجرای عملی
ــا در  ــار 94 تنه ــاه از به ــد م ــا وجــود گذشــت چن ــه ب 94 اســت ک

ــد. ــز درســت کردن ــدان خاکری ــبزه می ــرح س ــی ط ــع جنوب ضل
رحمتــی آورده اولیــه ســرمایه گذار بخــش خصوصــی پــروژه 
ــه داده  ــرده و ادام ــام ک ــان اع ــارد توم ــبزه میدان را 350 میلی س
ــارد  ــروژه 24 میلی ــن پ ــان در ای ــهرداری زنج ــه آورده ش ــود ک ب
تومــان اســت و به صــورت زمیــن و عــوارض ساخت وســاز تأمیــن 

می شــود.
ــهم  ــرد: س ــد ک ــان تأکی ــتاندار زنج ــی اس ــور عمران ــاون ام مع
شــهرداری زنجــان از طریــق ابنیه هــای موجــود در پــروژه 
و  اتوبوس رانــی  پایانــه  زیرگــذر،  پــل  ماننــد  ســبزه میدان 
ــن  ــاری تأمی ــای تج ــد واحده ــن 20 درص ــیرانی و همچنی تاکس

. د می شــو
رحمتــی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد انجام شــده در مــورد حفــظ فضــای 
نوســتالژیک ســبزه میدان زنجــان در طراحــی جدیــد بیــان داشــت: 
بــرای حفــظ درخت هــای موجــود، فضــای هندســی پــارک فعلــی 
ســبزه میدان و شــیر و حــوض آب ایــن محوطــه پیشــنهادهایی بــه 

مشــاور ارائه شــده اســت.
ــروژه  ــرای پ ــده ب ــاری پیش بینی ش ــای تج ــوع واحده وی مجم

ــرد. ــوان ک ــع عن ــزار مترمرب ــان را 15 ه ــبزه میدان زنج س
اســتاندار زنجــان خــرداد امســال هــم در آییــن رونمایــی از بهتریــن 
طرح هــای ســبزه میدان بابیــان اینکــه ایــن طــرح جــز طرح هــای 
ــوازات هــم  ــرا آن به م ــوده و طــرح و اج ــرا( ب epc )طراحــی و اج
انجــام می شــود، گفــت: در پــروژه ســبزه میدان مطالعــه و طراحــی 

جزئــی از مراحــل اجرایــی پــروژه محســوب می شــود.
انصــاری بابیــان اینکــه طــرح ســبزه میدان حاصــل نظــرات 
گروهــی از کارشناســان برجســته معمــاری و فنــی کشــور اســت، 
ــه  ــبزه میدان، از هم ــروژه س ــر پ ــرح برت ــی از ط ــا رونمای ــت: ب گف
صاحب نظــران و مهندســین فنــی انتظــار داریــم بــا بررســی طــرح، 
نظــرات و پیشــنهادات خــود در مســائل تاریخــی، معمــاری و هنری 

ــد. ــه کنن را ارائ
بــا انتخــاب طــرح همــه منتظــر اجــرای پــروژه طبــق زمان بنــدی 
بودنــد تابســتان هــم رو بــه اتمــام گذاشــت امــا تملک هــا کــه کــم 
ــا اینکــه شــهردار زنجــان  ــه ســرانجام نرســیدند ت ــد ب هــم نبودن
در نشــت خبــری خــود از احتمــال لغــو قــرارداد ســخن بــه میــان 
ــان  ــک به پای ــت تمل ــا فرارســیدن 24 شــهریور مهل ــه ب آورد چراک

می رســید.
ــان  ــرر همچن ــد مق ــن موع ــاه از ای ــش از دو م ــت بی ــا باگذش ام
ــق  ــرمایه گذار و تحق ــکل س ــع مش ــرای رف ــاش ب ــت از ت صحب
ــان از  ــهردار زنج ــه  ش ــه ای ک ــت به گون ــن هس ــده ای دیری وع
اتخــاذ تصمیمــات نهایــی بــرای پــروژه ســبزه میدان در هفتــه آتــی 

ــر داد. خب

ــر در  ــل تأخی ــی را دلی ــود نقدینگ ــرمایه گذار نب lس
ــت ــرده اس ــالم ک ــروژه اع ــرای پ اج

ــدد  ــزاری جلســات متع ــه برگ ــاره ب ــا اش ــه ب ــی یگان ــب مای حبی
ــه  ــی هفت ــت: ط ــبزه میدان گف ــروژه س ــف پ ــن تکلی ــرای تعیی ب
ــا  ــران ب ــه ای در ته ــهرداری جلس ــی ش ــان مال ــاری  کارشناس ج
ســرمایه گذار پــروژه داشــتند و هفتــه آینــده جلســه نهایــی تأمیــن 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــوی مال الگ
ــل  ــی را دلی ــود نقدینگ ــرمایه گذار نب ــرد: س ــان ک ــر نش وی خاط
تأخیــر در اجــرای پــروژه اعــام کــرده اســت و در پــی رفــع ایــن 
ــدوق  ــه صن ــر ازجمل ــی دیگ ــن مال ــیوه های تأمی ــا ش ــکل ب مش

مهر بررسی می کند؛

طرح سبزه میدان رویای رنگ باخته زنجانی ها/ 
هیاهو برای هیچ
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ــران اقتصاد ایـ

ثمین
 مامقانی نژاد

ــه  ــیوه هایی ک ــا ش ــت ام ــروژه و.. اس ــهامدار پ ــروژه، س پ
ــوده  ــان نب ــکا و اطمین ــت قابل ات ــده اس ــه ش ــون ارائ تاکن

ــت. اس
ــن  ــوی تأمی ــرد: الگ ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــهردار زنج ش
مالــی مناســبی از ســوی ســرمایه گذار بــه مســووالن 
اســتانی ارائــه شــود تــا پــروژه هــر چــه ســریع تر از 

ــد. ــی یاب ــی رهای باتکلیف
ــبزه میدان  ــروژه س ــرارداد پ ــد: ق ــادآور ش ــه ی ــی یگان مای
پارســال منعقدشــده اســت امــا ســرمایه گذار طبــق برنامــه 
ــرح  ــع در ط ــکات واق ــه تمل ــبت ب ــته نس ــود نتوانس موج

ــد. ــدام کن ــروژه اق پ
وی در خصــوص چرایــی لغــو نشــدن قــرارداد ســبزه میدان 
ــرمایه گذار  ــوی س ــدات از س ــدن تعه ــام نش ــود انج باوج
ــت  ــر از وضعی ــرد: ســرمایه گذاری درکشــور متأث ــار ک اظه
ــت  ــه نیس ــت و این گون ــده اس ــود ش ــار رک ــادی دچ اقتص
کــه تصــور کنیــم ســرمایه گذاران زیــادی در نوبــت اجــرای 
ــرارداد موجــود  ــو ق ــا لغ ــوان ب ــروژه هســتند و می ت ــن پ ای

بــه ســرعت قــرارداد دیگــری منعقــد کــرد.
 یگانــه ادامــه داد: انعقــاد قــرارداد ســبزه میدان در پروســه ای 
بیــش از یــک ســال بــه طــول انجامیــد بنابرایــن تــاش 
ــاز  ــود و آغ ــکات موج ــع مش ــر رف ــتانی ب ــووالن اس مس

ــت. ــروژه اس پ
وی تصریــح کــرد: بســیاری از ســرمایه گذاری کشــور 
بــه شــیوه غیــر نقــدی اســت و اگــر ســرمایه گــذار 
ــی  ــن مال ــع تأمی ــوی جام ــد الگ ــم بتوان ــبزه میدان ه س
ــاز  ــوان وارد ف ــد، می ت ــه ده ــی را ارائ ــده و عملیات قانع کنن

ــد. ــی ش اجرای
شــهردار زنجــان در خصــوص ضمانت هــای قــرارداد 
ــرارداد و حضــور در  ــد ق ــه عق ســبزه میدان گفــت: در مرحل
فراخــوان تضمیــن جزئــی دریافــت شــده اســت امــا بابــت 
ــت  ــه دریاف ــد از صــدور پروان ــت بع ــود ضمان ــرار ب ــرا ق اج
شــود کــه  بــه دلیــل تحویــل نــدادن نقشــه های فــاز یــک  

ــه ای صــادر نشــده اســت. ــون پروان ــه شــهرداری تاکن ب
بــی شــک مســووالن شــهری زنجــان توجه داشــته باشــند 
ــاه از وعــده هــای داده  ــن م ــا وجــود گذشــت چندی ــه ب ک
ــوز  ــدان هن ــی ســبزه می ــاز اجرای ــاز ف ــر آغ ــی ب شــده مبن
کار قابــل توجهــی در ایــن زمینــه صــورت نگرفتــه و تنهــا 
چنــد خاکریــز بــه عنــوان پیشــرفت فیزیکی پــروژه خــود را 
نمایــان کــرده اســت. خاکریزهــای کــه شــاید قــرار اســت 
ــرد  ــی کارک ــرای برخ ــی ب ــز انتخابات ــوان خاکری ــه عن ب

داشــته باشــد.
رونــد طوالنــی اجرایــی پــروژه هــا و طــرح هــا در اســتان 
ــی  ــت ول ــازه نیس ــئله ت ــان مس ــهر زنج ــوص ش و بخص
ــتر از  ــود را بیش ــدان خ ــبزه می ــروژه س ــه در پ ــزی ک آنچی
بقیــه پــروژه هامطــرح مــی کنــد وعــده هایــی اســت کــه 

ــد. ــی دهن ــروژه م ــده پ ــدی ش ــرای زمانبن ــان اج مدعی
فصــل کاری در حــوزه عمرانــی در شــهری زنجــان محدود 
بــه شــش مــاه از فصــل هــای بهــار و تابســتان اســت و بــا 
آغــاز فصــل پاییز عمــا فعالیــت خاصــی در زمینــه عمران 
ــرد  ــی گی ــورت نم ــوا ص ــرودت ه ــل ب ــه دلی ــهری ب ش
ــود برنامــه ریــزی منســجم همــواره  ــه ای کــه نب ــه گون ب
باعــث شــده پــروژه هــای عمــران شــهری زنجان پروســه 
طوالنــی اجــرا را بــا صــرف هزینــه هــای چندیــن برابــری 

از بیــت المــال را طــی مــی کننــد.
زنجــان نیازمنــد توســعه اســت و مدعیــان توســعه شــهری 
زنجــان اگــر واقعــا دغدغه توســعه عمــران شــهری زنجان 
را دارنــد بایــد بــا فرامــوش کــردن گذشــته و انداختــن توپ 
بــازی بــه زمیــن گذشــتگان و دیگــران کار خــود را انجــام 
دهنــد تــا بتواننــد مشــکات شــهری زنجــان را رفــع کنند 
تــا در آینــده دیگــران بــه دنبــال یافتــن مقصــر در گذشــته 

امــروز نباشــند.

اراک  دســت باف  فــرش  صنعــت 
در ســال های اخیــر آســیب  دیــده 
چــون  عواملــی  پــس  در  و  اســت 
نبــود خالقیــت تولیدکننــده و زندگــی 
ــه  ــگ باخت ــج رن ــینی به تدری شهرنش
و در حــال پــاک شــدن از صفحــه 

اســت. روزگار 

ــه  ــی اراک ک ــازار قدیم ــک در ب ــزرگ و کوچ ــی ب ــای قال داره
ــود دارد  ــانی خ ــر پیش ــهر را ب ــن ش ــت باف ای ــرش دس ــاد ف نم
ــزان  ــای آوی ــان خامه ه ــد، در می ــی می کن ــم خودنمای ــوز ه هن
از درو دیــوار مغازه هــای کوچــک و قدیمــی بــازار می شــود 
ــت  ــاره نشس ــه نظ ــی اراک را ب ــن قال ــای رنگی ــرات روزه خاط
خاطراتــی کــه حــاال در میــان گره هــای کــور پیــش روی 
صنعــت فــرش دســتباف گرچــه بــا طعــم گــس رکــود، کام هــر 

ــرده اســت. ــخ ک ــن بخــش را تل ــال ای فع
ــا قطــرش  ــن روزه ــرش اراک ای ــت ف ــده مشــکات صنع پرون
ــرای  ــش را ب ــد عزم ــس بخواه ــر ک ــه ه ــده ک ــاد ش ــدر زی آنق
مــرور ایــن پرونــده و چــاره اندیشــی پیرامونــش جــزم کنــد بایــد 
ماه هــا وقــت بگــذارد تــا ببینــد چــه شــد کــه صنعــت پــر رونــق 
فــرش دســتباف کــه روزگاری تجــار صاحــب نــام ملــی و بیــن 
المللــی را از آن ســوی مرزهــا بــه ســلطان آبــاد یــا همیــن اراک 
ــتخوش  ــر و دس ــن گی ــان زمی ــروز آنچن ــاند، ام ــروز می کش ام
ــاالن  ــرای فع ــوز ب ــاورش هن ــه ب ــده ک ــابقه ش ــی س ــود ب رک

قدیمــی ایــن صنعــت آســان نیســت.
پــای درد و دل پیشکســوتان صنعــت فــرش اســتان کــه 
دارنــد،  گفتــن  بــرای  زیــادی  حرف هــای  می نشــینی 
ــه بهبــود وضعیــت  حرف هایــی کــه رنــگ و بــوی امیــدواری ب

نــدارد. اراک  دســت باف  فــرش 

lامیدی به بهبود بازار فرش در اراک نیست
ــرش  ــودش عم ــه خ ــه گفت ــه ب ــوتان ک ــن پیشکس ــی از ای یک
ــرد:  ــت بیان ک ــده اس ــی گذران ــای قال ــای داره ــه رج پ را رج ب

ــدم  ــی داشــت، ق ــرو و بیای ــی دســت باف روزگاری در اراک ب قال
بــه قــدم ایــن کارونســراها پــر بــود از تجــار خارجــی کــه بــرای 
ــن خطــه مســافت  ــردان ای ــان و م ــردن دســت بافته هــای زن ب
ــرش  ــای ف ــا گل بوته ه ــد ت ــان می خریدن ــه ج ــی راه را ب طوالن

ــد. ــان باش ــش خانه هایش ــت بخ ــتباف اراک زین دس
ــان  ــرش در اراک آنچن ــت ف ــزود: صنع ــوان اف ــین اخ غامحس
ــن شــهر  ــرش در ای ــد ف ــق داشــت کــه تمــام مراحــل تولی رون
انجــام می شــد از تولیــد خامــه گرفتــه تــا رنگــرزی، چلــه کشــی 
و بافــت قالــی، امــا امــروز از آن روزگار خــوش فقــط خاطراتــش 

ــده اســت. مان
وی حرف هایــش را بــا اشــاره بــه تعطیلــی واحدهــای رنگــرزی 
ــرزی اراک  ــد رنگ ــار داشــت: از 25 واح ــه داد و اظه در اراک ادام
در ســال های گذشــته، هــم اکنــون بــه تعــداد کمتــر از انگشــتان 

یــک دســت باقــی مانــده اســت.
اخــوان گفــت: اگــر می خواهیــم مشــکل صنعــت فــرش 
ــن مشــکات را از ریشــه  ــد ای ــود، بای ــل ش دســت باف اراک ح
ــام  ــای تم ــا احی ــر ب ــود مگ ــدور نمی ش ــن مق ــکاند و ای خش
ــرای گام نخســت  ــد فــرش دســت باف در اراک و ب مراحــل تولی
بایــد بــه ایجــاد رنگرزخانــه هــای صنعتــی در ایــن شــهر اقــدام 

ــم. کنی
وی افــزود: رنگرزخانــه هــای ســنتی اراک بــه خاطــر رکــود بازار 
فــرش رو بــه تعطیلــی رفتنــد، امــا افــراد فعــال در ایــن بخــش 
هنــوز هــم عاقمنــد بــه ادامــه کار نیــاکان خــود در ایــن رشــته 
هســتند فقــط کافــی اســت دســت یــاری بخــش دولتــی کمــی 
بــه ســوی آنهــا دراز شــود تــا آنهــا بتواننــد بــرای احیــای ایــن 

بخــش وارد میــدان شــوند.

lبازار کساد، شایسته برند فرش اراک نیست
احمــد فراهانــی یکــی از تولیــد کننــدگان فــرش اراک نیــز در به 
مشــکات پیــش روی صنعت فرش دســت بــاف در اراک اشــاره 
کــرد و گفــت: بــازار کســاد فــرش دســت باف شایســته تاریخچه 

کهــن ایــن صنعــت در اراک نیســت.
وی افــزود: شــهری کــه بــرای خــود در صنعــت فــرش صاحــب 
ــاف  ــرش دســت ب ــدگان ف ــه صادرکنن ــروز از قافل ــود ام ــد ب برن

صنعت فرش اراک در حال نخ نما شدن

نقش هایی که در سایه بی توجهی
 رج به رج رنگ می بازند
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ــران اقتصاد ایـ

کشــور عقــب مانــده چــون از اتحــاد و همبســتگی میــان 
ــت. ــری نیس ــش خب ــن بخ ــئوالن ای ــدگان و مس تولیدکنن

ایــن تولیدکننده فــرش کــه اکنــون از چندیــن کارگاه بافت فرش 
ــی از  ــک در یک ــک کارگاه کوچ ــه ی ــف، ب ــتاهای مختل در روس
کاروانســراهای بــازار اراک قناعــت کرده، اظهار داشــت: متاســفانه 
امــروز نــه از بافنــده عاقمنــد و خــوش ذوق خبــری هســت نه از 
طــرح و نقشــه های زیبــا و بــه روز در چنیــن شــرایطی نمی تــوان 
ــاف را در اراک  ــت ب ــرش دس ــت ف ــق صنع ــا و رون ــار احی انتظ

داشــت.

lصنعت فرش استان باید به روز شود
ــه  ــرش دســتباف اراک ب ــدگان ف ــدگان و صادرکنن ــان بافن در می
ــی  ــم؛ بانوی ــه رفتی ــن عرص ــال در ای ــوان فع ــی از بان ــراغ یک س
کــه بــه کمــک مــادرش اجــازه نــداد دارهــای قالــی زمیــن گیــر 
شــوند و صادراتــش بــه فراموشــی ســپرده شــود، بانویــی کــه بــه 
گفتــه خــودش توانســت در شــرایط اقتصــادی کشــور و اســتان 
بازارهــای هــدف تولیــدات فــرش دســت بــاف اســتان را در خارج 

کشــور از حفــظ کنــد.
ــه  ــال ها را ب ــن س ــود در ای ــت خ ــز موفقی ــی رم ــرم رحمت اک
روزرســانی نقشــه ها مطابــق میــل و ســلیقه مشــتریانش دانســت 
ــودن  ــی ب ــه را از قدیم ــن ضرب ــرش اراک بزرگتری ــت: ف و گف
ــه  ــی ب ــفانه کس ــه متاس ــئله ای ک ــورد، مس ــود خ ــه های خ نقش
ــه در شــهرهای  ــود ک ــن مســئله ای ب ــع آن نیســت، ای ــر رف فک
ــه موقــع  ــز فعالیــن عرصــه فــرش ب ــه قــم و تبری دیگــر از جمل

ــد. ــه کردن ــه آن توج ب
وی بــا بیــان ایــن کــه دیــدگاه ســنتی حاکــم بــر  حــوزه  تولیــد 
فــرش دســت بــاف اســتان مهمترین مشــکل فــراروی ایــن هنر 
و صنعــت اســت، افــزود: اکثــر تولیــد کننــدگان فرش دســت باف 
اســتان تمایــل ندارنــد بــا دســت کشــیدن از دیــدگاه ســنتی خود 
در ایــن بخــش، صنعــت فــرش دســتباف اســتان را از وضعیتــی 

کــه در آن گرفتــار شــده نجــات دهنــد.
ایــن تولیــد کننــده فــرش بــر ضــرورت تغییــر دیــدگاه فرهنگــی 
در بیــن بافنــدگان و تولیــد کننــدگان فــرش تاکیــد کــرد و افزود: 
درگذشــته تنهــا زنانــی بــه کار بافــت فــرش مشــغول  بودنــد که 
از لحــاظ اقتصــادی بــا مشــکل  روبــرو  بــوده و از روی فقــر ایــن 
ــن  ــه بافت ــت ک ــن ذهنی ــز ای ــون نی ــم اکن ــد و ه کار را می کردن
ــا  ــده ت ــث ش ــت باع ــه اس ــد جامع ــراد نیازمن ــاص اف ــرش خ ف
اگــر کســی مســلط بــه ایــن هنــر صنعــت هــم باشــد بــه جــای 
بالیــدن بــه ایــن هنــر ســعی بــر کتمــان آن دارد و ایــن دیــدگاه 

ضربــه ســختی بــه صنعــت فــرش اســتان وارد کــرده اســت.

lســند راهبــردی فــرش دســتباف اســتان تدویــن 
می شــود

رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــرش  ــدگان ف ــد کنن ــای تولی ــز گفته ه ــزی نی ــتان مرک اس
ــت  ــه باف ــازی در عرص ــگ س ــزوم فرهن ــاب ل ــتان در ب اس
ــا  ــفانه م ــت: متاس ــرد و گف ــد ک ــاف را تائی ــت ب ــرش دس ف
امــروز شــاهد جراحتــی عمیــق بــر پیکــر منزلــت هنــر 
ــی  ــتیم جراحت ــزی هس ــتان مرک ــی در اس ــرش باف ــت ف صنع
کــه ســال ها رهــا شــده و امــروز بــرای درمانــش بایــد وقــت 

ــم. ــرف کنی ــیاری را ص بس
ــی  ــار ب ــکل در کن ــن مش ــزود: ای ــادی اف ــال آب ــی اهلل کم نب
رونقــی صنعــت فــرش، انگیــزه فعالیــن و تولیدکننــدگان 
ــرای فعالیــت در ایــن عرصــه گرفتــه  ــاف را ب فــرش دســت ب

ــت. اس
ــتان  ــینی در اس ــی شهرنش ــیخته زندگ ــام گس ــعه لج وی توس
مرکــزی را عامــل دیگــر از رونــق افتــادن صنعــت فــرش 
ــعه  ــا توس ــر ب ــال های اخی ــه داد: در س ــمرد و ادام ــتباف برش دس
زندگــی شهرنشــینی و رونــق زندگــی آپارتمــان نشــینی صنعــت 
ــه  ــه بهان ــی ب ــاد و دارهــای قال ــق افت ــاف از رون فــرش دســت ب

ــد. ــع ش ــا جم ــعه از خانه ه ــن توس همی

رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
مرکــزی اظهــار داشــت: اجــرای طــرح بیمــه قالیبافان کــه روزی 
بــا هــدف رونــق صنعــت فــرش دســت بــاف در اســتان اجرایــی 
شــد نتوانســت بــه اهــداف خــود دســت یابــد چــرا کــه اجــرای 
ایــن طــرح در ســایه برخــی بــی توجهی هــا زمینــه بیمــه شــدن 
ــروز 15  ــا ام ــد ت ــث ش ــرد و باع ــم نک ــی را فراه ــدگان واقع بافن
هــزار بیمــه شــده از مزایــای ایــن طــرح بهــره منــد شــوند کــه 
همــه آنهــا بافنــدگان واقعــی قالــی نیســتند و اگــر اینگونــه بــود 
ــرش دســت  ــل توجهــی در حــوزه ف ــد شــاهد گســترش قاب بای

بــاف اســتان بودیــم.
کمــال آبــادی بــا اشــاره بــه تحمیــل فشــارهایی بــر اســتان برای 
حــذف نیمــی از بیمــه شــدگان طــرح بیمــه قالیبافی گفــت: برای 
ــد راســت  ــه شــدگان نیازمن ــه از لیســت بیم ــراد اضاف حــذف اف
ــازمان  ــان س ــا حضــور کارشناس ــه ب ــتیم ک ــی هس ــی های آزمای
ــی از  ــن اجتماع ــن تأمی ــارت و همچنی ــدن و تج ــت، مع صنع

ــرد. ــد صــورت گی ــراد بای ــازل اف من
وی بیــان داشــت: رونــق فرش دســتباف یکــی از اهــداف اولویت 
ــتا  ــن راس ــت و در ای ــزی اس ــتان مرک ــی اس ــوزه بازرگان دار ح
کوشــیده بــا تدویــن ســند راهبــردی فــرش دســت بــاف گامــی 

ــردارد. ــن مســیر ب در ای
رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
ــزود: از دیگــر ضرورت هــای صنعــت فــرش اســتان  مرکــزی اف
ــاره  ــم دوب ــا بتوانی ــت ت ــز اس ــای متمرک ــدازی کارگاه ه راه ان
صــدای شــانه ها را بــر تخــت دارهــای قالــی بنشــانیم و فضــای 
ــاد  ــری دلش ــیقی هن ــن موس ــدای ای ــتان را از ص ــادی اس اقتص

ــم. کنی
کمــال آبــادی در ادامــه  اظهــار کــرد: تشــویق جوانــان عاقمنــد 
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــر کارهای ــرش از دیگ ــی ف ــر طراح ــه هن ب

ــرش دســتباف اراک انجــام شــود. ــای ف ــرای احی ب
وی افــزود: امــروز دیگــر نقشــه های 200 ســال پیــش بــا 
ــان  ــر طراح ــدارد و اگ ــی ن ــی همخوان ــای جهان ــایق بازاره س
فــرش ایــن مهــم را مــورد توجــه قــرار ندهنــد نمی تــوان انتظــار 

ــت. ــرش را در اراک داش ــاره ف ــق دوب رون
بــه نظر مــی رســد هنرصنعــت فــرش اســتان مرکــزی در ســایه 
چنــد عامــل مختلــف قــرار گرفتــه کــه نهایتــا رنــگ باختــن آن 
ــع و عوامــل  ــن موان ــع ای ــازار فــرش رقــم زده اســت و رف را در ب
ــوی  ــب از س ــزی مناس ــه ری ــری و برنام ــع نگ ــه جام ــاز ب نی
ــار  ــا ب ــتان دارد ت ــرش اس ــت ف ــان صنع ــدگان و متولی تولیدکنن
ــت  ــان صنع ــرش اســتان مرکــزی و اراک در می دیگــر نفــش ف

ــان بدرخشــد. ــرش کشــور و جه ف
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ــران اقتصاد ایـ

شهرســتان قــروه از دیربــاز بــه قطــب ســنگ کشــور شــناخته  مــی 
شــد و هــر زمــان نــام ظرفیــت اقتصــادی در ایــن منطقــه بــر زبان 
جــاری  شــده یکــی از محتمل تریــن گزینه هــا در کنــار ایــن 
ــی  ــنگ های تزیین ــه س ــتان در زمین ــای شهرس ــوان، توانایی ه عن

ــوده اســت. و ســاختمانی ب
چنــد وقتــی اســت کــه در منطقــه ســریش آبــاد شهرســتان قــروه 
ــا  ــد و ب ــرده ان ــه کار ک ــاز ب ــنگی آغ ــات س ــای مصنوع کارگاه ه
وجــود مشــکات بســیار، اکســیژن فعالیــت را تنفــس مــی کننــد.  
ــی  ــا م ــن کارگاه ه ــی از ای ــازم یک ــزی ع ــک روز پایی ــر ی عص
ــنگ و  ــاظ س ــروه را از لح ــه ق ــه ک ــا آنچ ــک ب ــا از نزدی ــویم ت ش
تزئینــات ســنگی مطــرح مــی کنــد، آشــنا شــویم و دغدغــه هــای 

ــنویم. ــت را بش ــکاران زبردس صنعت
ــی  ــت. کارگاه ــبان اس ــنگ س ــمت کارگاه س ــه س ــا ب ــیر م مس
ــتریپ  ــل اس ــنگی از قبی ــات س ــواع مصنوع ــه ان ــی ک خصوص
ــی  ــه م ــازار عرض ــه ب ــاخته و ب ــفید و ... را س ــی س ــل و چین و تای
ــای  ــنگ ه ــی س ــام فروش ــری از خ ــرای جلوگی ــی ب دارد. کارگاه
شهرســتان، معضلــی که گریبــان پیشــرفت معــادن شــهر را گرفته 

ــت. اس
ــی  ــی ام م ــت، همراه ــرکارگر کارگاه اس ــع س ــه در واق ــا ک راهنم
کنــد تــا مســیر پیــش رو را درســت طــی کنــم. خــودش را حیــدری 
ــد.  ــی کن ــودداری م ــش خ ــام کوچک ــن ن ــرده و از گفت ــی ک معرف
مســیر طوالنــی و پــر پیــچ و خمــی اســت، گــرد و خــاک و غبــار 
همــه جــا را فــرا گرفتــه اســت و ســنگریزه هــای زیــر الســتیک 
ــای کارگاه  ــاده ه ــدن راه و ج ــفالت نش ــر از آس ــین خب ــای ماش ه

ــد. مــی دهن
در طــول مســیر کارگاه هــای دیگــری را مــی بینــم و بنــا بــه گفتــه 
راهنمــا تمامــی ایــن هــا کارگاه هــای صنایــع ســنگ هســتند کــه 
عــده ای از جوانــان فــارغ التحصیــل بیــکار بــرای کســب و کار خود 

دایــر کــرده انــد و مشــغول بــه کار شــده انــد.

lکارگاهی دور افتاده از سنگ قروه 
بــه کارگاه مقصــد کــه مــی رســیم مدیــر کارگاه بــا روی خــوش به 
ــدای ورود همراهــم مــی شــود  ــد و از همــان ابت اســتقبالم مــی آی
بــرای بازدیــد از کارگاه و خــود ســکوت مــی کنــد تــا کــه مــن دیده 

هایــم را برداشــت کــرده و بــه ذهــن بســپارم.
صــدا، دود، گــرد و غبــار و ... اولیــن مســئله ای اســت کــه توجهم را 
بــه خــود جلــب مــی کنــد، عوامــل ســخت و زیــان آوری کــه برای 

کارگــران ایــن مــکان نمــود پیــدا مــی کنــد. تــراش ســنگ، بــرش 
ســنگ، صیقــل دادن آن، لعــاب کاری و ... تمامــی کارهایــی اســت 
کــه کارگــران با عشــق و عاقــه بــه آن مــی پردازند و محصــول را 

بــرای کارهــای تزئینــی بــه واحــد هنــر ارائــه مــی دهنــد.
دیــده هایــم را بــه ذهــن و دوربیــن عکاســی مــی ســپارم و مهمان 
ســخنان مؤســس و مســئول ایــن کارگاه صنعتــی مــی شــوم تــا به 

مشــقت و در کنــارش ظرافــت کار بــا ســنگ پــی ببرم.
علــی کاوه معــروف بــه حــاج اکبــر، ســن شناســنامه اش 49 ســاله 
معرفــی اش مــی کنــد امــا چیــن و چــروک پیشــانی اش حکایــت 
از خــط زحمــت روزگار دارد و ســن اش را بیشــتر نشــان مــی دهــد.

بــا هیجــان خاصــی ســخن آغــاز مــی کنــد آن هــم در میــان امواج 
صوتــی و ذرات عبــار انــدود دود؛ دلــش پــر اســت از بــی توجهــی 

هــا و از مشــکات و موانــع و محدودیــت هــا برایــم مــی گویــد.
ــه ذهنــش  ــن کارگاهــی ب ــده و فکــر تأســیس چنی از ســال 80 ای
خطــور پیــدا کــرده کــه آن هــم باتوجــه بــه وجــود معــادن ســنگ 
در شهرســتان بــوده کــه چنیــن کار خاقانــه ای را انجــام بدهــد. او 
مــی گویــد »ابتــدا محصــوالت کاســیک تولیــد مــی کردیــم امــا 
بعــد از مدتــی بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بایــد پیشــرفت کــرده 
و کار را گســترش دهیــم بــه همیــن دلیــل تولیــد شــمش را آغــاز 
ــی و بیــن  ــن نمایشــگاه مل ــه صــورت مســتمر در چندی کــرده و ب

المللــی حضــور پیــدا کردیــم.«
ــود چــرا کــه پــای چینــی هــا و ســنگ  امــا ایــن ظاهــر قضیــه ب
هــای بــی کیفیتشــان مثــل دیگــر کاالهــا بــا قیمتــی ارزان تــر بــه 
بــازار ســنگ و صنعــت گــران ایــن حــوزه هــم وارد و باعــث رکود و 

کســادی ایــن کارگاه شــد.
ــی  ــد: »اصل ــی گوی ــد و م ــی دان ــدی م ــل را ج ــن معض کاوه ای
تریــن مشــکل صنعــت گــران عرصــه ســنگ، نبــود مــواد اولیــه 
ــا کیفیــت عالــی بــه شــمار مــی رود، اســت  کــه همــان ســنگ ب
ــی  ــث ب ــت باع ــاز کار ماس ــش س ــه پی ــنگ ک ــود س ــن نب و همی
کیفیتــی آثــار مــی شــود و ضــرر و زیانــی را کــه وارد مــی ســازد، 

ــت.« ــران اس ــل جب غیرقاب
ــنگ  ــود قطــب س ــتان خ ــن شهرس ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ای
اصلــی و مرغــوب بــا کیفیتــی بــاال و بــی نظیــر اســت اما بــه گفته 
ایــن صنعــت گــر هیــچ کــدام از مســئوالن معــادن ســنگ حاضــر 
ــن خــود  ــه ای ــا نیســتند ک ــن کارگاه ه ــه ای ــروش ســنگ ب ــه ف ب
ــد. چــرا معــدن داران  عامــت ســؤالی را در ذهــن ایجــاد مــی کن
ــه  ــد و حاضــر ب ــت کاران را ندارن ــا صنع همــکاری و هماهنگــی ب

خــام فروشــی هســتند؟ بــه طــوری کــه حتــی حاضــر بــه فــروش 
الشــه هــای ســنگ خــود نیــز نیســتند. الشــه هایــی کــه دیگــر 
بااســتفاده و دور ریــز معــادن هســتند. اینجــا همــان ضــرب المثل 
معــروف کــوزه گــر از کــوزه شکســته آب مــی خــورد بــه کنجــی از 

ذهنــم مــی خــزد و آرام مــی نشــیند.
ــئوالن  ــدی از مس ــای چن ــماره ه ــخن کاوه، ش ــن س ــی ای در پ
فــروش معــادن ســنگ قــروه را مــی گیــرم آن هــم چنــد بار پشــت 
ســر هــم، امــا تنهــا چیــزی کــه مــی شــنوم صــدای بــوق هــای 

ممتــد بــود و دیگــر هیــچ!
ــاماندهی  ــروه در جلســه س ــتان ق ــدار شهرس ــش فرمان ــدی پی چن
صنایــع دســتی گفــت: »قــروه بــه دلیــل معــادن ســنگی کــه دارد 
مــی توانــد تــا پنــج ســال آتــی تبدیــل بــه قطــب ســنگ تزئینــی 
در اســتان شــود. لــذا الزم اســت از خــام فروشــی ســنگ جلوگیری 
کــرده و آن بهــره وری مناســب را داشــته باشــیم تــا بــه یــک برنــد 

مطــرح در ســطح کشــور دســت یابیــم.«

lخــام فروشــی بــالی جــان ســنگ تولیــدی 
شهرســتان قــروه

و حــاال ایــن برنــد زیــر چــرخ خــام فروشــی معــدن داران در حــال 
ــودن و ســخن  ــم تنهــا نظــاره گــر ب ــد بگویی ــودی اســت و بای ناب

گفتــن راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.
ــم  ــوم نگاه ــی مغم ــا حالت ــخنان کاوه، ب ــه س ــردم ب ــی گ ــر م ب
مــی کنــد تــا بــه مــن بفهمانــد همیــن عــدم تأمیــن مــواد اولیــه 
ــن جــدای  ــی دو ســاله کارگاهــش شــده اســت و ای باعــث تعطیل
ــرای  ــت ب ــته اس ــودش داش ــرای خ ــه ب ــی ک ــای فراوان از ضرره
کارگرانــی کــه نــان آور خانــه هایشــان بــوده اند نیــز دردســرآفرین 

ــده اســت. ش
ــارتی  ــاله کارگاه خس ــی دو س ــد: »تعطیل ــی گوی ــه م وی در ادام
ــن  ــت و در ای ــراه داش ــه هم ــان ب ــون توم ــه 100 میلی ــک ب نزدی
میــان مســئوالن فقــط نظــاره گــر بودنــد و غــرق در ســکوت ابهام 
ــرای جلوگیــری از تعطیلــی ایــن  برانگیــز و اینکــه چــرا اقدامــی ب

ــد؟« ــرده ان کارگاه نک
علــی کاوه عاقــه اش را در خصــوص تولیــد صنایــع ســنگی بــی 
وقفــه مــی دانــد و دوســت دارد بــه هــر فــردی کــه عاقــه دارد بــه 
ایــن حرفــه آمــوزش هــای الزم را بدهــد امــا بــه شــرطی کــه مواد 

اولیــه بــرای کارش مهیــا شــود.
ــع  ــر صنای ــه اگ ــد »ک ــی کن ــه م ــم اضاف ــن را ه ــوری ای ــا دلخ ب
ــن شــیوه و روال حرکــت  ــا همی ــد ب دســتی در شهرســتان بخواه
کنــد بایــد بگویــم دیگــر فاتحــه اش خوانــده اســت چــرا کــه هیــچ 

ــه داده نمــی شــود.« ــه ایــن حرف بهــا و ارزشــی ب
بــه خاطــر عاقــه بــه حرفــه اش با زحمــت بســیار بعــد از دو ســال 
دوبــاره کارگاهــش را راه انــدازی مــی کنــد و ایــن بــار تصمیــم می 
گیــرد نگــذارد دوبــاره ســیم خاردارهــای اقتصــادی بــه دور کارگاه 

کشــیده شــوند و کاخ آرزوهایــش را ویــران ســازند.
تولیــد ماهانــه اش را کــم مــی کند و ســنگ از اســتانها و شــهرهای 
ــروه از  ــل ســنگ ق ــه در مقاب ــد، ســنگی ک ــی کن همجــوار وارد م

لحــاظ کیفیــت و جنــس بــه هیــچ هــم نمــی ارزد.
کیفیــت را فــدای کمیــت کــرده و کارگاهش را ســرپا نگه مــی دارد. 
گرچــه ناراضــی اســت از وضعیــت موجــود ولــی چــاره ای نــدارد و 
فعــًا بایــد کاســه صبــرش را لبریــز نشــان داده و بــه هجــوم افکار 

مزاحــم بــی محلــی کنــد.
ــه  ــت ک ــزی اس ــومینه و رومی ــبان ش ــنگ س ــدی کارگاه س تولی
ــه مقصــد مــی  ــه ســطح سفارشــها ســاخته شــده و روان باتوجــه ب
ــد  ــه تولی ــت ک ــن اس ــه اش 150 ت ــنگ ماهان ــرف س ــود. مص ش
ــع  ــد و در واق ــی رس ــن م ــه 100 ت ــده اش ب ــرآوری ش ــل ف کام

خام فروشی بالی جان سنگ قروه/ 
مطالبات تولیدکنندگان   بی پاسخ

ــه  ــروه ک ــتان ق ــنگی در شهرس ــواد س ــی م ــام فروش خ
قطــب ســنگ کردســتان اســت ســبب شــده از ایــن 
ســرمایه بــزرگ بــه درســتی اســتفاده نشــود و ســود اصلــی 
ــه دالالن  ــتان ب ــردم در اس ــای م ــه ج ــی ب ــع غن ــن منب ای

برســد. 

زیبا  امیدی فر
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ــران اقتصاد ایـ

بــه دلیــل بــی کیفیتــی ســنگ وارداتــی از 150 تــن تــا 200 تــن 
ســنگ وارده حــدود 40 تن آن براســاس آزمایشــها و اســتانداردهای 
مربــوط، دارای کیفیــت معرفــی و نشــانه گــذاری مــی شــوند کــه 

همیــن مســئله ضربــه مهلکــی بــه خــط تولیــد مــی زنــد.
ــه بحــث خــام فروشــی در معــادن اشــاره مــی کنــد:  علــی کاوه ب
ــاد  ــت و اقتص ــه دول ــه دغدغ ــی ک ــام فروش ــر خ ــال حاض »در ح
ــود  ــام حــس و وج ــا تم ــع ب ــه واق ــی رود را ب ــمار م ــه ش ــان ب دان
خویــش درک کــرده ایــم و بــه ایــن واقعیــت تلــخ پــی بــرده ایــم 

ــد زده اســت.« ــه تولی ــه ای ب ــه چــه ضرب ک
وی بــه خاطــر تهیــه مــواد اولیــه، آن هــم مــوادی کــه بــه وفــور در 
شــهر یافــت مــی شــود ورشکســتگی را تجربــه می کنــد و بــر این 
بــاور اســت کــه: »اگــر ســنگ شــهر قــروه در اختیارمــان باشــد می 
توانیــم بــه عنــوان صــادر کننــده کار کنیــم و کارگاه را رونــق داده و 

اشــتغال زایــی داشــته باشــیم.«
کاوه درخواســت حمایــت از ســوی مســئوالن را دارد و مــی گویــد: 
ــر مجموعــه  ــد زی ــه ای کــه معــدن داشــته باشــد بای »هــر منطق
خــود را تأمیــن کنــد امــا در شهرســتان قــروه چنیــن قانونــی نقض 

مــی شــود.«
ــروی  ــظ آب ــه خاطــر حف ــه هــای خــودش ب ــر گفت ــا ب ــه بن وی ک
ــه  ــرخ نگ ــود را س ــورت خ ــیلی ص ــا س ــغلی اش ب ــی و ش اجتماع
داشــته اســت، بعــد از 15 ســال فعالیــت و تحمــل ســختی هــا هنوز 

ــرده اســت. ــش نب ــه دوســت دارد پی کاری را ک
بــرای کیفیــت ســنگ مرمر بایــد درصــد اونیکــس تشــکیل دهنده 
آن زیــاد باشــد کــه ایــن درصــد بــاال افزایــش اســتقامت ســنگ را 
ــارزی اســت کــه ســنگ  ــه همــراه دارد و ایــن همــان ویژگــی ب ب
مرمــر قــروه را با ســنگ هــای دیگــر مناطــق متمایــز کرده اســت. 
بنــا بــه گفتــه کارشناســان ســنگ مرمــر قــروه در جهــان بــی نظیر 
اســت و در واقــع کیفیــت ایــن ســنگ در حــدی اســت کــه افــرادی 

از کشــورهای دیگــر را بــرای خریــد آن ترغیــب مــی شــوند
ایــن کارگاه ماهانــه 300 متــر تولیــد رومیــزی دارد کــه بــا تزئیــن و 
طراحــی روی ایــن ســنگ هــا محصــول مــورد ســفارش آمــاده و 

تحویــل داده مــی شــود.

ــد و در  lمســئوالن تنهــا حــرف از حمایــت مــی زنن
عمــل خبــری نیســت

مدیــر ایــن کارگاه در ادامــه ســخنانش »چرخــه تولیــد را زنجیــروار 
ــع  ــر را مناب ــن زنجی ــه ای ــاس اولی ــته و اس ــم دانس ــه ه ــته ب وابس
اولیــه مــی دانــد.« وی معتقــد اســت »اگــر مــواد اولیــه بــرای کار 
فراهــم شــود مســلماً کارگاه هــای بیشــتری راه انــدازی مــی شــوند 
و افــراد بیشــتری بــه کار گماشــته شــده و مهــم تــر از همــه، ایــن 
ــران کــه در  ــه تنهــا در ای ــوان قطــب ســنگ ن ــه عن شهرســتان ب

جهــان نیــز شــناخته خواهــد شــد.«
ــازات الزم  ــری و امتی ــش پیگی ــته های ــد خواس ــی خواه کاوه م
ــده  ــا و ای ــرح ه ــد. دوســت دارد ط ــص یاب ــه کارگاهــش تخصی ب
هایــش در بحــث مصنوعــات ســنگی اجــرا شــود و ایــن را بــا یــک 

ــد. ــی دان ــر م ــکان پذی ــل، ام ــکاری دوســویه و تعام هم
7 کارگـر مـرد یا بهتر بگویم 7 خانـواده از این کارگاه نـان می خورند 
و یـک مجموعه کاری را تشـکیل داده اند که با تاش و سـعی خود 

سـنگ را صیقـل داده و به نمای زندگی رونق می بخشـند.
در حــال حاضــر بــرای کارگاه مصنوعــات ســنگی در ســطح 
ــن 32  ــت و از ای ــده اس ــام ش ــت ن ــورد ثب ــروه 32 م ــتان ق شهرس
ــزی،  ــواع رومی ــد و ان ــه کارن ــغول ب ــال و مش ــورد 18 کارگاه فع م
ــدان، ســر ســتون، روشــویی، مجســمه، شــمش، شــومینه و ...  گل
ــرآوری  ــع ف ــرده و در واق ــره را ب ــن به ــنگ بهتری ــد و از س را تولی

ــد. ــی دهن ــام م ــبی را انج مناس
مســئوالن ایــن کارگاه هــای ســنگی همگــی از نبــود ســنگ کــه 
پیــش نیــاز کار اســت ســخن مــی گوینــد. آنــان هــم مثــل علــی 
کاوه بــر ایــن باورنــد »کــه اگــر مــواد اولیــه تأمیــن شــود مــی توان 
ــا کیفیــت  ــا صــادر کــردن یــک محصــول ب صــادرات داشــت و ب
در واقــع تبلیــغ وســیعی در خصــوص ایــن صنایــع داشــت و بایــد 
گفــت کــه محصــول ســاخته شــده خــود بهتریــن تبلیــغ اســت.«

ایــام شــب عیــد و فصــل پاییــز اوج بــازار کار ایــن صنعــت گــران 
اســت و تمامــی ســفارش هــا را در ایــن زمــان هــا دریافــت مــی 

کننــد.
علــی کاوه مــی گویــد: »ســاخت رومیــزی فقــط در تهــران انجــام 
مــی شــد و مــا دومیــن کارگاه ســاخت ایــن محصــول هســتیم و 
بایــد بگویــم کــه ایــن محصــول از حالــت یــک قطبــی درآمــده و 

ــازار رقابــت شــده اســت.« وارد ب
وی ارزش گذاشــتن روی کار، توجــه بــه نیــاز و وســلیقه مشــتری، 
ــد و  ــی دان ــود م ــازار و ... را از اســاس کار خ ــت ب ــه وضعی ــه ب توج
ــازار  ــه ب ــد اســت کــه: »تنهــا صــرف ســاخت و فرســتادن ب معتق
ــد کــرد کــه بهتریــن  ــی تولی ــد محصول مــاک نیســت بلکــه بای

ــب را داشــته باشــد.« ــغ و ترغی تبلی
گرچــه مــی دانــم ناراضــی اســت و شــکوه دارد از ایــن اوضــاع ولی 
در جــواب اینکــه آیــا از کارش در ایــن وضعیــت راضــی اســت یــا 
نــه؟ بــا قاطعیــت پاســخ مــی دهــد: »ایــن رضایــت نیســت، ایــن 
اجبــار بــه مصــرف اســت، بایــد بگویــم مــا بــه نوعــی مجبــور بــه 
ــه کار هســتیم  ــودن هســتیم ولــی چــون عاقــه منــد ب راضــی ب

دردســر هــم مــی کشــیم.«
از کارگاه کــه بیــرون مــی آیــم تمامــی وســایل همراهــم در میــان 
ذره هــای غبــار از تراشــه هــای ســنگ محــو شــده و لباســهایم بــه 
رنــگ متمایــل بــه ســفید درآمــده انــد. صــدای دســتگاه بــرش و 
تــراش کاری و کارگرانــی کــه ســفیدپوش شــده انــد و دود و غبــار 
اطرافشــان را گرفتــه اســت. از علــی کاوه خداحافظــی مــی کنــم. 
نگاهــش بــه کورســوی امیــدی نشســته اســت کــه شــاید مشــکل 

کارگاهــش حــل شــود.
در مســیر برگشــت از راهنمــا مــی خواهــم مــرا بــه معــادن ســنگ 
ــیم،  ــی رس ــادن م ــن مع ــی از ای ــه یک ــی ب ــرد، وقت ــر بب موردنظ
نگهبــان اجــازه ورود نمــی دهــد و مــی گویــد مســئوالن نیســتند، 
فــردا بیاییــد و مــن بــاز هــم شــماره گیــر تلفــن را بــا شــماره هــای 
مدیــران ایــن معــادن آشــنا مــی کنــم و ایــن بــار بــه جای شــنیدن 
بــوق هــای ممتــد بــه پیغــام همیشــه آشــنای »دســتگاه مشــترک 

مــورد نظــر خامــوش اســت« برخــورد مــی کنــم.

lتعامل برای حفظ چرخه تولید صنایع دستی
مســلماً در هــر کاری ابتــدا بایــد ابــزار و مــواد اولیــه آن مهیــا و آماده 
ــه ســوی پیشــرفت حرکــت  ــرد و رو ب ــق گی ــا آن کار رون باشــد ت
کنــد. چنــدی اســت کــه مســئوالن شهرســتان اظهــار مــی دارنــد 
کــه دغدغــه صنایــع دســتی دارنــد و اینکــه بایــد اســتفاده از کاالی 

ایرانــی رونــق یابــد.
در همیــن زمینــه فرمانــدار قــروه اصلــی تریــن معضــل در بحــث 
ــد:  ــی گوی ــد و م ــی دان ــوزش م ــوزه آم ــتی را در ح ــع دس صنای
»آمــوزش در حــوزه صنایــع دســتی ضعیــف اســت و در ایــن مقوله 
بایــد تمامــی مســئوالن مرتبــط همــت بیشــتری را بــه خــرج دهند 
بایــد بدانیــم کــه در عرضــه محصول همیشــه مشــکل وجــود دارد 
و الزم اســت صنایــع دســتی در تمامــی مناطــق گــردش پذیــر در 

معــرض دیــد قــرار بگیرنــد.«

شــعبان ســپهر با اشــاره بــه اینکــه در دنیــای امــروز نیاز نیســت راه 
هــای دیگــران را طــی کنیــم تأکیــد کــرد: »در ایــن زمینــه بایــد از 

تجربــه هــا و اســتعدادهای آنــان بهــره ببریم.«
ــه  ــورت خوش ــه ص ــه ب ــت ک ــق اس ــی موف ــه وی صنایع ــه گفت ب
ای انجــام شــود و اســتعدادیابی در صنایــع دســتی بایــد در تمامــی 

ــرد. مناطــق شهرســتان صــورت پذی
ســپهر بــا بیــان اینکــه بایــد از تمامی ظرفیــت هــای الزم اســتفاده 
شــود، افــزود: »برنــد شــدن چنــدان کار ســاده ای نیســت و در ایــن 
ــروه  ــد تــاش بســیار کــرد. متأســفانه ســنگ هــای ق ــه بای زمین
ــرای ســنگفرش  ــا ب ــرای ســنگ قبــر اســتفاده مــی شــوند ی ــا ب ی
پیــاده روهــا کــه همیــن معضــل بزرگــی بــرای توســعه شــهر و نیز 

مانعــی بــر ســر راه برنــد شــدن مــی باشــد.«
ــت از صنعــت  ــون حمای ــت قان ــه رعای ــزم ب ــدن داران را مل وی مع
گــران دانســت و گفــت: »بــا هماهنگــی و تعامل بیــن معــدن کار و 
صنعــت گــر مســلماً چرخــه تولیــد صنایــع دســتی رشــد کــرده و به 

درجــه ی باالیــی خواهــد رســید.«

lضعف نظارت در معادن
ــتمر صــورت  ــق و مس ــارت دقی ــک نظ ــد ی ــه ای بای ــر زمین در ه
بگیــرد تــا معضــل احســاس حــق بــه جانبــی گریبــان گیــر جامعــه 
نشــود و ایــن احســاس بــه وجــود بیایــد کــه قانونــی وجــود دارد و 

ــه گوشــه ای بخــزد و خامــوش شــود.   تــک روی ب
ــدن  ــد: »مع ــی گوی ــن خصــوص م ــدن در ای ــک کارشــناس مع ی
ــد  ــد نیازمن ــه گســتردگی ای کــه دارن هــای شهرســتان باتوجــه ب
یــک نظــارت دقیق مــی باشــند. اگــر از همــان ابتــدا نظارتــی همه 
جانبــه از ســوی ســازمانهای مرتبــط صــورت مــی گرفــت راه چــاره 
ای بــرای جلوگیــری از خــام فروشــی در نظــر گرفتــه مــی شــد و 
صنعــت گــران حــوزه ســنگ نیــز ایــن گونــه درگیــر تهیــه مــواد 

اولیــه نمــی شــدند.«
ــدان  ــدن داران چن ــه مع ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــوب فاتح ای
دغدغــه شــهر و مــردم را ندارنــد و مســلماً بیشــتر بــه فکــر ســود 
و منفعــت خــود مــی باشــند چــرا کــه ســایه هیــچ اجبــار و نظارتــی 
را بــر روی کار خــود نمــی بیننــد و آســوده خاطــر خــام فروشــی را 

ــد. گســترش مــی دهن
 وی راهــکار را در ایجــاد یــک تیــم بازرســی ویــژه جهــت نظــارت 
ــت  ــتان دانس ــای شهرس ــنگ ه ــی س ــام فروش ــری از خ و جلوگی
ــه خــط  ــوان ب ــی ت ــم بازرســی م ــک تی ــا تشــکیل ی ــزود: »ب و اف
ــون حمایــت از اصنافــی  فــروش ایــن معــادن دســت یافــت و قان
ــرد و  ــرا ک ــند را اج ــی باش ــدن کاران م ــه مع ــر مجموع ــه زی ک

ــرد.« ــون ک ــن قان ــت ای ــه رعای ــزم ب ــادن را مل ــن مع ــران ای مدی
دل کــوه هــا را مــی خراشــند و ســنگ هــای مرمــر بــا رنگ ســفید 
و جنســی اصیــل و کیفیتــی بــی نظیــر بیــرون مــی آرونــد و ایــن 
مکعــب هــای ســنگی را دســته دســته بــدون فــرآوری بــه فــروش 
مــی رســانند. آن وقــت افــرادی چــون علــی کاوه بایــد بــرای 150 
ــادن ســنگ در شــهر خودشــان  ــه مع ــن هم ــن ســنگ از دل ای ت

بگذرنــد و بــه دیگــران رجــوع کننــد.
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شــهر باســتانی همــدان کــه در دامنه هــای الونــد 
هزارچشــمه قرارگرفتــه و روزگاری نهرهــای پــر 
از آب و رودخانه هــای خروشــان در دامنه هــا و 
دشــت های آن جــاری بــود، در چنــد ســال اخیــر 
در روزگار ناخــوش کم آبــی و بحــران آب بــه 

ــرد.  ــر می ب س
ــا خشــک شــدن چاه هــا  ــن روزهــا ب همــدان ای
ــی دشــت ها و مشــکل  ــان منف ــا و بی و قنات ه
ــی  ــا حت ــاورزی و ی ــش کش ــن آب در بخ تأمی
ــده  ــه ش ــتاها مواج ــی روس ــرب در برخ آب ش
و کاهــش بارندگی هــا، برداشــت بی رویــه از 
منابــع آب زیرزمینــی، افزایش جمعیت و اســتفاده 
بیش ازحــد از آب در بخــش کشــاورزی و الگــوی 
ــکل  ــا مش ــدان را ب ــرف آب، هم ــط در مص غل
بی آبــی روبــرو کــرده به طوری کــه دســت 
یــاری بــه ســمت اســتان های هم جــوار دراز 

ــت.  ــرده اس ک

ــوار  ــد تال ــانی از س ــرح »آب رس lط
ــن  ــوان بزرگ تری ــدان« به عن ــه هم ب
ــور در  ــرب کش ــت آب غ ــروژه صنع پ

ــت ــرار گرف ــتور کار ق دس
ســال 1383 در ســفری کــه مقام معظــم رهبری 
بــه اســتان همــدان داشــتند و از نزدیــک مســائل 
ــد  و مشــکات اســتان همــدان را بررســی کردن
ــه یکــی از ایــن مشــکات کــه تأمیــن آب در  ب
ــورت  ــژه ص ــی وی ــود نگاه ــدان ب ــتان هم اس
گرفــت و بــر همین اســاس طــرح »آب رســانی از 
ــوار بــه همــدان« به عنــوان بزرگ تریــن  ســد تال
پــروژه صنعــت آب غــرب کشــور در دســتور کار 

ــرار گرفــت.  ق
ســد تالــوار زنجــان بــر اســاس طــرح آب رســانی 
قــرار اســت بخشــی از نیــاز آب شــرب شــهرهای 
اللجیــن،  بهــار،  کبودرآهنــگ،  همــدان، 
ــج  ــان، مریان ــن، جورق ــد، فامنی ــاد، قهاون صالح آب
و روســتاهای مســیر خــط انتقــال در افــق 1420 

ــن  ــب را تأمی ــون مترمکع ــزان 63 میلی ــه می ب
ــد.  کن

ــوار« از  ــد تال ــانی از س ــرح »آب رس ــرای ط اج
ــارد  ــون 215 میلی ــده و تاکن ــال 1386 آغازش س
ــده و در  ــه ش ــرح هزین ــن ط ــرای ای ــان ب توم
حــال حاضــر 52 درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد و 
بــرای اتمــام طــرح بــه 300 میلیــارد تومــان نیــاز 

ــت.  اس
ــور  ــرب کش ــت آب غ ــروژه صنع ــن پ بزرگ تری
ــا  ــون تنه ــاز طــرح تاکن باگذشــت 9 ســال از آغ
ــویی  ــی دارد و از س ــرفت فیزیک ــد پیش 53 درص
بــرای ادامــه راه بــه 300 میلیــارد تومــان اعتبــار 
نیــاز دارد، امــا عــاوه بــر موضــوع کمبــود اعتبار 
ــد  ــش می آی ــن بحــث پی ــه طــرح ای ــرای ادام ب
ــز خــود  کــه در حــال حاضــر اســتان زنجــان نی
ــرو اســت و کاهــش بارندگی هــا  ــی روب باکــم آب
ــزان  ــه می ــوار ب ــری ســد تال موجــب شــده آبگی
کافــی نباشــد و آیــا اجــرای طــرح »آب رســانی از 
ســد تالــوار بــه همــدان« پاســخگوی نیــاز آبــی 

ــود؟  اســتان همــدان خواهــد ب
درحالی کــه همــدان و شــهرهای اطــراف آن 
بی صبرانــه چشــم بــه مــدد و یــاری تالــوار 
زنجــان دوخته انــد و چندیــن ســال منتظــر 
آب رســیده از ســد تالــوار زنجــان هســتند، 
ــودن  مســئولین شهرســتان همــدان از اشــتباه ب

ایــن طــرح ســخن می گوینــد! 
ــس  ــن در مجل ــدان و فامنی ــردم هم ــده م نماین
شــورای اســامی چنــدی پیــش در جمــع 
خبرنــگاران همــدان اظهــار داشــت: طــرح 
ــال  ــدان در ح ــه هم ــوار ب ــد تال ــانی از س آب رس
فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   53 از  حاضــر 
برخــوردار اســت، امــا بنــده بــه طــرح آب رســانی 
ــتم.  ــن نیس ــدان خوش بی ــه هم ــوار ب ــد تال از س
امیــر خجســته بــا تأکیــد بــر اینکــه حتــی وزیــر 
نیــز نگــران آب رســانی از ســد تالــوار بــه همــدان 
ــر ایــن اســت ایــن طــرح  اســت، گفــت: قــرار ب

65 میلیــون مترمکعــب آب از تالــوار بــه همــدان 
آب رســانی کنــد امــا آبگیــری ســد و اینکــه چــه 
ــئله  ــده مس ــع ش ــد جم ــت س ــزان آب پش می

مهمــی اســت کــه بایــد بــدان توجــه کــرد. 

ــاب  ــرای انتخ ــد ب ــتگان بای lگذش
ــد  ــانی از س ــرح »آبرس ــت ط نادرس
ــوار بــه همــدان« پاســخگو باشــند تال

ــه فکــر جــای  ــد ب ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب وی ب
دیگــری بــرای تأمیــن آب همــدان باشــیم، 
اظهــار داشــت: گذشــتگان بایــد بــرای انتخــاب 
نادرســت ایــن طــرح پاســخگو باشــند و کار غیــر 
ــد در ایــن اســتان انجــام شــود!  کارشناســی نبای
حــال کــه 9 ســال از زمــان اجــرای ایــن پــروژه 
ــی  ــان یک ــخن از زب ــن س ــنیدن ای ــذرد ش می گ
ــی  ــورد بی آب ــی در م ــتانی نگران ــئولین اس از مس

ــد.  ــتر می کن ــدان را بیش هم
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای همــدان نیــز 
ــر اینکــه اســتان همــدان در تأمیــن  ــا تأکیــد ب ب
آب شــرب و کشــاورزی محدودیت هــای خــاص 
ــز  ــور نی ــفانه در کش ــزود: متأس ــود را دارد، اف خ
تنهــا 30 درصــد ســدها از آب پــر بــوده و بنابراین 
ــر  ــتان های دیگ ــن آب از اس ــر تأمی ــوان ب نمی ت
ــوده و هــم  ــر ب ــه کــرد چراکــه هــم هزینه ب تکی
اینکــه ازنظــر بهداشــتی و ایمنــی مناســب 

نیســت. 
مرتضــی عزالدیــن در ایــن خصــوص ادامــه داد: 
ــع  ــه فکــر حفــظ مناب بایــد در اســتان همــدان ب
آبــی باشــیم چراکــه تــا 20 ســال آینــده جمعیــت 
بــه 150 میلیــون نفــر می رســد کــه بایــد بــرای 
تأمیــن آب شــرب نســل آینــده نیــز تــاش کرد. 
ــا  ــدان ب ــه ای هم ــل شــرکت آب منطق مدیرعام
اشــاره بــه اینکــه تأمیــن آب بــرای یک میلیــون 
ــت،  ــرح اس ــن ط ــدف ای ــر ه ــزار نف و 300 ه
ــون و 300  ــه 70 میلی ــدان ب ــهر هم ــت: ش گف
هــزار مترمکعــب آب نیــاز دارد کــه قــرار 
ــزار  ــون و 300 ه ــق 1420، 35 میلی ــت در اف اس
مترمکعــب از ســد تالــوار، 30 میلیــون مترمکعب 
از ســد اکباتــان و پنــج میلیــون مترمکعب از ســد 

ــن شــود.  آبشــینه تأمی
معــاون طــرح و توســعه شــرکت آب منطقــه ای 
نیــز در خصــوص طــرح  اســتان همــدان 
ــار  ــدان اظه ــه هم ــوار ب ــد تال ــانی از س آب رس

ــال  ــکات آب در س ــع  مش ــرای رف ــت: ب داش
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــفری ک 1383 و در س
بــه اســتان همــدان داشــتند و از نزدیــک مســائل 
ــد  و مشــکات اســتان همــدان را بررســی کردن
ــه یکــی از ایــن مشــکات کــه تأمیــن آب در  ب
ــورت  ــژه ص ــی وی ــود نگاه ــدان ب ــتان هم اس
طــرح   11 تصویــب  به طوری کــه  گرفــت 
مطالعاتــی مخزنــی در حــوزه آب از نتایــج ســفر 

ــود.  ــدان ب ــتان هم ــه اس ــان ب ایش

lبــرای اتمــام طــرح بــه 300 میلیارد 
ــت ــان نیاز اس توم

اســداهلل بداغــی افــزود: ازجملــه ایــن طرح هــا که 
در راســتای تأمیــن آب شــرب مــردم شهرســتان 
ــب رســید آب رســانی از ســد  ــه تصوی همــدان ب
ــود  ــه می ش ــه گفت ــود ک ــدان ب ــه هم ــوار ب تال
ــور  ــرب کش ــت آب غ ــروژه صنع ــن پ بزرگ تری

ــت.  اس
ــانی از  ــرح آب رس ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســد تالــوار بــه همــدان از ســال 1386 آغازشــده 
ــد  ــانی از س ــرح آب رس ــرد: ط ــه ک ــت، اضاف اس
تالــوار بــه همــدان تاکنــون 53 درصــد پیشــرفت 

فیزیکــی داشــته اســت. 
ــارد  ــون 215 میلی ــت: تاکن ــان داش ــی بی بداغ
تومــان بــرای ایــن طــرح هزینــه شــده و بــرای 
اتمــام طــرح بــه 300 میلیــارد تومــان نیاز اســت. 
ــاری  ــال ج ــده س ــار تعیین ش ــزان اعتب وی می
ــان  ــان بی ــارد توم ــروژه را 32 میلی ــن پ ــرای ای ب
کــرد و افــزود: مشــکل اصلــی ایــن پــروژه 

ــت. ــی اس ــع مال ــود مناب کمب
معــاون طــرح و توســعه شــرکت آب منطقــه ای 
ــن  ــرداری از ای ــت: بهره ب ــوان داش ــدان عن هم
ســد آب موردنیــاز یک میلیــون و 300 هــزار نفــر 
ــد. ــن می کن ــدان را تأمی ــتان هم ــت اس از جمعی

ــهرهای  ــی ش ــت بی آب ــیر و حکای ــن تفاس ــا ای ب
تشــنه اســتان همــدان و بــا توجــه بــه ســخنان 
ــودن  ــتباه ب ــر اش ــی ب ــتانی مبن ــئولین اس مس
ــدان  ــن آب هم ــرای تأمی ــوار ب انتخــاب ســد تال
و از طرفــی پــر نشــدن آب کافــی در پشــت 
ــد  ــش می آی ــؤال پی ــه و س ــن دغدغ ــدها، ای س
کــه عاقبــت طــرح »آب رســانی از ســد تالــوار بــه 
ــد  همــدان« چــه خواهــد شــد و چــه کســی بای
ــد!؟  ــخگو باش ــرح پاس ــن ط ــاب ای ــرای انتخ ب

سرانجام نامعلوم بزرگ ترین پروژه صنعت آب غرب کشور

ســال از آغــاز طــرح »آب رســانی از ســد تالــوار بــه همــدان« می گــذرد و 
ایــن طــرح 53 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد، اما مســئولین همــدان از 

انتخــاب اشــتباه ایــن طــرح ســخن مــی گوینــد! 
 قصــه کم آبــی و بحــران آب ایــن روزهــا در اســتان همــدان و شــهرها و 
روســتاهای آن داســتان غم انگیــزی شــده و حکایــت آن در هــر کــوی 

و برزنــی جــاری اســت.  زهرا    ذوالفقاری

ــران اقتصاد ایـ
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ســال ۴۸ بــود کــه یــک شــرکت اماراتــی 
ســاخت  کار  نورآبــاد  در  حضــور  بــا 
ــد زد؛ از آن روز  ــور را کلی ــای ن مجتمع ه
تاکنــون 01 ســال می گــذرد و حاصــل 
فعالیــت شــرکت »التوفیــق« تنهــا چالــه ای 

ــت.  ــهر اس ــن ش در ای

روزگاری در گوشــه و کنــار شــهر ورود اولیــن ســرمایه گذاران 
ــل  ــد و نق ــه می ش ــتان زمزم ــتان لرس ــاد در اس ــه نورآب ــی ب خارج

ــود. ــده ب ــی ش ــی و خصوص ــل عموم محاف
ــان  ــه شهرش ــی ب ــرمایه گذار امارات ــدادی س ــد تع ــردم می گفتن م
آمــده و می خواهــد یــک ســرمایه گذاری بــزرگ را در میــدان 
اصلــی شــهر انجام دهــد، ســاخت مجتمــع بــزرگ تجــاری، اداری، 
ــد نقــش مهمــی را در ایجــاد اشــتغال و  تفریحــی و ... کــه می توان

درآمــد پایــدار بــرای مــردم داشــته باشــد.

ــع  ــداث مجتم ــر اح ــه خاط ــردم ب ــحالی م lخوش
ــور ــزرگ ن ب

مــردم نورآبــاد بســیار خوشــحال و خرســند بودنــد از اینکــه 
ــورده  ــد خ ــان کلی ــی در شهرش ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س
ــه  ــود ک ــاخته می ش ــزرگ س ــع ب ــک مجتم ــه ی ــت و اینک اس
عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال و کاهــش نــرخ اجــاره اماکــن تجــاری 
و تجمیــع آن هــا در یــک مــکان مشــخص زمینه ســاز ورود دیگــر 

ــود. ــد ب ــز خواه ــی نی ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل س
ســاخت ایــن مجتمــع بــا دســتان وزیــر دولــت نهــم و دهــم کــه 
ــود  ــتان ب ــتانداری لرس ــی اس ــور عمران ــاون ام ــان مع در آن زم
ــن طــرح داده می شــد  ــگام ای ــد ســاخت زودهن ــد خــورد و نوی کلی
ــاد  ــرح ی ــن ط ــی از ای ــه نیک ــز ب ــزاد نی ــی نیک ــه عل به طوری ک
می کــرد و ورود ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی را به شهرســتان 
محــروم دلفــان بســیار اقــدام مهمــی برشــمرد و بــا آغــوش بــاز از 

ــرد. ــتقبال ک ــی اس ــرمایه گذاران امارات س
چنــد روزی پــس از کلنــگ ســاخت ایــن مجتمــع با تخریــب کامل 
ســاختمان شــهرداری قدیــم نورآبــاد و خریــد ســاختمانی در جــوار  
آن بــه خاطــر رفــع نواقــص متــراژ طــرح و برگــزاری مراســم های 
جشــن در مناســبت های مختلــف و حضــور مطرح تریــن بازیگــران 
ــروف کشــور در  ــدگان مع ــدان و خوانن ــون، هنرمن ســینما و تلویزی
ــرح،  ــن ط ــوی زمی ــور در جل ــدان ن ــاخت می ــم ها و س ــن مراس ای

امیــد مــردم را بــرای ســاخت آن صدچنــدان شــد.

lچاله ای که اماراتی ها از خود برجای گذاشتند
ــذرد  ــر آن می گ ــال از عم ــه 10 س ــی ک ــی آن روزگار طای گوی
خیــال و یــا رؤیایــی بیــش نبــود چراکــه نــه ســرمایه گذار اماراتــی 
در ایــن شــهر مانــد، نــه مجتمــع بزرگــی ســاخته شــد و نــه عمــًا 
ســرمایه گذاری صــورت گرفــت و مکانــی کــه روزگاری بــا تبلیغات 
زیــاد نویــد یــک طــرح عظیــم را مــی داد امــروزه بــه یــک گــودال 
ــی آزارد  ــه دل هــر رهگــذری را م ــواره و زشــت تبدیل شــده ک بدق
ــاد خاطــره ای خــوب از ســرمایه گذاران  ــردم شــهر نورآب ــرای م و ب

ــد. ــای نمان ــارات به ج ــق ام التوفی
مکانــی کــه روزی می خواســت در آن مجتمــع تجــاری، تفریحــی، 
اداری و آموزشــی ســاخته شــود امــروز بــه دریاچه هــای مصنوعــی 
کوچکــی تبدیل شــده کــه اطــراف آن را خودروهــای حامــل میــوه 
و تره بــار احاطــه کــرده و چنــد ماهــی اســت بــه یــک پارکینگــی 

ــی  ــش خصوص ــط بخ ــه توس ــده ک ــران تبدیل ش ــاظ و وی بی حف
بــرای گذرانــدن امرارمعــاش روزانــه خــود ایجادشــده اســت و البتــه 
شــهرداری نیــز بابــت اجــاره اســتفاده بخــش خصوصــی ازملــک 

ــد. ــت می کن ــی دریاف مبلغ
ــارکت  ــا مش ــود ب ــرار ب ــور ق ــزرگ ن ــع ب ــاخت مجتم ــرح س ط
ــای  ــا طراحی ه ــه و ب ــی در 12 طبق ــرکت امارات ــهرداری و ش ش
جدیــد شهرســازی مــدرن ســاخته شــود امــا متأســفانه عــاوه بــر 
ــراب  ــهر را خ ــای ش ــد و نم ــب ش ــی تخری ــاختمان قبل ــه س اینک
کــرد موجــب تــرس و دلهــره بــرای ســاکنان اطــراف ایــن زمیــن 
شــده چراکــه ریــزش دیــوار اطــراف آن پیــام حادثــه ای را در آینــده 

می دهــد.

ــرک  ــا ت ــه اماراتی ه ــار چال ــای کن ــوار خانه ه lدی
ــت برداش

تعــدادی از ســاکنین اطــراف زمیــن ایــن طــرح بــا مراجعه بــه دفتر 
خبرگــزاری مهــر در شهرســتان دلفــان مراتــب اعتــراض خــود را از 
باتکلیفــی ایــن زمیــن ابــراز داشــتند و خواســتار بررســی مجــدد 
بــرای ســاخت و یــا هرگونــه اقــدام دیگــری برای مشــخص شــدن 

وضعیــت آن شــدند.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــاکنان محل ــی از س ــی یک ــت کاظم نعم
ــن  ــراف زمی ــواره اط ــزش دی ــل ری ــه دلی ــان ب ــای منازلش دیواره
ــی  ــد: ب ــب شــدن اســت می گوی ــرک برداشــته و در حــال تخری ت
ــد  توجهــی مســئوالن از باتکلیفــی ایــن زمیــن در آینــده می توان
خســارات جبران ناپذیــری را بــه دنبــال داشــته باشــد کــه بایــد ایــن 
موضــوع هرچــه زودتــر و قبــل از اینکــه مشــکلی پیــش بیایــد حل 

شــود.
ــم  ــان ســاختمان شــهرداری قدی ــر هم ــه اگ ــد اســت ک وی معتق
ــود  ــتان در آن ب ــور شهرس ــام ن ــب دانشــگاه پی ــل از تخری ــه قب ک
از آن شــود می مانــد  اســتفاده های دیگــری  و می توانســت 
خیلــی بهتــر از ایــن اســت کــه 10 ســال ســاکنان منطقــه 
ــب  ــکان تخری ــه هرلحظــه ام ــد چراک ــا آرامــش نخوابن شــب را ب

دارد. وجــود  ساختمان هایشــان 
کاظمــی می افزایــد: ایــن زمیــن تهدیــدی جــدی بــرای 
فرزندانمــان اســت کــه بــرای بــازی بــه بیــرون از خانــه می رونــد 
و هرلحظــه بیــم ایــن راداریــم کــه خدای ناکــرده از بلنــدی 

ــد. ــش بیای ــان پی ــه ای برایش ــن حادث ــن زمی ــرف به ای مش

lمسئوالن برای چاله اماراتی ها چاره اندیشی کنند
مــردم ایــن منطقــه می گوینــد: امیدواریــم هرچــه ســریع تر 
ــی  ــاخت طرح ــا س ــروش و ی ــه ف ــبت ب ــه نس ــئوالن مربوط مس
جدیــد بــا همــکاری بخــش خصوصــی کــه بتوانــد بــه وعده هــای 

ــه  ــک شــاهد ب ــده ای نزدی ــا در آین ــد ت ــی عمــل کنن ــود به خوب خ
بهره بــرداری رســیدن مجتمعــی درخورشــان مــردم شــهر نورآبــاد 
ــای کار  ــراد جوی ــر اشــتغال اف ــا عــاوه ب ــن مــکان باشــیم ت در ای
ــز از  ــرخ اجاره بهــا در ســطح شــهر فضــای موجــود نی و کاهــش ن

باتکلیفــی خــارج شــود
تعــدادی از کســبه  مرکــز شــهر نیــز می گوینــد: اگــر در شــهرمان 
چندیــن مجتمــع بــزرگ بــرای خریــد عمــوم مــردم وجــود داشــته 
باشــد عــاوه بــر جلوگیــری از ســردرگمی مــردم بــرای خریــد خود 

موجــب رونــق شــغل خــود نیــز خواهیــم بــود.
ــش  ــی از افزای ــراز نارضایت ــا اب ــبه ب ــی از کس ــزاده یک ــی علی عل
ــه  ــاد ادام ــی نورآب ــان اصل ــاء در خیاب ــاره به ــرخ اج ــام آور ن سرس
ــکان  ــد م ــا چن ــک ی ــای تجــاری در ی ــع مکان ه ــد: تجمی می ده
مشــخص در قالــب مجتمع هــای تجــاری می توانــد کمــک 
زیــادی بــه کاهــش نــرخ اجــاره بهــاء مغازه هــا و افزایــش فــروش 

ــد. ــز می کن ــا نی م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری نورآبــاد می توانــد بــا مشــارکت 
ــب  ــی برخــوردار هســتند در قال ــی خوب ــرادی کــه از تمکــن مال اف
ــای  ــاخت مجتمع ه ــه س ــبت ب ــی نس ــش خصوص ــارکت بخ مش
متعــدد در زمین هایــی کــه در اختیــار دارد اقــدام کنــد ادامــه 
ــز  ــهرداری نی ــد ش ــا درآم ــه تنه ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب می ده
از محــل عــوارض مــردم اســت می توانــد بــرای ایــن نهــاد 
ــهر  ــی ش ــران و آبادان ــه عم ــبت ب ــد و نس ــته باش ــی داش درآمدزای

ــد. ــدام کن اق

l»التوفیق« برای مردم توفیقی نداشت
ــه اینکــه یکــی  ــا اشــاره ب ــن رابطــه ب ــز در ای ــاد نی شــهردار نورآب
ــاد  ــهر نورآب ــامی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــت های ش از سیاس
اســتفاده و تــاش در راســتای مشــارکت بخــش خصوصــی 
ــی  ــال 84 یک ــد: در س ــت می گوی ــف اس ــای مختل ــرای طرح ه ب
ــارس  ــیه خلیج ف ــی حاش ــرکت های تجــاری کشــورهای عرب از ش
ــه محــروم قصــد داشــت  ــن منطق ــه ای ــا ورود ب ــق ب ــام التوفی بان
ــدان  ــه تجــاری، اداری و تفریحــی را در می ــک مجتمــع 12 طبق ی
امــام خمینــی)ره( بــا مشــارکت شــهرداری بســازد و پــس از 
ســاخت اقــدام بــه فــروش واحدهــا کنــد و در ایــن راســتا نیــز بیــن 
شــهرداری و ایــن شــرکت خارجــی تفاهم نامــه دوطرفــه ای منعقــد 

ــد. ش
ــن  ــاس ای ــر اس ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتاری ب ــین س محمدحس
ــد  ــدات خــود عمــل کنن ــه تعه ــد ب ــر دو طــرف بای ــه ه تفاهم نام
ــاد کــه اســتفاده بخــش خصوصــی را  ــد: شــهرداری نورآب می افزای
ــی  ــد به تمام ــی می دان ــران و آبادان ــتای عم ــت در راس ــک ظرفی ی
ــرای  ــرای اج ــای الزم را ب ــرد و زمینه ه ــل ک ــود عم ــدات خ تعه

مصطفی
 معظمی گودرزی

چاله ای که اماراتی ها از 
خود بر جای گذاشتند/ 

عدم توفیق »التوفیق«

ــران اقتصاد ایـ
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ــرکت  ــا ش ــام داد ام ــروژه انج ــن پ ــق ای موف
ــود  ــزم شــده ب ــه مل ــی ک ــه تعهدات ــق ب التوفی
ــود  ــرار ب ــه ق ــرح را ک ــن ط ــرد و ای ــل نک عم
ــا  ــد ب ــرداری برس ــه بهره ب ــال ب ــی دو س ط
ــد  ــان در ح ــا همچن ــه کوتاهــی آن ه ــه ب توج

ــت. ــده اس ــی مان ــن خال ــک زمی ی

بــه  تبدیــل  اماراتی هــا  lچالــه 
پارکینــگ شــد

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری نیز پــس از 
اتمــام تاریــخ قــرارداد بــا انجــام مراحــل قانونی 
و دســتور قضایــی توانســت نســبت بــه فســخ 
ــال  ــه داد: در ح ــد ادام ــدام کن ــرارداد اق ــن ق ای
حاضــر نیــز بــا توجــه بــه اینکــه همچنــان این 
زمیــن بااســتفاده مانــده بــود توســط بخــش 
خصوصــی از ایــن مــکان به عنــوان پارکینــگ 

ــود. ــتفاده می ش ــی اس عموم
شــهردار نورآبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــی  ــای مال ــم تنگناه ــه رغ ــر ب ــال های اخی س
موجــود در شــهرداری نســبت بــه ایجــاد دیواره 
ــری  ــرای جلوگی ــان ب ــنگی مشــرف به خیاب س
اقــدام کــرد می گویــد:  رانــش زمیــن  از 
ــاد نیــز در تــاش اســت هــر  شــهرداری نورآب
ــا اســتفاده از بخــش خصوصــی  ــر ب چــه زودت
ــن  ــی ای ــع باتکلیف ــاخت و رف ــه س نســبت ب

ــد. ــدام کن ــن اق زمی
ــه  ــه ای ک ــا نکت ــرد: ام ــح ک ــتاری تصری س
بــوده  نیــز  شــهرداری  دغدغه هــای  از 
مقاوم ســازی و حصــار کشــی نشــدن دو 
ــه محــل  ــن اســت ک ــن زمی ــر ای طــرف دیگ
عبــور و مــرور مــردم اســت و نیــاز بــه اعتبــار 
ویــژه ای بــرای برطــرف کــردن ایــن مشــکل 
ــه اینکــه ایــن نهــاد در  ــا توجــه ب اســت امــا ب
حــال حاضــر حتــی قــادر بــه پرداخــت حقــوق 
کارکنــان خــود نیســت نمی توانــد نســبت بــه 

ــد. ــدام کن ــی آن اق ــاد حصارکش ایج

lخطر در کمین مردم است
ــد  ــع درآم ــا منب ــه تنه ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــوارض  ــذ ع ــل اخ ــاد از مح ــهرداری نورآب ش
ــتان  ــئوالن اس ــد: از مس ــه می ده ــت ادام اس
درخواســت داریــم بــا توجــه به ضــرورت 
ایجــاد دیــواره اطــراف ایــن زمیــن در راســتای 
ــه  ــبت ب ــی نس ــوادث احتمال ــری از ح جلوگی
ــر  ــع ه ــرای رف ــژه ای ب ــار وی ــاص اعتب اختص
ــد . ــدام کنن ــکل اق ــن مش ــریع تر ای ــه س چ

ــش  ــوذ: از بخ ــادآور می ش ــاد ی ــهردار نورآب ش
ــه  ــا توج ــم ب ــوت می کنی ــز دع ــی نی خصوص
بــه اینکــه تمامــی زمینه هــای الزم بــرای 
ــه  ــه ب ــا توج ــهر ب ــن ش ــرمایه گذاری در ای س
اســتقبال شــهرداری و شــورای اســامی شــهر 

ــد. ــدام کنن ــه اق ــن زمین ــود دارد در ای وج
به هــرروی امیدواریــم مســئوالن شــهری 
و اســتانی هــر چــه ســریع تر در راســتای 
ــا هرگونــه حادثــه احتمالــی کــه در  مقابلــه ب
اطــراف ایــن گــودال وجــود دارد چاره جویــی 
ــاکنان  ــق س ــه به ح ــن مطالب ــه ای ــد و ب کنن
ــهروندان و  ــایر ش ــن و س ــن زمی ــراف ای اط
ــه  ــر ک ــن ام ــد و ای ــرام بگذارن ــبه احت کس
بــه  را  اســت  اجتناب ناپذیــر  ضرورتــی 

ــانند.  ــرانجام برس س

ایــران  اقتصــادی  تاریــخ  »پدیــده«در 
بیشــترین مشــغولیت ذهنــی را در حــوزه 
اقتصــاد داشــته اســت البتــه بــا ایــن 
ــان  ــده ســهم زی تفــاوت کــه درایــن پرون
ــه  ــوده و از آن ب مــردم بیشــتر از دولــت ب

ــود.  ــی ش ــر م ــران تعبی ــی گ خواب

ــه  ــن روزهــا خــود ب ــده شــاندیز کــه مشــکات آن ای شــرکت پدی
ــه ای  ــه از منطق ــد ک ــت هرچن ــده اس ــل تبدیل ش ــده ای الینح پدی
ــت  ــکل گرف ــاندیز ش ــی ش ــتی و ییاق ــهر توریس ــک و در ش کوچ
ــا مجلــس شــورای اســامی  ــا مشــکات آن در حــال حاضــر ت ام
و کمیســیون امنیــت ملــی نیــز ریشــه دوانیــده اســت و ایــن شــهر 
رؤیایــی کــه قــرار بــود بــه رؤیاهــای اقتصــادی بســیاری از ایرانیــان 

رنــگ حقیقــت بزنــد بــه خوابــی گــران تبدیــل شــد.
ــد شــکل گیــری و تخلفــات  ــه رون در گــزارش پیــش رو نگاهــی ب

ــم  ــی داری ــه در ایــن شــهر رویای صــورت پذیرفت

lبا ما همراه باشید 
ــن  ــی ای ــه تبلیغات ــهام داران، جمل ــیاری از س ــم بس ــور حت ــه ط ب
شــرکت را بــا عنــوان »بــا مــا همــراه باشــید« را بــه یــاد می آورنــد 
ــق  ــم از طری ــه عظی ــک هجم ــا ی ــال 1384 ب ــه در س ــی ک تبلیغات
تمامــی رســانه های نوشــتاری و دیــداری مــردم ایــران را بــه 
پدیده ای تریــن ســرمایه گذاری خــارج از بــورس ایــران دعــوت 

ــرد. ک
ایــن شــرکت بــا تبلیغــات گســترده توانســت بــا ســاخت مجموعــه 
گردشــگری بــه وســعت 10 هــزار مترمربــع در بــازه زمانــی 
شــش ماهه و افتتــاح آن در ســال 1384 درزمانــی کوتــاه بــه 

بزرگ تریــن ماشــین پول ســاز تبدیــل شــود.
ــی  ــاندیز در زمین ــده ش ــد پدی ــرگرمی و خری ــات، س ــز تعطی مرک
ــون  ــش از یک میلی ــایی بی ــا زیربنـــ ــار و ب ــاحت 50 هکت ــه مس ب
ــه رؤیاهــای  ــود در مـرکـــز شــهر شــاندیز ب ــرار ب ــع  کــه ق مترمرب
اقتصــادی بســیاری از ســرمایه گذاران تبدیــل شــود حــال بــه 

ــت. ــده اس ــکایت تبدیل ش ــراض و ش ــدان اعت می

lگرداب سرمایه گذاری
رونــد صعــودی و ســرطانی ســهام پدیــده شــاندیز یکــی از 
ــان  ــال ها قربانی ــن س ــی ای ــه در ط ــود ک ــی ب ــن دالیل مهم تری
ــاال  ــه ح ــی ک ــرد خواب ــی فروب ــواب رؤیای ــن خ ــه ای ــتری را ب بیش
ــهامدار  ــزار س ــر 110 ه ــزون ب ــاد اف ــن اقتص ــا رفت ــه کم ــر ب منج

ــت. ــده اس ش
ــه  ــان ب ــا دی 93 از 200 توم ــال 88 ت ــده از س ــهام پدی ــت س قیم
12 هــزار تومــان رســید و لــذت رشــد 60 برابــری در عــرض فقــط 
پنــج ســال باوجــود اینکــه رویــای پولــدار شــدن را بــرای بســیاری 
از ســهامداران و مدیــران ایــن شــرکت محقــق کــرد امــا خــواب را از 
چشــمان بیــش از 110 هــزار نفــر ســهامدار کنونــی بــرای همیشــه 

ــود. رب
رشــد 60 برابــری ســهام پدیــده در بیــن ســال های 88 تــا دی مــاه 
93 کــه تاکنــون هیــچ بورســی در دنیــا آن را تجربــه نکــرده 
اســت بســیاری از ســرمایه های مردمــی را بــه ایــن گــرداب 
ــؤال  ــن س ــه ای ــخی ب ــت پاس ــا هیچ وق ــاند ام ــرمایه گذاری کش س
ــد  ــاص می توان ــهامی خ ــرکت س ــک ش ــه ی ــه چگون ــد ک داده نش
خــارج از بــورس نــرخ ســهام تعییــن کنــد و دفاتــر خریدوفــروش در 

ــد؟ ــدازی کن ــور راه ان ــطح کش س
باوجــود اینکــه قیمــت اوراق بهــادار در بــورس بــر اســاس عرضــه و 
تقاضــا تعییــن می شــود امــا نــرخ ســهام پدیــده از طــرف شــرکت 
ــل  ــورس می ــش از ب ــذا ســوددهی بی ــده مشــخص می شــد و ل پدی
ــرداب  ــن گ ــتری در ای ــراد بیش ــش و اف ــتر را افزای ــد بیش ــه خری ب

فرومی رفتنــد.
ــؤال  ــن س ــان ای ــادی برایش ــان اقتص ــیاری از کارشناس ــوز بس هن
مطــرح اســت کــه چگونــه شــرکتی  بــا 187 میلیــارد و 500 میلیون 
ــه فــروش ســهام  ــا تبلیغــات گســترده اقــدام ب تومــان ســرمایه و ب
ــود؟ ــه شــکل ســهامی خــاص ثبت شــده ب ــه ب ــرد درحالی ک خودک

lتبلیغاتی که سکوت می خرید
تبلیغــات اغواکننــده کــه از روزنامــه گرفتــه تــا بیلبوردهــای ســطح 
شــهر و رســانه ملــی و رادیــو ذهــن مــردم را هــدف قــرار داده بــود 

شهر رویایی»پدیده« و خوابی که گران شد/
مردم   مقصر نیستند

بابک   رحیمیان

ــران اقتصاد ایـ

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com


صفحه 74 | شماره 9 | 26 بهمن 94 MEHR NEWSAGENCY

ــه گفتــه کارشناســان از دالیــل اصلــی جــذب ســرمایه های  ب
مــردم در ایــن پــروژه بــود.

ــی از  ــاندیز یک ــده ش ــهام پدی ــرطانی س ــودی و س ــد صع رون
ــود کــه در طــی ایــن ســال ها قربانیــان  مهم تریــن دالیلــی ب
بیشــتری را بــه ایــن خــواب رؤیایــی فروبــرد خوابــی کــه حاال 
منجــر به کمــا رفتــن اقتصــاد افــزون بــر 110 هــزار ســهامدار 
شــده استشــاید بســیاری از زائــران و گردشــگرانی کــه در چنــد 
ســال گذشــته بــه مشــهد مقــدس ســفر داشــتند هنــوز بــه یاد 
ــمی  ــهید هاش ــرودگاه ش ــرکت در ف ــن ش ــه ای ــد ک می آورن
ــک روز  ــا ی ــرخ نه تنه ــای گل س ــا غنچه ه ــهد ب ــژاد مش ن
بلکــه یــک ســال فــرش قرمــزی بــرای ســرمایه گذاری پهــن 

می کــرد.
ــای  ــی تابلوه ــخیر تمام ــی و تس ــار رقم ــاس چه ــماره تم ش
ــر  ــات بی حدوحص ــن تبلیغ ــهر و همچنی ــطح ش ــی س تبلیغات
ــه  ــوی ازجمل ــان رض ــریات خراس ــژه نش ــی و به وی ــانه مل رس
ــه  ــردم را ب ــی م ــن تمام ــودآگاه ذه ــه ناخ ــود ک ــی ب عوامل

ــوق داد. ــده س ــمت پدی س
ــا اصحــاب رســانه در حــول  ــود ت ــاز ب ــی کــه شــاید نی درزمان
ــوک  ــار ن ــرای یک ب ــه و ب ــکاش پرداخت ــه کن ــن موضــوع ب ای
ــکل گیری  ــال ش ــده در ح ــن پدی ــمت ای ــه س ــود را ب ــم خ قل
ــده  ــی پدی ــد و میلیون ــای تمام ق ــا تبلیغ ه ــد ام ــه کنن متوج

ــود. ــرده ب ــور  ک ــانه ها را ک ــیاری از رس ــم بس چش
به رغــم اینکــه تبلیغــات پدیــده در ســطح شــهر و رســانه ملــی 
موجــی از هیاهــو بــه راه انداختــه بــود امــا چک هــای میلیونــی 
ــی  ــانه مل ــوی و رس ــان رض ــای خراس ــه روزنامه ه و در وجه

ــد. ــکوت می خری ــده س ــان پدی ــرای صاحب ب

lراویــان شــهر افســانه ای پدیــده شــاندیز 
کجاینــد؟ 

ــگ و  ــی وزارت فرهن ــی و اباغ ــن تبلیغات ــه قوانی ــد ک هرچن
ــتندات را  ــاس مس ــر اس ــغ و ب ــرایط تبلی ــامی ش ــاد اس ارش
ــن  ــه در ای ــانه هایی ک ــون از رس ــرا تاکن ــا چ ــرده ام ــن ک تبیی
پــروژه پرهیاهــو و تبلیغاتــی بــرای پدیــده رای خریدنــد و حــاال 
ــد خــود پرسشــی  ــه گــردن نمی گیرن ــاه ب ســهمی در ایــن گن

ــت. ــخ مانده اس ــه بی پاس ــت ک اس
ــیما از  ــد صداوس ــم درآم ــد از حج ــود 1.5 درص ــه می ش گفت
ــوده  ــاندیز ب ــده ش ــرکت پدی ــه ش ــوط ب ــات مرب ــل تبلیغ مح
اســت، عــاوه بــر ایــن روزانــه در روزنامه هــای سراســر 
ــده تبلیغــات داشــته اســت کــه به طــور متوســط  شــرکت پدی
هزینــه هــرروز تبلیــغ تنهــا در یــک روزنامــه 30 تــا 40 

ــت. ــوده اس ــان ب ــون توم میلی
ــر اشــکاالت قانونــی  البتــه هــر زمــان کــه بحث هــا مبنــی ب
ایــن شــرکت بــاال می گرفــت حجــم تبلیغــات بیشــتر 
تــا آگهی هــای 120 میلیــون تومانــی هــم  می شــد و 

. ســید می ر
ــران  ــر این یــک ســوم تبلیغــات کل فرودگاه هــای ای عــاوه ب
مربــوط بــه ایــن شــرکت بــود و لــذا بســیاری از ســهامداران بر 
ــا اســتفاده از ابــزار رســانه  ایــن باورنــد ســهم آن هایــی کــه ب
بــرای آن هــا »شــهر افســانه ای پدیــده شــاندیز« نقالــی کردند 

و به ویــژه رســانه ملــی در ضــرر و زیــان آن هــا کجاســت؟

lشهرداری شاندیز و رسانه ملی مقصرند
تبلیغــات رســانه ها بســیاری از مــردم را بــر ایــن تصــور 
ســوق مــی داد کــه به طــور حتــم اقدامــات انجام شــده 
ــی  ــی و افســانه ای قانون ــن شــهر رؤیای ــرای شــکل گیری ای ب
و از مجــاری صحیــح طــی شــده اســت امــا ایــن تصــور خــود 

ــود. ــش نب ــانه ای بی افس

ــه  ــی در هنگامی ک ــور اراض ــازمان ام ــس س ــار رئی ــاد افش قب
ــن  ــمت ای ــه س ــهام ب ــد س ــا خری ــرمایه گذاران ب ــیل س س
ــده ای از  ــش عم ــرد: بخ ــان ک ــد بی ــت بودن ــرکت درحرک ش
اراضــی کشــاورزی در طــرح شــاندیز مــورد ساخت وســاز 
غیرقانونــی واقع شــده و پدیــده شــاندیز هــم کــه طــی 
ســال های گذشــته حــدود 50 هکتــار از اراضــی کشــاورزی را 
در آن منطقــه تخریــب کــرده اســت و احــداث بنــا غیرقانونــی 

ــت. ــوده اس ب
ــده  ــات پدی ــام تخلف ــی از اع ــور اراض ــازمان ام ــس س رئی
شــاندیز و شــهرداری شــهر شــاندیز در شــورای عالــی 
ــات  ــم در تخلف ــیما ه ــت: صداوس ــر داد و گف ــازی خب شهرس
پدیــده شــاندیز مقصــر اســت، چراکــه ایــن مجموعــه  مجوزی 

بــرای ساخت وســاز نداشــته اســت.
ــده  ــن پرون ــز در ای ــزود: شــهرداری شــاندیز نی ــاد افشــار اف قب
ــری  ــال پیگی ــز در ح ــف آن نی ــه تخل ــده ک ــف ش ــار تخل دچ
ــده  ــاندیز آم ــه ش ــویی در مصوب ــه از س ــت چراک ــدام اس و اق
اســت »تــا پنــج ســال مجــوز ساخت وســاز در ایــن 50 هکتــار 
ــان  ــاندیز در هم ــهرداری ش ــه ش ــود« ک ــا داده نش ــه آن ه ب

ــه آن هــا داده اســت و تخلــف دوم  ســال اول ایــن مجــوز را ب
شــهرداری شــاندیز ایــن بــوده کــه در ایــن اراضــی بــه آن هــا 

ــت. ــاخت داده اس ــه س پروان
ــار  ــاد افش ــن قب ــط در ذه ــان توس ــه آن زم ــؤالی ک ــا س ام
نقش بســت و تاکنــون نیــز دولتمــردان بــه آن پاســخی 
ــات  ــه تخلف ــه ای ک ــه مجموع ــد ب ــرا بای ــود چ ــن ب ــد ای ندادن
آن محــرز بــوده و پیش ازایــن اعام شــده اســت کــه در 
ــرای اجــازه تحقیقــات بایــد اســتعام های الزم  ایــن زمینــه ب
از ســازمان های نظارتــی ماننــد ســازمان امــور اراضــی گرفتــه 
ــف،  ــانه های مختل ــیما، رس ــات در صداوس ــازه تبلیغ ــود، اج ش
ــن  ــه ای ــردم ب ــا م ــا داده می شــود ت ســطح شــهر و فرودگاه ه

ــد. ــاد کنن ــکل اعتم ش

lموافقان دیروز؛ مخالفان امروز
گذشــته از تبلیغــات اغواکننــده بازدیــد بســیاری از دولتمــردان 
و مدیــران نیــز از ایــن مجموعــه بــزرگ کــه بــا پذیرایی هــای 
مجلــل و همراهــی خودروهــای لوکــس 300 میلیــون تومانــی 
ــا  ــدی و ی ــه عم ــه ریش ــی ک ــا نقل قول های ــود ب ــراه ب هم
ســهوی آن مشــخص نیســت آتــش بیــار معرکــه می شــدند و 

ــد. ــرمایه گذاری می افزودن ــرای س ــردم ب ــزه م ــر انگی ب
ــیون  ــس کمیس ــار رئی ــور مخت ــی پ ــال محمدعل ــور مث به ط
ــه  ــی ک ــس شــورای اســامی درســت درزمان اصــل 90 مجل
ــود  ــرح ب ــیون مط ــن کمیس ــده در ای ــای پدی ــث زمین ه بح
ســری بــه ایــن پــروژه زد و اظهــار کــرد: شــهر رؤیایــی پدیــده 

ــت. ــر اس ــور بی نظی ــودش در کش ــوع خ در ن
پــور مختــار حتــی خواســتار تشــویق مدیــران ایــن پــروژه شــد 
ــن  ــزود: چنی ــرد و اف ــی یادک ــزم مل ــک ع ــوان ی و از آن به عن

ــد. ــران می کن ــز جب ــی را نی ــی عقب ماندگ پروژه های
ــی از  ــوت یک ــا دع ــار ب ــر ب ــه ه ــده ک ــروژه پدی ــران پ مدی
مســئوالن ســعی بــرزدن مهــر تائیــد داشــتند از تمامــی 
ــود اســتفاده  ــات خ ــرای تبلیغ ــی ب ــی و حقوق اشــخاص حقیق
می کردنــد چنانچــه کــه غامرضــا اســداللهی، نماینــده مــردم 
ــن  ــود از ای ــدار خ ــز در دی ــهد  نی ــاد در مش ــام و تایب تربت ج
ــن  ــاال در ای ــرمایه گذاری ب ــم س ــرد: حج ــان ک ــه بی مجموع
پــروژه از ســوی مــردم بزرگ تریــن پشــتوانه مجموعــه پدیــده 
ــا  ــده ب ــه پدی ــت پس ازاینک ــده درس ــن نماین ــا همی ــت ام اس
ــا رســانه  حکــم دادســتان ممنــوع التبلیــغ شــد در مصاحبــه ب

بــه جمــع مخالفــان پدیــده پیوســت و اظهــار کــرد: بیشــترین 
ســهامداران پدیــده شــاندیز را افــرادی از طبقــه ضعیــف 
ــر  ــی ب ــتگاه های نظارت ــال دس ــه اهم ــد ک ــکیل می دهن تش
ــن عــده شــده اســت  ــن شــرکت ســبب ضــرر ای عملکــرد ای
ــی  ــی و اجرای ــی و دســتگاه های دولت ــن دســتگاه قضای بنابرای
ــده اطاع رســانی  ــن پرون ــه ای ــد هرچــه ســریع تر راجــع ب بای

ــد. کنن

ــی  ــا چشم پوش ــئوالن ی ــن مس ــمان تیزبی lچش
ــه   زیرکان

ــر 110هــزار نفــر ســهامدار در حــال  ــزون ب به رغــم اینکــه اف
ــات  ــیاری از تخلف ــتند و بس ــروژه هس ــن پ ــر ای ــر درگی حاض
دســتگاه های  بــرای  غیرقانونــی  ساخت وســاز  ازجملــه 
ــی  ــاون هماهنگ ــا مع ــده اســت ام ــی محــرز شناخته ش نظارت
امــور عمرانــی اســتاندار خراســان رضــوی پیش ازایــن در 
ــت  ــر فعالی ــون در ه ــرد: قان ــار ک ــا رســانه ها اظه ــو ب گفت وگ
ــد  ــه دور نخواه ــان مربوط ــن متولی ــم تیزبی ــادی از چش اقتص
مانــد و منجــر بــه تشــکیل پرونــده  اقتصــادی و برخــورد الزم 

ــد. ــد ش خواه

ــران اقتصاد ایـ
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ــرکت  ــرد: ش ــان ک ــه بی ــن رابط ــدی در ای ــن واح محمدحس
ــا  ــش دقیق ــت خوی ــروع فعالی ــدای ش ــاندیز از ابت ــده ش پدی
خــاف قانــون عمــل کــرد و مراحــل قانونــی را طــی نکــرده 
ــه  ــای الزم ب ــات و اخطاره ــرات، مکاتب ــم تذک ــت و به رغ اس
ــیده  ــه ای رس ــه مرحل ــا ب ــن اخطاره ــه ای ــی ب ــل بی توجه دلی

ــون مواجــه شــد. ــا برخــورد قان ــه ب ک
ــورد  ــس در م ــل 90 مجل ــیون اص ــژه کمیس ــس و به وی مجل
ــتاندار  ــه اس ــه ای ب ــب نام ــرکت ها در قال ــن ش ــات ای تخلف
ــتر  ــد بیش ــه بای ــد ک ــی داده بودن ــوی تذکرات ــان رض خراس
ــده  ــه نماین ــت ک ــی اس ــن در حال ــرار می گرفتای ــه ق موردتوج
مــردم مشــهد در مجلــس بابیــان اینکــه کمیســیون اصــل 90 
بــه اســتاندار در مــورد تخلفــات پدیــده تذکــر داده بــود و بیــان 
ــده ریشــه ایــن تخلفــات همــان غفلــت  ــده بن ــه عقی کــرد: ب
دســتگاه های اجرایــی و نظارتــی و درنهایــت فســاد اداری 

ــت. اس
اینکــه  بابیــان  قاضــی زاده هاشــمی  امیرحســین  ســید 
کمیســیون اصــل 90 مجلــس بــا توجــه بــه شــکایات 
ــان  ــتاندار خراس ــه اس ــده ب ــات پدی ــورد تخلف ــه در م واصل
ــود، اظهــار کــرد: مجلــس و به ویــژه  رضــوی تذکراتــی داده ب
کمیســیون اصــل 90 مجلــس در مــورد تخلفــات ایــن 
ــه اســتاندار خراســان رضــوی  ــه ای ب ــب نام شــرکت ها در قال
تذکراتــی داده بودنــد کــه بایــد بیشــتر موردتوجــه قــرار 

. فــت می گر
نماینــده مــردم مشــهد در مجلــس شــورای اســامی بــا ابــراز 
ــی  ــن تخلفات ــی از اینکــه عمــوم مــردم از تکــرار چنی نارضایت
خســته شــده اند، خاطرنشــان کــرد: تخلفاتــی نظیــر تخلفــات 
شــرکت پدیــده معلــول بــوده نــه علــت، علــت چنیــن 
ــی و فســاد اداری  ــی بی توجهــی دســتگاه های اجرای ماجراهای

ــت. اس
ــاون  ــول مع ــه ق ــات ب ــن تخلف ــه ای ــاف چگون ــن اوص ــا ای ب
ــده  ــان مان ــردان پنه ــن دولتم ــز بی ــمان تی ــتاندار از چش اس
هــود ســوالی اســت کــه تاکنــون پاســخی بــه آن داده نشــده و 

ــت. ــده اس ــه نش ــا تنبی ــخ و ی ــت آن توبی ــم باب ــری ه مدی
lسقوط پدیده 

ــی  ــورای عال ــه ش ــت ک ــکل گرف ــی ش ــده زمان ــقوط پدی س
ــه،  ــال 92 در دو جلس ــاه س ــازی 28 دی و 12 بهمن م شهرس
پــروژه ســاخت شــهرک چندمنظــوره پدیــده شــاندیز را 
موردبررســی قــرارداد و ســرانجام مصــوب کــرد ضمــن تعییــن 
ــه منطقــه  ــرای اعــزام ب هیئــت کارشناســی از طــرف شــورا ب
جهــت بررســی عینــی و فنــی ایــن پــروژه، دســتور ممنوعیــت 
پیشــرفت کار در بخش هــای اجرانشــده پدیــده شــاندیز صــادر 

ــود. ش
ــد و در آن  ــر ش ــز منتش ــمی نی ــه رس ــه در روزنام ــن مصوب ای
ــب  ــا جال ــد ام ــانه ای ش ــده رس ــوم پدی ــر و م ــر مه ــان خب زم
ــده،  ــرکت پدی ــمی ش ــایت رس ــای س ــه به ج ــت ک اینجاس
شــهرداری شــاندیز در ســایت رســمی خــود ایــن موضــوع را 

ــرد. ــب ک تکذی
ــی  ــورای عال ــف ش ــتور توق ــام دس ــس از اع ــده« پ »پدی
ــر اینکــه ساخت وســاز خــود را متوقــف  شهرســازی، عــاوه ب
نکــرد بلکــه بمبــاران شــدید تبلیغاتــی خــود را نیــز آغــاز کــرد.

جــواد رجــب زاده شــهردار شــاندیز در آن زمــان در مصاحبــه ای 
گفــت: ایــن مجموعــه در زمیــن بــه مســاحت دو هــزار هکتــار 
ــای  ــی و برنامه ریزی ه ــل قانون ــد و مراح ــد ش ــی خواه اجرای
ــد  ــری نپایی ــا دی ــت ام ــده اس ــعه آن انجام ش ــرای توس الزم ب
ــاندیز در  ــهردار ش ــب زاده ش ــواد رج ــب ج ــای عجی ــه ادع ک
خصــوص داشــتن مجــوز »پــروژه پدیــده شــاندیز« به ســرعت 

تکذیــب شــد.

»حســنعلی رجــب زاده خیبــری« مدیــر شهرســازی و معمــاری 
ــخ  ــوی در تاری ــان رض ــازی خراس ــکن و شهرس ــازمان مس س
15ر7ر88 طــی نامــه شــماره 38773ر12 اعــام کــرد 
ــاندیز  ــده ش ــزرگ پدی ــگری ب ــه گردش ــرح مجموع ــه: »ط ک
ــده  ــرح نش ــازی مط ــکن و شهرس ــروه مس ــون در کارگ تاکن
و مــورد تصویــب نیــز قــرار نگرفتــه و مادامی کــه طــرح 
فوق الذکــر کلیــه مراحــل قانونــی خــود را از کارگــروه مســکن 
ــدور  ــن، ص ــذاری زمی ــد واگ ــی نکن ــتان ط ــازی اس و شهرس
ــاف  ــوده و خ ــر نب ــی میس ــدام اجرای ــه اق ــوز و هرگون مج

ــود.« ــد ب ــررات خواه ــط و مق ضواب
ــتانداری  ــی اس ــور عمران ــاون ام ــه مع ــه ب ــن نام ــت ای رونوش
ــر  ــن مدی ــاندیز و همچنی ــهرداری ش ــوی و ش ــان رض خراس

ــد. ــال ش ــز ارس ــاک نی ام
ــس  ــی« رئی ــد توتونچ ــخ 23ر8ر88 »مجی ــه در تاری در ادام
در  رضــوی  خراســان  شهرســازی  و  مســکن  ســازمان 
نامــه ای بــه شــماره 46701ر12 بــه معــاون هماهنگــی امــور 
ــه  ــه »شــهردار شــاندیز« مجــدد ب ــا رونوشــت ب ــی و ب عمران
ــازی و  ــکن و شهرس ــروه مس ــای الزم در کارگ ــود مجوزه نب
ــه  ــودن اقدامــات صــورت گرفت ــی ب ــاده 5 و غیرقانون گــروه م
و همچنیــن فــروش ســهام آن شــرکت توســط بانــک 
کشــاورزی و مؤسســات مالــی اعتبــاری انصــار و مهــر تأکیــد 

ــرد. ک
ــه 30 شــهریور  جــواد رجــب زاده، شــهردار شــاندیز در مصاحب
ــزرگ  ــن دو طــرح ب ــود ای 88 خــود درحالی کــه ادعــا کــرده ب
مراحــل قانونــی خــود را طــی و مجوزهــای الزم را اخــذ کــرده 
ــت، از  ــده اس ــز فراهم ش ــرمایه گذاری نی ــذب س ــه ج و زمین
آغــاز ســاخت مجموعــه 2 هــزار هکتــاری گردشــگری بــزرگ 

پدیــده شــاندیز ســخن گفــت.
ــه ای  ــان 88 طــی نام ــخ 5 آب ــه در تاری ــود ک ــی ب ــن در حال ای
بــه شــماره 8292 بــه ســازمان مســکن و شهرســازی 
خراســان رضــوی از »درخواســت شــرکت توســعه بین المللــی 
گردشــگری پدیــده شــاندیز بــرای اخــذ مجــوز آن هــم بــرای 
ــرده  ــام ک ــًا اع ــه وی قب ــر داد!« درحالی ک ــار خب 12 هکت

ــت! ــده اس ــای الزم اخذش ــه مجوزه ــود ک ب
ــه  ــر شهرســازی و معمــاری اســتان در پاســخ ب ــه مدی در ادام
درخواســت شــهردار شــاندیز بــرای دریافــت مجــوز، در تاریــخ 
3ر9ر88 طــی نامــه ای بــه شــماره 46621ر12 مجــدداً تأکیــد 
ــی  ــل قانون ــه مراح ــور کلی ــرح مذک ــه ط ــرد: »مادامی ک ک

خــود ازجملــه کمیســیون مــاده 5 شــهر شــاندیز را طــی نکنــد 
هرگونــه اقــدام اجرایــی ممنــوع و خــاف ضوابــط و مقــررات 

هســت.«
ــارات  ــه اظه ــه ب ــدون توج ــاندیز« ب ــده ش ــال »پدی بااین ح
مســئوالن همچنــان بــه ساخت وســاز پــروژه و فــروش ســهام 
ــخ 8ر10ر88  ــه در تاری ــی ک ــا جای ــد ت ــه می ده ــده ادام پدی
طــی نامــه ای بــه شــماره 55748ر12 »محمدرضــا قاســمی« 
ــوی  ــان رض ــازی خراس ــکن و شهرس ــازمان مس ــس س رئی
خطــاب بــه مرتضــوی، معــاون امــور اجتماعــی و پیشــگیری 
ــترده  ــی و گس ــات غیرقانون ــاب، تبلیغ ــرای انق ــرم دادس از ج
ــروش ســهام توســط  ــه ف ــن شــرکت را اعــام و نســبت ب ای
بانــک کشــاورزی، و مؤسســات مالــی اعتبــاری انصــار و مهــر 
ــد. ــهروندان هشــدار می ده ــه ش ــارت ب ــروز خس ــل ب ــه دلی ب

درســت درزمانــی کــه هنــوز مشــخص نبــود کــه ایــن پــروژه 
ــار دارد  ــا در اختی ــرای احــداث بن ــی را ب ایــن مجوزهــای قانون
ــا  ــود را ب ــاری اقتصــاد خ ــی و اعتب بســیاری از مؤسســات مال
ــران  ــیاری از مدی ــه بس ــد و  درحالی ک ــره زدن ــروژه گ ــن پ ای
شــهری نســبت بــه نداشــتن مجــوز اخطارهــای الزم را 
ــای  ــر مبن ــا را ب ــن اخطاره ــر ای ــی دیگ ــا برخ ــد ام می دانن
ــت  ــروژه حمای ــن پ ــرمایه گذاری در  ای ــته و از س ــایعه دانس ش

می کردنــد.  

lاستاندار باید پاسخ دهد
ــهد در  ــردم مش ــده م ــمی نماین ــم بنی هاش ــید هاش ــا س ام
ــه در  ــت ک ــرادی اس ــه اف ــامی ازجمل ــورای اس ــس ش مجل
نشســت جلســه ماهانــه انجمــن اســامی مهندســان خراســان 
27 آبــان مــاه در مشــهد انگشــت اتهــام را بــه ســمت اســتاندار 

بلنــد کــرد.
سیدهاشــم بنی هاشــمی در ایــن نشســت بابیــان اینکــه 
موضــوع ســرمایه گذاری در مشــهد متوقف شــده اســت 
گفــت: مدیریــت اســتان و شــخص اســتاندار خراســان 
ــت و  ــرده اس ــل ک ــف عم ــات ضعی ــن موضوع ــوی در ای رض
چــرا اســتاندار پاســخگو نیســت و مــن بــه همیــن دلیــل عــدم 
پاســخگویی اســتاندار خراســان اســتیضاح وزیــر کشــور را کــه 
ــوز مطــرح نشــده اســت  ــه خاطــر مســائل سیاســی روز هن ب

ــرده ام. ــا ک امض
ــوع  ــت موض ــس گفت:دول ــهد در مجل ــردم مش ــده م نماین
پدیــده را رهــا کــرده و بــه بدتریــن شــکل مدیریــت می کنــد 

ــران اقتصاد ایـ
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ــد. ــل کن ــر عم ــن خصــوص بهت ــد در ای ــتاندار بای و اس
ــده شــاندیز فقط120هــزار  ــان اینکــه در موضــوع پدی وی بابی
نفــر از مــردم درگیــر ایــن موضــوع هســتند گفــت: مدیریــت 
اســتاندار خراســان رضــوی در ایــن خصــوص بســیار ضعیــف 
ــف اســتاندار  ــه عملکــرد ضعی ــًا ب ــن مســئله کام اســت و ای
ــت  ــته اس ــتاندار نشس ــای اس ــت و آق ــوی اس ــان رض خراس
و روشــی را دنبــال می کنــد کــه فقــط نظارتــی اســت 
درحالی کــه وی مجــری هســت و نبایــد تــا نتیجــه مطلــوب از 

ــردارد. ــت ب ــوع دس ــری موض پیگی
ــده قابل حــل اســت  ــان اینکــه موضــوع پدی بنی هاشــمی بابی
ــاح و  ــه ص ــن ب ــته اند و ای ــروژه را نگه داش ــان پ ــزود: آقای اف
ــئولین  ــه مس ــا ب ــوص باره ــن خص ــت و در ای ــت نیس مصلح
ــر در  ــی مؤث ــن 20پی جوی ــود م ــم و خ ــر داده و می ده تذک
ــح  ــد و توضی ــد بیای ــتاندار بای ــته ام و اس ــوص داش ــن خص ای
دهــد در ایــن خصــوص تاکنــون چــه اقداماتــی داشــته اســت.

lمردم مقصر نیستند
دادســتان عمومــی و انقــاب مشــهد پیــش از ایــن در 
مصاحبه هــای متعــدد عنــوان کــرده اســت در موضــوع 
ــد:  ــی گوی ــتند م ــر نیس ــردم مقص ــوان م ــده به هیچ عن پدی
ــرای  ــه دنبــال اخــذ مجــوز ب شــرکت پدیــده در ابتــدای کار ب
ــش از 40  ــود بی ــه کار خ ــرای ادام ــا ب ــوده ام ــاز نب ساخت وس
ــر  ــی تغیی ــدون مجــوز قانون ــار از اراضــی کشــاورزی را ب هکت

ــت. ــری داده اس کارب
غامعلــی صادقــی در ایــن رابطــه می گوید:نگرانی هــا در 
ــد کــه هــر ســهم از  ــه وجــود آم ــی ب ــده زمان ــا پدی ــاط ب ارتب

ــید ــان رس ــزار توم ــه 14 ه ــان ب ــزار توم ــدود 3 ه ح

دادســتان عمومــی و انقــاب مشــهد خاطرنشــان کــرد: 
ــردم  ــه م ــوده کــه تنهــا 20 درصــد ســهام ب ــن ب براوردهــا ای
ــرمایه های  ــد س ــخص ش ــد مش ــی بع ــا مدت ــده ام فروخته ش

ــت. ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــرکت 20 ه ــن ش ای
ــر  ــود دیگ ــرار ب ــدا ق ــده ابت ــل پدی ــزود: مدیرعام ــی اف صادق
ــرانجام  ــه س ــود ب ــول خ ــل پ ــرکت را از مح ــای ش پروژه ه
برســاند امــا مدتــی اظهار کــرد کــه نقدینگی کافــی را نــدارد و 

ــت. ــرده اس ــتباه ک ــود اش ــبات خ در محاس
دادســتان عمومــی و انقــاب مشــهد ادامــه داد: در پــی 
اظهــارات مدیرعامــل پدیــده مــا دو اقــدام انجــام دادیــم و آن 
ــم و  ــن شــرکت را گرفتی ــات گســترده ای ــوی تبلیغ اینکــه جل

ــته  ــکل گذش ــه ش ــهام ب ــروش س ــع خریدوف ــن مان همچنی
ــدیم. ش

lتخلف درفروش اوراق مشارکت   
ــاندیز در  ــده ش ــدام پدی ــد اق ــادی معتقدن ــان اقتص کارشناس
ــن  ــه ای ــردم ب ــه از م ــت وج ــارکت و دریاف ــار اوراق مش انتش
شــکل، خــاف قانــون عملیــات بانکــی اســت چراکــه در ایــن 
ــای  ــه اقتض ــن مجموع ــاص در ای ــن خ ــایر قوانی ــون و س قان

ــا سیســتم بانکــی اســت. ــر ب ــن ام ای
بــه گفتــه کارشناســان اقتصــادی طبــق قانــون هــر ســازمان و 
ــا توجــه بــه نــوع  نهــاد دولتــی یــا ســازمان های خصوصــی ب
پــروژه و هــدف اقتصــادی کــه دارد بایــد بــه بانــک مرکــزی 
ــای  ــی از بانک ه ــا یک ــزی ب ــک مرک ــه بان ــد ک ــه دهن ارائ
طــرف   قــرارداد خــود اقــدام بــه انتشــار چنیــن اوراقــی 
ــم توســط  ــی ه ــن اوراق ــن بازپرداخــت چنی ــد و تضمی می کن
ــک  ــه ی ــرد، درنتیج ــورت می گی ــزی ص ــک مرک ــود بان خ
مجموعــه واحــد دولتــی ضمانــت بازپرداخــت اصــل وجــه بــه 

ــد. ــام می ده ــر را انج ــود موردنظ ــام س انضم
ــک سیســتم به صــورت  ــم ی ــر بخواهی ــن اســاس اگ ــر همی ب
ــی  ــوارد قانون ــن م ــن چنی ــت و موازی ــدون رعای ــی ب خصوص
ــه انتشــار اوراق مشــارکت کنــد، دقیقــاً دخالــت در  ــادرت ب مب
ــث  ــی باع ــن موضوع ــر چنی ــرده و اگ ــادی ک ــتم اقتص سیس
اخــال در نظــام اقتصــادی شــود، در قانــون مجــازات، 
اخال گــران در نظــام اقتصــادی محکوم شــده و تحــت 

تعقیــب قــرار می گیرنــد.
شــاید تأســف بارترین بخــش ماجــرا، بررســی حقوقــی 
ــان ارزش  ــارد توم ــا 12 هــزار میلی موضــوع باشــد. شــرکتی ب

کــه 15 درصــد آن در اختیــار عمــوم مــردم از سرتاســر کشــور 
ــاص  ــهامی خ ــورت س ــرکت ها به ص ــت ش ــت، در اداره ثب اس
ثبت شــده اســت ایــن در حالــی اســت کــه در مــاده 21 قانــون 
ــده  ــاص  قیدش ــهامی خ ــرکت های س ــورد ش ــارت در م تج
اســت »شــرکت های ســهامی خــاص نمی تواننــد ســهام خــود 
ــادار  ــورس اوراق به ــروش در ب ــا ف ــی ی ــرای پذیره نویس را ب
ــی  ــار آگه ــه انتش ــا ب ــد و ی ــه کنن ــا عرض ــط بانک ه ــا توس ی
ــروش  ــرای ف ــی ب ــدام تبلیغات ــوع اق ــر ن ــا ه ــه و ی و اطاعی
ســهام خــود مبــادرت کننــد مگــر اینکــه از مقــررات مربــوط 
ــون  ــن قان ــه در ای ــام به نحوی ک ــهامی ع ــرکت های س ــه ش ب

ــد« مذکــور اســت تبعیــت کنن

ــر  ــون زی ــز دو قان ــام نی ــهامی ع ــرکت های س ــورد ش در م
ــاس دو  ــر اس ــرده اســت. ب ــف را به وضــوح مشــخص ک تکلی
ــا  ــام ب ــهامی ع ــرکت های س ــده ش ــه آم ــه در ادام ــی ک قانون
ســرمایه بــاالی 50 میلیــارد ریــال حــق معامــات ســهام خود 
ــرا  ــورس و ف ــوز )ب ــای دارای مج ــر از بازاره ــازاری غی را در ب

ــد. ــورس( ندارن ب
حــال ســؤال اینجاســت کــه بــا توجــه بــه مــوارد بــاال چگونــه 
ــان  ــارد توم ــرمایه 150 میلی ــا س ــرکت ب ــن ش ــه ای ــت ک اس
ــترده ای  ــات گس ــن تبلیغ ــا چنی ــود را ب ــهام خ ــات س معام
ــاده 99  ــد ب م ــه مصــداق بن ــازاری انجــام داده اســت ک در ب
قانــون پنجــم توســعه نیســت و قیمــت در آن نــه بــا مکانیــزم 
ــن  ــرکت تعیی ــران ش ــواه مدی ــه به دلخ ــا بلک ــه و تقاض عرض

می شــده اســت.
ــت  ــوص فعالی ــری  در خص ــزارش دیگ ــق گ ــال طب درعین ح
هیئت مدیــره ســال مالــی 92 ایــن مجموعــه، عــاوه بر5عضو 
اصلــی هیئت مدیــره 39 شــخص حقیقــی دیگــر نیــز 
ســهامداران پدیــده را تشــکیل می دهنــد و بیــش از 73 درصــد 
ســهام پدیــده در اختیــار خانــواده پهلــوان مقــدم اســت و میان 
ــود  ــده می ش ــی دی ــابهت فامیل ــز مش ــهامداران نی ــایر س س
ایــن مجموعــه  به طوری کــه ســهامداری خانوادگــی در 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــهود ب ــًا مش کام
ترکیــب اعضــای هیئت مدیــره میــان شــرکت توســعه 
بین المللــی صنعــت گردشــگری پدیــده شــاندیز و ســایر 
معامــات  گردیــده  موجــب  تابعــه اش  شــرکت های 
ــاده 129  ــمول م ــه مش ــام و درنتیج ــی در آن انج درون گروه
قانــون تجــارت باشــد بــه طوریکــه بیــش از 64 درصــد 
ــات  ــی از معام ــده ناش ــی 92 پدی ــال مال ــص س ــود خال س
ــی  ــرکت بین الملل ــهام ش ــروش س ــود ف ــی و س درون گروه
پدیــده شــاندیز کیــش بــه شــرکت ابنیــه و ســاختمان پدیــده 

ــت. ــوده اس ــال ب ــارد ری ــغ 4353 میلی ــه مبل ــاندیز ب ش
بــه عبارتــی حــدود 835 تومــان از ســود 1305 تومانــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــات درون گروه ــام معام ــت انج ــده از باب پدی
ــرکت  ــک ش ــه ی ــرکت ب ــک ش ــهام از ی ــا س ــی آن تنه ط
دیگــر زیرمجموعــه آن منتقل شــده، ولــو اینکــه ســود 
شناسایی شــده در اصطــاح ســود کاغــذی بــوده باشــد.

ــرمایه  ــا س ــرکتی ب ــه ش ــت ک ــا اس ــدان معن ــوع ب ــن موض ای
14 میلیــارد تومانــی بــه قیمتــی بیــش از 435 میلیــارد 
ــه و  ــیار قابل توج ــود بس ــوع خ ــه در ن ــده ک ــان فروخته ش توم

بی نظیــر اســت.

lخریدوفروش غیر شفاف 
در همیـن رابطه دادسـتان عمومی و انقاب مشـهد با اشـاره به 
اصـل شفاف سـازی مالـی در ایـن شـرکت می گوید: متأسـفانه 
شـرکت ها  ایـن  در  مالـی  شفاف سـازی  هیچ گونـه  تاکنـون 
انجام نشـده اسـت تا مشـخص شـود شـرکت های مذکـور چه 
مقـدار سـرمایه دارند، پول هـا را در کجـا هزینـه کرده انـد، چـه 
تعـداد دالل در امـر خریدوفـروش سـهام فعالیـت داشـته اند 
و بـه چـه میـزان پول هـای بـادآورده از طریـق خریدوفـروش 

غیرقانونـی سـهام بـه جیـب زده اند.
قاضــی صادقــی معتقــد اســت بایــد مشــخص شــود دالل هــا 
ــد و  ــت کرده ان ــروش را برداش ــغ خریدوف ــد از مبال ــد درص چن
ــت  ــده اس ــون فروخته ش ــهام تاکن ــدار س ــه مق ــه چ ــا این ک ی
امــا شــواهد ظاهــری امــر حاکــی از آن اســت کــه بــه خاطــر 
افزایش هــای به اصطــاح بادکنکــی و غیرقانونــی ســهام، 
ــًا  ــر حتم ــن ام ــه ای ــت ک ــده اس ــاردی جابه جاش ــغ میلی مبال
ــبه  ــخصی یک ش ــر ش ــا ه ــت ت ــازی اس ــد شفاف س نیازمن

ــود. ــاردر نش میلی

ــران اقتصاد ایـ
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بندر تخریب شده رحمانلو

روســتای دویــدوخ خراســان شــمالی بــا مردمانی ســاده و 
زحمتکــش، بــا مشــکالتی چــون نبــود آب شــرب، جــاده، 
ــت به گریبان  ــتی دس ــات بهداش ــوخت و امکان ــود س کمب
اســت. در ایــن روزهــای ســرد زمســتانی بایــد بــرای این 

مــردم کاری کــرد

گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه 
ــاط  ــی نق ــاه از اقص ــک  م ــول ی در ط
کشــور توســط عکاســان و خبرنــگاران 
شــود  مــی  منتشــر  خبرگــزاری 
ــت  ــه دس ــت ک ــترده هس ــدر گس آنق
بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری 
ــن  ــا در ای ــگاه م ــا ن ــد ام ــوار باش دش
آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی 
ــاه  ــک م ــای ی ــه رویداده ــری ب خب
ــه  ــی هنرمندان ــه نگاه ــته،قائل ب گذش
بــوده و اینکــه در همیــن فرصــت 
ــه  ــما ب ــگاه ش ــه ن ــد صفح ــاه چن کوت

ــد. ــران بچرخ ــم ای اقلی

تصویـر ایران

محمــد شــاه نظــری ۸۴ســاله در زمــان هشــت 
ــه  ــه کردســتان از ناحی ــاع مقــدس در منطق ســال دف
دســت و شــکم مجــروح شــد وی هــم اکنــون مغــازه 
تعویــض روغــن خــودرو در بلوارجانبــازان شــهرضا 

ــان دارد ــتان اصفه اس
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کنســرت حســین علیــزاده 
در  آوایــان  هــم  گــروه  و 

شــد برگــزار  همــدان 

علــی اصغــر فانــی وزیــر آمــوزش و 
پــرورش در جریــان ســفر بــه قــم بــا 
اجــالس  در  و  دیــدار  تقلیــد  مراجــع 

اســتانی نمــاز حضــور یافــت

ــه  ــا ب ــی ه ــت کاکای بازگش
ــهر ــواحل بوش س

تصویـر ایران
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ــهید  ــه ش ــییع س تش
ــم ــرم در ق ــع ح مداف

فــرش دوروی ابریشــمی کــه در منطقــه خراســان  شــمالی و درشهرســتان راز و جــرگالن 
بافتــه می شــوداز شــاهکارهای هنــر ایرانــی است.یکســال بافــت ایــن فــرش زمــان 

ــد ــروش می رس ــه ف ــط دالالن ب ــان توس ــون توم ــش از 30 میلی ــردو بی می ب

تصویـر ایران
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جمعــه بــازار محلــی جویبــار 
مازنــدران اســتان 

مسابقات جت اسکی جام منطقه آزاد اروند

باغلــق  محــروم  روســتای 
رازوجــرگالن شهرســتان 

تصویـر ایران
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در  زمســتانه  تفریحــات 
پیســت پوالدکــف فــارس

شــهید   3۹ پیکــر  ورود 
شــلمچه مــرز  در  گمنــام 

بــا  همــراه  مهربانــی  ایســتگاه 
یخچــال و کتابخانــه در خــرم آبــاد 
ــر  ــالوه ب ــن ع ــد. خیری ــاد ش ایج
ــی  ــواد غذای ــد م ــی توانن ــاس م لب
هــم بــرای نیازمنــدان در ایــن 

ــد ــرار دهن ــال ق یخچ

تصویـر ایران
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ــل  ــاله اه ــر ۲1  س ــا دخت میالن
صربســتان، جهانگــردی کــه 
ــه  ــود را ب ــفر خ ــورو س ــا دو ی ب
دور دنیــا آغــاز کــرد او بــا پیــام 
دوســتی و مهربانــی ســفرش 
را آغــاز کــرد و بــا گــذر از 
1۲کشــور جهــان وارد ایــران و 

ــت ــده اس ــیراز ش ــهر ش ش

ــا حضــور گســترده  مراســم تشــییع پیکــر ۴۹ شــهید گمنــام دوران دفــاع مقــدس ب
ــاد اســتان فــارس برگــزار شــد مــردم شهرســتان نورآب

تصویـر ایران
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ــوزان  ــش آم ــف دان ــن تکلی جش
ــیراز ــدارس ش ــر م دخت

ــالیزاری  ــای ش ــرورش اردک ه پ
ــار در فریدونکن

تصویـر ایران
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۴تــن ازشــهدای یمــن صبــح امــروز پنــج شــنبه در جــوار بقعــه ناصرالحــق آمــل بــه 
خــاک ســپرده شــدند ایــن شــهدا فروردیــن مــاه بــر اثــر حملــه داعــش بــه مســاجد 

صنعامجــروح و بعــد از انتقــال بــه بیمارســتانی درتهــران بــه شــهادت رســیدند

مریــم مهاجــر شــجاعی ۴ ســال قبــل بــرای تامین هزینــه های 
ــه،  ــرای تهی ــک کارگاه خانگــی ب ــادرش ی ــان ســرطان م درم
فــرآوری و فــروش ســبزیجات راه انــدازی کــرد و نــام آن را 

»ســبزی فروشــی مــادر« گذاشــت

تصویـر ایران
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